
 

 

 

IKHTISAR 

MUHAMMAD AULIA RAMDAN DAENURI. Rekrutmen Calon Anggota 

Legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi. 

Kualitas calon anggota legislatif sangat ditentukan oleh proses pengelolaan 

sumber daya manusia yang dilakukan oleh partai, terutama dalam proses 

rekrutmennya. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai berasaskan Islam yang 

memiliki keunikan dalam melakukan proses rekrutmen calon anggota 

legislatifnya. Salah satunya yaitu dengan adanya Pemilu di internal untuk 

menghasilkan calon anggota legislative yang berkualitas. Untuk mempersempit 

wilayah penelitian dipilihlah DPD PKS kabupaten Sukabumi sebagai objek 

penelitian. Oleh karena itu, munculah ketertarikan untuk mengetahui proses 

rekrutmen caleg di DPD PKS kabupaten Sukabumi dan menganalisisnya melalui 

kaca mata siyasah dusturiyah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

rekrutmen calon anggota legislative di DPD PKS kabupaten Sukabumi dan 

perspektif siyasah dusturiyah terhadap rekrutmen calon anggota legislative di 

DPD PKS kabupaten Sukabumi. 

Penelitian ini berawal dari pemikiran yang datang dari surah An Nisa ayat 

58 yang berisikan tentang perintah untuk memberikan amanah kepada orang yang 

berhak memikulnya. Menjadi seorang anggota legislative merupakan sebuah 

amanah yang besar. Untuk menjadi seorang anggota legislative seseorang harus 

dicalonkan oleh partai politik. Oleh karena itu, proses rekrutmen calon anggota 

legislative yang dilakukan oleh partai politik merupakan faktor penentu kualitas 

para anggota legislative.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, 

yaitu mendeskripsikan rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh 

DPD PKS kabupaten Sukabumi, kemudian dianalisis menggunakan perspektif 

siyasah dusturiyah 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: pertama, 

bahwa proses rekrumen calon anggota legislative di DPD PKS kabupaten 

Sukabumi terdiri dari empat tahap, yaitu: penjaringan usulan kandidat bakal caleg, 

verifikasi kandidat bakal caleg, pembinaan dan pelatihan bakal caleg, jajak 

pendapat sampai dengan penetapan caleg. Hal yang paling menarik adalah pada 

proses penjaringan usulan kandidat bakal caleg, karena prosesnya ditempuh 

melalui pemilu internal partai yang melibatkan seluruh kader partai tingkat madya 

yang tersebar di seluruh kecamatan. Kedua, dengan adanya proses pemilu internal 

partai yang melibatkan seluruh kader tingkat madya yang tersebar di seluruh 

kecamatan, rekrutmen caleg di DPD PKS kabupaten Sukabumi dapat dikatakan 

sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu berusaha untuk 

memberikan amanah kepada orang yang paling ashlah. Dari sisi kriteria, kriteria 

calon anggota legislative terdapat kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Al 

mawardi, yaitu adil, memiliki ilmu, dan berwawasan serta bijaksana. 



 

 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, rekrutmen calon anggota 

legislative di DPD PKS kabupaten Sukabumi terdiri dari empat tahap, yaitu: 

proses penjaringan bakal caleg, verifikasi bakal caleg, pembinaan dan pelatihan 

bakal caleg, dan jajak pendapat yang diakhiri dengan penetapan caleg. Dan dalam 

perspektif siyasah dusturiyah, dari aspek rekrutmen dan kriteria yang ditetapkan 

dapat dikatakan sesuai dengan siyasah dusturiyah.  
  


