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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen atau pilar yang sangat penting 

dalam suatu negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi, terlebih bagi 

negara Indonesia. Pemilu merupakan pranata yang berfungsi untuk memenuhi tiga 

prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan 

pergantian pemerintahan secara teratur.1 Apabila sebagian besar atau seluruh kelompok 

sosial politik yang ada dalam masyarakat terwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan 

baik di pusat maupun daerah, niscaya terpenuhilah prinsip kedaulatan rakyat. 

Mekanisme pemilu pada lembaga-lembaga perwakilan juga harus berjalan sesuai 

asasnya, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip keabsahan 

pemerintahan secara prosedural dan substansial yang mensyaratkan keterbukaan 

pertanggungjawaban politik dan mekanisme kontrol yang kuat dan efektif akan 

senantiasa terwujud apabila asas pemilu tersebut terimplementasikan dalam praktik.2 

Rujukan konstitusional mengenai Pemilu ialah Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 

yang menentukan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Lebih lanjut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 

1945 telah mengatur bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik”. 

Sebagaimana ketentuan tersebut, maka tegas kiranya partai politik (parpol) dinyatakan 

sebagai infrastruktur politik yang memiliki peran utama untuk melakukan rekrutmen 

kepemimpian politik dalam rangka pengusulan calon legislatif yang akan diikutkan 

pada kontestasi pemilu. 

Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU 

No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka jelas bahwa parpol berkeharusan 

melakukan fungsi rekrutmen kepemimpinan politik terhadap warga negara Indonesia 

                                                             
1 Mohtar Pabotinggi, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1998, hlm 2. 
2 Abdul Muhkthie Fadjar, PEMILU Perselisihan Hasil Pemilu dan DEMOKRASI, Setara Press, 

Malang, 2013, hlm.1-2. 



2 

 

untuk menjadi anggota parpol serta bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Parpol harus aktif mencari, meneliti, dan mendesain 

sebaik-baiknya kandidat yang akan bersaing dalam pemilu. Dengan demikian, Parpol 

dapat menempatkan kader-kader terbaiknya dilembaga legislatif maupun eksekutif, 

kemudian menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyaraka tuntuk dibuat 

kebijakan pemerintah.3 Kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas, berkapabilitas 

serta berintegritas dalam berpolitik tentu dapat mewujudkan citra parpol dan lembaga 

pemerintah yang semakin baik dimata publik. 

Persoalan yang kini muncul ialah belum terciptanya pola rekrutmen kepemimpinan 

politik oleh parpol yang ideal. Menurut peneliti, salah satu kriteria ideal tersebut ialah 

terbuka kesempatan yang luas bagi bakal calon serta meratanya latar belakang bakal calon 

atas dasar kualitas, kapabilitas, dan integritas. Sementara faktanya, pernah dikemukakan 

oleh Hamdi Muluk seorang pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI), bahwa 

DPR periode 2009–2014 didominasi oleh sebesar 63% (persen) dari keseluruhan anggota 

berlatar belakang sebagai pengusaha. Kekhawatiran kemudian muncul, seperti yang 

dikemukakan oleh Pramono Anung bahwa “kinerja DPR RI kedepan akan diwarnai 

pragmatisme politik menyusul semakin banyaknya pengusaha dan selebritis yang 

menjadi anggota DPR RI”.4 

Persoalan lain mengenai rekrutmen ini juga ditunjukkan belum semua parpol 

memiliki kerangka kualifikasi dalam melakukan rekrutmen terhadap perempuan dan 

penyandang disabilitas. Terbukti bahwa dari 40 (empat puluh) jumlah anggota DPRD 

Kota Yogyakarta, sebagaimana hasil pemilu tahun 2014 hanya menghasilkan 10 

anggota (25 %) dari keterwakilan perempuan, dan nihil keterwakilan dari penyandang 

disabilitas. Padahal sebagaimana Pasal 243 dan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu telah menentukan bahwa daftar bakal calon anggota legislatif harus 

memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Begitupula 

terhadap penyandang disabilitas, Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah 

mengatur bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan 

yang sama sebagai pemilih maupun sebagai calon anggota legislatif. 

                                                             
3Didik Supriyanto dan LiaWulandari, Bantuan Keuangan Partai Politik, Yayasan Perludem, 

Jakarta, 2012. hlm.1. 
4 Dana Kampanye Calon Legislatif Bisa Sampai 20 Miliar, dikutip dalam 

http://www.beritasatu.com/pemilu-2014/111090-dana-kampanye-caleg-bisa-sampai-rp-20-miliar.html , 

(diakses 22 September 2017) 

http://www.beritasatu.com/pemilu-2014/111090-dana-kampanye-caleg-bisa-sampai-rp-20-miliar.html
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Uraian diatas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan parpol dalam sistem 

pemerintahan demokrasi khususnya berkaitan dengan rekrutmen kepemimpinan politik 

pada pelaksanaan pemilu. Namun, permasalahan rekrutmen kepemimpinan politik 

sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti masih mengganjal upaya untuk 

mewujudkan pemilu yang demokratis. Untuk itu, sebagai upaya merawat demokrasi di 

Indonesia, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Analisis 

Pertimbangan Partai Politik dalam Penentuan Bakal Calon Legislatif pada 

Pemilihan Umum tahun 2019 : Studi Kasus terhadap Partai Politik di Kota 

Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apa yang menjadi pertimbangan Partai Politik di Kota Yogyakarta dalam 

menentukan kebijakan bakal calon legislatif Pemilu tahun 2019? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Partai Politik di Kota Yogyakarta 

dalam menentukan kebijakan penentuan bakal calon legislatif Pemilu tahun 

2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi: 

1. Pertimbangan partai politik di Kota Yogyakarta dalam menentukan kebijakan 

bakal calon legislatif Pemilu tahun 2019. 

2. Faktor pendukung dan penghambat partai politik di Kota Yogyakarta dalam 

menentukan kebijakan penentuan bakal calon legislatif Pemilu tahun 2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari 

penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang peneliti kelompokkan menjadi 

dua yaitu: 

1. Secara teoritis 

a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan 

khususnya yang berhubungan dengan kepartaian dan pemilu yang ideal 

di Indonesia. 



4 

 

b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi 

bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan terkait mekanisme 

rekrutmen bakal calon legislatif. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui 

pertimbangan partai politik di Kota Yogyakarta dalam menentukan 

kebijakan bakal calon legislatif Pemilu tahun 2019. 

b. Bagi Partai Politik, sebagai bahan evaluasi terhadap mekanisme 

penentuan bakal calon legislatif Pemilu tahun 2019. 

c. Bagi Pemangku Kebijakan, agar dapat menjadi pertimbangan dalam 

merancang sistem kepartaian dan pemilu yang ideal. 

d. Bagi Peneliti, dalam rangka proses menjalankan fungsi pendidikan, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 

E. Luaran Penelitian 

Hasil akhir dari penelitian ini akan disebarluaskan kepada partai politik di Kota 

Yogyakarta, kalangan akademik dan masyarakat luas melalui seminar dan publikasi ke 

media massa. 

F. Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini peneliti mencoba untuk mempertajam rumusan masalah yang 

telah dirumuskan sebelumnya dengan cara menampilkan tinjauan pustaka yang 

berkaitan dengan tema hukum yang sedang diteliti. Penyusunan kerangka teori ini 

ditujukan untuk menganalisis pertimbangan Partai Politik dalam penentuan bakal calon 

legislatif pada pemilihan umum tahun 2019 dengan studi kasus terhadap Partai Politik 

di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori yaitu teori 

Demokrasi, teori Partai Politik, dan teori Transparansi. 

1. Teori Demokrasi 

Pada zaman modern ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut 

paham demokrasi. Memang harus diakui sampai sekarang istilah demokrasi itu sudah 

menjadi bahasa umum yang menunjuk pada pengertian sistem politik yang ideal 

dimana-mana. Padahal dulunya, pada zaman Yunani Kuno dari mana istilah demokrasi 

itu berasal, istilah demokrasi itu mempunyai konotasi yang sangat buruk. Demokrasi 
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(“demos” + “cratos” atau “demos” + “kratien” dibayangkan orang sebagai pemerintah 

oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang 

(autocracy).5 Demokrasi menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government 

or rule by the people”. Dalam bahasa Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein 

berarti kekuasaan/berkuasa.6 Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari 

rakyat sehingga rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang 

sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem 

penyelenggaraan negara itu juga pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu 

sendiri. Bahkan, negara yang baik diidealkan juga agar diselenggarakan bersama-sama 

dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam arti seluas-

luasnya.  

Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democracy Theory memberi 

definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut :7 

A democratic political system is one in which public policies are made on a majority 

basis, by representatives subject to effective popular control at periodic alections 

which are conducted on the principle of political equality and under conditios of 

political freedom (“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan 

umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif 

oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan 

politik”) 

Demokrasi telah memberikan porsi kekuasaan rakyat lebih besar dalam 

menjalankan kekuasaan negara. Di samping itu, demokrasi sebagai sistem pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maupun sebagai mekanisme pembentukan 

pemerintahan hanya dapat terwujud jika terdapat jaminan hak asasi manusia. Untuk 

menjalankan demokrasi tersebut harus ada jaminan kebebasan berkeyakinan, 

berpendapat dan berserikat.8 Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap 

                                                             
5 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.Cet2 : Sinar Grafika Offset, 

Jakarta, 2011, hlm. 116 
6 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 

241 
7 Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, (New York : Oxford Universicty 

Press, 1969 yang dikutip dalam Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Cet 5 Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 

218 
8 Bisariyadi, dkk, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di beberapa Negara 

Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, September 2012,  hlm. 

538 
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lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu.9 Dengan kata lain pemilihan umum 

merupakan suatu konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah 

setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.10  

Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Di 

Indonesia, pemilu terdiri dari pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 

dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Robert Dahl dan Samuel 

Huntington, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi ialah Pemilihan 

Umum (Pemilu), Rotasi Kekuasaan, Rekruitmen Terbuka, dan Akuntabilitas Politik. 

Pemilu yang merupakan anak kandung demokrasi menjadi hal yang mutlak harus ada 

dalam ketatanegaraan di Indonesia. Pemilu dalam rangka rekruitmen jabatan politik atau 

jabatan publik harus dilakukan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, 

kompetitif, jujur, dan adil.11  

Pasca amandemen UUD NRI 1945, masalah Pemilu mulai diatur secara tegas 

dalam konstitusi dalam BAB VIIB tentang Pemilu. Pasal 22 E berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali. 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan 

Pewakilan Rakyat Daerah. 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakuat 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah 

adalah perseorangan. 

(5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan undang-undang. 

Adanya ketentuan mengenai Pemilu dalam konstitusi dimaksudkan untuk 

memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi Pemilu sebagai salah satu wahana 

                                                             
9 Miriam Budiarjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2008, hlm. 461 
10 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, 

Yogyakarta, 1993, hlm. 9 
11 Komisi Pemilihan Umum, Demokrasi dan Pemilu (pdf) yang dikutip dalam www.kpu.go.id , 

diakses 22 September 2017. 

http://www.kpu.go.id/
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pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat.12 Selain itu, melalui pemilu itulah juga 

diharapkan lahir para pemimpin yang sesuai dengan pilihan dan kehendak rakyat. 

2. Teori Partai Politik 

Partai Politik (Parpol) menurut Miriam Budiardjo merupakan organisasi politik 

yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.13 Hal ini sejalan dengan 

apa yang disampaikan oleh Djenal Hoesen bahwa: 

Tanpa organisasi Parpol tidak mungkin ada: 

1) penyaluran pernyataan prinsip, 

2) evolusi yang tertib dalam merumuskan kebijaksanaan, 

3) pelaksanaan yang teratur daripada alat konstitusional yang berupa pemilihan 

parlemen dan seterusnya. 

Sebaliknya, besar kemungkinan akan timbul jika tidak ada organisasi Parpol: 

1) gerombolan dan komplotan liar, 

2) permintaan-permintaan dan petisi kepada pemerintah, 

3) persetujuan-persetujuan rakyat, 

4) akan adanya protes-protes masyarakat. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita 

yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 

merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan 

programnya.14 Fungsi partai politik antara lain sebagai sarana komunikasi politik, 

sosialiasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.15 Dengan demikian, 

partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam 

setiap sistem demokrasi. Partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk 

diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sitem 

politik yang demokratis.16 Untuk itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya esensi dari 

partai politik adalah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan sistem politik yang 

demokratis. 

                                                             
12 Ni’matul Huda, Hukum..., Op.Cit, hlm. 290. 
13 Lihat dalam http://a-research.upi.edu/operator/upload/ (pdf), diakses 22 September 2017 
14Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar...,Op.Cit., hlm.404. 
15 Ibid.  
16Jimly Asshiddiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet 3, Rajawali Press, Jakarta, 2011, 

hlm. 401. 

http://a-research.upi.edu/operator/upload/
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Partai politik adalah salah satu sarana untuk mewujudkan sistem politik yang 

demokratis. Mengapa? Karena dalam sistem politik yang demokratis salah satu cirinya 

adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. Partai politik itu sendiri berdiri berdasarkan 

Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Affan Gaffar menyatakan bahwa dalam suatu 

negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar 

mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat 

(freedom of expression), hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom of assembly), 

dan hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom ofthe press)17.Selain itu dalam 

sistem politik yang demokratis itu masyarakat diberikan kewenangan atau hak untuk 

menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Hal ini menjadi konsekuensi 

yang logis dari sebuah sistem yang bernama kedaulatan rakyat. 

3. Teori Transparansi 

Dalam kajian pustaka administrasi negara, teori transparansi lebih dikenal dalam 

hukum pelayanan publik. Teori transparansi pada hakikatnya merupakan manifestasi 

asas openbaarheid dalam konsep hukum administrasi di Belanda. Asas tersebut 

dimaksudkan sebagai asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan tugas dan 

kegiatan pelayanan publik harus dilakukan secara dan bersifat terbuka bagi masyarakat 

yang dimulai dari proses pengambilan keputusan tentang kebijakan, perencanaan 

sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalliannya, dan tentunya tidak 

ditinggalkan adanya keharusan bahwa pelayanan publik tersebut dapat dengan mudah 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan 

sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat 

mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang 

dijalankan.18  

Selanjutnya, dalam perkembangannya, transparansi menjadi bagian penting 

dalam konsep good governance yang berkembang pada dasawarsa 1980-an.  Dalam 

publikasi berjudul “Development in Practice, Governance: The World Bank 

Experience” (1994), Bank Dunia (World Bank) mengemukakan sejumlah karakteristik 

‘good governance’, yaitu: (i) masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, (ii) terbuka, 

                                                             
17Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

1999, hlm. 9. 
18 Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, 

hlm. 38. 
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(iii) pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, (iv) eksekutif yang bertanggungjawab, 

(v) birokrasi yang professional, dan (vi) aturan hukum.19  

Untuk memperoleh predikat good governance tersebutlah setiap lembaga 

maupun pemerintahan harus terbuka dalam menjalankan kebijakannya, dimaksudkan 

agar masyarakat luas dapat mengetahui dan mengawasinya. Menurut Mardiasmo, 

transparansi berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi 

yang terkait dengan aktivitas pengelolaan seumberdaya publik kepada pihak – pihak 

yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi 

keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh 

pihak – pihak yang berkepentingan.20  

Setidaknya ada empat fungsi penting dari transparansi yang disampaikan oleh 

Philipus M. Hadjon. Di antaranya adalah21  

a. Fungsi partisipasi, keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam 

proses pemerintahan secara mandiri.  

b. Fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan, keterbukaan pada satu sisi 

sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum, 

pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi penguasa.  

c. Fungsi kepastian hukum, keputusan-keputusan  penguasa tertentu yang 

menyangkut kedudukan hukum para warga, demi kepentingan kepastian hukum 

harus dapat diketahui, jadi harus terbuka. 

d. Fungsi hak dasar, keterbukaan dapat memajukan penggunaan hak-hak dasar 

seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat dan hak untuk berkumpul 

dan berbicara. 

Berangkat dari pemahaman di atas, pada dasarnya transparansi adalah prinsip 

yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses 

pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah 

                                                             
19 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2008, hlm. 665. 
20Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004, 

hlm. 30. 
21 Philipus M. Hadjon dkk. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University 

Press, 1994, hlm. 282. 
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adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat 

dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan 

politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.22 

Oleh karena itu, teori transparansi menjadi hal yang penting untuk diterapkan 

dalam setiap kelembagaan mengingat fungsi penting yang melekat pada transparansi 

tersebut. Tidak terkecuali adalah partai politik, sebagai organisasi publik partai politik 

harus memberikan transparansi kepada masyarakat berkenaan dengan kebijakan yang 

diambilnya yang menyangkut kepentingan publik. Diantara kebijakan yang menyangkut 

kepentingan publik tersebut adalah dalam melakukan rekrutmen politik dalam rangka 

menentukan bakal calon anggota legislatif.  

Dalam melakukan rekrutmen tersebut, partai politik harus memberikan 

transparansi terkait, persyaratan, mekanisme dan prosedur pemilihan bakal calon. Hal 

ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap proses rekrutmen, sehingga 

meminimalisir terjadinya transaksi politik yang tidak rasional, seperti pencalonan 

kandidat tertentu yang hanya ditentukan melalui pertimbangan modal semata dan 

mengabaikan aspek yang lainnya. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu perpaduan antara 

pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara meneliti implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan 

perundang-undangan) terhadap perilaku orang atau badan hukum yang dapat 

memberikan informasi atau data penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. 

2. Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap partai politik di Kota Yogyakarta, dengan fokus 

kajian menganalisis pertimbangan partai politik beserta faktor pendukung dan 

penghambat partai politik di Kota Yogyakarta dalam menentukan kebijakan penentuan 

bakal calon legislatif Pemilu tahun 2019. 

                                                             
22Amin Rahmannurrasjid, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban 

Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah, Tesis, Program Pascasarjana 

Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 85. 
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3. Subjek Penelitian 

Pihak-pihak atau orang yang dipilih peneliti untuk memberikan informasi atau 

keterangan terhadap masalah yang diteliti antara lain 6 (enam) partai politik di Kota 

Yogyakarta berdasar pertimbangan representatif yang meliputi Partai Golongan Karya 

(Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat 

Nasional (PAN). Selain terhadap partai politik, peneliti juga memilih beberapa 

akademisi dan masyarakat untuk menunjang kelengkapan informasi/data atas masalah 

yang diteliti. 

4. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, maupun 

kuesioner terhadap subyek penelitian. 

Data sekunder meliputi beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum 

yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum primer (primary sources of authorities) dalam penelitian ini 

meliputi:  

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Partai Politik; 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; dan 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Selanjutnya bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 

misalnya, hasil karya ilmiah para sarjana/ahli hukum maupun non hukum, hasil-hasil 

penelitian terdahulu, jurnal, risalah putusan dan sebagainya. 

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang 
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digunakan dalam penelitian ini meliputi: literatur pendukung yang berupa kamus dan 

ensiklopedia. 

5. Teknik pengumpulan data 

a) Studi kepustakaan (library research).  

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, mengkaji dan menganalisa 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian di atas. Juga mengumpulkan literatur yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini untuk di analisa sesuai dengan judul penelitian 

tersebut di atas. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Partai Politik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

b) Wawancara  

Wawancara adalah mekanisme tanya jawab untuk menggali informasi 

kepada narasumber yang telah ditetapkan sebagai subyek penelitian. 

Wawancara sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap beberapa akademisi, 

masyarakat, dan 6 (enam) partai politik di Kota Yogyakarta. 

c) Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi sejumlah pertanyaan terhadap subyek penelitian untuk kemudian 

diisi sesuai dengan kondisi yang benar-benar dialami. Kuesioner sebagaimana 

dimaksud hanya diberikan kepada 6 (enam) partai politik di Kota Yogyakarta. 

d) Metode Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan Sosio-Legal, yaitu dengan mengkaji kondisi nyata yang terjadi di 

masyarakat kemudian dianalisis dengan mengkaitkannya terhadap norma 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari pustaka yang relevan 

dengan pokok bahasan. 
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e) Metode Analisis Data 

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif-kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data 

yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan 

pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan 

kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari 

penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian 

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; b. Hasil 

klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; c. Bahan hukum 

yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai 

dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya. 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan 

perincian sebagai berikut: 

Bab Pertama, menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah 

yang menunjukkan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

Bab Kedua, Landasan Teoretis. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori 

demokrasi, teori partai politik, dan teori transparansi sebagai pisau analisis untuk 

mengurai pembahasan. 

 Bab Ketiga, Pembahasan. Pada bab ini berisi uraian dan analisis terkait 

pertimbangan partai politik beserta faktor pendukung dan penghambat partai politik di 

Kota Yogyakarta dalam menentukan kebijakan penentuan bakal calon legislatif Pemilu 

tahun 2019. 

  Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi 

perkembangan hukum ke depan, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, DAN TRANSPARANSI 

 

A. Teori Demokrasi 

Demokrasi saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan 

berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas 

elit, seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivis 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), cendekiawan, mahasiswa, dan kaum profesional 

lainnya.23 Pemahaman terkait hakikat demokrasi terlebih dahulu diawali dengan 

pengertian demokrasi itu sendiri. Di awal sudah ditegaskan bahwa demokrasi itu sendiri 

berasal dari bahasa Yunani, yang mempunyai arti rakyat berkuasa atau kekuasaan 

tertinggi berada dalam keputusan rakyat. 

Secara terminologis, menurut Josefh A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu 

perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu 

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas 

suara rakyat.24 Sedangkan Sidney Hook mengatakan, bahwa demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung 

atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas 

dari rakyat dewasa.25  

Menurut Maurice Durverger dalam bukunya les Regimes Politiques, artian 

demokrasi itu ialah cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan 

yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah. Artinya suatu sistem pemerintahan 

negara di mana semua orang (rakyat) berhak untuk memerintah dan juga diperintah.26 

Rakyat dan pemerintah berada pada derajat yang seimbang yaitu pemerintah tidak lebih 

tinggi dari rakyat. Karena pemerintah menjalankan suatu ketatanegaraan dengan 

kedaulatan berada di tangan rakyat. 

Dari pendapat para ahli di atas terdapat titik taut dan benang merah tentang 

pengertian demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu 

                                                             
23 A. Ubaidillah, et al, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, & 

Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 161 
24 Ibid., hlm. 162 
25 Ibid. 
26 Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Eresco, Bandung, 1987, hlm.6. 
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keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan 

serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilakukan secara 

langsung oleh rakyat atau yang mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Karena itu, 

negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan 

kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan kaum minoritas.27 

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa 

kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih 

partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, 

dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, 

dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang 

sesunggguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem 

penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu 

sendiri. Bahkan, negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama 

dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-

luasnya.28 Jadi tepat, bahwa demokrasi diberikan rumusan singkat sebagai “a 

government of the people, by the people, for the people.”  

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka hakikat demokrasi itu sendiri 

sesungguhnya merupakan sebuah sistem dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi 

dalam suatu negara. Bahkan dengan kekuasaan itu, rakyat turut menjalankan roda 

pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan turut serta menjalankan roda 

pemerintahan, maka rakyat dapat bersama-sama ikut merumuskan dan menetapkan 

kebijakan negara. Ikutnya rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara 

tentu dengan harapan bahwa ketika kebijakan untuk rakyat itu digulirkan, otomatis 

rakyat akan menaati dan menjalankan kebijakan itu secara konsekuen dan sungguh-

sungguh, karena pada hakikatnya rakyatlah yang telah merumuskan dan membuat 

kebijakan itu sendiri. 

Pemahaman tentang pengertian dan hakikat demokrasi di atas, sudah barang 

tentu mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang harus diperhatikan. Dalam kaitan ini, 

                                                             
27 A. Ubaidillah, et al, Pendidikan...Op.Cit., hlm. 163 
28 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 

2005, hlm. 241 
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Afan Gaffar memberikan lima hal yang merupakan elemen empirik sebagai konsekuensi 

dari demokrasi, yaitu29 : 

a. Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak 

untuk berserikat, berkumpul (freedom of assembly), hak untuk berpendapat 

(freedom of speech), dan menikmati pers yang bebas (freedom of the press); 

b. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur di mana si pemilih bebas 

menentukan pilihannya tanpa unsur paksaan; 

c. Sebagai konsekuensi kedua hal di atas, warga masyarakat dapat 

mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di dalam  kehidupan politik dengan 

melakukan partisipasi politik yang mandiri (autonomous participation) tanpa 

digerakkan; 

d. Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan umum 

yang bebas; 

e. Adanya rekruitmen politik yang bersifat terbuka (open recruitmen) untuk 

mengisi posisi-posisi politik yang penting di dalam proses penyelenggaraan 

negara. 

Bagi negara-negara yang menganut demokrasi tentulah rakyat ditempatkan 

sebagai subjek yang sentral dalam menjalankan roda pemerintahan dengan garis dan 

prinsip dasar tertentu. Demokrasi sebagai sebuah sistem tentu memiliki prinsip-prinsip 

dasar. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Masykuri Abdillah, terdiri dari persamaan, 

kebebasan, dan pluralisme. Prinsip persamaan memberikan penegasan, bahwa setiap 

warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan 

kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Begitu pula dengan prinsip 

kebebasan, yang menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki 

kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip 

pluralisme, memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, 

etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan conditio sine qua non (sesuatu yang 

tidak bisa terelakkan).  

Robert A. Dahl juga merumuskan prinsip-prinsip demokrasi yaitu : (1) kontrol 

atas keputusan-keputusan pemerintah; (2) para penjabat yang dipilih selalu dari proses 

pemilihan yang dilakukan secara jujur; (3) adanya hak untuk memilih; (4) adanya hak 

untuk dipilih; (5) kebebasan warga negara untuk mengeluarkan dan menyatakan 

pendapat tanpa ancaman; (6) warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-

                                                             
29 Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2001, hlm. 15 
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sumber informasi; (7) warga negara mempunyai hak untuk membentuk perkumpulan-

perkumpulan atau organisasi.30 

Bagi Robert A. Dahl, sulit untuk meyakini bagaimana orang-orang dapat 

memerintah dirinya jika proses pembuatan keputusan yang mereka anut tidak 

memenuhi lima kriteria di atas, dan sama sulitnya untuk memahami bagaimana mereka 

dapat dituduh tidak memerintah dirinya sendiri selama proses-proses politik mereka 

telah memenuhi lima kriteria di atas secara utuh. Proses pembuatan keputusan yang 

demokratis adalah dengan didasarkan lima kriteria di atas.31 Jika salah satu saja 

diabaikan, maka demokratis atau tidaknya sebuah negara yang menganut demokrasi 

bisa dipersoalkan. 

Adanya prinsip-prinsip tersebut di atas bisa dijadikan tolok ukur dalam melihat 

berbagai negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Selain itu, bagi sebuah 

negara yang menganut demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi di atas tentu bisa dijadikan 

pedoman bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi.  

B. Teori Partai Politik 

Ada adagium yang menyatakan “Political Parties created Democracy”, baik 

buruknya kualitas demokrasi ditentukan oleh seberapa baik dan buruk kualitas partai 

politik.  Secara ideal partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang 

sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik merupakan pilar yang 

sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of 

institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis.32 Partai politik 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam dalam sistem demokrasi. Partai 

memainkan peran penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan 

warga negara. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk 

memperkuat derajat pelembagaan dalam setiap sistem politik yang demokratis. Menurut 

Schattscheider, partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi yaitu “Modern 

democracy is unthinkable save in terms of the parties”.33 

                                                             
30 Robert A. Dahl, Dilemmas Of Pluralist Democracy : Autonomy and Control, Yale University 

Press, New Heaven and London, 1982, hlm. 18 
31 Ibid. 
32 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm 

.401. 
33 Ibid. 
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Demokrasi memang lebih dahulu muncul daripada partai politik, akan tetapi 

dalam sistem demokrasi modern keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahkan sistem 

politik demokrasi tidak mungkin eksis tanpa partai politik dan sistem kepartaian. Partai 

politik dalam sistem politik demokrasi memiliki sejumlah peran: 

a. Merupakan instrumen suksesi kekuasaan melalui pemilihan umum (peralihan 

kekuasaan secara periodik dan tertib); 

b. memobilisasi pendapat publik; 

c. menjadi sarana bagi warga negara menyalurkan aspirasinya; 

d. menjadi sarana partisipasi warga negara dalam proses politik dan konstitusional 

dan dalam melaksanakan hak sipil dan politik; 

e. memediasi berbagai organisasi masyarakat sipil dengan lembaga negara; 

f. memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik; 

g. menawarkan calon pemimpin negara; dan 

h. menawarkan kohesi dan disiplin dalam pemerintahan dan partai oposisi 

menuntut akuntabilitas pemerintah kepada parlemen dan rakyat.34 

 

Karena partai politik merupakan salah satu aktor utama demokrasi, partai politik 

secara internal juga harus demokratis (intra-party democracy). Akan tetapi Robert 

Michels, yang dikenal sebagai teoritisi tentang Iron Law of Oligarchy, menyatakan 

bahwa organisasi politik yang berlingkup besar seperti partai politik, bahkan setiap 

organisasi besar, cenderung dikelola secara oligarkis yang lebih melayani kepentingan 

sendiri daripada kepentingan organisasi.2 Menurut Michels Organisasi yang pada 

awalnya idealistik dan demokratis kemudian didominasi oleh sekelompok kecil 

pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan juga untuk  

mempertahankan jabatannya. Semua organisasi yang kompleks, termasuk partai politik 

cenderung dikelola secara oligarkis karena kegiatan sehari-hari organisasi yang 

kompleks itu tidak mungkin dikelola oleh keanggotaan massal. Tidak mungkin 

memanggil massa anggota bersidang setiap kali partai politik hendak membuat 

keputusan. Pengambilan keputusan lebih dapat dilakukan oleh sekelompok kecil 

kalangan profesional yang penuh-waktu memimpin dan mengarahkan organisasi.35 

Hal ini senada dengan Jimly Ashiddiqqie yang mengatakan bahwa  organisasi 

partai cenderung bersifat oligarkis. Organisasi partai politik terkadang bertindak dengan 

                                                             
34 The CAPF Bill Digest, Issue 01/07 Juli 2007, pp2 sebagaimana dikutip dari S.K. Simba, 

Internal Governance Structures of Political Parties in Democratic Governance, paper presented at the 1st 

EAC Consultative Meeting for Political Parties in East Africa yang dilaksanakan pada 15-16 September 

2011 di Nairobi, Kenya. Dikutip dalam Ramlan Subakti & Didik Supriyanto, Mendorong Demokratisasi 

Internal Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Cet Pertama, Jakarta, 2013, hlm. 5 
35 Ibid., hlm. 6. 
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lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya justru 

berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Untuk mengatasi berbagai potensi 

buruk partai politik, diperlukan beberapa mekanisme penunjang, antara lain: 

1. Mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi 

anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. 

Pengaturan mengenai hal tersebut sangat penting dirumuskan secara 

tertulis dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan sesuai dalam 

tradisi rule of law; 

2. Mekanisme keterbukaan partai melalui masyarakat di luar partai politik 

harus dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang 

hendak diperjuangkan melalui partai politik; 

3. Penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas 

pelayanan publik serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan 

dalam kegiatan penyelenggaraan negara; 

4. Berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik; 

5. Kuatnya jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi, serta kebebasan 

untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.36 

 Berkaitan dengan hal di atas, Pandangan para ilmuwan politik tentang unsur atau 

faktor yang membuat demokrasi berfungsi dapat dipilah menjadi dua. Pertama diwakili 

oleh Sartori yang menilai kompetisi antar-partai politik lebih menentukan daripada 

demokrasi partai secara internal.37 Kedua, para ilmuwan politik yang menilai demokrasi 

partai secara internal sebagai faktor yang paling menentukan berfungsinya demokrasi 

dalam negara dan masyarakat. Para ilmuwan politik kelompok kedua ini sependapat 

tentang pentingnya demokratisasi partai politik secara internal, tetapi terdapat perbedaan 

dalam konseptualisasi dan indikator demokrasi partai secara internal. Sebagian 

memandang demokrasi partai lebih sebagai kemampuan partai dalam agregasi 

kepentingan, formulasi kebijakan publik, perekrutan kandidat yang memiliki 

kemampuan, dan mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik (pemilih yang lebih 

luas) daripada partisipasi anggota dalam proses pembuatan keputusan, transparansi, dan 

pemilihan pengurus. 

 Para ahli yang lain lebih mengedepankan keterlibatan para anggota dalam 

penentuan calon anggota DPR dan DPRD serta penentuan calon kepala pemerintahan, 

baik pada tingkat nasional maupun lokal. Menurut Richard S. Katz, seleksi kandidat 

                                                             
36 Jimly Ashiddiqie, Pengantar..., Op.Cit.,hlm.63-67. 
37 Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Volume I, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1976 yang dikutip dalam Ramlan Subakti & Didik Supriyanto, 

Mendorong Demokratisasi..., Op.Cit., hlm. 7.



20 

 

merupakan salah satu fungsi khas partai politik dalam demokrasi. Hal ini tidak hanya 

karena seleksi kandidat untuk bersaing pada pemilihan umum merupakan salah satu 

fungsi yang membedakan partai politik dari organisasi lain yang mungkin berupaya 

mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keputusan yang akan diambil pemerintah. 

Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat yang dinominasikan memainkan peran 

penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan 

publik.38 Kandidat partai itulah yang lebih banyak menggambarkan wajah partai kepada 

publik dalam pemilihan umum. Karena itu partisipasi para anggota partai dalam 

penentuan kandidat menjadi suatu keharusan. 

C. Teori Transparansi 

Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), keterbukaan informasi menjadi hak 

setiap orang. Hak atas kebebasan memperoleh informasi merupakan HAM yang timbul 

dari natural right (hak-hak yang sejak manusia lahir) yang termasuk didalamnya antara 

lain hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik. Abid Husein seorang 

pelopor untuk PBB dalam laporannya menyatakan bahwa “kebebasan informasi 

merupakan salah satu HAM yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif 

apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan 

dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi 

dari masyarakat haruslah diperhatikan.39  

Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human 

Right) atau yang biasa disingkat denan DUHAM yang dideklarasikan oleh Majelis 

Umum pada tanggal 10 Desember 1948, keterbukaan informasi diakui sebagai salah 

satu hak yang harus dipenuhi. Sebagi tindak lanjut atas ketentuan ini, Indonesia sebagai 

salah satu negara yang turut menyetujuinya telah mencantumkan hak tersebut dalam 

konstitusi, yaitu tertuang dalam Pasal 28 F, yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak 

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

                                                             
38 Richard S. Katz, The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, dalam 

Party Politics, Volume 7, Nomor 3 edisi Mei 2001, Ibid., hlm. 7. 
39 Sirajudin, Didik Sukrino, Winardi, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan 

Keterbukaan Informasi, Malang, Setara Press, 2012, hlm. 108-109. 
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mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 

yang tersedia” 

 Lebih lanjut, dalam rangka menjamin penegakan keterbukaan informasi tersebut, 

maka pada tanggal 30 April 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan 

dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk: 

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan 

publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, 

serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;  

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;  

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan Badan Publik yang baik;  

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif 

dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;  

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang 

banyak;  

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

dan/atau  

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik 

untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.  

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif mengatur 

kewajiban badan/pejabat untuk memberikan akses informasi, dokumen dan data 

diintegrasikan sebagai bagian inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat 

dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga 

memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka 

kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu.40 

  Adapun yang dimaksud dengan Informasi Publik dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 

dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

  Bertolak pada hal tersebut, diketahui bahwa transparansi informaasi menjadi 

                                                             
40 Ibid., hlm. 113-114. 
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kebutuhan penting bagi setiap orang untuk dapat turut serta dalam kegiatan 

kelembagaan. Menurut Burkens, transparansi (keterbukaan) memberikan makna bahwa 

dalam banyak bidang kegiatan pemerintahan, masyarakat ikutserta langsung dalam 

proses persiapan, kebijaksanaan dan pembentukan keputusan. Transparansi 

pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Peran serta merupakan bentuk jaminan bagi masyarakat dalam pengambilan atau pihak 

yang pada umumnya juga dapat mengajukan keberatan melawan keputusan jika itu 

tidak setuju.41 

 Oleh karena itu, partai politik yang sejatinya adalah salah satu pilar demokrasi 

tidak terlepas dari kewajiban untuk memberikan transparansi pada masyarakat. Selain 

itu partai politik merupakan badan hukum publik yang dibentuk sebagai wadah 

masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai politik mempunyai posisi 

(status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai 

memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan 

dengan warga negara.42  

 Dalam rangka memainkan peran penghubung tersebutlah, partai politik memiliki 

fungsi yang sangat penting yaitu sarana rekruitmen politik (political recruitment). Partai 

dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi 

kader-kader pe- mimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-

kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui 

cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-

cara yang tidak langsung lainnya.43 

 Kendatipun demikian, Menurut Jimly Asshiddiqie partai politik tidak bebas dari 

kecenderungan bersifat oligarkis. Partai politik kadang-kadang bertindak dengan 

lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan 

justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri.44 Ditambah lagi tindakan yang 

mengatasnamakan rakyat tersebut tidak dibarengi dengan sikap terbuka lebih bersikap 

elitis dan eksklusif. Kesan inilah yang kerapkali dinilai oleh rakyat bahwa partai politik 

jauh dari harapan rakyat, padahal partai politik merupakan penyambung lidah rakyat 

                                                             
41 Husni Tamrin, Hukum Pelayanan..,Op.Cit., hlm. 39. 
42 Jimly Ashiddiqie, Pengantar..., Op.Cit., hlm. 153. 
43 Ibid., hlm. 161. 
44 Ahmad Fikri Hadin, “Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik”, Jurnal 

Dialogia Iuridika, Vol. 2, No. 6, 2015, hlm. 67. 
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dalam tampuk kekuasaan.  

 Sikap oligarkis partai politik tersebut nampak dalam proses rekrutmen calon 

yang kemudian akan ditempatkan dalam jabatan strategis, seperti sebagai anggota 

dewan maupun kepala daerah. Perekrutan oleh partai politik acapkali hanya melalui 

pertimbangan pragmatis berupa pertimbangan material dan status sosial dan 

prosedurnya pun tidak dilaksanakan secara terbuka.  

Hal senada juga disampaikan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam 

laporan tahunan pada tahun 2015 bahwa salah satu elemen penting dalam demokrasi 

adalah eksistensi partai politik. Namun parpol masih menghadapi banyak masalah 

internal, yakni buruknya tata kelola partai, tidak transparannya pengelolaan pendanaan 

partai, buruknya mekanisme rekrutmen internal, dan tradisi demokrasi internal yang 

belum hadir.45 

 Padahal dalam Uundang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29 ayat (2) dilakukan 

secara terbuka sebagaimana bunyi pasal tersbut bahwa “Rekrutmen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka 

sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan”. Terlebih juga 

sudah dibarengi dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang 

mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses informasi baik informasi yang 

berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik 

terkait maupun informasi mengenai laporan keuangan. 

 Tampaknya transparansi belum menjadi budaya oleh partai politik dalam 

mengelola keorganisasian partai termasuk dalam melakukan rekrutmen. Masih muncul 

kekhawatiran bahwa keterbukaan tersebut tidak akan menguntungkan partainya. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian oleh Atie Rachmiati dkk, bahwa Budaya transparansi 

dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Partai politik sendiri masih dilematis. 

Pada satu sisi, Partai Politik sepenuhnya menyadari akan tuntutan publik akan 

keterbukaan informasi dan publik berhak untuk mengetahui. Pada satu sisi, budaya 

organisasi partai seperti Golkar dan PKS pada batasan-batasan tertentu melakukan 

restriksi atas informasi yang dapat diakses publik perihal urusan kepartaian.46 

                                                             
45 Annual Report Indonesian Corruption Watch, Tahun 2015, hlm. 11.  
46 Atie Rachmiati dkk, “Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik”, 

Jurnal Mimbar Hukum, Vol.29 No.2, Desember 2013, hlm.  131. 
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 Melalui undang-undang keterbukaan informasi publik seharusnya cukup untuk 

mendorong partai politik untuk transparansi baik program kerja, proses rekrutmen 

maupun pendanaan partai politik, namun nyatanya hal ini masih disimpangi oleh partai 

politik sendiri. Oleh sebab itu, hendaknya harus menjadi kesadaran bagi pengurus partai 

politik akan pentingnya transparansi kepada masyarakat sehingga menjadi budaya 

dalam pengelolaan partai. Terlebih dalam proses rekrutmen yang sejatinya hal ini 

dilaksanakan untuk menjalankan fungsi partai politik untuk mencari calon yang unggul. 
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BAB III 

ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK BESERTA FAKTOR 

PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PENENTUAN BAKAL CALON 

LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 : STUDI KASUS 

TERHADAP PARTAI POLITIK DI KOTA YOGYAKARTA 

 

A. Potret Data dan Variabel Bahan Wawancara 

Penelitian dilakukan terhadap partai politik di Kota Yogyakarta dengan fokus 

kajian menganalisis pertimbangan partai politik beserta faktor pendukung dan 

penghambat partai politik di Kota Yogyakarta dalam menentukan kebijakan penentuan 

bakal calon legislatif Pemilu tahun 2019. Pihak-pihak atau orang yang dipilih peneliti 

untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti antara lain 

6 (enam) partai politik di Kota Yogyakarta berdasar pertimbangan representatif yang 

meliputi Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP), Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Adapun untuk memudahkan penggalian data di lapangan, maka tim peneliti 

merumuskan beberapa pertanyaan yang akan digunakan dalam melakukan wawancara 

terhadap semua partai politik yang menjadi subjek penelitian. Beberapa pertanyaan itu 

antara lain terkait apakah partai politik memiliki peraturan tertulis terkait mekanisme 

rekrutmen; bagaimana partai politik menginformasikan pembukaan bakal calon 

legislatif; apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam memilih bakal calon 

legislatif; kemudian bakal calon legislatif dari profesi apa yang diinginkan oleh partai 

politik; dan terakhir ialah program apa yang diharapkan oleh partai politik terhadap 

bakal calon legislatif. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, tim peneliti juga 

menyajikan beberapa jawaban. Adapun secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut:  
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Tabel 1.1 

KUESIONER PENELITIAN 

Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Legislatif Pemilu 2019 

(Studi Kasus Terhadap Partai Politik di Kota Yogyakarta) 

No. Daftar 

Pertanyaan 

Pilihan Jawaban 

1. 

Apakah Partai 

Politik memiliki 

peraturan tertulis 

terkait mekanisme 

rekruitmen? 

a. Tidak ada 

b. AD/ART 

c. Peraturan Internal 

d. Keputusan Internal 

e. Standar Operasional Prosedur 

f. Lainnya................................................................................... 

2. 

Bagaimana Partai 

Politik 

menginformasikan 

pembukaan bakal 

calon legislatif? 

a. Pemberitaan Media Massa Cetak (Koran, Majalah, dll) 

b. Media Massa Elektronik (Radio, TV, Website, dll) 

c. Spanduk, Baliho, Poster, dll 

d. Undangan Khusus 

e. Lainnya......................................................................................................... 

3. 

Apa yang menjadi 

pertimbangan 

Partai Politik 

dalam memilih 

Bakal Calon 

Anggota 

Legislatif? 

a. Petahana/Incumbent 

b. Figur/Ketokohan calon 

c. Kader Partai  

d. Famili/Kerabat 

e. Putra Daerah 

f. Lainnya.............................................................................................. 

4. 
Bakal Calon 

Legistatif dari 

a. Pengusaha 

b. Purnawiran militer/Polri 
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profesi apa yang 

Partai Politik 

inginkan? 

c. Artis 

d. Pejabat pemerintah 

e. Agamawan  

f. Akademisi 

g. Lainnya .............................................................................................. 

5. 

Program apa yang 

diharapkan oleh 

Partai Politik 

terhadap Bakal 

Calon Legislatif? 

a. Pendidikan 

b. Pelayanan kesehatan 

c. Pembangunan infrastruktur 

d. Menciptakan lapangan kerja 

e. Pemberdayaan masyarakat 

f. Pariwisata dan kebudayaan 

g. Lainnya................................................................................................. 
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Berdasarkan tabel di atas, maka pertanyaan dalam melakukan wawancara 

terhadap enam partai politik di Kota Yogyakarta sudah dibatasi terlebih dahulu. 

Berangkat dari lima pertanyaan di atas lah penelitian ini dilakukan. Adapun tambahan 

pertanyaan dalam wawancara adalah terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu terkait apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan 

rekrutmen bakal calon legislatif. 

Beberapa daftar pertanyaan di atas dipilih dan ditentukan oleh peneliti dengan 

pertimbangan bahwa beberapa pertanyaan tersebut merupakan bagian dari pelembagaan 

parpol secara internal yang lebih baik ke depan. Berkaitan dengan pelembagaan, Vicky 

Randall dan Lars Svasandyang dalam Jurnal Party Politics Vol. 8 Januari No. 1 Tahun 

2002 tentang pelembagaan partai politik mengatakan bahwa proses pelembagaan 

mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. 

Bila kedua dimensi tersebut dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, 

yaitu (1) derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek 

internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai 

hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam 

pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal 

dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap 

suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.47 

Dikaitkan dengan penelitian ini, bahwa analisis pertimbangan parpol dalam 

menentukan bakal caleg dalam pemilu merupakan bagian menarik untuk mengetahui 

strategi masing-masing parpol. Dengan data tersebut peneliti akan mengetahui sisi 

internal parpol sekaligus mengetahui bekerjanya partai baik secara struktural maupun 

kultural

                                                             
47 Lihat dalam http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik-randall/ (diakses 

pada 6 Desember 2017 pukul 11.13 WIB) 

http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik-randall/
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B. Pertimbangan Partai Politik di Kota Yogyakarta Dalam menentukan 

Kebijakan Bakal Calon Legislatif Pemilu Tahun 2019 

1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 

Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian disingkat dengan PKS didirikan di 

Jakarta pada hari Sabtu, 9 Jumadil ‘Ula 1423 bertepatan dengan 20 April 2002.48 PKS 

merupakan transformasi dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan pada Senin, 26 

Rabi’ul Awwal 1419 bertepatan dengan 20 Juli 1998. Partai yang berasaskan Islam dan 

bercirikan bersih, peduli, dan profesional ini mengusung visi “Menjadi partai pelopor 

dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Pembukaan UUD NRI 1945, serta mengemban misi “Menjadikan partai sebagai sarana 

perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai 

Allah Subhanahu wa ta’ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.49 

Sementara itu, PKS memiliki tujuan untuk mewujudkan terpenuhinya hak, kewajiban, 

dan tanggung jawab politik setiap anggota sebagai warga negara dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.50 

Mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut diiringi dengan pembentukan 

lembaga-lembaga partai. Salah satu lembaga partai yang berperan cukup mendasar ialah 

Majelis Syura. Majelis syura mempunyai tugas yang salah satunya ialah menetapkan 

rencana strategis partai. Rencana strategis PKS dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni 

sejak 2015-2020 memiliki substansi “Berkhidmat untuk Rakyat”.51 Keputusan Majelis 

Syura PKS tersebut diikuti dan diterjemahkan oleh pengurus wilayah hingga daerah 

dengan membentuk struktur organisasi yang keseluruhannya bernuansa upaya 

berkhidmat untuk rakyat.52 

                                                             
48 Pasal 1 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera 
49 BAB II Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera 
50 Pasal 7 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera 
51 Wawancara dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Yogyakarta, 10 Oktober 2017 
52 DPD PKS Kota Yogyakarta memiliki 14 bidang kepengurusan, yakni Bidang Kaderisasi, 

Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Pemenangan 

Pemilu & Pemilukada, Bidang Kepemudaan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Hubungan 

Masyarakat, Bidang Petani, Buruh, dan Nelayan, Bidang Seni dan Budaya, Bidang Kepanduan & 

Olahraga, Bidang Pembangunan Keumatan, Bidang Pembangunan Ekonomi Kader, Bidang Ekonomi, 

Keuangan, Industri, dan Teknologi. 
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Mengutip hasil studi yang dilakukan Marcus Mietzner yang berjudul Fighting 

the Hellhounds: Pro-democracy Activists and Party Politic in Post-Suharto Indonesia, 

bahwa terdapat 3 (tiga) kanal yang digunakan oleh para aktivis untuk masuk parlemen.53 

Pertama melalui kanal organisasi ekstra mahasiswa, kedua menggunakan berbagai 

organ masyarakat sipil, ketiga konsisten berjuang diluar sistem dengan mendesakkan 

agenda-agenda perubahan. Namun pada satu titik, ketika gerakan di luar sistem tidak 

lagi memadai, kemudian mereka terjun masuk untuk mengubah sistem dari dalam. Studi 

tersebut menginspirasi penulis untuk mengungkapkan bahwa metode berpolitik 

masyarakat terutama aktivis cenderung bervariasi. Namun demikian terdapat antitesa 

dari ketiga kanal perjuangan politik diluar sistem yang diungkapkan Mietzner tersebut, 

yaitu ketika gerakan di luar sistem tidak lagi memadai, maka mereka akan terjun masuk 

dalam sistem untuk melakukan perubahan-perubahan. Terbukti pasca reformasi 1998, 

banyak para aktivis yang masuk partai politik dan menjadi anggota legislatif dalam 

rangka mendesakkan agenda-agenda perubahan melalui perumusan kebijakan. 

Studi diatas mengajarkan pada parpol agar mampu menyaring hingga 

menentukan kader-kadernya dalam berpolitik. Sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Anggaran 

Dasar (AD) PKS, ditentukan bahwa rekrutmen jabatan politik untuk calon anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan 

memperhatikan: a) jenjang keanggotaan; b) kapabilitas dan profesionalitas; c) 

keterwakilan perempuan. Pada praktiknya, penentuan bakal calon legislatif yang 

dilakukan oleh PKS meliputi beberapa mekanisme:54 

1. Setiap kader partai mengusulkan nama dengan angket; 

2. Setiap kader partai berhak untuk dicalonkan; 

3. Nama-nama yang dicalonkan tersebut kemudian di inventarisir oleh 

Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK), yakni lembaga yang 

bertugas menelaah kualifikasi kader yang masuk daftar pencalonan. 

Budaya penentuan bakal calon di dalam PKS lebih cenderung dicalonkan, 

meskipun demikian tidak ada larangan bagi kader untuk mencalonkan diri. Selain itu, 

                                                             
53 Saidiman Ahmad, Memudakan Politik Indonesia, Artikel Opini, Kompas edisi 22 November 

2017, hlm. 7 
54 Wawancara dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Yogyakarta, 10 Oktober 2017 
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sifat rekrutmen jabatan politik di lingkungan PKS cenderung tertutup dan internal. Hal 

ini dilakukan karena beberapa alasan:55 

1. Mengikuti Pedoman Partai yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan; 

2. Ketersediaan kader partai yang secara kuantitas dan kualitas telah cukup 

mampu dipertarungkan dalam kontestasi Pemilihan Umum; 

3. Seleksi tertutup dan internal dinilai oleh PKS sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik, yakni berupaya menyediakan pilihan 

calon anggota legislatif yang berkualitas. 

Secara yuridis, praktik tersebut tidak dilarang dan tetap konstitusional. 

Pernyataan ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo. 

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa rekrutmen bakal calon anggota 

DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai 

dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan 

perempuan.56 Ketentuan itu tidak melarang untuk melakukan seleksi secara tertutup, 

bahkan tidak memerintahkan untuk melakukan seleksi secara terbuka. Justru yang harus 

ditaati ialah seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai AD dan ART, dan 

mempertimbangkan keterwakilan perempuan. 

Namun demikian, mekanisme pencalonan anggota legislatif tidak menutup 

kemungkinan dilakukan dengan cara terbuka. Hal ini terjadi di wilayah yang 

ketersediaan kuantitas dan kualitas kadernya rendah. Di Kota Yogyakarta hal tersebut 

tidak terjadi, namun diakui pernah terjadi di Kabupaten Kulonprogo. Meski demikian, 

PKS tidak melakukan rekrutmen ini secara asal, hanya orang-orang non kader yang 

sudah memiliki kedekatan dengan PKS saja yang memiliki peluang untuk dicalonkan.57  

Thomas A. Brikland58 berpandangan bahwa kekuatan dalam memengaruhi 

kebijakan terletak pada sejauh mana diantara kelompok mampu bersaing untuk 

mendapatkan akses agenda dan menghalangi akses kelompok dan kepentingan yang 

akan merusak kepentingan mereka. Belajar dari teori tersebut maka diperlukan adanya 

                                                             
55 Ibid. 
56 Pasal 29 ayat (1a) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik 
57 Ibid. 
58 Thomas A. Birkland, Penetapan Agenda dalam Kebijakan Publik, dalam Frank Fischer et.al., 

Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode, diterjemahkan oleh Imam Baihaqie, 

Bandung, Nusa Media, 2015, hlm. 96-97 
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kader-kader partai yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan lapisan 

masyarakat yang hendak diperjuangkannya. Secara lebih spesifik dan detail, PKS 

memilih beberapa pertimbangan dalam menentukan bakal calon legislatif sebagaimana 

ditunjukkan tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Variabel Jawaban Alasan 

Peraturan tertulis 

terkait mekanisme 

rekrutmen 

AD/ART, Pedoman 

Partai (Peraturan 

Internal) 

Dewan Pengurus Daerah 

tinggal mengikuti dan 

melaksanakan kebijakan 

dari kebijakan pusat 

Cara parpol 

menginformasikan 

rekrutmen  

Tidak di informasikan 

secara terbuka 

Sistem rekrutmen internal 

menjadi prioritas, baru 

kemudian jika kekurangan 

kader (kuota tidak 

memenuhi), PKS 

mengundang khusus 

terhadap orang tertentu 

yang dipastikan sudah 

memiliki kedekatan dengan 

kader PKS 

Pertimbangan parpol 

dalam memilih bakal 

calon 

1.Petahana/Incumbent; 

2.Figur/Ketokohan; 

3.Kader Partai; 

4.Putra Daerah; 

 

Elektabilitas dan 

popularitas menjadi 

prioritas dalam 

menentukan bakal calon, 

hal ini dikarenakan 

kebutuhan untuk 

mendongkrak suara PKS 

Latar belakang 

profesi bakal calon 

yang diinginkan 

Tidak melihat latar 

belakang profesi calon, 

Jika ditemukan ada 

calon yang berprofesi, 

PKS lebih melihat 

personalnya 
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itu hanya kebetulan saja 

Program yang 

diharapkan parpol 

terhadap bakal calon 

1.Penciptaan Lapangan 

Kerja 

2.Pemberdayaan 

Masyarakat 

PKS menilai bahwa di DIY 

program tersebut belum 

sepenuhnya terwujud, dan 

menjadi isu menarik, 

sementara untuk 

pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur pariwisata 

dinilai sudah selesai. 

  

 Selain kelima variabel diatas, adapun 2 (dua) hal yang menarik penulis temukan 

dalam PKS. Ketika dikonfirmasi terkait kader non muslim yang hendak maju sebagai 

calon anggota legislatif, respon partai berideologi islam ini ternyata sangat terbuka bagi 

kader-kader yang beragama selain islam. Ditegaskan oleh pengurus DPD PKS Kota 

Yogyakarta, bahwa diwilayahnya belum pernah ada kader atau bakal calon dari non-

muslim. Namun, di wilayah yang minim umat muslim, memang PKS harus merekrut 

non muslim, asalkan memenuhi kualifikasi, dan bersedia mematuhi AD/ART.59 Dalam 

kesempatan yang sama, penulis mengonfirmasi bagaimana jika PKS dihadapkan dengan 

kader penyandang disabilitas. PKS menegaskan bahwa tidak akan sama sekali 

memanfaatkan kondisi disabilitas untuk meraih suara, asalka secara personal memenuhi 

kualifikasi maka sangat berpeluang untuk dicalonkan. 

 Fungsi kaderisasi dan fungsi rekrutmen diakui oleh PKS sebagai fungsi yang 

sangat rentan mendapat kritik dari publik. Hal itu dikarenakan keterkaitannya dengan 

kinerja kader yang diutus untuk masuk dalam jabatan politik atau jabatan publik. Atas 

hal tersebut, PKS berkesimpulan bahwa menyediakan kader-kader yang benar-benar 

memenuhi kualifikasi baik dari sisi kompetensi dan integritasnya merupakan hal yang 

sangat penting dan utama. Pilihan melakukan rekrutmen bakal calon legislatif secara 

tertutup dan internal ialah jawaban atas kondisi diatas.  

 

 

                                                             
59 Wawancara dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Yogyakarta, 10 Oktober 2017 
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2. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 

Partai Amanat Nasional disingkat dengan PAN berdiri sejak 3 Agustus, 1998 

oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. 

Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety 

Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya di Jakarta.60 

Kemudian secara resmi dibentuk dan dideklarasikan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus 

1998 di Jakarta.61 PAN adalah partai yang berasaskan Pancasila dan besifat terbuka, 

majemuk, dan mandiri bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang 

berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri.62 

Partai politik ini menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan 

bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam 

memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih 

baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan 

bermartabat.63 

PAN memiliki tujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, 

keadilan, kemajuan material dan spiritual.64 Adapun Visi dari partai yang lahir pasca 

jatuhnya rezim Orde Baru 1998 adalah “Terwujudnya PAN sebagai partai politik 

terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan 

yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta 

diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misi dari PAN adalah sebagai 

berikut65: 

 Mewujudkan kader yang berkualitas. 

 Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat 

 Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan 

manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur. 

 Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan 

bermartabat. 

                                                             
60 Lihat dalam https://profil.merdeka.com/indonesia/p/partai-amanat-nasional/ (diakses 29 

November 2017) 
61 Pasal 1ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat 

Nasional. 
62 http://www.pan.or.id/tentang-pan/ (diakses 29 November 2017), Lihat juga dalam Pasal 4  

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional. 
63 Ibid. 
64 Pasal 6  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional 
65 Ibid. 

https://profil.merdeka.com/indonesia/p/partai-amanat-nasional/
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 Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional. 

Saat ini PAN diketuai oleh Zulkifli Hasan dan ia ingin menjadikan PAN sebagai 

rumah besar Indonesia dengan artian bahwa semua kebijakan yang akan dilakukan PAN 

ke depannya harus bertujuan demi kepentingan rakyat, memberantas kemiskinan, dan 

menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin.Selain itu, Zulkifli Hasan juga 

menggagas tiga program baru PAN yaitu revitalisasi, regenerasi, dan reunifikasi. Dalam 

program Reunifikasi artinya akan diajak kembali tokoh-tokoh pendiri PAN untuk 

memenangkan Pemilihan Umum 2019. Sedangkan tradisi baru yang ditawarkan adalah 

Otonomisasi, dimana kekuasaan PAN dibuat tidak sentralistik dan akan dibangun sistem 

dan struktur partai secara desentralisasi. 

Otonomisasi adalah langkah baru dalam perpolitikan di Indonesia dimana 

pemilihan ketua DPD dan DPW menjadi wewenang dari DPD dan DPW masing-masing 

bukan lagi atas kehendak Ketua Umum. Begitu pula dalam pemilihan calon 

Walikota/Bupati, Gubernur, atau ketua DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota diserahkan 

sepenuhnya pada DPD atau DPW setempat. Sistem ini mirip dengan sistem 

desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan oleh negara. 

Keinginan Ketua Umum PAN di atas dalam hal otonomisasi ini sejalan dengan 

hasil wawancara di lapangan dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

PAN Kota Yogyakarta yang sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua 

DPD PAN Kota Yogyakarta yaitu Derytiawan Ibnu Titianto. Sebagai contoh dalam hal 

pengkaderan, PAN Kota Yogyakarta tetap melakukan pengkaderan bagi bakal calon 

legislatif berdasarkan Putusan RapatKerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Kerwja 

Wilayah (Rakerwil). Meski dalam rakernas dan rakerwil, akan tetapi DPD Kota juga 

membuat pemetaaan 5 dapil di kota yogyakarta.66 

Pemetaan tersebut adalah bagian dari pengkaderan agar maksimal dan berhasil 

melahirkan kader-kader yang militan baik ke masyarakat melalui programnya maupun 

ke partai terkait loyalitasnya. Secara spesifik, ia mengatakan bahwa Pengkaderan harus 

                                                             
66 Wawancara dengan Derytiawan Ibnu Titianto , Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PAN Kota 

Yogyakarta , 1 November 2017. 
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maksimal dan berhasil dengan ukuran bahwa bakal calon legislatif tersebut  mempunyai 

visi-misi yang jelas ke amsyarakat dan loyal terhadap partai. 

Jika pengkaderan dilakukan dengan mekanisme ‘asal-asalan’ justru bahaya, 

yang terjadi ialah kondisi bahwa ketika ia menjadi dewan jutsru tidak memberikan 

dampak apapun terhadap masyarakat maupun partai. oleh karena itu, salah satu 

strateginya bahwa bakal calon legislatif diharapkan muncul dari kader karena 

pertimbangan etos kerja dan daya juang.67 

Bahkan kalaupun harus diurutkan, maka urutannya ialah kader, tokoh 

masyarakat, lalu vote getter.  Mekanisme pengusulannya pun PAN Kota Yogyakarta 

memiliki konsep yang jelas yaitu Kader dimunculkan dari tingkat ranting, tingkat 

keamatan, dan terakhir adalah pengurus DPD. Bahkan untuk kader yang akan 

dicalonkan pun masih ada seleksinya lagi yaitu berdasarkan rating. Adapun yang 

menjadi Rating variabel penilaian terhadap kader yang akan dicalonkan jadi bakal calon 

legislatif ialah: 

a. berapa lama kader tersebut telah berkiprah di partai; 

b. dimana saja kader tersebut aktif borganisasi (di luar partai); 

c. seberapa aktif membina organisasi; 

d. dalam hal tertentu ada ketentuan untuk membuat makalah; 

e. penyampaian visi misi sebagai branding 

Berbagai pertimbangan di atas menegaskan bahwa yang diharapkan oleh DPD PAN 

Kota Yogyakarta bukan hanya sekedar kader tapi kader yang diarahkan untuk 

masyarakat. Berkaitan dengan pengkaderan,  program Pengkaderan yang dilakukan oleh 

PAN ialah  Bimbingan Teknis di awal dan sebagai Upgrading ada program  mabitah 

(masa bimbingan calon anggota).  Kegiatan tersebut lepas model penjaringan. 

Sementara yang berbasi Latihan dengan kurikulum, terbagi menjadi 3 jenis yaitu68:  

1. latihan kader amanat dasar (LKAD) untuk tingkat kabupaten/kota 

2. latihan kader amanat menengah (LKAM) untuk tingkat provinsi 

3. latihan kader amanat utama LKAU untuk tingkat nasional/pusat. 

                                                             
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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Bacaleg harus mengikuti pelatihan itu secara bertahap. Bahkan dalam program 

pelatihan tersebut, peserta dapat dinyatakan tidak lulus apabila tidak disiplin dan serius 

mengikuti kegiatan pelatihan. Informasi lain, bahwa di Yogyakarta, hasil pemilu tahun 

2014, hanya menempatkan Hanafi Rais sebagai Anggota DPR RI. Sementara di DPRD 

DIY, PAN mendapatkan 8 kursi, dan DPRD Kota Yogyakarta mendapatkan 5 kursi.  

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terkait apakah ada masyarakat yang 

boleh mendaftar melalui PAN? Menurut DPD PAN Kota Yogyakarta, boleh asalkan 

dengan syarat tertentu seperti melihat kapasitas, popularitas, dan 

akseptabilitas.69Adapun beberapa pertimbangan lain yang berkaitan dengan penelitian 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Variabel Jawaban Alasan 

Peraturan tertulis 

terkait mekanisme 

rekrutmen 

AD/ART, Keputusan Internal 

(Rakernas) dan Pedoman 

Organisasi 

Pedoman organisasi 

ditentukan di forum 

Rapat Kerja Nasional 

oleh Pengurus Pusat 

Cara parpol 

menginformasikan 

rekrutmen  

1. Media Massa oleh 

Pengurus Pusat lalu 

kemudian daerah 

menindaklanjuti sesuai 

dengan muatan lokal. 

Media massa masih 

menjadi cara yang 

efektif dalam 

melakukan publikasi 

terkait rekrutmen. 

Setiap daerah 

memiliki mekanisme 

publikasi sendiri 

melalui media massa. 

 

 

 

 

2. Undangan Khusus dengan 

cara mendekati orang 

tertentu.  

Undangan khusus ini 

kepada Tokoh 

Masyarakat yang 

diyakini memiliki 

kapabilitas dan 

popularitas sehingga 

nantinya kan menjadi 

vote getter. Terhadap 

undangan khusus ini 

biasanya PAN sudah 

membangun 

                                                             
69 Ibid. 
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komunikasi sejak 

lama. 

Pertimbangan 

parpol dalam 

memilih bakal 

calon 

1. Petahana/Incumbent; 

2. Kader Partai; 

3. Basis Masa; 

 

Petahana yang 

kinerjanya bagus. 

 

Sedangkan kader 

partai yang 

dicalonkan adalah 

kader yang loyal 

terhadap partai dan 

mempunyai nilai jual  

 

Terkait basis masa, 

PAN juga 

memanfaatkan 

jaringan Organisasi 

Muhamadiyah dan 

organisasi yang 

berada dibawahnya. 

Latar belakang 

profesi bakal calon 

yang diinginkan 

Tidak melihat latar belakang 

profesi calon. Adapun jika 

ditemukan ada calon yang 

berprofesi, itu hanya kebetulan 

saja 

Profesi tidak melihat 

background tapi 

ketokohan di 

masyarakat seperti 

apa. Siapa yang 

punya kapasitas 

popularitas serta 

akseptabilitas. 

Program yang 

diharapkan parpol 

terhadap bakal 

calon 

Semua program yang terdapat 

di kuesioner semuanya masuk 

akan tetapi yang prioritas ialah 

Pendidikan dan Kesehatan.  

 

Semua program 

Program masuk 

dalam visi misi 

walikota maka tugas 

PAN adalah ikut 

menerjemahkan 

program tersebut.  

Hal ini mengingat 

bahwa PAN adalah 

bagian dari eksekutif, 

tugas PAN mengawal 

di DPRD Kota. 

Selain itu PAN Juga 

mengharapkan 

adanya inovasi dan 

kreativitas terkait 
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program. 

 

 

 

Adapun terkait background Pengurus PAN saat ini ada yang pensiunan PNS, 

pengusaha, swasta, ada kader murni. Tim peneliti kemudian juga mengkonfirmasi 

terkait sebutan PAN yang disebut Partai Artis Nasional. DPD PAN menanggapinya 

bahwa kebijakan menjadikan artis sebagai calon legislatif adalah bagian dari strategi 

oleh pusat untuk menarik suara. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa PAN 

sadar Di beberapa daerah ada yang sulit untuk mendapatkan suara. Jika dipaksa murni 

kader di daerah yang sulit mendapatkan suara, maka PAN terancam tidak menang dan 

tidak mendapatkan kursi. Maka dipilihnya artis sebagai calon legislatif merupakan 

solusi untuk menggerus suara. 

3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) 

Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya disingkat PPP berdiri di Jakarta 

pada 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1392 H.70 PPP 

merupakan hasil fusi politik empat partai Islam peserta pemilu 1971, yaitu Partai 

Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam 

Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti.71 Partai yang berasaskan Islam dengan 

bercirikan Ahlussunnah Wal Jama’ah72 ini memiliki visi yakni “Terwujudnya 

masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, 

sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap 

Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan 

keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.73 Begitu pula dengan 

misi dari PPP ialah penegakan amar ma’ruf nahi munkar.74 Selain itu, PPP memiliki 

tujuan yaitu “terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin 

                                                             
70 Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan 

Pembangunan No: 07/Tap/MuktamarVIII/PPP/2016 
71 Lihat di http://ppp.or.id/page/sejarah.html  (diakses pada tanggal 24 November 2017)  
72 Lihat Pasal 2 ayat (1) Anggaran Dasar Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 

No: 07/Tap/MuktamarVIII/PPP/2016 
73 Lihat di http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html (diakses pada tanggal 25 November 

2017) 
74 Wawancara dengan Facharuddin, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Yogyakarta, 30 

Oktober 2017 

http://ppp.or.id/page/sejarah.html
http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html
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dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila di bawah ridla Allah Subhanahu Wa Ta’ala”.75 

Berdasarkan pemikiran di atas, PPP berkeyakinan bahwa dengan nilai-nilai Islam 

sebagai landasan perjuangan, PPP akan terus memiliki jiwa semangat religius. Untuk 

itu, PPP bertekad untuk memelihara, mempertahankan, dan melestarikan jiwa dan 

semangat religius Islam sebagai nilai dasar, sikap mental, dan tekad untuk menjadi 

bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat, mandiri, dan maju. Oleh karena itu, PPP 

berpendirian bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi sumber moral dan etik, sumber 

inspirasi dan sumber motivasi dalam perjuangan pembangunan nasional.76 

Dalam rangka menuju visi, misi, dan tujuan di atas, PPP memiliki pedoman antara 

lain Khittah Perjuangan, Khitmat Perjuangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 

Tangga, dan aturan-aturan lain partai.77  

Setiap partai politik, begitu pula dengan PPP, membutuhkan kelangsungan hidup 

organisasi. Agar supaya kebutuhannya terpenuhi, PPP membentuk struktur organisasi 

yang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan partai, yaitu jaringan, 

kelembagaan, dan lain sebagainya. Struktur organisasi tersebut tidak akan mampu 

berjalan apabila tidak ada koordinasi, disitulah letak fungsi seorang kader. Kader di 

partai ini diharuskan memahami kedudukan dan fungsi organisasi. Seorang kader juga 

harus mampu menjaga struktur partai untuk tetap hidup.78  

Terdapat istilah selain kader bagi orang-orang yang memiliki kontribusi di PPP 

yakni partisipan dan masyarakat penarik suara (vote getter). Kader sendiri merupakan 

orang yang sudah mengalami, mengurus partai, paham struktur organisasi, dan fungsi 

partai dengan baik. Partisipan ialah sesorang yang memiliki intensitas pada partai 

meskipun ia tidak duduk dan tidak paham struktur dan fungsi partai. Sedangkan 

masyarakat/ penarik suara ialah orang yang sebelumnya tidak pernah bersentuhan 

dengan partai, tetapi kemudian suatu saat menjadi bagian dari struktur partai oleh 

karena kebutuhan partai.79 

                                                             
75 Lihat Pasal 5 Anggaran Dasar Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan No: 

07/Tap/MuktamarVIII/PPP/2016 
76 Tim Litbang Kompas, Partai-Partai Politik di Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009, 

Cet.1, 2004, Jakarta: Kompas, hlm. 101 
77 Wawancara dengan Facharuddin , Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Yogyakarta, 

30 Oktober 2017 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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Istilah kader merupakan hal yang esensial bagi PPP, kader adalah setiap orang 

yang sudah bermetamorfosa secara sempurna di partai. Kader-kader itulah yang akan 

mengisi struktur organisasi partai dari Pengurus Anak Kecamatan (PAC) untuk tingkat 

Kecamatan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk tingkat Kabupaten/Kota, Dewan 

Pemimpin Wilayah (DPW) untuk tingkat Provinsi, hingga Dewan Pimpinan Pusat 

(DPP). Partai tanpa kader-kader yang militan hanya akan menjadi organisasi tanpa nilai, 

ia tumbuh, tapi tidak memiliki arti.80  

Akan tetapi, pasca reformasi, aturan tentang Partai Politik diatur sedemikian rupa 

yang akhirnya memperbolehkan sebuah partai politik diisi oleh siapapun. Sehingga, 

siapa yang memiliki modal lebih-lah yang dapat menguasasi kedudukan di sebuah 

partai, begitu pula yang dialami oleh PPP baik di pusat maupun daerah khususnya di 

Kota Yogyakarta, terlebih dalam rekruitmen anggota, pengurus, hingga pencalonan 

legislatif.81 Padahal, partai politik tanpa sistem pemilu yang baik akan menyebabkan 

partai politik kehilangan “wadah” sehingga membuatnya menjadi tidak teratur dan 

stabil.82 

Secara metode atau pola, dalam rangka merekrut kadernya PPP melakukan 

berbagai cara sebagai berikut:83 

1. Rekruitmen secara kelembagaan.  

Dalam kurun satu tahun, PPP melaksanakan KTA-nisasi atau rekruitmen secara 

kelembagaan. Rekruitmen ini menjadi bagian dari kaderisasi, dengan harapan agar 

PPP dapat me-manage anggotanya dengan baik. 

2. Pendidikan keagamaan (pengayaan ibadah akhlak) 

Pendidikan keagamaan dilakukan oleh para Kyai atau tokoh-tokoh partai. Akan 

tetapi, oleh karena sistem yang berlaku, pasca reformasi PPP tidak mampu lagi 

melahirkan kader-kader yang semilitan sebelum era reformasi. Padahal, 

pendidikan keagamaan atau pengayaan ibadah akhlak ini yang dirasa DPC PPP 

Kota Yogyakarta cara yang paling efektif dalam membentuk kader yang militan.  

3. Membangun komunikasi ekstra-organisasi. 

                                                             
80 Ibid 
81 Ibid. 
82 Dian Aulia, Tinjauan Buku “Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai 

Pilar Demokrasi, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016 
83 Wawancara dengan Fachruddin (Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Yogyakarta), 30 

Oktober 2017 
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Cara ini dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga-

lembaga bantuan hukum, aktivis, kelompok-kelompok interest, profesi, dan lain 

sebagainya.   

4. Mengintensifkan hubungan dan membangun kerjasama dengan masyarakat guna 

menarik simpati pendukung. 

Dengan berbagai cara seperti di atas, anggota dan pengurus PPP berasal dari 

beragam latar belakang, asal daerah, pekerjaan, suku, bahasa, dan budaya, begitu pula 

dengan DPC PPP Kota Yogyakarta. Menjadi pengurus dan anggota partai di level 

daerah mengharuskan pengurusnya berdomisili di daerah tersebut, meski asalnya dari 

luar daerah DPC tersebut. Selain itu, untuk latar belakang pekerjaan pengurus DPC PPP 

Kota Yogyakarta ialah para pengusaha di daerah atau tenaga pendidik dan tenaga 

profesi lain yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) atau swasta.84 Hal ini sesuai dengan 

bunyi Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (UU ASN) yaitu “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi 

semua golongan dan partai politik.”85 Aturan tersebut dalam rangka menjaga netralitas 

PNS sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pengaruh partai politik dan untuk 

menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala 

perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.86 Oleh karena itu, sudah 

menjadi kaharusan bagi semua partai, termasuk PPP, dalam hal ini DPC Kota 

Yogyakarta untuk tidak merekrut anggota atau pengurus yang merupakan seorang PNS. 

Partai politik memainkan peran strategis dalam sebuah sistem demokrasi modern 

dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Parpol menerjemahkan nilai 

dan kepentingan suatu masyarakat ke pemerintah (bottom up), sehingga kedepannya 

nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, 

peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat lainnya.87 Partai politik 

adalah jantung dari demokrasi perwakilan. Melalui partai politik-lah sirkulasi elite dan 

kepemimpinan politik sebuah negara berjalan.88 Oleh karena itu, setiap partai politik 

                                                             
84 Ibid. 
85 Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

  86 Lihat http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ff092602092/bolehkah-cpns-menjadi-

anggota-partai-politik  (diakses pada 27 November 2017 pukul 14.20 WIB) 
87 Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, Cet. 

Ke-2, 2012, Jakarta: Friedrich-Ebert-Shiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, hlm. 30 
88 M. Rifqinizamy Karsayudha, Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, 2013, Malang: UB Press, hlm. 86 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ff092602092/bolehkah-cpns-menjadi-anggota-partai-politik
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ff092602092/bolehkah-cpns-menjadi-anggota-partai-politik
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terkhusus PPP senantiasa mempersiapkan partainya dalam rangka menyambut 

pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif. 

Dalam hal rekruitmen jabatan politik untuk calon anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kota, DPC PPP Kota Yogyakarta secara umum 

berpedoman pada AD ART Partai yang dijelaskan lebih lanjut pada aturan-aturan teknis 

partai. PPP Kota Yogyakarta melaksanakan rekruitmen secara internal tanpa publikasi 

maupun undangan khusus kepada pihak-pihak tertentu oleh karena ingin 

mengunggulkan dan mengedepankan kader-kader itu sendiri. Rekruitmen itu diatur oleh 

DPC dengan melibatkan PAC yang syaratnya mengikuti UU Parpol dan UU Pemilu. 

Selain itu, sosok akademisi yang agamawan serta memiliki proyeksi program dalam 

ruang lingkup pendidikan serta pemberdayaan masyarakat lah yang diharapkan oleh 

DPC PPP Kota Yogyakarta dapat mewakili PPP menjadi seorang anggota calon 

legislatif. 89 

Rekruitmen secara internal yang dijalankan oleh PPP tersebut pada dasarnya tetap 

konstitusional sesuai dengan UU Parpol yaitu UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 29 ayat (1a) menjelaskan 

bahwa rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (bakal calon anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dilaksanakan 

melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan 

mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 

Lebih jelasnya, rekruitmen jabatan politik untuk calon anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kota ditunjukkan tabel di bawah ini: 

 

Variabel Jawaban Alasan 

Peraturan tertulis 

terkait mekanisme 

rekruitmen 

AD/ART dan  

Pedoman Partai yang 

lainnya 

DPC PPP Kota Yogyakarta 

mengikuti instruksi dari 

aturan-aturan tersebut serta 

menentukan kebijakan 

daerahnya dalam konteks 

mengikutsertakan PAC 

                                                             
89 Wawancara dengan Facharuddin (Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota, 30 Oktober 

2017 
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untuk mengirimkan nama-

nama untuk bakal calon 

Cara parpol 

menginformasikan 

rekruitmen 

Tidak diinformasikan 

secara terbuka atau 

rekruitmen secara 

internal 

Hal ini dilakukan oleh DPC 

PPP Kota Yogyakarta 

sebagai cara untuk 

mendahulukan dan 

mengedepankan kader-

kadernya untuk menjadi 

bakal calon 

Pertimbangan parpol 

dalam memilih bakal 

calon 

Kader Partai Kader partai yang 

sesungguhnya dianggap 

yang paling mengerti 

hakikat dan struktur 

oganisasi partai 

Latar belakang profesi 

bakal calon yang 

diinginkan parpol 

Akademisi dan 

agamawan 

Dua latar belakang ini 

dianggap oleh DPC PPP 

Kota Yogyakarta paling 

ideal sebagai seorang bakal 

calon legislatif. 

Program yang 

diharapkan parpol 

terhadap bakal calon 

Pendidikan dan 

pemberdayaan 

masyakat 

Dua hal ini menyesuaikan 

karakteristik Kota 

Yogyakarta 

 

Menurut Yves Mney dan Andrew Knapp yang dikutip oleh Jilmy Ashiddiqie 

sebagaimana yang tertulis dalam buku M. Rifqinizamy Karsayudha ‘Pembentukan 

Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia’ menyatakan tingkat 

pelembagaan partai politik korelatif dengan kedewasaan demokrasi di suatu negara yang 

bergantung pada tiga hal, yaitu: a) usia perkembangan partai politik (its age); 2) 

kemampuan organisasi untuk melepaskan diri dari kepentingan personal atau kelompok 

yang berkuasa (the depersonalization of organization); dan c) kemampuan untuk 
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menghadirkan organisasi mapan yang membedakan berdasarkan ideologi dan nilai-nilai 

dasar perjuangan (organizational differentiation).90 

4. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 

Pada 6 Februari 2008 di DKI Jakarta, berdekatan dengan waktu pendaftaran dan 

masa kampanye pemilihan umum, Partai Gerakan Indonesia Raya yang kemudian 

disingkat dengan Partai Gerindra resmi dideklarasikan.91 Keberadaan Partai Gerindra 

dalam pentas politik nasional memiliki visi "menjadi partai politik yang mampu 

menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang 

melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia". Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra 

mengemban misi antara lain: 1) mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 2) 

mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi 

kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemeratan hasil-hasil 

pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada 

pihak asing; 3) membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat; dan 4) menegakkan supremasi 

hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan 

hukum.92 

Selain AD/ART dan aturan-aturan partai yang lain, Partai Gerinda memiliki 

‘Manifesto Perjuangan Partai Gerindra’ yang dijadikan pegangan dasar bagi anggota, 

kader, dan pengurus di setiap jenjang kepengurusan. Manifesto Perjuangan merupakan 

kerangka kerja bagi Partai Gerindra dalam berpolitik yang di dalamnya dijabarkan 

dengan rinci mengenai jati diri, visi dan misi, prinsip dasar, serta pokok-pokok 

perjuangan partai berlambang kepala garuda tersebut.93 

Partai rakyat berbasis kader94 ini, memiliki jenjang dalam sistem perkaderannya 

antara lain Kader Penggerak, Kader Pratama, Kader Muda, Kader Madya, Kader Utama, 

                                                             
90 M. Rifqinizamy Karsayudha, ...Op.cit, hlm. 90 
91 Lihat di http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra (diakses pada 4 Desember 2017) 
92 Lihat Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar (AD) Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 
93 Lihat Manifesto Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya 
94 Pasal 6 Anggaran Dasar (AD) Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 

http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra
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dan tingkat tertinggi ialah Kader Manggala.95 Kader-kader inilah yang menjadi tenaga 

inti dan penggerak partai.96 Kader atau anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih, 

dalam konteks dipilih, kader atau anggota disiapkan partai salah satunya untuk menjadi 

bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). 

Mengenai rekruitmen bakal calon anggota DPRD khususnya untuk wilayah Kota 

Yogyakarta, Partai Gerindra berpedoman pada AD/ART dan aturan-aturan lain yang 

mengatur mengenai mekanisme tersebut. 

Partai Gerindra memiliki peraturan tertulis guna rekruitmen bakal calon anggota 

DPRD yang berpedoman pada AD/ART, aturan internal partai, maupun kebijakan-

kebijakan lain berdasarkan jenjang atau tingkatan.97 Pada rekruitmen bakal calon 

legislatif di pemilihan umum tahun 2014 lalu, persyaratan menjadi calon anggota DPRD 

diantaranya sebagai berikut:98  

1. memenuhi persyaratan bakal calon anggota DPR RI, DPRD Povinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum (dalam konteks penelitian ini berarti persyaratan DPRD 

Kabupaten/Kota); 

2. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 

3. menjadi anggota Partai Gerindra dan bersedia menerima AD/ART Partai 

Gerindra secara patut dan taat kepada semua aturan dan ketetapan Partai 

Gerindra; 

4. bersedia mengikuti pendidikan dan latihan bagi calon anggota legislatif Partai 

Gerindra; 

5. mengisi formulir pendaftaran yang ditentukan oleh Badan Seleksi Calon 

Anggota Legislatif Partai Gerindra; 

(Biaya penggantian formulir sebesar Rp 50.000,00) 

6. menyerahkan Curriculum Vitae (CV); 

                                                             
95 Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar (AD) Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 
96 Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 
97 Wawancara dengan Anton Prabu Semendawai, S.H.,M.Kn (Ketua Dewan Pimpinan Cabang 

Partai Gerindra Kota Yogyakarta), 4 Desember 2017 
98 Lihat dalam http://partaigerindra.or.id/pendaftaran-caleg-partai-gerindra (Diakses pada 6 

Desember 2017) 

http://partaigerindra.or.id/pendaftaran-caleg-partai-gerindra
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7. menyerahkan fotocopy ijazah; 

8. menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku dan pas foto berwarna ukuran 

4x3 (3 lembar) 

Persyaratan sebagaimana di atas diinformasikan melalui web resmi milik Partai 

Gerindra yang menjadi salah satu acuan untuk persyaratan menjadi calon anggota 

DPRD pada pemilu tahun 2019 mendatang. Partai Gerindra menginformasikan 

pembukaan bakal calon legislatif secara terbuka dan tertutup. Terbuka dalam artian 

menginformasikan seluas-luasnya mengenai rekruitmen bakal calon legislatif pada 

berbagai macam jenis media dan tertutup untuk penentuan calon yang dipilih oleh 

Badan Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra di tiap jenjang. 

Partai Gerindra tidak memiliki pertimbangan khusus mengenai pekerjaan apa 

yang menjadi latar belakang dari para bakal calon, sehingga baik Pengusaha, 

Purnawiran militer/Polri, Artis, Pejabat pemerintah, Agamawan, Akademisi maupun 

pekerjaan lain asal bakal calon tersebut sesuai dengan persyaratan dan bersedia berjuang 

untuk Partai, maka tidak ada pertimbangan khusus mengenai latar belakang 

pekerjaannya. Tentunya, seseorang yang merupakan kader akan menjadi penilaian atau 

poin lebih di Badan Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra untuk kemudian 

diusung oleh partai disebabkan militansinya selama di Partai. Meski demikian, pada 

prinsipnya Partai Gerindra menjunjung tinggi persamaan hak karena Partai Gerindra 

merupakan partai nasionalis yang religius.99 

Begitu pula dengan jenis program bakal calon legislatif yang diharapkan oleh 

partai Gerindra tidaklah spesifik atau ditentukan secara khusus. Harapannya, ketika para 

bakal calon telah bersedia berjuang di Partai Gerindra, mereka akan menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan partai, visi misi dan etos juang yang tertuang dalam Manifesto 

Perjuangan Partai Gerindra, serta kepentingan rakyat.100 

Rekruitmen bakal calon legislatif secara terbuka dan tertutup (internal) yang 

dijalankan oleh Partai Gerindra tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan UU Parpol 

yakni UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik. Dalam Pasal 29 ayat (1a) menjelaskan bahwa rekrutmen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b (bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

                                                             
99 Wawancara dengan Anton Prabu Semendawai, S.H.,M.Kn (Ketua Dewan Pimpinan Cabang 

Partai Gerindra Kota Yogyakarta), tanggal 4 Desember 2017 
100 Ibid. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara 

demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% 

(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 

Lebih lanjut rekruitmen jabatan politik untuk calon anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kota oleh Partai Gerindra ditunjukkan tabel di bawah 

ini: 

 

Variabel Jawaban Alasan 

Peraturan tertulis 

terkait mekanisme 

rekruitmen 

AD/ART dan  

Pedoman Partai yang 

lainnya 

DPC Partai Gerindra patuh 

terhadap aturan-aturan 

partai dan mekanisme yang 

ditentukan oleh Badan 

Seleksi Calon Anggota 

Legislatif Partai Gerindra  

Cara parpol 

menginformasikan 

rekruitmen 

Rekruitmen secara 

terbuka dan tertutup. 

Terbuka yaitu 

menggunakan segala 

media informasi baik 

cetak maupun media 

massa, dan tertutup 

sesuai dengan 

mekanisme partai. 

Partai Gerindra ingin 

menjaring orang-orang yang 

memiliki keinginan kuat 

untuk berjuang di partai 

gerindra, sehingga partai ini 

menggunakan seluruh cara 

informasi dalam mencari 

bakal calon legislatif. 

Pertimbangan parpol 

dalam memilih bakal 

calon 

Kader Partai menjadi 

poin tersendiri 

Oleh karena partai Gerindra 

merupakan partai berbasis 

kader, kader yang telah 

melewati jenjang 

perkaderan diharapkan 

mampu mewakili partai 

untuk calon anggota DPRD 

Latar belakang profesi 

bakal calon yang 

Tidak menentukan 

secara khusus profesi 

Partai Gerindra merupakan 

partai nasionalis yang tidak 
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diinginkan parpol seperti apa yang 

diinginkan, asal 

sesuai dengan 

ketentuan dan 

kemauan berjuang 

untuk partai. 

membeda-bedakan jenis 

profesi tertentu. 

Program yang 

diharapkan parpol 

terhadap bakal calon 

Tidak dijelaskan 

secara khusus 

program apa yang 

diharapkan, akan 

tetapi mengikuti 

manifesto perjuangan 

partai dan kebutuhan 

masyarakat. 

AD/ART, Manifesto 

Perjuangan Partai Gerindra 

dan aturan-aturan lain 

menjadi pedoman dalam 

menentukan program 

 

5. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 

Nama Partai ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat 

dengan PDI Perjuangan.101 Sebuah singkatan yang menarik karena seluruh kata 

disingkat menjadi konsonan 1 (satu) huruf kecuali frasa kata “Perjuangan”. Bukan tanpa 

alasan, munculnya frasa kata “Perjuangan” itu terjadi saat Ketua Umum PDI, Megawati 

Soekarno Putri, yang terpilih secara aklamasi pada Kongres tahun 1993 diganggu 

kepemimpinannya melalui kongres PDI di Medan pada tahun 1996 yang memilih 

Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang baru. Hasil kongres itu ditindaklanjuti dengan 

upaya pengambilalihan PDI dari kepemimpinan Megawati, hingga meletus peristiwa 

Kerusuhan 27 Juli 1996 (yang dikenal sejarah dengan peristiwa Kuda Tuli). Pasca 

kerusuhan itu, Megawati lantas mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

yang mampu bertahan dan berkibar hingga sekarang.102 

Partai ini berdiri pada tanggal 10 Januari 1973, yang merupakan fusi 

(penggabungan) dari beberapa partai politik. Antara lain Partai Nasional Indonesia 

(PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung 

                                                             
101 Pasal 1 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 
102 https://www.antaranews.com/berita/422453/profil-partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-

pdip (diakses pada 03 Desember 2017) 
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Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia 

(Parkindo) dan Partai Katolik. Fusi atau penggabungan Partai politik (Parpol) tersebut 

merupakan kebijakan Pemerintahan Orde Baru yang menginginkan penyederhanaan 

Parpol yang ada pada masa Orde Lama. Dari kebijakan tersebut, maka Parpol yang 

tersisa hanyalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP), dan Golongan Karya (Golkar). 

Mark N. Hogopian menyebut bahwa Parpol sebagai organisasi dibentuk untuk 

mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-

prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung 

atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.103 Melalui pernyataan tersebut, maka 

seyogyanya Parpol wajib memiliki ideologi tertentu. Dalam hal ini, PDI Perjuangan 

menyatakan dalam Anggaran Dasarnya bahwa Partai ini telah merumuskan asas, jatidiri 

dan wataknya. Asas PDI Perjuangan adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 

jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Dengan jatidiri Kebangsaan, 

Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta berwatak gotong royong, demokratis, merdeka, 

pantang menyerah dan progresif revolusioner.104 

Selain itu, PDI Perjuangan juga menyebut Partai ini berideologi 

Marhaenisme.105 Kata tersebut bukan merupakan singkatan dari Marxis, Haegel dan 

Komunis, seperti kabar burung yang beredar. Melainkan Marhaenisme yang merupakan 

pemikiran langsung dari Bung Karno, dengan ide dasar prinsip kemandirian. Setiap 

orang memiliki alat produksinya sendiri, sehingga tiap-tiap orang dapat berlaku 

mandiri. 

Untuk dapat menyebarluaskan dan menanamkan ideologi serta visi misi, maka 

Partai melakukan fungsi rekrutmen anggota dan kaderisasi. Dalam hal rekrutmen 

anggota, PDI Perjuangan melakukan rekrutmen secara terbuka kepada seluruh warga 

negara indonesia untuk mendaftarkan diri. Setelah memenuhi persyaratan yang ada, dan 

diberi Kartu Tanda Anggota (KTA) maka telah resmi menjadi anggota Partai. 

Sedangkan untuk menjadi kader Partai, selain memenuhi persyaratan keanggotaan, juga 

                                                             
103 Etin N. Ningrum, Dinamika Suara Partai dan Strategi Pemenangan Pemilu. Kencana Mas, 

Jakarta. 2005. Hlm. 20 
104 Pasal 5 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 
105 Wawancara dengan Bapak Danang Rudyatmoko, Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang 

(DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
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harus dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas dan 

pengabdiannya kepada Partai dan masyarakat.106  

Pendidikan untuk membentuk kader partai atau kaderisasi dilakukan PDI 

Perjuangan dengan berjenjang. Yaitu Kader Pratama, yang diselenggarakan oleh 

Pengurus tingkat Kabupaten/Kota (Dewan Pimpinan Cabang / DPC). Kader Madya, 

yang diselenggarakan oleh Pengurus tingkat Provinsi (Dewan Pimpinan Daerah / DPD). 

Kader Utama, yang diselenggarakan oleh Pengurus tingkat Nasional (Dewan Pimpinan 

Pusat / DPP). Metode pelaksanaannya adalah pendidikan di dalam kelas dan di luar 

kelas. Di dalam kelas merupakan rangkaian pendidikan untuk penanaman ideologi 

Partai. Sedangkan di luar kelas adalah tahapan pengimplementasian, seperti bagaimana 

cara mengorganisir masyarakat, mencanangkan budaya gotong royong, mencari solusi 

dari permasalahan serta memanfaatkan peraturan-peraturan di daerah yang bisa 

dimanfaaatkan langsung oleh masyarakat.107 

Dalam konteks Kota Yogyakarta, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota 

Yogyakarta rutin melakukan pendidikan Kader Pratama maksimal 3 (tiga) kali setahun, 

dengan pembatasan paling banyak 60 (enam puluh) orang per gelombangnya. 

Pembatasan tersebut untuk efektifitas materi kelas dan pemantauan di lapangan.108  

Berdasarkan hal tersebut, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta 

menjelaskan bahwa dalam penentuan bakal calon legislatif, mengirimkan kader adalah 

suatu keharusan. Artinya, sesuai amanat konstitusi bahwa peserta pemilu untuk 

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Parpol,109 dan PDI 

Perjuangan hanya mengirimkan kader yang telah lulus pendidikan kaderisasi. Hal 

tersebut termaktub dalam AD/ART dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.110 

Jadi jika ada warga negara Indonesia yang ingin menjadi anggota legislatif dari PDI 

Perjuangan, maka harus mendaftar sebagai anggota dan lulus pendidikan kaderisasi 

terlebih dahulu.111 

                                                             
106 Pasal 15 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 
107 Wawancara dengan Bapak Danang Rudyatmoko, Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang 

(DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
108 Ibid. 
109  Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
110 Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan  
111Wawancara dengan Bapak Danang Rudyatmoko, Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang 

(DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
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Walaupun menutup kemungkinan non kader Partai untuk maju sebagai calon 

anggota legislatif, PDI Perjuangan melakukan undangan terbuka lewat media massa 

cetak kepada seluruh masyarakat bahwa sedang ada pembukaan pendaftaran bakal calon 

legislatif. Dan bagi yang mendaftar, maka harus tunduk kepada aturan Partai. Yakni 

mengikuti proses pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang ada. Namun penjaringan 

terbuka tersebut bukan yang utama, prioritas utama tetap kepada para kader yang telah 

lulus pendidikan. Metode penjaringan kader untuk ditugaskan ke lembaga legislatif 

melibatkan pengurus ranting (kelurahan) dan anak cabang (kecamatan). Selain itu PDI 

Perjuangan juga menyebarkan undangan khusus kepada orang-orang yang memiliki 

kualifikasi sesuai yang diinginkan, dan tetap harus menempuh proses pendidikan 

kaderisasi terlebih dahulu.112  

Dalam tataran dunia politik praktis, terdapat istilah vote getter dalam pemilu. 

Beberapa orang dipilih bukan karena kompetensi, hasil kaderisasi partai ataupun loyalis 

partai, tetapi dipilih karena memiliki potensi yang bisa digali untuk mendapatkan 

perolehan suara yang signifikan.113 Orang yang dipilih merupakan tokoh yang sudah 

dikenal publik, baik sebagai pengusaha, tokoh adat atau profesi lainnya dalam dunia 

hiburan. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi PDI Perjuangan, Partai ini memiliki basis 

ideologi atau karakter yang hanya bisa diterapkan oleh kader yang militan. Sebagaimana 

yang sering disebutkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati, dalam beberapa 

sambutan:114 

 “lebih baik memiliki 10 kader tetapi militan, daripada memiliki 1000 

kader tetapi semua hanya bisa mendompleng.” 

Kemudian terkait profesi calon legislatif, PDI Perjuangan tidak mensyaratkan 

profesi tertentu. Hanya melarang kepada Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sesuai 

dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.115 Dan terkait 

program apa yang diharapkan Parpol terhadap calon legistaif ketika terpilih kelak, PDI 

Perjuangan tidak mengatur secara spesifik. Tetapi harus menuju ke cita-cita Negara 

                                                             
112 Ibid. 
113Wasisto Raharjo Jati, Melacak Perspektif Baru Memahami Upaya Vote Getter Dalam 

Demokrasi Elektoral di Indonesia. dalam makalah yang disampaikan pada Konferensi Nasional 

Sosiologi III di Fisipol UGM, Yogyakarta. 22 Mei 2014. 
114 Wawancara dengan Bapak Danang Rudyatmoko, Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang 

(DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
115 Pasal 255 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). 
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Republik Indonesia sesuai yang termaktub dalam Pembukaan atau Preambule Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.116 Yaitu: 

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; 

2. mencerdaskan kehidupan bangsa; 

3. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Berikut pertimbangan PDI Perjuangan dalam menentukan bakal calon legislatif 

sebagaimana ditunjukkan tabel berikut: 

Tabel 1 

Variabel Jawaban Alasan 

Peraturan tertulis 

terkait mekanisme 

rekrutmen 

AD/ART, Peraturan 

Partai (Peraturan 

Internal), dan 

Keputusan Pengurus 

(Keputusan Internal)  

Dewan Pengurus 

Cabang tinggal 

mengikuti dan 

melaksanakan 

kebijakan dari pengurus 

Pusat, namun keputusan 

tetap berada pada DPC 

Cara parpol 

menginformasikan 

rekrutmen  

Pemberitaan Media 

Massa, Undangan 

Khusus dan Peraturan 

Internal 

Kader adalah prioritas 

utama. Namun tetap 

membuat undangan 

terbuka, dengan syarat 

harus segera mengikuti 

pendidikan kaderisasi. 

Dan terdapat undangan 

khusus dengan tetap 

mengacu ke kriteria 

partai. 

Pertimbangan 

parpol dalam 

memilih bakal 

calon 

5. Kader Partai;  

6. Figur/Ketokohan; 

7. Putra Daerah.  

 

Wajib mengirimkan 

kader partai. Calon 

legislatif adalah petugas 

partai yang ditugaskan. 

Setelah itu bisa 

dipertimbangkan faktor 

figur/ketokohan, serta 

putra daerah. 

Putra daerah dimaksud 

bukan terbatas orang 

yang lahir dan besar di 

daerah tsb, tetapi orang 

                                                             
116 Wawancara dengan Bapak Danang Rudyatmoko, Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang 

(DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
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yang sudah tinggal dan 

berdomisili kurang 

lebih 5-10 tahun di 

wilayah tersebut. 

Latar belakang 

profesi bakal 

calon yang 

diinginkan 

Selama bukan PNS dan 

TNI/Polri, seluruh 

profesi diterima. 

Larangan UU untuk 

profesi tersebut, maka 

selain profesi itu 

diterima secacara 

terbuka. 

Program yang 

diharapkan parpol 

terhadap bakal 

calon 

3. Pendidikan; Pelayanan 

kesehatan; 

Pemberdayaan 

Masyarakat. 

Sebenarnya PDI 

Perjuangan tidak 

membatasi program-

program, selama 

menguatkan cita-cita 

kebangsaan 

sebagaimana termaktub 

dalam Preambule UUD 

NRI 1945. 

 

6. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 

Sejarah Partai Golongan Karya (Golkar) bermula dengan berdirinya Sekretariat 

Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964.117 Sekber 

Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat yang 

menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, serta nelayan. 

Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni 

yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Semula anggotanya berjumlah 61 

organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-

organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan 

berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), 

yaitu:118  

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 

4. Organisasi Profesi 

5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 

                                                             
117  Pembukaan Anggaran Dasar Partai Golkar. 
118  https://partaigolkar.or.id/sejarah  (diakses pada 07 Desember 2017) 
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Tujuh KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, 

mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi 

peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). 

Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang. Golkar 

berhasil menang dengan  34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara.119 

Semenjak itu, Golkar selalu menjadi peserta pemilu, hingga akhirnya masa 

kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir dan terjadinya gerakan reformasi 1998. 

Kemudian, pada tahun 1999 Akbar Tandjung yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar 

resmi mengubah Golkar menjadi Partai Golkar. Dengan penegasan Partai Golkar 

merupakan kelanjutan dari Sekber Golkar yang berdiri sejak tahun 1964.120  

Miriam Budiharjo mengatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) 

fungsi Partai Politik (Parpol), yakni:121 

1. Sebagai sarana komunikasi politik; 

2. Sebagai sarana sosialisasi politik; 

3. Sebagai sarana rekrutmen politik; dan 

4. Sebagai sarana pengatur konflik. 

Terkait Parpol sebagai sarana komunikasi politik, Parpol menyalurkan aneka 

ragam pendapat dan aspirasi masyarakat kemudian mengaturnya sedemikian rupa 

sehingga kesimpangsiuran pendapat dapat berkurang. Dalam masyarakat modern, 

pendapat dan aspirasi masyarakat dapat hilang tanpa bekas jika tidak ditampung dan 

digabung dengan aspirasi senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” 

atau interest aggregation. Sesudah digabung, pendapat ini diolah dan dirumuskan dalam 

bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” atau interest 

articulation. Parpol merumuskan hal tersebut sebagai usulan kebijaksanaan dan 

memasukkanya ke dalam program partai untuk diperjuangkan.122   

Sebagai sebuah Parpol, sebagaimana teori diatas Partai Golkar juga telah 

merumuskan visi, misi dan ideologinya di dalam Anggaran Dasar. Partai Golkar 

menegaskan bahwa Partai ini berasaskan Pancasila sehingga dapat dikatakan Partai ini 

berideologi Pancasila.123 Penerapan ideologi itu salah satunya melalui perumusan 

                                                             
119 Ibid. 
120 Pasal 2 Anggaran Dasar Partai Golkar. 
121 Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. 1982, hlm. 163-164. 
122 Ibid. 
123 Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Golkar. 
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tagline yang sering didengungkan oleh Partai Golkar, yaitu bersama-sama dengan 

rakyat.124  

Partai Golkar memiliki Doktrin Karya dan Kekaryaan yang disebut Karya Siaga 

Gatra Praja.125 Doktrin tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Anggaran Dasar.126 Karya Siaga Gatra Praja adalah Kesatuan pemikiran dan paham-

paham yang menyangkut pengembangan serta pelaksanaan karya dan kekaryaan secara 

nyata dalam perjuangan Partai Golkar serta merupakan pedoman, pegangan dan 

bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang- bidang 

ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.127 

Penerapan kongkrit dari doktrin tersebut adalah mengirimkan kader-kader 

terbaik ke dalam setiap lini masyarakat, terutama ke dalam struktur pemerintahan. 

Melalui pemilu, Partai Golkar ikut berkontestasi di tataran eksekutif dan legislatif. 

Lebih lanjut dijelaskan, baik sebagai partai yang berkuasa128 (the ruling party) maupun 

sebagai partai diluar kekuasaan, Partai Golkar tetap berkontribusi membangun bangsa 

ini sebagai perwujudan dari Doktrin Karya dan Kekaryaan.129 

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka Partai Golkar melakukan fungsi 

kaderisasi. Fungsi kaderisasi menurut Partai Golkar adalah pendidikan politik untuk 

menyiapkan kader-kader partai agar siap terjun ke dalam tataran eksekutif dan legislatif 

dengan membawa visi misi partai. Artinya, output atau luaran dari proses kaderisasi 

adalah kader-kader yang akan berkecimpung di dunia birokrasi (baik eksekutif maupun 

legislatif).130 Dan dalam rangka melakukan proses kaderisasi tersebut, Partai Golkar 

menyelenggarakan pendidikan dan latihan kader sebagai sarana formal kaderisasi. 

Pendidikan dan latihan kader tersebut juga merupakan syarat yang harus diikuti untuk 

dapat menjadi kader Partai Golkar. Selain itu, Kader Partai Golkar juga akan disaring 

dengan kriteria:131 

 

                                                             
124 Wawancara dengan Bapak Edi Prayitno, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan 

Pengurus Daerah  (DPD)  II Partai Golkar  Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
125 Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golkar. 
126 Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar. 
127 Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar. 
128 Berkuasa disini artinya sebagai partai pemenang pemilu 
129 Wawancara dengan Bapak Edi Prayitno, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan 

Pengurus Daerah  (DPD)  II Partai Golkar  Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
130 Ibid. 
131 Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. 
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1. Mental ideologi.  

2. Penghayatan terhadap visi, misi, dan platform Partai.  

3. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela.  

4. Kepemimpinan. 

5. Militansi dan mandiri. 

Pendidikan dan Latihan Kader tersebut diselenggarakan bertingkat berdasarkan 

tingkatan kepengurusan partai. Agenda utamanya adalah penanaman ideologi, kemudian 

terdapat follow up berupa penyebaran kader ke berbagai organisasi masyarakat. 

diantaranya seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kamar Dagang 

Industri (Kadin), dan lain sebagainya. Serta terdapat juga berbagai organisasi sayap 

Partai Golkar yang juga merupakan ladang dari kaderisasi.132 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

peserta pemilu adalah Partai Politik. Dan dalam hal pemilu legislatif tingkat Kota 

Yogyakarta untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Partai Golkar 

melaksanakan rekutmen atau pendaftaran untuk menjaring siapa yang akan dipasang 

dalam pemilu tersebut. Untuk melaksanakan mekanisme rekrutmen anggota calon 

legislatif tersebut, Partai Golkar berpedoman pada  eraturan Petunjuk Pelaksanaan 

(Juklak) Nomor 10/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Tatacara Penugasan Calon DPR 

RI, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota. Juklak tersebut merupakan hasil dari 

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat 

(DPP) Partai Golkar dalam rangka menyambut pemilu tahun 2019.133 

Juklak sebagai pedoman teknis pelaksanaan rekrutmen calon legislatif bagi 

Partai Golkar selalu rutin dikeluarkan oleh DPP setiap menjelang pemilu. Hal ini 

dikarenakan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar belum mengatur 

secara rinci dan jelas mengenai hal tersebut, dan perlu adanya suatu standar sistem 

sebagai pedoman seluruh pengurus Partai Golkar di berbagai tingkatan. 

 Terkait perekrutan calon legislatif, Partai Golkar tidak melakukan pendaftaran 

terbuka, tetapi cenderung tertutup. Sehingga tidak ada pemberitaan melalui media massa 

maupun media lainnya. Hal ini dikarenakan Partai Golkar fokus dan memprioritaskan 

kader partai untuk dimajukan dalam pemilu legislatif. Mekanisme pengusulan nama 

                                                             
132 Wawancara dengan Bapak Edi Prayitno, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan 

Pengurus Daerah  (DPD)  II Partai Golkar  Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
133 Ibid. 
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calon legislatif biasa dilakukan dari bawah ke atas (bottom up). bottom up). Yakni 

melalui pengurus partai pada tingkat Kelurahan (PL) dan tingkat Kecamatan (PK), 

kemudian diuji dan diseleksi oleh pengurus partai tingkat Kabupaten/kota (Dewan 

Pengurus Daerah II atau DPD II). kewenangan untuk menentukan nama-nama calon 

legislatif kabupaten/kota berada pada pengurus DPD II.134   

Secara yuridis, praktik pendaftaran tertutup tersebut tidak dilarang dan tetap 

konstitusional. Pernyataan ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 

Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa rekrutmen bakal 

calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara 

demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% 

keterwakilan perempuan.135 

Namun selain proses diatas, terdapat juga mekanisme undangan khusus yang 

dikeluarkan pengurus DPD II kepada orang atau profesi tertentu yang dibutuhkan oleh 

Partai dan masyarakat. artinya terdapat kuota khusus dengan kriteria yang ditetapkan 

pengurus DPD II berdasarkan kebutuhan, namun kuotanya tidak sebesar kuota kader.136 

  Adapun yang menjadi pertimbangan Partai Golkar untuk memilih bakal 

calon legislatif adalah:137 

1. Kader partai; 

2. Kapasitas; dan 

3. Elektabilitas (survei dari lembaga luar partai dan survei dari DPP). 

Terkait pertimbangan pertama, yaitu kader partai, Partai Golkar mewajibkan 

bahwa bakal calon legislatif haruslah kader partai. Namun terdapat beberapa 

pengecualian seperti DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) yang terdapat minim jumlah 

kader atau DPRD di wilayah yang juga minim jumlah kader. Maka bisa 

dipertimbangkan untuk mencalonkan non kader partai. Tetapi untuk wilayah dan dapil 

yang memiliki basis kader yang banyak, terutama Kota Yogyakarta, maka mencalonkan 

kader merupakan suatu keharusan. 

                                                             
134 Ibid. 
135 Pasal 29 ayat (1a) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik 
136 Wawancara dengan Bapak Edi Prayitno, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan 

Pengurus Daerah  (DPD)  II Partai Golkar  Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
137 Ibid. 
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Diluar 3 (tiga) pertimbangan diatas, terdapat juga pertimbangan dengan faktor 

petahana (incumbent) serta ketokohan. Untuk faktor petahana, karena dipandang sudah 

paham mekanisme dan memiliki basis konstituen, namun tetap diseleksi dan dievaluasi 

terlebih dahulu oleh pengurus DPD II. untuk masa periode 2014-2019, di DPRD Kota 

Yogyakarta, Partai Golkar memiliki 5 (lima) kursi.  3 (tiga) dari 2 (dua) kursi tersebut 

merupakan petahana yang telah menjabat selama dua (dua) periode.  

Sedangkan untuk profesi yang dipertimbangkan Partai Golkar untuk dicalonkan, 

tidak mengarah atau tidak terpaku kepada suatu profesi tertentu. Selama memenuhi 

faktor pertimbangan yang disebutkan sebelumnya, maka Partai Golkar akan 

mencalonkannya tanpa terlalu melihat latar belakang profesi. Dan seperti pembahasan 

sebelumnya, terkadang terdapat situasi khusus yang menyebabkan Partai Golkar 

memberikan undangan kepada profesi tertentu, yang dinilai menjadi kebutuhan untuk 

Partai atau Masyarakat. Contohnya seperti jika kondisi Partai dan Masyarakat 

membutuhkan caleg dari kalangan akademisi atau pendidik, maka Partai Golkar akan 

mengundang orang-orang dengan kriteria tersebut, yang juga dirasa telah memenuhi 

standar yang ditetapkan partai.138 

Kemudian terkait program yang diharapkan oleh Partai Golkar terhadap calon 

legislatif apabila terpilih nanti adalah mendukung seluruh kebijakan Pemerintah Daerah 

Kota Yogyakarta, tepatnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota. Hal itu 

dikarenakan Walikota Yogyakarta pada saat ini merupakan kader dari Partai Golkar. 

Sehingga diharapkan dapat terbangun sinergitas antara eksekutif dan legislatif, serta 

mengsingkronkan kebijakan Pemerintah Daerah dengan arah yang ingin dituju oleh 

Partai Golkar. Selain itu, berdasarkan Doktrin Karya dan Kekaryaan Partai Golkar, 

maka diharapkan para calon legislatif dpat fokus pada penciptaan lapangan kerja seluas-

luasnya untuk masyarakat.139 

Berikut ini akan ditampilkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Partai 

Golkar dalam penentuan bakal calon legislatif untuk pemilu 2019 di Kota Yogyakarta: 

Tabel 1 

Variabel Jawaban Alasan 

Peraturan tertulis 

terkait mekanisme 

Petunjuk Pelaksanaan 

(Standar Operasional 

Juklak no 

10/DPP/GOLKAR/VII/

                                                             
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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rekrutmen Prosedur). 2017 tentang Tatacara 

Penugasan Calon DPR 

RI, DPRD Provinsi Dan 

DPRD Kabupaten/Kota 

untuk 2019 dibuat 

setiap menjelang 

pemilu dikeluarkan oleh 

DPP hasil rapimnas 

Cara parpol 

menginformasikan 

rekrutmen  

Relatif tidak membuka 

pendaftaran, dan tidak 

ada penginformasian 

secara terbuka. 

 

 

Kader adalah prioritas 

utama. Menjaring 

bacaleg dengan 

mekanisme pengusulan 

dari bawah (dari 

pengurus kelurahan dan 

kecamatan) kemudian 

diseleksi dan ditentukan 

oleh DPD II. 

Namun ada kuota 

khusus kepada profesi 

tertentu apabila 

dibutuhkan. Contoh 

kondisi partai dan 

masyarakat 

membutuhkan 

akademisi atau 

pendidik, maka akan 

dicari ddengan kriteria 

seperti itu.  

Pertimbangan 

parpol dalam 

memilih bakal 

calon 

Kader partai; 

Petahana (incumbent); 

Ketokohan. 

 

 

Wajib mengirimkan 

kader partai. Calon 

legislatif adalah petugas 

partai yang ditugaskan. 

 

Setelah itu bisa 

dipertimbangkan faktor  

petahana, kemudian 

faktor figur/ketokohan. 

 

Namun untuk DPR RI, 

ada beberapa dapil yang 

tidak mengusung kader. 

Begitu juga dengan 

DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kot

a di beberapa wilayah. 

Hal ini dikarenakan 

minimnya jumlah 

kader, sehingga partai 
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memiliki keterbatasan 

pilihan. 

 

Namun untuk Kota 

Yogyakarta, DPD II 

Partai Golkar wajib 

mengusung kader partai 

untuk ditugaskan 

menjadi bacaleg. 

Latar belakang 

profesi bakal 

calon yang 

diinginkan 

Tidak ada profesi 

tertentu yang 

diinginkan. 

 

 

 

Kriteria pemilihan 

caleg: 

 

1. Kader 

2. Kapasitas 

3. Elektabilitas (survei 

luar dan survei DPP) 

 

DPD II memutuskan 

berdasarkan 3 variable 

itu. 

Program yang 

diharapkan parpol 

terhadap bakal 

calon 

4. karena walikota adalah 

kader, maka caleg wajib 

mendukung kebijakan 

walikota. 

5.  

Mengsingkronkan 

kebijakan pemda 

dengan arah partai. 

 

mengsingkonkran 

eksekutif dan legislatif. 

 

Fokus: mencipatakan 

lapangan kerja.  

 

Sesuai dengan ideologi 

kekaryaan 

 

 

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Partai Politik Di Kota Yogyakarta 

Dalam Menentukan Kebijakan Penentuan Bakal Calon Legislatif Pemilu 

Tahun 2019 

1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 

 PKS tidak bekerja di ruang yang hampa, sehingga tetap mengalami berbagai 

kendala dalam melakukan fungsi rekrutmen ini. Adapun faktor-faktor yang 
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menghambat PKS dalam melakukan rekrutmen bakal calon anggota legislatif, antara 

lain sebagai berikut: 

a. PKS merasakan dilema ketika dihadapkan pada kondisi calon yang beragam, baik 

dari sisi kompetensi, popularitas, latar belakang. Misalnya, seorang kader 

memiliki popularitas yang bagus, namun belum memiliki kualitas atau 

kompetensi yang cukup sebagai bekal menjadi anggota dewan. Kondisi semacam 

ini dirasa oleh PKS merupakan hambatan dalam proses rekrutmen. Penulis 

menilai bahwa jika persoalan ini tidak terkelola dengan baik dapat berpotensi 

menimbulkan konflik internal partai. 

b. PKS merasakan bahwa di Kota Yogyakarta masih cukup sulit untuk meraih 

suara. Maka untuk mendongkrak perolehan suara, berujung pada pilihan PKS 

untuk memprioritaskan kader yang memiliki popularitas di masyarakat. Hal ini 

menjadi pilihan yang mendesak diambil oleh PKS, karena mau tidak mau harus 

merekrut calon yang populer ditengah-tengah masyarakat. 

c. PKS menyadari bahwa kewajiban memperhatikan keterwakilan perempuan 

merupakan hal yang tidak ringan, karena sejauh ini DPD PKS Kota Yogyakarta 

belum optimal melakukan rekrutmen kader perempuan dan berhasil secara 

konsisten terpilih sebagai anggota dewan. Keharusan menyediakan keterwakilan 

perempuan ini memang diakui merupakan mekanisme rekrutmen yang cukup 

berat dialami oleh PKS. 

Selain beberapa faktor penghambat diatas, adapun faktor-faktor yang 

mendukung PKS dalam melakukan rekrutmen calon legislatif di Kota Yogyakarta, 

yakni sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh PKS lebih 

mengutamakan jenjang kaderisasi. PKS merasa mudah dalam memetakan para kadernya 

yang hendak diajukan sebagai calon anggota legislatif karena sudah cukup mengetahui 

seluk beluk kadernya. Hal ini diakui sebagai faktor yang mendukung PKS dalam 

menyediakan calon anggota legislatif yang berkualitas. 

2. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 

Berdasarkan hasil wawancara, tim peneliti menyimpulkan dua hal terkait 

pertimbangan DPD PAN Kota Yogyakarta dalam menentukan Bakal Calon legislatif 
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dalam pemilu 2019 nantinya. Yang pertama ialah faktor pendukung, yaitu antara 

lain: 

1. Bahwa terkait dengan perekrutan bakal caleg, PAN memiliki beberapa 

instrumen hukum yaitu AD/ART secara khusus kemudian dijabarkan melalui 

keputusan internal berupa forum Rapat Kerja Nasional, lalu teknisnya 

dincantumkan dalam pedoman teknis. Adapun dalam menyusun pedoman 

teknis, daerah diberikan keleluasaan untuk menyampaikan aspirasi atau inspirasi 

terkait model perekrutan caleg di daerah. Tentu hal ini sinkron dengan Visi Misi 

ketua umum yang salah satunya melakukan otonomisasi pengkaderan. 

2. PAN sangat mengutamakan kader partai dan basis masa organisasi masa 

Muhamadiyah untuk dijadikan caleg sehingga proses pengkaderan berjalan dan 

menghindarkan adanya caleg dadakan yang berdasarkan pertimbangan 

pragmatis tertentu. 

3. Pengkaderan di PAN sudah cukup baik dengan beberapa tahapan. 

4. PAN adalah bagian dari eksekutif di Kota Yogyakarta, sehingga secara politik 

akan menguntungkan PAN dalam pemilu 2019. 

Adapun yang menjadi faktor penghambatnya ialah terkait dengan publikasi 

perekrutan caleg sering terkendala secara teknis, yaitu mis berkoordinasi dengan 

Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN), Komite Pemenangan Pemilu Wilayah, 

dan Komite Pemenangan Pemilu Daerah. Artinya dalam hal publikasi , daerah tetap 

harus memperhatikan instruksi KPPD itu. Selain itu juga harus menyesuaikan dengan 

tahapan yang ada di KPU. 

3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) 

    Adapun faktor pendukung PPP Kota Yogyakarta dalam menentukan bakal 

calon legislatif ialah sebagai berikut.140 

1. PPP merupakan partai politik yang tergolong matang secara usia sehingga 

sudah memiliki aturan serta mekanisme yang jelas dan pasti dalam penentuan 

bakal calon legislatif. 

                                                             
140 Wawancara dengan Facharuddin (Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Yogyakarta), 

30 Oktober 2017 
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2. PPP Kota Yogyakarta sebisa mungkin mengedepankan kader yang telah 

ditempa partai untuk kemudian diusung menjadi bakal calon, sehingga bakal 

calon legislatif akan memegang etos perjuangan partai dengan kuat. 

3. PPP khususnya DPC Kota Yogyakarta memiliki organisasi atau laskar-laskar 

yang cukup solid. 

Sedangkan faktor penghambat PPP dalam menentukan bakal calon legislatif untuk 

pemilu 2019 di Kota Yogyakarta ialah sebagai berikut. 

1. Adanya problematika dobel kepemimpinan di DPP yang berakibat sistemik 

pada kepengurusan dilevel daerah, termasuk DPC Kota Yogyakarta. 

Fenomena tersebut berakibat pada koordinasi dan solidaritas anggota, kader, 

hingga partisipan menjadi melemah. 

2. Sistem partai politik dan pemilu pasca reformasi yang melemahkan 

independensi serta ideologi partai. Hal ini berimplikasi pada politik praktis 

dan melemahnya kualitas calon anggota legislatif khususnya dari PPP. 

3. PPP Kota Yogyakarta belum mampu melakukan rekruitmen keterwakilan 

perempuan untuk bakal calon legislatif. 

4. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 

Adapun yang faktor-faktor pendukung dan penghambat Partai Gerindra Kota 

Yogyakarta dalam menentukan bakal calon legislatif ialah sebagai berikut.141 

1. Partai Gerindra telah memiliki aturan, mekanisme, dan badan yang jelas terkait 

rekruitmen bakal calon legislatif. 

2. Secara kualitas kader, kader-kader Partai Gerindra memiliki militansi dan 

pengetahuan tentang partai yang kuat oleh karena pendidikan perkaderan yang 

sistematis dan baik. 

3. Partai Gerindra memiliki laskar-laskar dan aktif dalam menghimpun organisasi-

organisasi demi persatuan bangsa yang hal tersebut melintas agama, suku, profesi, 

dan lain-lain. 

4. Di pemilu 2014 lalu, Partai Gerindra mengantongi suara yang cukup baik meskipun 

sebagai partai yang terbilang baru, sehingga dapat menjadi modal bagi pemilu 2019 

mendatang. 

                                                             
141 Wawancara dengan Anton Prabu Semendawai, S.H.,M.Kn (Ketua Dewan Pimpinan Cabang 

Partai Gerindra Kota Yogyakarta), 4 Desember 2017 
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5. Sistem partai berjalan dengan cukup baik, mulai dari Dewan Pembina, Dewan 

Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP); Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) tingkat Provinsi; Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat 

Kabupaten/Kota; Pimpinan Anak Cabang (PAC) tingkat Kecamatan; Pimpinan 

Ranting (PR) ditingkat Desa; dan tingkat dusun/ dukuh/ rukun warga yaitu Pimpinan 

Anak Ranting (PAR).  

6. Penghambatnya, oleh karena dewasa ini merupakan era media, Partai Gerindra 

mengaku tidak didukung dengan baik oleh media-media, seperti televisi maupun 

media-media cetak. Hal tersebut disebabkan Partai Gerindra tidak memiliki media 

miliknya sendiri dan adanya kepentingan-kepentingan politik di luar sana yang tidak 

mampu dibendung diera keterbukaan seperti saat ini. 

5. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 

Pemilihan umum di era reformasi dapat digolongkan menjadi pemilu kompetitif. 

Ciri dari pemilu kompetitif adalah adanya persaingan antarkontestan pemilu yang fair; 

adanya peluang yang setara dan sama bagi semua partai politik peserta pemilu; adanya 

banyak tawaran pilihan partai politik; adanya kebebasan memilih; dan keputusan yang 

diambil oleh pemilih memiliki jangka waktu tertentu.142 Dalam pemilu yang kompetitif, 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perolehan suara. Baik yang berasal dari 

internal maupun yang berasal dari eksternal Partai. Faktor-faktor tersebut dapat 

dikategorikan sebagai faktor pendukung dan penghambat keberhasilan. Berikut akan 

dijabarkan beberapa faktor pendukung dan penghambat bagi DPC PDI Perjuangan Kota 

Yogyakarta dalam melakukan pertimbangan untuk penentuan bakal calon legislatif:143 

1. Metode kaderisasi baik berupa pendidikan kader maupun penerjunan ke 

lapangan baru tertata rapi dan efektif dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. 

Maka tidak selalu bakal calon legislatif hasil kaderisasi itu didapat dari 

pendidikan kader, tetapi terdapat juga jalur senioritas struktural. Yaitu mereka 

yang menjadi pengurus mulai dari tingkatan Ranting (kelurahan), Anak Cabang 

(kecamatan) serta DPC (kabupaten/kota).   

                                                             
142 Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden: 

Suatu Studi Banding, KIPP Eropa-FNS-INSIDE, Jakarta, 2001, hlm. 135. 
143 Wawancara dengan Bapak Danang Rudyatmoko, Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang 

(DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, 16 November 2017 
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2. PDI Perjuangan jika dibandingkan dengan para peserta pemilu lainnya saat ini, 

merupakan Partai yang lebih dahulu berdiri dan cenderung belum memiliki 

perpecahan yang berarti. Sehingga Partai ini sudah memiliki basis konstituen 

yang kuat dan telah mengakar. Hal ini bisa dilihat dari perolehan suara PDI 

Perjuangan di Kota Yogyakarta selama 3 periode terakhir, minimal 

mendapatkan 10 bangku di DPRD. 10 bangku itu bisa dibilang tanpa 

melakukan kampanye pun bisa didapatkan. 

3. Seiring usia yang telah menua, PDI Perjuangan banyak memiliki sayap-sayap 

partai yang juga berfungsi sebagai ladang kaderisasi partai. 

4. Melalui rekrutmen terbuka, warga negara Indonesia non kader partai masih 

bisa mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon legislatif dari PDI 

Perjuangan. Dan jarak waktu pendaftaran dengan pemilu yang masih jauh, 

memungkinkan PDI Perjuangan untuk mengadakan pendidikan kaderisasi 

kepada para non kader. Sehingga tetap mendukung kebijakan bahwa seluruh 

bakal calon legislatif merupakan kader partai. 

6. PARTAI GOLONGAN KARYA 

Adapun yang faktor-faktor pendukung dan penghambat Partai Gerindra Kota 

Yogyakarta dalam menentukan bakal calon legislatif ialah sebagai berikut: 

1. Partai Golkar telah memiliki aturan dan  mekanisme yang jelas 

terkait rekruitmen bakal calon legislatif. Bahkan sudah dituangkan 

dalam petunjuk teknis oleh Dewan Pengurus Pusat, sehingga 

pengurus daerah tinggal melaksanakan. 

2. Terdapat banyak sayap partai yang aktif, sehingga ladang kaderisasi 

Partai Golkar tidak pernah sepi dan selalu teregenerasi. 

3. Walikota Yogyakarta pada periode ini adalah kader Partai Golkar. 

Hal ini memberikan efek kepada kepopuleran partai dan suara pada 

saat pemilu. Calon anggota legislatif yang akan dimajukan juga 

harapannya dapat membangun sinergi antara eksekutif, legislatif dan 

arah kebijakan partai. 
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D. Analisis Keseluruhan Partai 

1. Ketentuan Tertulis Perekrutan Bakal Calon Legislatif 

Adanya ketentuan tertulis dalam perekrutan bakal calon legislatif adalah untuk 

memastikan apakah dalam merekrut bacaleg didasarkan pada aturan atau tidak. Hal ini 

penting karena menyangkut soal asas legalitas dan kepastian hukum sehingga dapat 

menjamin adanya persamaan kesempatan (equality of opportunity) bagi setiap kader 

atau non kader ketika ingin maju menjadi calon legislatif. terkait dengan ketentuan 

tertulis ini, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. 

Pertama, bahwa semua partai politik di Kota Yogyakarta dalam melakukan 

perekrutan bakal calon legislatif secara umum  didasarkan oleh aturan tertinggi partai 

yaitu AD/ART. Instrumen hukum berupa AD/ART digunakan sebagai rujukan dasar 

dan awal ketika partai ingin merekrut bakal calon legislatif. Kedua, dari AD/ART 

tersebut, partai kemudian menindaklanjutinya dengan instrumen hukum yang berbeda-

beda. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan serta jenis instrumen hukum yang 

dimiliki, sementara persamaannya ialah bahwa instrumen untuk menindaklanjuti 

AD/ART bersifat teknis operasional. 

1. PKS, menggunakan AD/ART dan Pedoman Partai (Peraturan Internal). 

Adapun kebijakan perekrutan menjadi domain pusat. Dewan Pengurus 

Daerah tinggal mengikuti dan melaksanakan kebijakan dari kebijakan pusat 

2. PAN, menggunakan AD/ART; Keputusan Internal (Rakernas) dan Pedoman 

Organisasi. Adapun Pedoman organisasi ditentukan di forum Rapat Kerja 

Nasional oleh Pengurus Pusat. Meski pedoman organisasi ditentukan oleh 

pusat, daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terkait 

kebijakan perekrutan. Hasil aspirasi itulah yang kemudian dijadikan rumusan 

bersama di dalam pedoman organisasi. 

3. PPP, menggunakan AD/ART dan  Pedoman Partai. DPC PPP Kota 

Yogyakarta mengikuti instruksi dari aturan-aturan tersebut serta menentukan 

kebijakan daerahnya dalam konteks mengikutsertakan PAC untuk 

mengirimkan nama-nama untuk bakal calon. 

4. Gerindra, menggunakan AD/ART dan  Pedoman Partai yang lainnya, DPC 

Partai Gerindra patuh terhadap aturan-aturan partai dan mekanisme yang 

ditentukan oleh Badan Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra. 
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5. PDIP, menggunakan AD/ART, Peraturan Partai (Peraturan Internal), dan 

Keputusan Pengurus (Keputusan Internal). Dewan Pengurus Cabang tinggal 

mengikuti dan melaksanakan kebijakan dari pengurus Pusat, namun 

keputusan tetap berada pada DPC 

6. Partai Golkar , menggunakan AD/ART dan Petunjuk Pelaksanaan (Standar 

Operasional Prosedur). Adapun Juklak no 10/DPP/GOLKAR/VII/2017 

tentang Tatacara Penugasan Calon DPR RI, DPRD Provinsi Dan DPRD 

Kabupaten/Kota untuk 2019 dibuat setiap menjelang pemilu dikeluarkan 

oleh DPP hasil Rapimnas. 

2. Informasi Bakal Calon 

Dari 6 (enam) Partai Politik yang menjadi objek penelitian ini, maka 

dalam hal penginformasian pembukaan bakal calon legislatif dapat dibagi ke 

dalam 2 (dua) kategori, yaitu terbuka dan tertutup. Pertama, kategori terbuka. 

Yaitu Partai Politik yang melakukan penginformasian terbuka kepada 

masyarakat baik kader maupun non kader, melalui media massa dan media 

elektronik bahwa Partai sedang mengadakan recruitment atau pendaftaran untuk 

menjaring calon anggota legislatif. Tujuan dari melakukan pendaftaran terbuka 

tersebut adalah agar penjaringan yang dilakukan lebih luas dan memberikan 

akses kepada masyarakat. Sehingga menunjang fungsi dari Partai Politik itu 

sendiri sesuai UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik. Adapun Partai yang masuk kategori ini adalah PAN, Partai Gerindra dan 

PDIP. Tetapi, yang menjadi catatan adalah walaupun dilakukan terbuka kepada 

seluruh masyrakat, mereka yang mendaftar tetap harus tunduk kepada ketentuan 

Partai dan mengikuti pendidikan kaderisasi serta proses seleksi. Selain itu, Partai 

Gerindra dan PDIP tetap menekankan bahwa kader tetap merupakan prioritas, 

dan hasil dari rekrutmen pembuka hanya pelengkap sesuai kebutuhan. 

Kedua, kategori tertutup. Yaitu Partai Politik yang tidak melakukan 

penginformasian secara terbuka kepada masyarakat tentang pembukaan proses 

pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Alasan dari tidak melakukan 

penginformasian terbuka tersebut adalah Partai Politik ingin mengutamakan 

kader-kadernya sendiri, yang sudah mengikuti rangkaian pendidikan dan bahkan 

sudah masuk dalam kepengurusan Partai. Adapun Partai yang masuk dalam 
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kategori ini yaitu PKS, PPP dan Partai Golkar. Secara yuridis, praktik tersebut 

tidak dilarang dan tetap konstitusional. Pernyataan ini selaras dengan ketentuan 

yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang 

Partai Politik, bahwa rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD 

dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD 

dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan 

perempuan.144 Ketentuan itu tidak melarang untuk melakukan seleksi secara 

tertutup, bahkan tidak memerintahkan untuk melakukan seleksi secara terbuka. 

Justru yang harus ditaati ialah seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai AD 

dan ART, dan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. 

Selain kedua kategori tersebut, terdapat juga mekanisme undangan 

khusus dengan kriteria tertentu sesuai kebutuhan. Yaitu Partai Politik 

mengundang tokoh dengan profesi maupun latar belakang tertentu yang menjadi 

kebutuhan dan dipandang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Partai. 

Partpol yang melakukan ini adalah Partai Golkar, PAN dan PDIP. Bahkan lebih 

lanjut, PAN mengungkapkan bahwa undangan khusus ini juga berfungsi untuk 

mendapatkan tokoh dengan popularitas tinggi sebagai vote getter atau penarik 

suara.  

3. Pertimbangan Dalam Memilih 

Dalam memilih bakal calon legislatif tingkat Kota Yogyakarta, partai-partai dalam 

penelitian ini memiliki pertimbangannya masing-masing. Pertama, PKS 

mempertimbangkan figur/ketokohan, kader partai, dan putra daerah. Hal tersebut 

disebabkan elektabilitas dan popularitas bakal calon menjadi prioritas oleh karena 

kebutuhan untuk mendongkrak suara PKS. Kedua, PAN mempertimbangkan 

petahana/incumbent yang memiliki kinerja baik, kader partai yang loyal terhadap partai 

dan mempunyai nilai jual, dan memilih bakal calon dari basis masa PAN, seperti 

memanfaatkan jaringan Organisasi Muhamadiyah dan organisasi lain yang berada 

dibawahnya. Ketiga, PPP lebih mengutamakan kader partai, karena kader partai yang 

sesungguhnya dianggap yang paling mengerti hakikat dan struktur oganisasi PPP. 

Keempat, Partai Gerindra tidak memiliki pertimbangan khusus karena pada prinsipnya 

                                                             
144 Pasal 29 ayat (1a) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik 
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Partai Gerindra menenkankan pada seseorang yang mau dan mampu berjuang untuk 

partai yang kemudian para bakal calon itu bersedia menjalani segala pendidikan kader 

di partai. Kelima, PDI-Perjuangan mempertimbangan kader partai, figur/ketokohan, lalu 

putra daerah. Keenam, Partai Golkar mempetimbangkan kader partai, petahana 

(incumbent), dan ketokohan. 

Melihat penjabaran di atas, kader partai menjadi pertimbangan dominan hampir 

seluruh partai dalam penelitian. Sehingga, partai-partai di Kota Yogakarta khususnya 

partai dalam penelitian ini menganggap eksistensi seorang kader masih sangat penting 

untuk menunjang roda organisasi hingga diharapkan mampu menjadi wakil dari 

partainya menjadi anggota legislatif atau DPRD tingkat Kota Yogyakarta. 

Akan tetapi, jika kemudian dibandingkan dengan pertimbangan pada penelitian 

ini, fenomena anggota legislatif dari berbagai partai politik yang bukan merupakan 

kader (artis, dll) masih sering dijumpai oleh masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa 

sudah seharusnya tiap-tiap partai politik lebih selektif lagi dalam memutuskan siapa 

bakal calon yang akan diusung untuk bertarung dalam pemilu legislatif 2019 

mendatang, tidak lagi mementingkan keuntungan suara semata, tetapi mengedepankan 

kualitas diri calon menjadi hal yang paling utama.  

4. Latar Belakang Profesi 

Sementara itu, partai-partai dalam penelitian ini juga memiliki pertimbangan atau 

keinginan latar belakang profesi yang berbeda-beda guna menentukan bakal calon 

legislatif. Pertama, PKS tidak melihat latar belakang profesi calon, jika ditemukan ada 

calon yang berprofesi tertentu, itu hanya kebetulan saja, PKS lebih melihat personalnya. 

Kedua, PAN juga tidak melihat background profesi, melainkan ketokohan bakal calon 

di masyarakat serta kapasitas, popularitas, dan akseptabilitas. Ketiga, PPP memilih 

memprioritaskan akademisi dan agamawan. Sosok akademisi yang agamawan dianggap 

paling ideal oleh DPC PPP Kota Yogyakarta yang dapat mewakili PPP menjadi seorang 

anggota calon legislatif. Keempat, Partai Gerindra tidak memiliki pertimbangan khusus 

mengenai pekerjaan apa yang menjadi latar belakang dari para bakal calon, sehingga 

baik Pengusaha, Purnawiran militer/Polri, Artis, Pejabat pemerintah, Agamawan, 

Akademisi maupun pekerjaan lain asal bakal calon tersebut sesuai dengan persyaratan 

dan bersedia berjuang untuk Partai, maka tidak ada pertimbangan khusus mengenai latar 

belakang pekerjaannya. Tentunya, seseorang yang merupakan kader akan menjadi 
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penilaian atau poin lebih di Badan Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra 

untuk kemudian diusung oleh partai disebabkan militansinya selama di Partai. Kelima, 

PDI-Perjuangan mempertimbangkan seorang bakal calon yang selama bakal calon 

tersebut bukan dari kalangan PNS dan TNI/Polri, sesuai dengan UU Partai Politik yang 

berlaku. Keenam, Partai Golkar juga tidak menentukan profesi tertentu untuk 

diprioritaskan, asal sesuai dengan syarat-syarat pemilihan calon legislatif partai yakni 

kader, kapasitas, dan elektabilitas (survei intra dan luar partai.  

Melihat penjabaran seperti di atas, sebagian besar partai politik dalam penelitian 

ini tidak menentukan latar belakang profesi tertentu untuk menjadi bakal calon yang 

diusung dalam pemilu legislatif 2019 mendatang, kecuali PPP yang mengaku lebih 

mengedepankan seorang akademisi yang juga seorang agawaman. Dengan demikian, 

partai politik baik PKS, PAN, PPP, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, dan Partai Golkar 

telah memenuhi bunyi UU Parpol yang tidak mengizinkan seorang PNS/TNI Polri yang 

masih menjabat untuk menjadi kadernya hingga menjadi anggota legislatif. 

Lagi-lagi, kualitas diri dari seorang bakal calon harus menjadi pertimbangan 

utama seluruh partai untuk mengusung calonnya. Sehingga, dari latar belakang profesi 

apapun, jika sudah ditempa pendidikan politik dengan baik, tentu akan menjadi anggota 

legislatif yang dapat melayani masyarakat dengan baik pula. 

5. Program Yang Diharapkan Parpol 

Partai Politik yang menjadi responden dalam penelitian ini masing-masing 

diberikan pertanyaan mengenai program yang diminati. Dari kelima responden dan 

sebanyak 6 (enam) pilihan program yang disediakan dalam kuisioner beserta pilihan 

bebas dari masing-masing responden, faktanya tidak menunjukkan pilihan yang begitu 

bervariasi. Seluruh responden menyatakan bahwa program yang menjadi alternatif 

tersebut ialah program yang dinilai sesuai dengan tujuan dan ideologi parpol, hanya saja 

terdapat responden yang secara konkrit menentukan pilihan program prioritas yang 

diminatinya.  

Program yang berkaitan dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pada 

saat ini merupakan program yang berada pada urutan pertama yang paling diminati 

sejumlah parpol. Sementara itu program pelayanan kesehatan dan penciptaan lapangan 

kerja menempati urutan kedua. Penulis menemukan suatu gejala bahwa responden yang 

merupakan parpol pendukung pemerintah kota, lantaran walikotanya ialah kader 
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maupun calon yang diusung saat Pilkada maka dengan terang mereka mengemukakan 

bahwa program prioritasnya ialah program yang sesuai dengan program walikota.145 

Selain itu, terdapat responden yang mengemukakan bahwa program yang dipilih 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan masyarakat di Kota Yogyakarta.146 Adapula 

responden yang menyatakan bahwa dalam penentuan program itu fleksibel asalkan 

sesuai dengan manifesto perjuangan partai, AD/ART, atau pedoman partai, dan tujuan 

bernegara Indonesia.147 Secara lebih konkrit ditunjukkan dalam tabel berikut: 

PROGRAM 

                          

PARTAI 

PKS PAN PPP GERINDRA PDIP GOLKAR 

Pendidikan  V V  V  

Pelayanan Kesehatan  V   V  

Pembangunan 

Infrastruktur 
      

Penciptaan Lapangan 

Kerja 
V     V 

Pemberdayaan 

Masyarakat 
V  V  V  

Pariwisata/Kebudayaan       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
145 Pernyataan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional 
146 Pernyataan dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan 
147 Pernyataan dari Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah melakukan analisis terhadap beberapa partai politik yang menjadi responden 

penelitian, kini saatnya penulis hendak menyimpulkan hasilnya sebagai berikut. 

Pertama, bahwa 5 (lima) aspek yang penulis jadikan variabel untuk menentukan 

pertimbangan parpol dalam menentukan bakal calon legislatif pada Pemilu 2019 telah 

cukup jelas menggambarkan realita parpol dalam aktivitasnya melakukan rekrutmen 

kepemimpinan politik. Pada aspek yang pertama, secara umum tiap parpol telah 

mengatur ketentuan rekrutmen jabatan politik dalam AD/ART, yang kemudian 

ketentuan AD/ART tersebut menjadi basis rujukan untuk menyusun pedoman tertulis 

secara lebih lanjut dan teknis. Aspek yang kedua, berkaitan dengan metode parpol 

dalam menginformasikan kegiatan rekrutmen kepada publik, terbukti tidak semua 

parpol bersifat terbuka, ditunjukkan dalam penelitian bahwa 50% responden 

menginformasikan secara terbuka dengan menggunakan media massa, sementara 

sisanya tidak menginformasikan secara terbuka.  

Aspek yang ketiga, mengenai hal yang dipertimbangkan parpol dalam memilih 

calon, ditunjukkan bahwa “kader partai” adalah status yang paling utama 

dipertimbangkan oleh parpol, yang selanjutnya diikuti dengan pertimbangan status 

petahana, ketokohan, dan basis dukungan massa. Sementara aspek yang keempat 

berkaitan dengan latar belakang profesi yang potensial dipertimbangkan parpol, ternyata 

hampir seluruh responden tidak melihat dan menentukan bakal calon berdasar 

profesinya, namun terdapat parpol yang secara tegas menyatakan profesi yang cukup 

dipertimbangkan dalam penentuan bakal calon ialah profesi akademisi dan agamawan, 

selain itu terdapat parpol yang tegas mengecualikan profesi TNI, POLRI, dan PNS 

untuk menjadi calon legislatif. Sedangkan aspek yang terakhir berkaitan dengan 

program yang diharapkan parpol terhadap bakal calon, rata-rata program yang langsung 

bersinggungan dengan pemberdayaan masyarakat diminati oleh parpol, seperti 

pendidikan, penciptaan lapangan kerja, kesehatan. 
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Kedua, tiap parpol mengalami sejumlah kondisi yang dapat mendukung dan 

menghambat kegiatan rekrutmen jabatan politik ini. Terbangunnya sistem rekrutmen 

yang tertuang dalam pedoman tertulis partai dinilai sebagai kondisi yang mendukung 

parpol untuk menyediakan calon yang berkualitas. Rata-rata parpol yang menjadi subjek 

penelitian ini ialah parpol yang telah berkiprah lama dan tergolong peserta Pemilu, 

maka basis massa/konstituen dan sayap-sayap partai telah terbangun kuat, sehingga 

eksistensi/popularitasnya dihadapan publik menjadi kekuatan yang mendukung parpol 

dalam menentukan bakal calon legislatif. Sementara pada aspek sebaliknya, 

ketersediaan SDM kader yang terbatas dari sisi kapabilitas dan popularitas dirasa 

menghambat parpol dalam menentukan bakal calon. Selain itu, konflik internal parpol 

dan persaingan dalam mempublikasikan diri kepada publik menambah daftar yang 

menghambat aktivitas ini.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil studi dalam penelitian ini, penulis mengajukan saran sebagai 

berikut, Pertama, terhadap parpol dalam menentukan bakal calon legislatif agar tidak 

hanya mendasarkan pada pertimbangan pragmatis belaka, namun tetap mengutamakan 

kualitas calon. Selebihnya, kaidah demokratis yang menjadi ruh mekanisme rekrutmen 

jabatan publik ini harus diterjemahkan parpol bahwa proses rekrutmen jabatan politik 

dilaksanakan secara transparan meskipun tidak semua parpol melakukan rekrutmen ini 

secara terbuka.  

Kedua, bagi masyarakat yang berniat mengajukan diri sebagai pejabat politik 

hendaknya mempersiapkan kompetensi dirinya, sebab menjadi calon legislatif tidak 

hanya urusan kemampuan materiil namun juga harus memperhatikan kualitas diri.  
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