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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar alasan partai PDIP 

dalam melakukan rekruitmen seorang perwira polri aktif Anton Charliyan dalam 

pencalonan Pilkada Jawa Barat 2018 dan proses yang dilalui partai PDIP dalam 

melaksanakan rekruitmen tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam 

dan studi dokumentasi. Data akan diolah dengan teknik editing dan interpretasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen Anton dilakukan secara 

tertutup dimana hanya tim internal partai yang mengetahui kriteria dan syarat 

perekrutan. Untuk proses rekrutmen, PDIP menggunakan pola Civil Service Reform 

(didasari kemampuan dan loyalitas calon) dan Immediate Survival yang dilakukan 

oleh otoritas pemimpin partai. Adanya mandat langsung dari Ketua Umum PDIP 

membuktikan hal tersebut. 

 

Kata kunci: PDIP, Teori Rekrutmen, non-kader, Pemilihan Kepala Daerah. 

 

Abstract 

The purpose of this research is to know the basic reasons of PDIP Party to 

recruit an active police officer of Indonesia Anton Charliyan in the candidacy of 

Regional Head Election of West Java 2018 and the process the PDIP Party went 

through in carrying out the recruitment. This research is a qualitative descriptive 

research. Data collection method conducted using in-depth interview and 

documentation study methods. Data will be processed with editing and data 

interpretation techniques. The research results showed that the recruitment process of 

Anton conducted in private where only the internal team party knows the criteria and 

requirements of the recruitment. For the recruitment process, PDIP used Civil 

Service Form (based on the candidate’s ability and loyalty) and Immediate Survival 
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pattern conducted by the party leader authority. A direct mandate from the 

Chairperson of PDIP proves this. 
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Pendahuluan 

Salah satu konflik yang sedang marak saat ini adalah partai politik yang dinilai 

lemah atau bahkan gagal melakukan proses kaderisasi. Konflik tersebut timbul ke 

permukaan karena indikasinya ditemukan pada pencalonan sejumlah perwira tinggi 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri aktif oleh partai-partai dalam Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) 2018 (Rahadian, 2017). Majunya para kandidat tersebut 

bukanlah hal yang baru, karena dalam Pilkada yang lalu juga terdapat para kandidat 

yang berasal dari TNI dan Polri. Namun demikian, pada saat ini sebagian kandidat 

dari kalangan TNI dan Polri telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum 

mengundurkan diri dari jabatannya. Hal inilah yang menimbulkan masalah bagi 

kehidupan demokrasi. 

Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri tidak boleh berpolitik. Tugas 

TNI dan Polri di dalam negara demokrasi adalah untuk menjaga pertahanan dan 

keamanan negara dan tidak difungsikan untuk berpolitik. Penegasan tentang larangan 

anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik diatur secara jelas dalam UU No 

34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Pasal 39 Ayat 2 UU TNI menyebutkan bahwa “Prajurit 

dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.” Sedangkan dalam UU Polri Pasal 28 

Ayat 1 menyebutkan bahwa “Kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral 

dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis” 

(Araf, 2016). Penegasan tentang larangan untuk berpolitik di dalam UU Polri dan UU 

TNI sesungguhnya mensyaratkan kepada para anggota TNI dan anggota Polri untuk 

tidak melakukan langkah-langkah politik dalam ruang publik sebelum mereka 

mengundurkan diri. Dengan kata lain, sepanjang mereka masih aktif menjadi anggota 

TNI dan Polri maka seharusnya mereka tidak boleh melakukan kampanye politik, 

deklarasi politik, pemasangan atribut politik seperti baliho dan langkah-langkah 

politik lainnya. 

Dari dinamika yang terjadi ini, dapat dilihat bahwa terdapat sebagian kandidat 

yang berasal dari TNI dan Polri yang masih aktif namun sudah terlebih dahulu 



melakukan manuver politik dalam ruang publik sebelum mereka mengundurkan diri. 

Hal ini tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU TNI dan UU Polri. Di 

dalam negara demokrasi, sudah semestinya partai politik tidak memberikan ruang 

bagi anggota TNI dan Polri aktif untuk melakukan langkah-langkah politik dalam 

Pilkada (perludem.org, 2018). Partai politik semestinya meminta dan mendesak para 

kandidat tersebut untuk mengundurkan diri. Ketidaktegasan atas langkah-langkah 

anggota TNI dan Polri aktif berpolitik ini tentu akan berbahaya bagi kehidupan 

demokrasi. Hal itu juga merupakan bentuk kemunduran reformasi sektor keamanan. 

Upaya untuk tidak melibatkan militer maupun polisi dalam berpolitik merupakan 

pencapaian yang esensial dari reformasi 1998. Dengan demikian, ketidaktegasan atas 

langkah-langkah anggota TNI dan Polri dalam berpolitik sebelum melakukan pensiun 

dini adalah bentuk pengingkaran atas reformasi. 

Pembuktian kemampuan para kader partai politik dapat dibuktikan langsung 

pada arena politik, salah satunya dalam melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Pada tahun 2018 ini, pilkada serentak dilakukan di 17 provinsi Indonesia yaitu; 

Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kaimantan 

Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku dan 

Papua (Toriq, 2017). Yang menarik perhatian penulis adalah Pilkada Jawa Barat.  

Banyak yang beranggapan bahwa Pilkada Jawa Barat tahun 2018 ini dapat 

disebut sebagai panggung politik bagi para jendral, karena terdapat tiga kandidat 

calon gubernur dan calon wakil gubernur dari delapan kandidat yang memiliki latar 

belakang Polri yaitu; Irjen Anton Charliyan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat, 

Mayjend (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat, Mayjend (Purn) TB 

Hassanudin sebagai calon gubernur Jawa Barat. Yang menjadi permasalahan disini 

adalah bahwa Anton Charliyan yang diusung oleh partai PDIP masih berstatus 

sebagai anggota aktif Polri dan masih bertahan sebagai calon wakil gubernur pada 

pertarungan Pilkada Jawa Barat 2018 sampai saat ini (Rahadian, 2018). Pertanyaan 

mengenai legalitas hukum, elektabilitas calon dan partai pengusung kemudian 

menjadi bahan pembicaraan masyarakat seiringan dengan proses Pilkada Jawa Barat 

itu sendiri. 

Dampak dari pencalonan anggota aktif  Polri Anton Charliyan dalam Pilkada 

Jawa Barat 2018 inilah yang menjadi daya tarik penulis melakukan penelitian dalam 

mempertanyakan langkah awal terjun ke dunia Politik, yaitu melalui Rekruitmen atau 



Kaderisasi partai politik PDIP sebagai pengusungnya. Dalam proses kandidasi ini, ada 

beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Motivasi, dukungan, latar belakang dan 

hambatan sebagai perwira aktif tentunya akan berbeda dengan para kader lainnya. 

Sehingga rasionalitas dasar partai PDIP dalam kaderisasi Anton Charliyan dan 

bagaimana proses rekruitmennya yang kemudian menarik untuk ditelti. 

Rekruitmen politik merupakan pengangkatan dan juga seleksi seseorang 

maupun kelompok yang bertujuan melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik 

pada umumnya dan juga pemerintahan pada khususnya. Rekruitmen yang dilakukan 

oleh partai politik sebagai salah satu cara menyeleksi anggota-anggotanya yang 

berbakat yang akan ditempatkan pada jabatan-jabatan penting dan salah satunya 

sebagai pimpinan daerah. Yang dimana setiap partai mempunyai cara tersendiri 

maupun syarat dalam proses rekruitmennya (Katz, 1995). Adapun mekanisme 

rekruitmen politik partai yang dikemukan oleh Rush dan Althoff (2007), yaitu sifat 

yang tertutup dan juga sifat yang terbuka. Sifat tertutup adalah suatu sistem 

perekruitan administratif yang didasarkan atas patronase dan sifat terbuka adalah 

sistem yang berdasarkan pada ujian terbuka. 

Dalam konteks di Indonesia, sesuai dengan pasal 29 UU Nomor 2 tahun 2011 

tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekruitmen politik 

bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai 

politik, calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon 

presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah. Kemudian dalam 

perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan 

AD/ART partai politik tersebut. 

Politik Rekruitmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik 

suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan 

fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. 

Setiap sistem politik menganut pola rekruitmen yang berbeda-beda. Anggota yang 

direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk 

menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga 

memiliki pola rekruitmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. 

Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-

masing. 

Proses rekrutmen bukan hanya sekedar menyeleksi dan menempatkan nama-

nama orang atau kandidat. Tapi lebih penting dari itu adalah sejauh mana kandidiat 



yang dipromosikan tersebut memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengemban 

tugas partai dan amanah para rakyat pemilih. Pada rekruitmen politik meliputi aspek 

subyek politik dalam arti manusia, dan objek politiknya yaitu partai politik. 

Rekruitmen politik bisa dilakukan dengan cara yang diinginkan oleh partai baik 

secara tertutup ataupun secara terbuka. 

Peneliti memilih teori rekruitmen politik karna dianggap cocok dengan topik 

penelitian yang penulis teliti. Disini peneliti membahas proses dan pola rekruitmen 

Anton Charliyan yang diusung oleh PDIP disaat ia belum meninggalkan karirnya 

yaitu sebagai perwira aktif di Polri, untuk menjadi Calon Wakil Gubernur dalam 

Pilkada Jawa Barat 2018. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Dengan metode kualitatif, peneliti akan melihat konflik yang muncul pada rekruitmen 

perwira aktif dan juga dicalonkan pada Pilkada Jawa Barat 2018. Peneliti 

menggunakan metode depth interview dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan 

wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam permasalahan ini. 

Metode ini dinilai cocok dan dapat memberikan peneliti keuntungan dalam 

mengambil data yang mendalam dan secara langsung menyentuh kehidupan dan 

lingkungan subyek yang diteliti. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dasar alasan partai PDIP dalam melakukan proses rekruitmen perwira aktif dan 

pencalonan calon wakil gubernur Anton Charliyan pada Pilkada Jawa Barat 2018. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan 

studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, data akan diolah melalui dua tahapan 

yaitu editing dan interpretasi data. 

 

Rasionalitas PDIP Merekruit Perwira Aktif Anton Charliyan dalam Pencalonan 

Pilkada Jawa Barat 2018 

Pilkada Jabar 2018 dianggap sebagai pilkada yang strategis. Selain memiliki 

jumlah pemilih terbesar di Indonesia, Pilkada Jabar juga dinilai berperan penting 

dalam medan politik nasional baik legislatif maupun Pemilu Presiden 2019. Dan tidak 

mengherankan jika setiap partai politik memunculkan nama-nama calon terbaik untuk 

bersaing memperebutkan kursi kepala daerah Jabar, termasuk PDIP. PDIP sebagai 

satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan 

partai lain, dapat dibilang mendapatkan sebuah keuntungan tersendiri karena ruang 

bergerak diantara partai yang lain lebih luas, namun juga tidak terlepas dari masalah 



karena mengalami kendala yang cukup rumit yaitu belum ada kepastian nama siapa 

calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung. 

Dengan permasalahan internal mengenai sulitnya mencari figur yang fit untuk 

dicalonkan, PDIP akhirnya fokus kepada tokoh-tokoh diluar partai yang cukup 

populer dan memiliki elektabilitas, nama yang paling menonjol adalah Ridwan Kamil 

diantara nama lainnya. Selain Ridwan Kamil dan calon-calon lainnya, dalam proses 

pencalonan ini tentunya tidak semata-mata hanya ditentukan dari jawaban kandidat 

calon mengenai komitmen terhadap partai jika nantinya akan dipilih untuk 

dicalonkan. Partai juga perlu bukti untuk memastikan bahwa calon yang nantinya 

terpilih untuk diusung adalah calon yang dapat menaikan elektabilitas PDIP di Jawa 

Barat.  

Pada Pilkada Jawa Barat, mayoritas masyarakat Jawa Barat memilih 

berdasarkan popularitas figur paslonnya. Dengan keadaan lapangan seperti itu, PDIP 

tidak menggunakan strategi yang normatif dalam menentukan figur untuk diusung. 

Dalam proses pencalonan, PDIP menilai para kandidat calon dengan cara meminta 

memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat, menjadi panelis di beberapa 

diskusi dan sebagainya. Hasto kristiyanto selaku Sekjen PDIP mengatakan bahwa hal 

tersebut dimaksudkan bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas figur calon pada 

masyarakat, tapi juga sebagai tolak ukur penilaian PDIP bahwa kandidat calon 

tersebut memiliki nilai penting bagi partai. 

Namun seiring berjalannya waktu, hubungan antara Ridwan Kamil dan PDIP 

tidak berjalan baik. PDIP sebagai partai yang besar tentunya memiliki marwah yang 

harus dijunjung tinggi, sehingga ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon 

seperti memberikan komitmen untuk partai, secara ideologis memenuhi syarat, dan 

lainnya, dan hal tersebut tidak bisa dipenuhi Ridwan Kamil. Salah satu komitmen 

yang diharapkan nanti adalah memajukan partai dengan cara dikukuhkan menjadi 

kader partai dan tetap menjaga elektabilitas partai di Jawa Barat tetap naik, dan untuk 

hal tersebut Ridwan Kamil dinilai tidak bisa menjaga komitmen terhadap partai. 

Keputusan Ridwan Kamil yang menerima lamaran dari partai Nasdem 

membuat PDIP terkejut dan akhirnya batal mengusung Ridwan ditengah jalan dengan 

alasan tidak memenuhi kriteria dalam hal loyalitas terhadap partai yaitu PDIP. 

Deklarasi dari Ridwan Kamil itu pula yang membuat PDIP merasa tidak perlu 

melanjutkan komunikasi poitik dengan Ridwan Kamil dan tidak perlu lagi 

meneruskan dukungan terhadapnya. 



Akhirnya dengan nama-nama calon yang tersisa, PDIP menjadi tidak terlalu 

mementingkan strategi pemenangan pada Pilkada Jawa Barat lagi, melainkan 

berfokus pada target konsolidasi internal untuk Pilpres dan Pileg 2019. Akhirnya pada 

7 Januari 2018, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan 

bahwa PDIP mengusung TB Hasanuddin dari kader internal dan Anton Charliyan dari 

luar partai untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa 

Barat 2018. 

Dengan keadaan masyarakat Jawa Barat yang memilih paslon berdasarkan 

popularitas figur dan latar belakang yang religus, PDIP menilai bahwa keputusan 

mengusung TB Hasanuddin dan Anton Charliyan di Jawa Barat sebagai langkah yang 

aman untuk menambah suara partai dalam skala nasional demi kepentingan Pemilihan 

Umum 2019, meskipun PDIP sendiri sudah memprediksi tidak akan mengantongi 

kemenangan pada Pilkada Jawa Barat 2018. 

Pada awalnya, alasan utama nama Anton Charliyan muncul untuk dijadikan 

bakal calon wakil gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2018 adalah karena PDIP tidak 

memiliki figur yang fit untuk dimajukan. PDIP saat itu sedang menghadapi masalah 

yang berat dalam masalah pencalonan kader untuk dijadikan calon gubernur dan 

wakil gubernur Jawa Barat 2018. Dari internal partai sendiri juga tidak ditemukan 

kader yang fit untuk menjalankan tugas. Kemudian, setelah akhirnya ditetapkan calon 

gubernurnya dari internal PDIP sendiri yaitu TB Hasanuddin, Anton Charliyan 

menjadi figur yang paling memungkinkan untuk dijadikan wakil dari TB Hasanuddin 

dalam Pilkada Jawa Barat 2018. 

Status jabatan sebagai mantan Kapolda di Jawa Barat merupakan faktor 

penting bagi PDIP mengapa Anton Charliyan dinilai pantas menduduki posisi calon 

wakil gubernur Jawa Barat 2018. Seperti yang diketahui, PDIP memang memiliki 

sejarah kedekatan dengan Polri. Mungkin tidak terlihat langsung secara institusi, 

namun orang-orang kepercayaan PDIP disinyalir banyak yang berpengaruh cukup 

dalam untuk mengatur kekuasaan di internal polri. Untuk lebih membuktikan 

kedekatan PDIP dengan Polri, dapat dilihat sebagai contoh dari sejak era 

kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP, pada 

saat itu beliau menunjuk Budi Gunawan untu menjadi ajudan pribadinya selama 

menjabat wapres tahun 1999-2001 dan presiden 2001-2004. Ini adalah pertama 

kalinya seorang perwira polisi menjabat sebagai ajudan presiden dan merupakan titik 

mula kedekatan Megawati dengan Budi Gunawan (R17, 2018). Pada tahun 2015, 



Budi Gunawan disinyalir menjadi Kapolri namun Jokowi menolak untuk melantiknya 

dan akhirnya ditempatkan di posisi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). 

Dapat dikatakan bahwa kedekatan ini sama-sama menguntungkan kedua belah 

pihak. PDIP mendapat keuntungan berupa tameng, mereka akan terlindungi dari 

berbagai kasus pidana yang akan dan tengah menjerat mereka. Dan untuk Polri, 

banyak polisi-polisi yang akan dimajukan oleh PDIP dalam kontestasi politik. Ini 

yang kemudian menjelaskan mengapa banyak jenderal polisi yang akhirnya memiliki 

ambisi politik, salah satunya adalah Anton Charliyan. Sejarah kedekatan PDIP dan 

Polri merupakan keuntungan bagi Anton Charliyan yang kala itu sudah akan pensiun, 

sehingga terjun ke politik praktis adalah pilihan yang tepat untuk bermanuver karir. 

 

Proses Rekruitmen Anton Charliyan pada PDIP 

Mekanisme tahap pertama yang harus dilalui yaitu tahap seleksi yang 

dilakukan dalam lingkungan internal kader partai, lalu kemudian akan muncul 

beberapa nama dari kader internal partai yang dinilai layak untuk dijadikan sebagai 

bakal calon. Dalam rundingan internal partai pun sangat memungkinkan untuk 

dimunculkan nama-nama yang bukan berasal dari kader partai, seperti hal nya Anton 

Charliyan. Penentuan bakal calon salah satunya didasari dengan sisi pengalaman 

mengenal wilayah yang akan dipimpinnya, Anton Charliyan yang pernah menjabat 

secara teritori dinilai layak karena sudah mengenal tokoh-tokoh Jawa Barat dan sudah 

mengenal situasi budaya dan politik masyarakat Jawa Barat. Selain itu juga calon 

yang akan diusung juga setidaknya harus sudah dikenal masyarakat Jawa Barat, dan 

Anton Charliyan dianggap dapat mewakili identitas nasionalis di Jawa Barat lagi-lagi 

karena pengalamannya yang pernah menjabat. Sehingga pertimbangan PDIP bahwa 

Anton dinilai layak untuk menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi TB 

Hasanuddin langsung disetujui oleh Ketua Umum Partai. 

Terkait pro dan kontra mengenai pengusungan perwira aktif polri yang 

dilakukan oleh PDIP, tentunya menjadi pertanyaan publik tentang sah atau tidaknya 

pencalonan Anton Charliyan pada Pilkada Jawa Barat 2018. Disebutkan dalam 

Undang-Undang Pilkada, calon yang berasal dari TNI, Polri dan PNS wajib untuk 

mengajukan pengunduran diri sebagai syarat untuk maju sebagai bakal calon. Namun 

berbeda dengan Polri yang memiliki keistimewaan karena calon yang berasal dari 

Polri tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari Kepolisian, hanya diminta untuk 

melepas jabatan sebelumnya dan akan dibekukan sementara dari Polri. Jika calon 



yang berasal dari Polri ini menang dan terpilih dalam kontestasi Pilkada, maka 

barulah ia diwajibkan mundur dari Polri. Namun jika kalah, ia dapat kembali bertugas 

di Polri namun tidak dengan jabatan yang sebelumnya diduduki. 

Untuk mekanisme perizinan dari pihak Polri beralih ke partai politik tentunya 

harus melalui beberapa tahap birokrasi internal polri. Namun hanya semata hal 

administratif sehingga tidak menjadi masalah karena kedekatan Polri dengan PDIP itu 

sendiri. Dari pihak PDIP hanya mensyaratkan Anton Charliyan untuk memenuhi 

peryaratan Pilkada yaitu Partai Politik pengusung harus menerima surat pembekuan 

(freeze) jabatan sementara dari pihak Polri sehingga Anton dapat maju menjadi bakal 

calon mewakili PDIP. 

Dalam penelitian ini, meskipun pada hasil akhirnya Anton Charliyan gagal 

terpilih menjadi calon wakil gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2018, tapi memang 

dari awal Anton sudah memutuskan untuk berhenti sepenuhnya dari Polri. Hal ini 

dikarenakan pada saat Anton Charliyan dan PDIP berkomunikasi awal  untuk 

membicarakan pengusungan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat 2018 dan 

bersedia, masa jabatannya di Polri terhitung sisa enam bulan lagi untuk pensiun, yang 

pada akhirnya Anton Charliyan rela melepaskan sepenuhnya jabatannya di Polri. 

Sehingga dapat dipastikan  bahwa Anton Charliyan sudah resmi keluar dari Polri pada 

saat menjalani kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018. 

 

Penominasian Perwira Aktif Anton Charliyan dalam Interpretasi Teori 

Rekruitmen 

Dalam menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai rasionalitas PDIP 

merekruit Perwira Polri Aktif Anton Charliyan pada Pilkada Jawa Barat 2018, PDIP 

menggunakan metode Rekruitmen Tertutup. Berdasarkan penjabaran teoritik yang 

telah dijelaskan sebelumnya, dalam metode rekruitmen tertutup tentunya memiliki 

sifat khusus didalam proses merekruit Anton Charliyan. Dalam rekruitmen tertutup, 

syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai 

berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri, 

apalagi dengan kekuatan terbesar PDIP yaitu solidnya dalam hal mengemban amanah 

dari Ketua Umum Partai. Anton Charliyan yang sebelumnya telah menjalin 

komunikasi yang baik dengan PDIP serta pada saat beliau menjabat sebagai perwira 

polri aktif, Anton telah mengenal berbagai tokoh-tokoh Jawa Barat yang nantinya ia 

tahu dapat dimanfaatkan pada saat masa-masa kampanye. Dalam perundingan yang 



diadakan oleh internal partai, PDIP dengan persetujuan langsung dari ketum partai 

yaitu Megawati lebih memilih untuk mengusung Anton Charliyan yang pada saat itu 

masih menjabat sebagai Perwira Polri Aktif untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat 

2018 karena memiliki kendala utama yaitu tidak adanya kader internal yang fit untuk 

siap dicalonkan. 

Terdapat pergeseran cara berpikir dimana partai politik lebih mementingkan 

kemenangan daripada teguhnya ideologi partai. Pada faktanya, parpol memilih 

menguatkan mesin partainya dalam masa kampanye. Dapat dilihat bahwa partai 

politik memaksimalkan proses lobi-lobi politik dan kampanye. Namun bagi para 

calon non-kader, parpol tidak lebih dari mesin yang bisa mengubah popularitas dan 

reputasinya menjadi suara. Untuk partai politik sendiri, calon non-kader hanyalah cara 

praktis menanam investasi untuk politik pemerintahan kelak. Karena yang dipakai 

adalah pragmatisme, tidak jarang praktiknya melampaui ideologi partai. Dengan fakta 

bahwa PDIP sebagai salah satu partai yang mengsung non-kader sebagai calon wakil 

gubernur Jawa Barat 2018, dalam rasionalitas partai politik saat ini langkah tersebut 

adalah pilihan yang lebih efisien. 

Fenomena yang terjadi ini menampilkan sebuah paradoks. Partai politik yang 

semestinya mengokohkan platform justru sibuk merekruit tokoh luar, sementara 

politisi yang semestinya menampilkan nilai yang diyakininya harus mau disetir 

arahan politik partai politik pengusung. Dari sudut pandang etika, paradoks tersebut 

jadi lebih problematik. Pepatah mengatakan bahwa politik adalah tangan yang kotor 

jika bekerja tanpa etika dan dikatakan bahwa jika politik tidak berjalan dengan etika, 

maka ia akan bebas menyalahi sesuatu karena semua dianggap benar. Kepraktisan dan 

proses politik yang serba instan mencerminkan gambaran politik tanpa etika, yang 

menganggap kemenangan dalam pemilihan adalah segalanya. Padahal alasan 

kepraktisan yang berdampak menipisnya platform partai politik dan pengulangan 

tradisi politik minus pertanggungjawaban ini jelas merusak secara berkelanjutan. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang proses rekruitmen 

Anton Charliyan oleh PDIP, PDIP menggunakan pola rekruitmen Civil Service 

Reform. Pola rekruitmen ini berarti dalam proses rekruitmennya didasari berdasarkan 

kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih 

tinggi atau penting. Dapat terlihat karena Anton Charliyan yang merupakan non-kader 

namun mempunyai kedekatan dengan partai sehingga PDIP mengusung dirinya 

dengan mandat langsung dari Ketua Umum Partai untuk maju pada Pilkada Jawa 



Barat 2018 sebagai calon wakil gubernur mendampingi TB Hasanuddin. Hal ini juga 

bisa termasuk pada pola rekruitmen Immediate Survival. Yang artinya adalah proses 

rekruitmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai, dalam hal ini mandat langsung 

dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP membuktikan bahwa Anton Charliyan 

dipilih oleh otoritas tertinggi dari PDIP. 

Namun keputusan PDIP yang lebih memprioritaskan figur non-kader di ajang 

Pilkada Jawa Barat 2018 itu dapat dipahami karena tidak adanya figur yang fit untuk 

siap dicalonkan dan tujuan utama PDIP yaitu konsolidasi internal menuju Pilplres dan 

Pileg 2019. Namun diluar kepentingan partai politik, tentunya hal ini dapat dilihat 

sebagai sebuah disfungsi kaderisasi partai politik. Selain kurang optimal dalam 

kaderisasi, partai politik membutuhkan banyak kandidat alternatif untuk diusung. 

Kaderisasi pun semakin terabaikan lantaran adanya dorongan partai politik yang 

menguat untuk mendukung pasangan calon non-kader. Dengan demikian, fungsi 

partai politik untuk mewakili kepentingan rakyat akhirnya terlewati. Karena pada 

faktanya sampai sekarang pun setelah berakhirnya Pilkada Jawa Barat 2018 dan harus 

menerima kekalahan, Anton Charliyan belum juga menjadi kader PDIP dan tidak 

menduduki jabatan struktural pada partai politik tersebut. Tentunya hal ini perlu 

perbaikan jika tujuan partai politik mengusung calon non-kader hanya untuk 

memperoleh kursi jabatan demi memperkuat partai. 

Berhubungan dengan Anton Charliyan yang pada awalnya berkarir di Polri 

dan memilih manuver karir untuk masuk dalam politik praktis, tentunya hal ini juga 

termasuk sikap mengabaikan tuntutan reformasi 1998 yang salah satunya menolak 

dwifungsi ABRI. Pada sistem politik demokrasi, relasi sipil-militer menempatkan 

militer di bawah supremasi sipil. Yang menjadi perdebatan adalah pantas atau 

tidaknya seorang purnawirawan militer yang dibentuk untuk tidak partisan dan tidak 

memihak secara politis, kemudian memperlihatkan keberpihakannya sekalipun telah 

mengakhiri dinas aktif militernya. Hal ini umumnya dikaitkan dengan sebuah 

paradigma: old soldier never die, they just fade away. 

Anton Charliyan yang pada saat itu menjalin komunikasi awal dengan PDIP 

terkait pengusungan dirinya untuk menjadi calon wakil gubernur dalam Pilkada Jawa 

Barat 2018, mempunyai sisa jabatan kurang dari enam bulan sebelum dirinya pensiun. 

Hal tersebut merupakan sebuah bukti bahwa faktor second career menjadi 

pertimbangan dasar Anton Charliyan untuk akhirnya memutuskan bermanuver karir 

ke dunia politik. Jika dihubungkan dengan teori rekruitmen, proses rekrutmen bukan 



hanya sekedar menyeleksi dan menempatkan nama-nama orang atau kandidat. Tapi 

lebih penting dari itu adalah sejauh mana kandidiat yang dipromosikan tersebut 

memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengemban tugas partai dan amanah para 

rakyat pemilih. Sehingga mengapa partai politik tetap melakukan rekruitmen terhadap 

purnawirawan, karena partai politik melihat para purnawirawan TNI-Polri memiliki 

kapabilitas yang lebih unggul dalam kemampuan penguasaan strategi dan tertib pada 

aturan yang sehingga dapat dengan baik menjaga marwah partai politik itu sendiri. 

 

Kesimpulan 

Pada saat PDIP mengusung Anton Charliyan, terlihat bahwa pada saat itu 

PDIP mengalami kendala tidak adanya kader yang fit untuk diusung dalam Pilkada 

Jawa Barat. Hingga akhirnya PDIP lebih memilih untuk merekruit Anton Charliyan 

secara tertutup. Perekruitan secara tertutup memiliki syarat dan prosedur yang tidak 

dapat diketahui secara bebas oleh khalayak umum, hanya tim internal partai yang 

mengetahui kriteria dan syarat dalam merekruit individu yang nantinya akan 

dicalonkan oleh partai.  Selama internal PDIP mengadakan perundingan, ketua umum 

partai yang juga menyetujui untuk mengusung Anton Charliyan merupakan cara dari 

perekruitan menggunakan sifat tertutup. Anton Charliyan yang telah memiliki jalinan 

komunikasi yang baik dengan PDIP juga diimbangi dengan jalinan relasi Anton 

dengan berbagai tokoh di Jawa Barat, yang semakin memperkuat perekruitan Anton 

oleh PDIP dan diusung langsung oleh PDIP sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa 

Barat 2018 mendampingi TB Hasanuddin sebagai Calon Gubernur Jawa Barat 2018. 

Dalam proses rekruitmen Anton Charliyan, PDIP memanfaatkan pola 

rekruitmen Civil Service Reform. Pola rekruitmen ini menjelaskan bagaimana proses 

rekruitmen didasari sesuai dengan kemampuan serta loyalitas seorang calon sehingga 

nantinya dapat memperoleh kedudukan yang lebih tinggi maupun posisi yang sangat 

penting. Anton Charliyan merupakan non-kader yang memiliki kedekatan dengan 

PDIP, sehingga PDIP mengusung dirinya dengan mandat dari ketua umum partai dan 

hal ini juga termasuk pola rekruitmen Immediate Survival. Proses rekruitmen tersebut 

dilakukan oleh otoritas pemimpin partai, hal ini terlihat dari mandat langsung 

Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP membuktikan bahwa Anton 

Charliyan telah dipilih langsung oleh otoritas tertinggi PDIP. 

Mutualisme kepentingan antara calon non-kader yang ingin jabatan dan partai 

politik yang kekurangan kader bukan sebatas problem teknis. Ini adalah permasalahan 



etika dalam sistem kepartaian negara kita. Publik tidak disuguhi pilihan selain daftar 

calon dengan besarnya popularitas dan kemenarikannya. Hal-hal non-substansial 

inilah yang disebut political gimmick dan sayangnya hanya ini yang tersisa untuk 

dipilih. Sebaiknya, partai politik maupun publik sudah saatnya belajar bahwa ujung 

dari politik adalah tanggungjawab. Sehingga dalam prosesnya pun perlu 

pertimbangan etika. Model kerja parpol akan selalu diperhatikan sebagai panutan 

publik. Maka, segala proses membangun popularitas dan reputasi mestinya dilalui 

dengan kesabaran. 

Masuknya purnawirawan TNI-Polri ke dalam partai politik memberikan 

kontribusi pada pengelolaan sistem kepartaian. Purnawirawan TNI-Polri yang pada 

masa aktifnya merupakan perwira senior biasanya ditempatkan pada jabatan yang 

strategis dalam struktur kepengurusan partai. Purnawirawan TNI-Polri tersebut 

biasanya menjalankan manajemen organisasi partai. Bahkan sebagian partai ketika 

mengalami konflik internal menggunakan purnawirawan TNI-Polri untuk konsolidasi 

internal. Masuknya purnawirawan TNI-Polri yang tidak maksimal kontribusinya, 

kemungkinan dikarenakan beban kerja yang diberikan hanya berjangka pendek, yaitu 

hanya untuk tujuan pemenangan pemilu. 
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