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ABSTRAK 

 

Partai politik memiliki beberapa fungsi dalam rangka menjalankan roda 

organisasi partainya, dalam penelitian ini penulis mengambil judul rekrutmen 

politik partai Golkar dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan Tahun 2009 diantaranya fungsi rekrutmen 

politik. Fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting dalam 

sebuah partai politik karena dari proses rekrutmen ini akan tercipta regenerasi 

kepemimpinan pada partai politik. Pertimbangan yang mendasari penelitian ini 

karena rekrutmen politik yang dilakukan Partai Golkar Kabupaten Bintan tidak 

sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang membahas mengenai domisili dan 

tempat tinggal calon legislatif. Partai Golkar dalam pemilihan legislatif tahun 

2009 keluar sebagai pemenang di Kabupaten Bintan. Partai Golkar Kabupaten 

Bintan yang berhasil keluar sebagai pemenang pada pemilihan legislatif tahun 

2009 ini tentunya dapat dilihat dari proses rekrutmen yang dilakukan Partai 

Golkar Kabupaten Bintan, karena partai pemenang sudah seharusnya menjalankan 

proses rekrutmen dengan baik. 

Penelitian ini penulis menggunakan teori rekrutmen politik pada buku 

Sigit Pamungkas yang berjudul “Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia” 

teori ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan 

Partai Golkar Kabupaten Bintan pada pemilihan umum legislatif tahun 2009. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif. 

Partai politik menjalankan peraturan yang ada di partai dalam menjalankan 

aktifitas organisasi nya termasuk juga dalam hal ini Partai Golkar Kabupaten 

Bintan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa Partai Golkar menjalankan proses 

rekrutmen berdasarkan peraturan yang ada di  partai akan tetapi ada beberapa poin 

yang tidak dijalankan dengan baik berdasarkan AD/ART Partai Golkar, 

diantaranya yang penulis dapatkan di lapangan adalah masih banyaknya kandidat 

yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bintan yang menjadi calon anggota 

legislatif yang seharusnya lebih baik orang yang berdomisili di Kabupaten Bintan 

yang menjadi calon legislatif agar lebih memahami kondisi di daerah Kabupaten 

Bintan dan masih terdapatnya perebutan nomor menganggap nomor sebagai 

keberuntungan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah partai politik dalam hal ini Partai Golkar 

Kabupaten Bintan yang memiliki fungsi rekrutmen politik harus dapat 

menjalankan fungsi nya dengan baik yang berarti bahwa rekrutmen politik harus 

dapat menemukan orang-orang terbaik untuk dicalonkan menjadi anggota DPRD 

Kabupaten Bintan. Partai Golkar Kabupaten Bintan yang merupakan partai 

pemenang pada pemilihan legislatif tahun 2009 proses rekrutmen politik nya 

masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik berdasarkan AD/ ART Partai 

Golkar.  
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ABSTRACT 

 

Political Parties have several Functions in order to run the party 

organization, in this study the authors take the title of political recruitment in the 

nomination of members of the Golkar Party Regional Representatives Council 

(DPRD) Bintan 2009 including political recruitment function. Including 

recruitmen function of politics, political recruitment function isa very important 

function in a political party because of the recruitment process will be created on 

the regeneration of the leadership of political parties. Considerations underlying 

this study because of political recruitment conducted Bintan Golkar Party is not in 

accordance with AD/ART Golkar Party that discussed the residence and domicile 

candidates. Golkar party in the legislative elections of 2009 came out as the 

winner in the District of Bintan. Golkar Party Bintan is worked out as a winner in 

the 2009 legislative elections this course can be seen from the recruitment process 

conducted Golkar Party Bintan regency, because the winning party is supposed to 

run the recruitment process well. 

The study authors used the theory of political recruitment in Sigit 

Pamungkas book entitled “Theory and practice of political Parties in Indonesia” 

theory aims to determine how the recruitment process conducted Golkar Party 

Bintan in 2009 legislative elections. In this study the authors used qualitative 

methods approach. 

Political parties to follow the rules that exist in the party organiztion in 

carrying out its activities in this regard including Golkar Party Bintan regency, in 

this sudy it was found that the Golkar Party recruitment processes based on the 

existing regulations in the party but there are some points that are not well run by 

AD/ART Golkar Party, of which authors get on the field are still many candidates 

from outside the area which became Bintan regency legislative candidates are 

supposed to be better people who live in District of Bintan is a candidate for the 

legislature in order to better understand the conditions in the area of Bintan. 

The conclusion of this study is a political party in this case Bintan Golkar 

Party which has political recruitment function should be able to carry out its 

functions properly, which means that the recruitment policy should be able to find 

the best people to become members of parliament nominated Bintan. Bintan 

Golkar Party Which is the winning party in the 2009 legislative election political 

recruitment process is still not fully run well by AD/ART Golkar Party. 
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REKRUTMEN POLITIK PARTAI GOLKAR DALAM PENCALONAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 

 

A. Latar Belakang  

Partai politik di Indonesia setelah reformasi diterapkan dan digulirkan 

menjadi pilar penting bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Partai 

politik menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk dapat mengharapkan adanya 

perubahan dalam sistem bernegara yang selama ini telah berjalan. Reformasi ini 

pula yang membuat partai politik dewasa ini dapat dengan leluasa tampil 

kepermukaan untuk dapat berkiprah dalam memajukan bangsa dan negara. 

Peran partai politik yang besar dalam sistem demokrasi ini menuntut juga 

kepada partai politik agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. 

Keberadaan partai politik dalam era reformasi harus menunjukkan perubahan ke 

arah yang lebih baik dari era sebelumnya yang dianggap otoriter dan tidak 

mementingkan kehendak rakyat. Dengan sistem demokrasi ini membuat partai 

politik menjadi ujung tombak dalam kemajuan arah politik bangsa Indonesia.  

Fungsi partai politik untuk menyiapkan kader agar mengisi jabatan-jabatan 

politik ini merupakan sarana rekrutmen partai politik untuk menemukan figur- 

figur yang dapat menjadi pemimpin dan mengisi jabatan politik tersebut. Fungsi 

partai politik ini harus dapat dijalankan dengan ideal karena dari proses rekrutmen 

inilah nantinya dapat dilihat kapasitas dan kualitas pejabat-pejabat politik yang 

diharapkan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. 
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Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik secara umum dapat 

dilakukan dengan cara terbuka dan tertutup tergantung partai politik yang akan 

melakukan rekrutmen, kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing- masing. Hal yang sangat penting adalah rekrutmen yang dilakukan harus 

melalui proses yang sesuai dengan kaidah yang ada pada partai politik tersebut. 

Fungsi rekrutmen yang ada pada partai politik ini diharapkan membuat 

partai politik mendapatkan figur-figur terbaik dan menyiapkan figur tersebut 

menjadi kader yang potensial di masa depan, untuk mendapatkan figur terbaik 

tersebut tentu partai politik harus menyeleksi dengan ketat siapa yang dapat 

masuk menjadi kader potensial yang disiapkan untuk di pilih masyarakat agar 

menjadi pejabat politik kelak. 

Kader potensial di sini adalah kader yang memiliki wawasan dan kualitas 

yang baik, dapat menjembatani aspirasi masyarakat dan mau mendengarkan 

aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya apabila telah menjadi pejabat 

politik nanti. Kader tidak akan di dapatkan apabila partai politik melakukan proses 

rekrutmen dengan cara tidak benar seperti menyiapkan kader-kader berdasarkan 

popularitas dan kader yang memiliki hubungan dekat dengan pengurus partai saja 

yang dapat masuk menjadi kader yang akan disiapkan untuk mengisi jabatan 

politik tersebut. 

Mimpi untuk menciptakan sistem politik yang diharapkan oleh masyarakat 

selama ini akan sia-sia apabila hal di atas terjadi. Apabila partai politik melakukan 

rekrutmen hanya berdasarkan faktor subjektifitas tadi maka dikhawatirkan orang-

orang yang memiliki kualitas yang baik tidak akan dapat mengisi posisi jabatan 
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politik tadi karena tidak akan ada kesempatan bagi mereka yang berkualitas jika 

rekrutmen hanya berdasarkan faktor subjektifitas seperti popularitas dan 

nepotisme tadi. Banyak terjadi dewasa ini apa yang disebut dengan penguasaan 

partai politik sehingga hanya orang-orang yang di sekeliling pengurus partai 

politik saja yang akan menjadi calon pejabat politik. 

Fenomena di atas akan membuat orang-orang yang berkualitas ingin 

menjadi pejabat politik baik di legislatif maupun eksekutif menjadi tertutup. 

Dapat kita lihat sekarang dari berbagai pemberitaan maupun fakta-fakta lapangan 

yang ada. Apabila fakta itu terus berlanjut maka perubahan sistem politik di era 

reformasi ini menjadi sia-sia. Karena pentingnya rekrutmen dalam sebuah partai 

ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui dan mendapatkan pemaparan 

mengenai rekrutmen partai politik ini. 

Partai politik dalam penelitian ini merupakan partai Golkar Kabupaten 

Bintan yang memenangkan pemilu legislatif Kabupaten Bintan tahun 2009 

tentunya sudah menjalankan fungsi-fungsi partai politik dengan baik, salah satu 

fungsinya adalah rekrutmen politik. Dikaitkan dengan pemilihan umum calon 

anggota legislatif tentunya harus dari hasil rekrutmen yang baik dan benar, 

kandidat yang menjadi calon legislatif yang akan menduduki kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan berasal dari rekrutmen 

yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Bintan. 
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B. Landasan Teori 

1. Rekrutmen Politik 

Rekrutmen dalam suatu partai politik merupakan fungsi yang sangat 

penting dalam menjalankan roda organisasi partai dan siklus sukses 

kepemimpinan di partai politik. Menurut Czudnowski (dalam Khoirudin, 

2004:155) Rekrutmen Politik adalah “proses di mana individu  atau kelompok- 

kelompok individu yang dilibatkan dalam peran-peran partai politik aktif dalam 

rekrutmen politik, istilah rekrutmen politik sering dipertukarkan makna yang sama 

dengan seleksi kandidat, rekrutmen legislatif serta eksekutif. 

Pengertian Czudnowski di atas dapat penulis sejalankan dengan pola suatu 

partai di mana setiap partai dalam melakukan verifikasi anggota yang akan di 

usung untuk menjadi calon legislatif haruslah kader-kader yang selama ini aktif 

dalam melakukan sosialisasi kemasyarakat bukan kader-kader yang muncul saat 

akan diadakannya pesta demokrasi legislatif saja, tentunya peran pengurus DPD 

Golkar Kabupaten Bintan harus lebih selektif dalam melihat kader yang benar-

benar terjun ke masyarakat guna mendapatkan calon anggota legislatif yang 

nantinya ketika terpilih menjadi anggota legislatif benar-benar dekat dengan 

masyarakat yang memilihnya sehingga berimbas kepada citra partai. Almond 

(dalam Haris 2005:143), Proses rekrutmen adalah sebagai berikut:  

“Merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan 

politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media 

komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan 

tertentu, pendidikan dan latihan. Sedangkan rekrutmen politik menunjuk 

pada pengisian posisi-posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang 

tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan anggota 
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DPRD, sedangkan yang tidak formal adalah aktivis partai atau 

propaganda”. 

Rahman (2007:246) bahwa “Rekrutmen politik berasal dari dua kata yaitu 

Rekrutmen dan politik. Rekrutmen berarti penyeleksian dan politik berarti urusan 

negara. Dari pengertian Rahman di atas Partai Golkar Kabupaten Bintan ini dalam 

merekrut Kader mengacu kepada Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan 

Perilaku tidak tercela. Hal inilah yang menjadi acuan pengurus Partai Golkar 

dalam merekrut calon anggota legislatif yang bakal maju nantinya. 

Sehubungan dengan itu, Almond dan Powel (dalam Haris 2005:54) 

mengatakan bahwa “partai politik melakukan seleksi terhadap orang-orang yang 

berbakat atau orang-orang pilihan untuk mengisi posisi-posisi politik tertentu dan 

kemudian memotivasi mereka untuk bekerja dalam kerangka kepentingan dan 

tuntunan partai politik yang bersangkutan”. 

Senada dengan itu, Budiarjo mengatakan (2008:164) bahwa “partai politik 

berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat turut aktif dalam kegiatan 

politik”. Sedangkan Surbakti, (150:2008) senada mengatakan sebagai berikut: 

“Rekrutmen politik adalah seleksi atau pemilihan dan pengangkatan 

seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan 

dalam sistem politik  pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. 

Rekrutmen politik merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan 

sistem politik , sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya  

kelangsungan hidup sistem politik akan terancam”.  

Pendapat para ahli di atas maka rekrutmen memang ditujukan untuk 

mendapatkan orang-orang terbaik yang ada di tengah masyarakat untuk dapat 

berperan di bidang politik dalam penelitian ini dimaksudkan agar Partai Golkar 

Kabupaten Bintan dapat merekrut kader-kader terbaik untuk menduduki jabatan 

calon anggota legislatif pada tahun 2009. 
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Rekrutmen politik menurut Bottomore (2006:90) adalah rekrutmen politik 

menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Meminjam analisis Plato tentang 

sirkulasi elit, dapat mengetahui apakah sirkulasi elit itu mengacu di antara elit dan 

non elit, mengacu pada proses di mana elit satu di gantikan oleh elit yang lain.  

Rekrutmen politik di atas bahwasanya sebuah partai dalam perekrutannya 

akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi pimpinannya, dan apabila terjadi 

pergantian kepemimpinan maka akan terjadi juga yang namanya perubahan dalam 

perekrutan anggotanya, seperti halnya yang penulis tangkap di DPD Golkar 

Kabupaten Bintan nantinya dalam hal pergantian kepemimpinan maka akan 

berpengaruh terhadap pola perekrutannya, walaupun tidak melenceng dari 

ketentuan yang digariskan oleh Partai Golkar secara nasional, namun ada hak 

ketua dan tim dalam melihat siapa yang berkompeten dan bisa diusung untuk 

menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar di Kabupaten Bintan. 

Teori Khoirudin (2004:99) “Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi 

atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam 

jabatan-jabatan adminstratif maupun politik. Dari pengertian Khoirudin di atas 

Partai Golkar memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. 

Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik 

yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. 

Rekrutmen menurut Pamungkas (2009:90) rekrutmen politik dapat 

menunjukan fokus dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya. Apakah 

kekuasaan itu bersifat oligarkis bersifat menyebar. Dari pendapat Pamungkas di 

atas penulis dapat memberikan suatu gambaran dalam penelitian ini yaitu seperti 
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melihat apakah ada kefokusan dari kekuasaan partai yang berkuasa di Kabupaten 

Bintan dalam melakukan perekrutan anggota yang akan diusung menjadi calon 

anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bintan nantinya. Pentingnya peranan 

DPRD di tingkat daerah dalam mewakili masyarakat yang di pilihnya semakin 

kuat sejak posisi DPRD yang menjadi mitra pemerintah seperti yang dijelaskan 

oleh (Gunawan, 2008:165), sebagai berikut: “Dewan perwakilan rakyat daerah 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi 

mitra pemerintah daerah”. 

Lembaga DPRD seperti disebut di atas merupakan pilihan masyarakat, 

dalam sistem demokrasi saat ini setiap orang bisa di pilih dan memilih untuk 

mengisi jabatan-jabatan politik, sehingga apabila partai politik tidak memberikan 

kesempatan dan demokratis dalam menyikapi hal ini maka akan terjadi 

kemunduran demokrasi seperti yang dijelaskan oleh Alifudin (2012:78) 

“Setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil 

rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan 

juga memilki hak untuk bisa di pilih bagi jabatan tersebut atau jabatan 

dibidang kekuasaan lainnya. Para wakil rakyat dan pejabat negara harus 

terdiri dari orang-orang yang representatif mewakili sebanyak mungkin 

golongan masyarakat”. 

  

Partai pemenang pemilu di Kabupaten Bintan sudah barang tentu hal 

perekrutan pasti akan dilakukan dengan profesional yang bersifat menyeluruh ke 

semua kader yang mau maju sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten 

Bintan walaupun nantinya juga bakal terjadi protes oleh calon anggota legislatif 
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yang tidak lolos dalam proses perekrutan. Budiarjo (2008:164) menyebutkan 

partai politik sebagai sarana rekrutmen Politik : 

“Partai politik  juga berfungsi untuk mencari orang yang berbakat untuk 

turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Dengan 

demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah 

melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga di usahakan untuk 

menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader yang dimasa depan 

akan menggantikan pimpinan yang lama “. 

 Membaca pemaparan yang disampaikan oleh Budiarjo di atas maka 

menurut pandangan penulis haruslah setiap partai bisa berpartisipasi dalam hal 

partisipasi politik kepada masyarakat khususnya DPD Partai Golkar Kabupaten 

Bintan dengan melihat kader bagaimana sebenarnya yang diharapkan oleh 

masyarakat dengan harapan dapat melihat bagaimana partisipasi DPD Partai 

Golkar Kabupaten Bintan terhadap politik menyentuh langsung ke masyarakat, 

dan seorang pimpinan pasti dapat melakukan suatu penyegaran dalam hal 

perekrutan di mana tokoh-tokoh tua yang sudah tidak produktif lagi untuk 

digantikan dengan tokoh-tokoh muda yang masih memiliki ketajaman terhadap 

gejolak yang terjadi di masyarakat. 

Proses rekrutmen politik terdapat beberapa tahapan-tahapan seperti yang 

terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan 

tahap pemilu (dalam Pamungkas, 2006:92). Perlakuan partai politik terhadap 

keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan bagaimana partai 

politik mengorganisasikan diri. dijelaskan Pamungkas (2011:93) Terdapat 4 

(empat) hal yang penting menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik 

dalam rekrutmen politik yaitu : 
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1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan. 

Pada tahapan ini pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan 

melakukan sebuah penjaringan kader melalui aturan yang telah ada 

mengenai siapa yang pantas dan berhak untuk ikut serta dalam menjadi 

calon anggota legislatif yang akan diusung oleh DPD Partai Golkar 

Kabupaten Bintan untuk ikut serta memperebutkan kursi legislatif di tahun 

2009 lalu, dimana proses rekrutmen calon legislatif sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku di Partai Golkar secara nasional dan untuk di 

daerah disesuaikan dengan kondisi daerah namun tidak lari dari aturan 

yang berlaku atau ditentukan oleh Partai Golkar secara nasional. 

2. Siapa yang menyeleksi. 

Dalam tahapan ini tentunya dapat diketahui bahwasanya akan dibentuk tim 

penyeleksi calon anggota legislatif dilakukan sesuai tahapan yaitu 

dilakukan penyeleksian di pengurus kecamatan, lalu nama-nama tersebut 

dibawa ke tingkat DPD yang nantinya akan diseleksi oleh Tim yang terdiri 

dari anggota DPD Kabupaten Bintan. 

3. Dimana kandidat diseleksi. 

Nama-nama kandidat yang lolos seleksi tingkat kecamatan akan di bawa 

ke tingkat Kabupaten dan mengenai tempat dimana akan diseleksi 

disesuaikan dengan rapat tim penyeleksi untuk menetukan lokasi 

penyeleksian bisa saja di kantor atau sekretariat DPD Partai Golkar 

Kabupaten Bintan atau ditempat lain yang disepakati oleh tim penyeleksi. 
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4. Bagaimana kandidat diputuskan 

Kandidat yang nama-namanya lolos seleksi di tingkat kecamatan lalu lolos 

ke tingkat DPD dan DPD akan menyeleksi kembali siapa yang akan lolos 

melalui kriteria dan syarat sudah ditentukan partai dan nama-nama yang 

sudah diseleksi oleh pengurus DPD akan dikoordinasikan lagi dengan 

pengurus kecamatan dan apabila pengurus kecamatan setuju mengenai 

nama-nama yang diloloskan oleh pengurus DPD maka tahap selajutnya 

akan dilakukan rapat Pleno penetapan nama-nama yang lolos seleksi. 

  Rekrutmen politik di sini proses menarik dan mengajak orang untuk 

menjadi anggota partai politik dan aktif dalam kegiatan politik, proses rekrutmen 

politik meliputi metode rekrutmen, sumber pengrekrutan dan cara seleksi, 

sehingga anggota partai politik yang telah direkrutmen benar-benar berkualitas 

dan membawa kemajuan bagi Dewan Pimpinan Daerah  Partai Golkar di 

Kabupaten Bintan. 

Melalui rekrutmen organisasi dapat melakukan komunikasi dengan pihak-

pihak tertentu untuk memperoleh sumber daya manusia yang potensial, sehingga 

dapat mengenal dan mengetahui organisasi yang pada akhirnya akan memutuskan 

kepastian atau tidak nya dalam bekerja. 

Rekrutmen proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk 

dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sehingga dari teori yang dipakai di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam tahapan perekrutan walaupun sudah 

melalui mekanisme yang di atur tetap saja akan ada pro kontra yang bakal terjadi, 

sehingga untuk mengatisipasinya panitia seleksi perekrutan calon anggota 
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legislatif harus benar-benar terbuka dalam proses penjaringan bakal calon anggota 

legislatif sehingga walaupun ada pro dan kontra panitia seleksi telah 

melakukannya dengan terbuka yang melibatkan pengurus kecamatan dan 

pengurus DPD. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, di mana 

metode yang di gunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi 

hingga dirasakan telah cukup di gunakan untuk membuat suatu interpretasi. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

mengadakan penelitian ini sebagai berikut: suatu penelitian dikatakan berkualitas 

di lihat dari instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Menurut Nasution 

(dalam Sugiyono, 2010:223), “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain 

dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. 

Alasannya bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. 

Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan 

hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti, dan jelas 

sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu.”  

Bila di lihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data terdiri dari: 

a. Wawancara 

 Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Menurut Lisa Harison (2007:106) 
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: wawancara tak berstruktur adalah struktur wawancara ini memungkinkan 

fleksibilitas yang lebih besar dan pengungkapan makna, yakni kita mengajukan 

pertanyaan apabila tepat, dan kita memilih sendiri susunan kata yang tepat. 

Sehingga dapat dengan mudah mengorek informasi mendalam dari informan 

tanpa terfokus pada pertanyaan yang telah disiapkan.  

 b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang relevan dengan masalah yang di teliti 

melalui dokumen-dokumen tertulis. Dokumentasi telah lama digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber 

data dimanfaatkan untuk mengkaji. 

Penulis juga memperoleh data dengan cara mencari, mengumpulkan dan 

mempelajari teori dari buku-buku bacaan, peraturan-peraturan serta dokumen-

dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan pelaksanaan rekrutmen 

politik untuk dijadikan acuan dalam penulisan  ini.  

c. Teknik Analisa Data 

 Analisis data kualitatif menurut Lexy, (248:2007) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. 
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D. Hasil Penelitian 

1. Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar 

Kabupaten Bintan Pada Pemilu Tahun 2009 

Terdapat tiga tahap dalam Proses rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, 

penominasian, dan tahap pemilu (dalam Pamungkas, Norris, Katz dan Crotty, 

2006:92). Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk 

dalam kandidasi. Tahap penominasian meliputi ketersediaan (supply) calon yang 

memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi ketika memutuskan 

siapa yang dinominasikan. 

Tahapan rekrutmen politik ini bertujuan untuk menduduki jabatan calon 

anggota legislatif Partai Golkar di Kabupaten Bintan, menurut sekretaris DPD 

Partai Golkar Kabupaten Bintan. 

Penjelasan yang disampaikan oleh sekretaris DPD Partai Golkar 

Kabupaten Bintan Yurioskandar dimaksudkan di atas bahwa tahapan proses 

rekrutmen di Partai Golkar Kabupaten Bintan melalui tahapan-tahapan yang 

dijelaskan oleh Katz dan Crotty  seperti sertifikasi, penominasian, dan tahap 

pemilu. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara mendalam yang penulis 

lakukan, tahap sertifikasi merupakan tahap awal dalam proses rekrutmen, tahapan 

di mana pendaftaran untuk menjadi calon legislatif Kabupaten Bintan.  

Selanjutnya tahap penominasian di Partai Golkar Kabupaten Bintan juga 

dilakukan setelah tahap sertifikasi berlangsung yaitu pada saat Partai Golkar 

membentuk tim 9 (sembilan) yang terdiri dari ketua, sekretaris terus di tambah 

ketua pemenangan pemilu, Angkatan Muda Partai Golkar dan unsur sayap Partai 
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Golkar. Tim ini diadakan untuk melakukan penominasian kandidat-kandidat yang 

akan di persiapkan untuk menjadi calon anggota legislatif di Kabupaten Bintan 

pada tahun 2009. 

Tahapan selanjutnya dan tahapan terakhir adalah tahapan pemilu yang 

mana setelah tim 9 (sembilan) mendapatkan kandidat yang sesuai dengan 

kepentingan Partai Golkar maka tim 9 (sembilan) merekomendasikan kepada 

DPD Partai Golkar untuk mengikuti pemilu dan mendaftarkan diri ke KPU. 

Tahapan terakhir ini yang menjadi akhir dari proses rekrutmen partai politik di 

Partai Golkar Kabupaten Bintan tahun 2009. Tahapan proses rekrutmen politik ini 

dapat digambarkan seperti yang tertera pada bagan 1 di bawah ini yang 

menunjukkan tahapan-tahapan dalam rekrutmen politik. 

Selanjutnya setelah tahapan sertifikasi adalah tahapan penominasian yaitu 

melihat ketersediaan kandidat yang memenuhi syarat untuk dapat mengikuti 

sistem pemilu, penominasian dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada 

pada partai politik dan terakhir setelah proses penominasian selesai tahapan 

pemilu menjadi akhir dari tahapan rekrutmen ini, pada tahapan pemilu para 

kandidat bersaing untuk mendapatkan suara masyarakat dengan bantuan 

kendaraan politik seperti partai politik. 

Tahapan rekrutmen di atas di jalankan juga oleh partai politik yang ada di 

Indonesia tidak terkecuali Partai Golkar yang penulis angkat sebagi bahan 

penelitian kali ini, tahapan seperti yang disebut di atas sepertinya menjadi model 

dalam rekrutmen yang dilakukan partai politik secara umum. Partai Golkar 
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membuat peraturan organisasi maupun keputusan Dewan Pimpinan Pusat 

mengenai tata cara proses rekrutmen berlangsung. 

Penelitian ini penulis mengangkat bagaimana proses rekrutmen di Partai 

Golkar. Dalam peraturan organisasi Partai Golkar yang dituangkan dalam 

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP- 72/DPP/GOLKAR/VII/2010 tanggal 

tentang penataan administrasi keanggotaan partai Golkar Pasal 1 menyatakan 

keanggotaan Partai Golkar merupakan suatu ikatan antara perorangan Warga 

Negara Republik Indonesia dengan Partai Golkar yang dengan sukarela dan sadar 

mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Partai Golkar. 

Berdasarkan peraturan organisasi Partai Golkar di atas menegaskan 

bagaimana Partai Golkar melakukan proses rekrutmen politik untuk mendapatkan 

kader yang diharapkan mampu mengembangkan tugas partai dan menjadi 

pemimpin di kemudian hari, peran sentral partai politik dalam melakukan 

rekrutmen adalah mendapatkan figur-figur terbaik yang ada di tengah masyarakat 

agar dapat berperan di dunia politik dan bergabung di partai politik, termasuk juga 

Partai Golkar di Kabupaten Bintan yang sedang penulis teliti pada kesempatan ini. 

Setelah mendaftar tahapan selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan 

kader Partai Golkar untuk memberikan bekal dan pemahaman mengenai azas dan 

ideologi partai, pada tahapan pendidikan dan pelatihan ini pula akan disaring 

kader-kader potensial untuk di persiapkan menjadi pimpinan Partai Golkar di 

masa yang akan datang. Penyaringan berdasarkan mental ideologi, penghayatan 

terhadap visi, misi, platform partai dan kepemimpinan serta militansi berdasarkan 

PDDLT yang berlaku di Partai Golkar.  
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Proses penyaringan ini berlangsung selama kader tersebut menjadi anggota 

Partai Golkar di lihat dari indikator keberhasilan tadi. Setelah menemukan kader 

potensial untuk pemimpin di masa yang akan datang Partai Golkar melakukan 

pelatihan dan pendidikan secara intens yang diatur dalam rencana induk 

kaderisasai Partai Golkar, pembekalan ini dilakukan secara berkesinambungan 

dan berskala nasional untuk memperkokoh platform bagi calon pemimpin masa 

depan di Partai Golkar.  

Sebelum masuk pada persiapan rekrutmen DPD Partai Golkar Kabupaten 

Bintan tentunya perlu di ketahui bahwasanya partai politik merupakan pilar 

demokrasi bagi suatu bangsa, partai politik merupakan sarana bagi masyarakat 

untuk menyalurkan dan mengekspresikan keinginan dan kepentingan mereka 

dalam suatu kebijakan pemerintah. 

 

2. Mekanisme Pelaksanaan Rekrutmen Politik Dalam Pencalonan 

Anggota DPRD Kabupaten Bintan oleh DPD Partai Golkar 

Kabupaten Bintan Pada Pemilu Tahun 2009. 

kendala dalam proses rekrutmen partai politik di Partai Golkar Kabupaten 

Bintan adalah keterlibatan masyarakat dalam dunia politik, terlebih perempuan 

yang masih sangat kurang keterlibatan dan partisipasinya. Padahal diamanatkan 

dalam undang-undang partai politik bahwa keterlibatan perempuan dalam politik 

harus mencapai angka 20 %, hal ini yang dirasakan sangat sulit dipenuhi oleh 

Partai Golkar Kabupaten Bintan. 
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Partai Golkar Kabupaten Bintan, masih terdapat kandidat yang 

dinominasikan bukan berasal dari Kabupaten Bintan , tetapi dari daerah luar 

Kabupaten Bintan, hal ini akan membuat pembangunan daerah akan menjadi 

terhambat, dan peta rekrutmen politik menjadi kabur. 

Rekrutmen politik di sini di simpulkan proses menarik dan mengajak 

orang untuk menjadi anggota partai politik dan aktif dalam kegiatan politik, 

proses rekrutmen politik meliputi metode rekrutmen, sumber pengrekrutan dan 

cara seleksi, sehingga anggota partai politik yang telah direkrutmen benar-benar 

berkualitas dan membawa kemajuan bagi Dewan Pimpinan Daerah  Partai Golkar 

di Kabupaten Bintan. 

 

E. Penutup 

1. Kesimpulan 

a. Pelaksanaan rekrutmen politik merupakan fungsi yang melekat pada partai 

politik. Hal ini dapat menjadi indikator keberhasilan regenerasi 

kepemimpinan di partai politik. Pada penelitian ini penulis melakukan 

penelitian pada salah satu partai politik yaitu Partai Golkar di Kabupaten 

Bintan. Dengan menjalankan peraturan organisasi dan juklak dengan benar 

maka akan tercipta suatu proses rekrutmen yang ideal, begitu juga 

sebaliknya apabila Partai Golkar Kabupaten Bintan belum mampu 

menjalankan peraturan organisasi dengan baik maka proses rekrutmen 

tidak berjalan dengan ideal. 
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b. Pemahaman pengurus Partai Golkar Kabupaten Bintan dalam menerapkan 

peraturan organisasi partai dalam hal proses rekrutmen belum berjalan 

dengan baik itu dapat di lihat dari masih terdapat calon anggota legislatif 

Kabupaten Bintan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bintan. 

Padahal semangat demokrasi dan desentralisasi adalah mendahulukan 

masyarakat lokal yang ada untuk membangun daerahnya dan Perebutan 

nomor ini seharusnya tidak terjadi pada Partai Golkar Kabupaten Bintan 

karena sudah di terapkan sistem suara terbanyak. 

c. Mekanisme proses rekrutmen politik di Partai Golkar Kabupaten Bintan 

dalam pemilihan calon anggota legislatif Kabupaten Bintan tahun 2009 

tidak berjalan menurut peraturan organisasi, juklak dan AD/ART Partai 

Golkar. Pada pemilihan umum tahun 2009 di Kabupaten Bintan, Partai 

Golkar Kabupaten Bintan merupakan pemenang pemilu calon legislatif 

dengan 6 kursi dan suara terbanyak. 

d. Dengan menggunakan pisau analisis berdasarkan konsep operasional 

dalam buku Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia karya Sigit 

Pamungkas yaitu Siapa Kandidat yang dapat dinominasikan, pada 

penelitian kali ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Partai Golkar 

Kabupaten Bintan melakukan pola terbuka yang berarti memberikan 

peluang seluas-luasnya kepada masyarakat umum untuk ikut dalam pemilu 

legislatif Kabupaten Bintan tahun 2009. Tetapi pada penelitian ini juga 

penulis mendapatkan bahwa kandidat yang dinominasikan lebih kepada 

kedekatan dan kekerabatan pengurus Partai Golkar.  
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e. Pada konsep operasional penelitian pada bagian siapa yang menyeleksi 

kandidat dalam pemilihan legislatif Kabupaten Bintan tahun 2009 adalah 

tim sembilan seperti yang tertuang juga dalam peraturan organisasi partai. 

Tim sembilan ini dalam konsep operasional buku Sigit Pamungkas di 

sebut agensi partai.  

f. Pada konsep operasional di mana kandidat di seleksi, Partai Golkar 

Kabupaten Bintan pada pelaksanaan rekrutmen politik untuk calon 

anggota legislatif Kabupaten Bintan tahun 2009 melakukan seleksi 

kandidat di kantor DPD Golkar Kabupaten Bintan, apabila di setujui 

dalam rapat bisa di pindahkan di luar kantor atau tempat yang di setujui.   

g. Kandidat yang diputuskan oleh Partai Golkar Kabupaten Bintan dilakukan 

melalui tahapan yang disampaikan oleh tim sembilan kepada DPD tingkat 

II yang mana akan meneruskan kepada DPD tingkat I untuk kemudian di 

setujui kandidat yang akan di putuskan untuk dapat mengikuti proses 

selanjutnya yaitu pemilu dalam hal ini pemilihan legislatif Kabupaten 

Bintan tahun 2009. 

h. Pelaksanaan fungsi rekrutmen politik oleh partai politik sangat penting 

mengingat partai politik di indonesia merupakan salah satu pilar 

demokrasi bagi bangsa Indonesia. Dengan melakukan proses rekrutmen 

sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan dan peraturan 

yang ada pada partai politik dalam hal ini Partai Golkar Kabupaten Bintan. 
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2. Saran 

a. Partai Golkar Kabupaten Bintan harus melaksanakan proses rekrutmen 

calon legislatif Kabupaten Bintan berdasarkan peraturan organisasi, juklak 

dan AD/ART Partai Golkar. Karena di temui kendala dalam proses 

rekrutmen tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Pemahaman seluruh pengurus Partai Golkar Kabupaten Bintan harus 

ditingkatkan dalam hal pemahaman mengenai mekanisme rekrutmen 

partai politik yang sudah tertuang dalam peraturan-peraturan yang ada 

pada Partai Golkar Kabupaten Bintan. Pemahaman ini merupakan faktor 

penting karena dengan pemahaman yang baik maka Partai Golkar 

Kabupaten Bintan mampu menjalankan fungsi rekrutmen dengan baik. 

Agar tidak terjadi lagi seperti banyaknya kandidat calon legislatif  yang 

berasal dari luar Kabupaten Bintan. 

c. Partai Golkar Kabupaten Bintan dalam melakukan proses rekrutmen calon 

legislatif Kabupaten Bintan tahun 2009 sebaiknya Partai Golkar 

Kabupaten Bintan lebih mementingkan kader internal yang potensial dan 

berkualitas hasil pengkaderan yang dilakukan oleh Partai Golkar 

Kabupaten Bintan ketimbang mengambil orang yang luar partai yang 

berdasarkan unsur kekerabatan dan kekeluargaan. 

d. Partai Golkar membuat agensi partai untuk menyeleksi bernama tim 

sembilan yang terdiri dari pengurus inti Partai Golkar di daerah. Harus di 

masukkan unsur independen agar proses rekrutmen berjalan dengan baik, 

karena dalam tim sembilan hanya memuat para pengurus inti partai yang 
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di khawatirkan akan bertindak subjektif dalam menyeleksi kandidat calon 

anggota legislatif. 
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