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A B S T R A K 
 
 

 Rekruitmen politik merupakan salah  satu  fungsi elementer, maka pola dan 
mekanismenya merupakan salah satu indikasi kualitas sebuah partai politik dalam 
hal ini Partai Golkar. Partai politik yang berkualitas adalah partai politik yang 
dikelola secara modern berdasarkan kepada mekanisme internal partai yang 
dijalankan secara konsisten, sehingga prinsip demokrasi dapat berjalan dengan 
baik.  
 
 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
rekruitmen politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau 
pada Pemilihan Umum Tahun 2009 serta faktor dominan dalm rekrutmen. Bagi 
Pimpinan DPD Partai Golongan Karya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memperkaya bahan rujukan dalam proses rekruitmen politik. Dalam penelitian ini 
informannya adalah 5 anggota anggota partai golkar. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.  
 
 Setelah dilakukan penelitian, Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Daerah 
Partai Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Penetapan 
Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Pereiode 
2009-2014) menggunakan model rekrutmen terbuka bahwa kader internal partai 
yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan 
fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada 
dalam pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup 
tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan 
berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya 
tentang keadaan masyarakat serta nilai moral yang melekat dalam dirinya 
termasuk integritasnya. 
 
Kata Kunci :  Partai Politik, Rekrutmen Politik. 
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A B S T R A C T 
 

 Political recruitment is one of the elementary functions, the pattern and the 
mechanism is one indication of the quality of a political parties Golkar in this 
regard. Qualified political party is a political party in a modern managed by the 
internal party mechanisms that run consistently, so that the principle of 
democracy can work well. 
 
 The purpose of this study is to find out basically the implementation of 
political recruitment Legislative Council Riau Islands province by the Regional 
Executive Board Golkar Party of Riau Islands Province on Election Year 2009 as 
well as the dominant factor recruitment preformance. For DPD Golkar Party 
Chairman, the results of this study are expected to enrich the reference material 
in the process of political recruitment. Informants in this study were 5 members of 
Golkar party members. Data analysis techniques used in this research is 
descriptive qualitative data analysis techniques. 
 
 After doing research, Recruitment Political Party Regional Leadership 
Council of the Golkar Party of Riau Islands province (Case Study Establishment 
Candidates Local legislators Riau Islands Province on Election Pereiode 2009-
2014) using a closed recruitment model that internal party cadres that meet 
certain requirements (such as ability, proficiency, age, physical state) have an 
equal opportunity to occupy positions in the government. Atmosphere of 
competition to fill the job is usually pretty high, so that the people who actually 
tested that will be worked out as the champion. The exam usually involves his 
vision about the state of society and the moral values inherent in him, including 
his integrity. 
 
Keywords: Political Parties, Political Recruitment. 
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REKRUITMEN POLITIK  
DEWAN PIMPINAN  DAERAH PARTAI GOLKAR 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
(Studi Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

Pada Pemilihan Umum Periode 2009-2014) 
 

Recruitment Policy Council Regional Office Bearers Golkar  
Riau Islands Province 

(Study Establishment Candidates Riau Islands Provincial Parliament Members 
In General Election Period 2009-2014) 

 
 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 merupakan momentum 

penting bagi partai politik dalam menunjukkan eksistensinya. Bagi partai politik, 

Pemilihan Umum Tahun 2009 memiliki arti strategis sekaligus krusial. Strategis 

dalam arti, jika Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dalam kualitas 

demokrasi yang memadai, jalan menuju demokrasi akan semakin mulus. Namun, 

jika Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak menunjukkan kualitas yang memadai, 

demokrasi itu sedang memasuki titik krusial. 

Sebagai partai penguasa para era Orde baru, Partai Golongan Karya tentu 

mempunyai track record tersendiri dimana masyarakat bisa menilai bagaimana 

sepak terjang partai tersebut selama ini. Di era reformasi ini Partai Golongan 

Karya dituntut untuk lebih mampu menunjukkan eksistensi serta bisa melepas dari 

cara-cara orde baru sehingga menjadi sebuah partai yang bisa meraih simpati 

masyarakat.  

Begitu juga pada pelaksaan pemilu 2009 ini, Partai Golongan Karya bukan 

hanya dituntut untuk menjadi Partai pemenang Pemilu namun lebih dari itu partai 

Partai Golongan Karya harus mampu menempatkan kader-kader yang benar-benar 
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mampu dan memiliki kreadibilitas dan bukan hanya sekedar popularitas untuk 

ditempatkan di lembanga legislatif karena setiap masa periode pemerintahan, 

performance lembaga legislatif selalu diwarnai permasalahan yang tidak 

seharusnya dilakukan sebagai wakil rakyat, seperti misalnya perbuatan KKN 

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tindakan asusila, money politics, pemalsuan 

ijazah saat pencalonan dan lain-lain. Seharusnya demi menegakkan etika dan 

moralitas, seorang elit politik pada partai politik sudah sepatutnya memberikan 

pernyataan politik kepada konstituennya demi mendukung upaya penegakan 

hukum.  

Untuk itu  Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau harus mampu 

merekrut orang-orang yang benar-benar berkompeten untuk ditempatkan di 

lembaga legistalif, ini menjadi menarik karena Partai Golongan Karya sebagai 

sebuah partai yang notabene adalah Partai besar yang sudah kenyang dengan 

pengalaman dalam merekrut kader-kadernya baik untuk diposisikan dalam 

struktur organisasi maupun ditempatkan dipemerintahan, dengan adanya 

perubahan paradigma dalam sistem perpolitikan bangsa Indonesia salah satu bukti 

nyata yang paling dominan adalah menjamurnya partai politik yang ikut 

berkompetisi dalam pemilihan anggota legislatif pada kancah perpolitikan di 

Indonesia. Banyaknya partai politik yang berkompetisi pada Pemilihan Umum 

Tahun 2009 ternyata mempengaruhi kualitas calon anggota legislatif yang diusung 

oleh masing-masing partai politik. Dimana yang terjadi saat ini, partai politik 

yang ada tidak lagi memperhatikan kualitas calon anggota legislatif, tetapi partai 

politik lebih memprioritaskan perolehan suara dalam Pemilihan Umum. Golkar 
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yang merupakan Partai yang sudah cukup dikenal masyarakat akan track 

recordnya tentu tidak mau terjebak pada popularitas seorang bakal calon yang 

akan mereka usung dalam pemilu legislatif, namun ditengah persaingan yang 

semakin kompetitif, apakah partai Golongan Karya masih menempatkan 

kredebilitas seorang bakal calon sebagai indikator utama dalam rekruitmen politik 

mereka dan bukan popularitas yang menjadi pilihan utama. 

Walaupun Pemilihan Umum legislatif semakin tahun semakin kompetitif 

termasuk pada Pemilu 2009, karena rakyat sudah semakin cerdas dan semakin 

banyak jumlah  kontestannya, partai politik seharusnya tidak boleh terjebak 

kepada sikap hanya mengandalkan popularitas calon anggota legislatifnya. 

Popularitas calon anggota legislatif  harus diseimbangkan dengan kapabilitas atau 

kemampuan yang bersangkutan. Sebab, jika terpilih nanti, yang bersangkutan 

memiliki tugas-tugas yang menuntut keunggulan komparatif dan kompetitif di 

dalam lembaga legislatif yang penuh dengan persaingan, dan oleh karenanya 

diperlukan kecerdasan intelektual. Sebab, dalam kondisi-kondisi tertentu, pada 

akhirnya sebuah keputusan harus ditentukan melalui voting. Untuk dapat 

menghasilkan sebuah keputusan politik yang baik, tentu diperlukan bukan hanya 

politisi yang memiliki kapasitas gagasan politik yang memadai, tetapi juga 

kemampuan untuk memenangkan gagasan politik tersebut, sehingga dapat 

tertransformasi di dalam setiap keputusan (Peraturan Daerah) yang dihasilkan. 

Popularitas tanpa disertai dengan kapabilitas yang memadai, dalam jangka 

panjang akan merusak citra partai. Sebab, apabila para wakil rakyat dari partai 

tersebut tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, maka rakyat akan secara 
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bersamaan tidak puas pula kepada partai tersebut. 

Rekruitmen politik merupakan salah  satu  fungsi elementer, maka pola 

dan mekanismenya merupakan salah satu indikasi kualitas sebuah partai politik. 

Partai politik yang berkualitas adalah partai politik yang dikelola secara modern 

berdasarkan kepada mekanisme internal partai yang dijalankan secara konsisten, 

sehingga prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, partai 

politik modern memiliki aturan main yang jelas dan tidak memusatkan kekuasaan 

pada tokoh-tokoh kharismatik tertentu yang mendominasi dan bahkan 

menentukan segala macam keputusan organisasi partai, termasuk penentuan calon 

anggota legislatif yang diajukan. Dengan mekanisme internal inilah, orang-orang 

yang memang memiliki prestasi akan memiliki kesempatan besar untuk direkrut 

menjadi calon-calon pengisi jabatan politik.          

Dari uraian yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pola rekruitmen politik dalam 

penetapan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi 

Kepulauan Riau pada Pemilihan Umum Tahun 2009?” serta “Apa faktor dominan 

dalam penetapan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi 

Kepulauan Riau pada Pemilihan Umum Tahun 2009”. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rekruitmen politik Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh Dewan Pimpinan 

Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilihan Umum 
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Tahun 2009 serta untuk mengetahui faktor yang dominan  dalam pelaksanaan 

rekruitmen. 

B. Landasan Teoritis 

Dalam rangka memperjelas uraian penulisan ini dan untuk mendapat 

pengertian-pengertian yang lebih mendasar sesuai dengan judul yang 

diketengahkan, maka di bawah ini akan diuraikan kerangka teori yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

1. Partai Politik 

 Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam rangka membangun kehidupan politik nasional. Bahkan, 

partai politik sebagai wahana demokrasi tidak bisa diabaikan eksistensinya, 

Carl J. Friedrich (Budiardjo,1993:161) mengemukakan bahwa : 

“Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara 
stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah 
bagi pimpinan Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada 
anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan materil”,  

 
Hal ini sangat jelas bahwa keberadaan Patai Politik selain sebagai 

sebuah organisasi politik dalam sebuah negara demokrasi juga keberadaan 

partai politik  harus tetap stabil sehingga bisa meraih tujuan sebagaimana yang 

menjadi tujuan dari sebuah Partai Politik itu sendiri. Dalam sebuah tatanan 

negara demokrasi keberaan partai Politik memang tidak bisa diabaikan begitu 

saja, karena untuk menjalankan pemerintahan partai politiklah yang berperan 

dalam menempatkan orang-orang yang mereka anggap layak untuk duduk 

dipemerintahan, untuk menempatkan orang-orang tersebut tentu Partai Poitik 
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tidak bisa sembarang, untuk itu fungsi rekruitmen harus dijalankan dengan 

benar.  

Pendapat diatas juga menggambarkan bahwa sebuah partai politik 

haruslah mempunyai visi dan misi yang jelas hal ini bertujuan agar patai 

politik itu bisa merebut dan bahkan mempertahankan kekuasaannya, untuk itu 

adalah wajib hukumnya bagi sebuah partai poitik untuk menempatkan orang-

orang yang benar-benar memiliki kredibelitas dan loyalitas yang tinggi baik 

yang akan ditempatkan di Pemerintahan maupun yang akan mengisi posisi 

strategis dalam tubuh partai itu senidiri. 

Senada dengan itu Soltou dalam Budiardjo (1993:161) menjelaskan: 
 
 “Partai Politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit 

banyakya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang 
dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah 
dan melaksanakan kebijakan umum mereka”  

 
Pendapat diatas dapat dikatakan bahwa sebuah partai politik dalam 

rangka merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam rangka pelaksanaan 

pengawasan terhadap pemerintah, maka partai politik harus bisa menempatkan 

orang-orang yang duduk di parlemen yang tentunya harus memenangkan 

pemilu, Untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan terebut salah satunya 

adalah dengan merekrut kader-kader yang terbaik untuk duduk dilembaga 

pemerintahan sehingga kebijakan-kebijkan yang telah mereka rumuskan 

sebagai visi organisasi dapat dijalankan. 

Budiardjo (1989:158) menjelaskan ”Partai Poitik adalah suatu 

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, 

nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan 
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merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan 

kebijakan-kebijakan mereka”. Dari pendapat ini jelas bahwa partai Politik 

tidak bisa diabaikan begitu saja keberadaannya dan bahkan merupakan pilar 

penting dalam sebuah pemerintahan yang demokratis karena untuk 

mengendalikan suatu pemerintahan serta membuat kebijakan-kebijakan politik 

yang sah secara konstitusional maka partai Politik adalah sarananya.  

Oleh karena itu rekruitmen kepemimpinan dan anggota  lembaga 

kenegaraan nasional dan lokal di bidang eksekutif dan legislatif hanya dapat 

dilakukan melalui partai politik. Sejauh mana kualitas kelembagaan negara 

tersebut sangat tergantung dari proses rekruitmen kader yang nantinya akan 

diusulkan oleh partai politik sebagai calon pemimpin dan anggota lembaga-

lembaga negara tersebut.  

Selanjutnya, Sartori (Budiarjo, 2008:404-405) mengatakan bahwa 

“partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan 

umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-

calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik”. Jadi, pemilihan umum 

merupakan jalan bagi partai-partai politik untuk menempatkan calonnya 

menduduki jabatan-jabatan publik. 

 

2. Rekruitmen Politik 

a. Pengertian rekruitmen Politik 

Menurut Rahman (2007:246) bahwa “Rekruitmen politik berasal dari 

dua kata yaitu Rekruitmen dan Politik. Rekruitmen berarti penyeleksian dan 
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politik berarti urusan negara, jadi rekruitmen Politik bisa diartikan suatu 

proses penyeleksian warga negara untuk ditempatkan pada lembaga negara 

guna mengurusi usuran negara melalui proses yang ditelah dirumuskan, proses 

penyeleksian dimana setiap warga yang telah menenuhi syarat-syarat tertentu 

berhak untuk menempati posisi di lembaga negara. Dalam Perekrutan Bakal 

Calon Anggota legiataif oleh DPD Partai Golkar pada pelaksanaan Pemilu 

tahun 2009, artinya setiap warga yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu 

mempunyai hak yang sama untuk ditempatkan sebagai calon anggota DPRD. 

Menurut Cornelis (4:1997) menegaskan bahwa : 

“Proses rekruitmen politik selalu bermakna ganda. Pertama, 
menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang 
tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara, dan kepala daerah. 
Kedua, menyangkut transformasi peran-peran non-politik warga yang 
berasal dari aneka subkultur agar menjadi layak untuk memainkan 
peran-peran politik”. 
 

 Hal ini menegaskan proses rekruitmen bukan hanya tertuju pada 

penempatan orang-orang yang akan duduk dilembaga pemerintahan saja namun 

juga untuk menempatkan orang-orang yang mampu baik secara kualitas maupun 

kuantitas  untuk mengisi peran-peran mereka di partai politik, yang pada akhirnya 

mereka tersebut bisa memainkan peran-peran politik mereka.  

 
Koirudin (2004:99) mengatakan pentingnya fungsi rekruitmen politik : 

“Rekruitmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekruitmen 
anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam 
jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik 
memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekruitmen yang berbeda. 
Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme 
rekruitmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik 
yang berkualitas di masyarakat”. 
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b. Mekanisme rekruitmen Politik 

Menurut Lili Romli (2005:19) dalam hal rekruitmen Politik ada dua 

mekanisme yang bisa dijalankan oleh Partai Politik,  yaitu rekruitmen yang 

terbuka dan tertutup.  

1. Model rekruitmen terbuka, artinya semua warga Negara yang 

memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, 

keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk 

menduduki posisi-posisi yang ada dalam pemerintah. Suasana 

kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga 

orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil 

keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya 

tentang keadaan masyarakat serta nilai moral yang melekat dalam 

dirinya termasuk integritasnya, model rekruitmen ini juga memberi 

kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kemampuan elite 

politiknya. Biasanya model rekruitmen ini akan melahirkan 

pemimpin-pemimpin yang kredebilitas dan mempunyai integritas 

tinggi.  

2. Model rekruitmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah 

dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat 

terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat 

jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri 

serta berdasarkan kedekantan, kedekatan itu bisa berupa Hubungan 

Darah, Golongan, etnis dan lainnya. 
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Dari Kedua mekanisme yang bisa dilakukan oleh Partai golongan 

karya dalam merekrut bakal calon anggota legislatif tentu dapat penulis 

simpulkan bahawa model pertama adalah model yang paling ideal karena 

mencerminkan partai tersebut terbuka dan demokratis dalam menentukan 

syarat-syarat dalam proses rekruitmen bakal calon anggota DPRD, karena 

mekanisme terbuka ini akan melahirkan tokoh-tokoh yang benar-benar 

memiliki integritas tinggi. 

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri 

dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan 

memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses 

pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem 

tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak 

mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon 

legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. 

Disini dapat penulis katakan bahwa rekruitmen politik merupakan 

seleksi/pemilihan dan pengangkatan dari orang-orang muda yang berbakat 

tanpa memperhatikan jenis kelamin, untuk menjadi calon pemimpin bangsa di 

masa depan juga untuk menjalankan sejumlah peranannya dalam suatu sistem 

politik. 

Rekruitmen politik harus dilakukan dengan ketat, karena keberadaan 

partai politik di masa depan jangan bergantung pada anggota yang telah 

direkrut. Rekruitmen berkaitan dengan karir politik seseorang. Anggota-
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anggota ini pun telah dipersiapkan oleh partai politik sebagai calon pengganti 

pimpinan partai politik di waktu yang akan datang, sehingga partai politik 

tersebut mampu terus eksis dalam jangka panjang dan tetap sanggup mencari 

serta mempertahankan kekuasaannya. 

c. Sistem Rekruitmen Politik 

Suatu partai politik untuk terus bisa berkembang haruslah 

meregenerasi pimpinannya. Dalam hal ini rekruitmen menjadi hal yang 

penting untuk meregenerasi pimpinannya dengan menarik kaum muda yang 

dilatih untuk kelangsungan hidup suatu partai di masa yang akan datang. 

Mujani (2007:275) menjelaskan bahwa “Jaringan rekruitmen sangat 

terkait dengan keterlibatan warga negara dalam berbagai kelompok sosial”. 

Adanya organisasi-orgasnisasi massa yang melibatkan seperti buruh, petani, 

pemuda dan lainnya, maka partai politik berusaha untuk mengajak/merekrut 

orang yang ikut dalam organisasi tersebut untuk menjadi anggota partai 

sehingga kesempatan partai politik untuk berkembang sangat terbuka.  

Partai politik sangat membutuhkan dukungan dari anggotanya, 

dukungan itu bisa berupa materi maupun non materi seperti gagasan-gagasan. 

Akan tetapi tidak semua orang yang memberi dukungan dapat otomatis 

menjadi anggota partai politik.  

Adakalanya partai politik juga merekrut anggotanya secara luar biasa, 

sebagaimana Stiftung (2001:28) mengemukakan : 

“Rekruitmen anggota secara luar biasa ditujukan bagi orang-orang 
dengan kualifikasi khusus. Rekruitmen luar biasa ditujukan kepada 
pakar atau kepada orang-orang yang dinilai memiliki jasa yang besar 
bagi partai politik. Karena direkrut secara luar biasa, mereka dengan 
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kualifikasi khusus tidak harus mengikuti seleksi berjenjang sesuai 
dengan tingkatan keanggotaan. Selain itu partai politik juga perlu 
merekrut para tenaga profesional yang diharapkan dapat menata 
manajemen organisasi, dan pengembangan yang bersifat strategis”. 

 
Jadi dari pendapat Stiftung dapat dimengerti bahwa dalam merekrut 

orang yang profesional/ahli di bidang tertentu tidak selalu harus mengikuti 

seleksi, karena anggota yang profesional ini diharapkan mampu memberikan 

pengaruh positif seperti peran, hak, kewajiban, tanggungjawab, dan 

kewenangan pada masing-masing pengurus yang telah direkrut dalam partai 

politik disusun serta diatur menurut sistem manajeman organisasi yang 

merupakan ketetapan partai. Sistem manajemen tersebut telah menetapkan hak 

dan kewajiban masing-masing pengurus partai sesuai dengan ruang lingkup 

agar tidak tumpang-tindih juga saling melempar tanggung-jawab. 

Menurut Firmanzah (2007:92) mengemukakan bahwa partai politik 

harus melaksanakan : 

“Cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi 
pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada 
masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan 
muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah. 
Perlu ditanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari 
bangsa dan negara, dan bahwa di pundak mereka terdapat segudang 
permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan”. 

 
Pendapat diatas tentu sangat relevan dengan kondisi sekarang ini, 

dimana partai politik dalam merekrut kadernya jangan hanya memikirkan 

sebatas pada popularitas calon kader tersebut namun yang paling penting 

bagaimana seorang kader tersebut mampu dan mengerti akan permasalahan-

permasalan yang sedang terjadi sehingga keberadaan sebuah partai politik 

tidak hanya sebatas syarat bagi sebuah negara demokarasi namun sudah 
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menjadi pilar penting. Untuk melaksanakan hal itu tentu diperlukan cara-cara 

atau metode-metode dalam melakukan rekruitmen. Hasibuan (2006:52-53) 

menyebutkan dewasa ini cara seleksi dikenal dengan dua metode yaitu metode 

ilmiah dan non ilmiah : 

a. Metode ilmiah adalah seleksi yang dilakukan berpedoman kepada 

kriteria dan standar-standar tertentu. 

b. Non ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan dengan tidak 

didasarkan pada kriteria dan standar tertentu, melainkan hanya 

berdasarkan pada perkiraan saja. 

 
Menurut Stiftung (2001:29) menyebutkan “Partai politik yang 

demokratis tidak diskriminatif dalam merekrut anggota. Dalam merekrut 

anggota, partai politik tidak boleh melakukan pembedaan berdasarkan atribut 

yang melekat pada diri seseorang. Atribut yang melekat pada diri seseorang 

antara lain, asal usul, suku, ras, golongan, agama dan kepercayaan dan jenis 

kelamin (gender)”. Pendapat di atas menunjukkan dalam melakukan 

rekruitmen politik, partai politik harus mengabaikan akan jenis kelamin 

(gender) serta anti diskriminasi baik faktor primordial maupun faktor 

kedekatan. 

Rekruitmen politik adalah proses menarik dan mengajak orang untuk 

menjadi anggota partai politik dan aktif dalam kegiatan politik, proses 

rekruitmen politik meliputi metode rekruitmen, sumber perekrutan dan cara 

seleksi, sehingga anggota partai politik yang telah direkrut benar-benar 

berkualitas dan membawa kemajuan. 
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d. Variabel Rekruitmen Politik 

Ada beberapa variabel penting dalam proses rekruitmen dan 

pengembangan kader. 

a.   Kualitas Rekruitmen 

Partai harus memiliki kualifikasi standar untuk merekrut para kandidat. 

Kualifikasi standar sebaikmya mencakup aspek-aspek, seperti integritas, 

dekat dengan rakyat (societal roots), pengalaman politik, keterampilan 

dasar, dan sesuai dengan platform partai. 

b.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Rekruitmen Politik 

Faktor pertama, bukan membahas siapa yang akan menjadi bakal calon 

legislatif kedepannya melainkan lebih menekankan terhadap persoalan 

disekitar politik, kekuasaan rill dan berada disuatu historis. 

Persoalan disekitar politik berarti setiap calon-calon legislatif yang akan 

dipilih harus mampu mengoptimalisasikan segala tenaga dan upayanya 

untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang terjadi ini 

untuk dipersempit dampaknya.Sehingga iming-iming tersebut menjadi 

daya tarik bagi masyarakat luas untuk memilihnya. 

Kekuasaan rill berarti seorang calon legislatif atau orang yang akan 

ditempatkan dilembaga pemerintahan harus memiliki didalam konsep yang 

jelas untuk dikembangkan ketika telah menjadi anggota legislaif atau 

setelah dia duduk di Pemerintahan.  

c.   Prosedur-prosedur yang Berlaku untuk Mendapatkan Suatu Peran Politik 

1. Pemilihan umum 
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2. Ujian 

3. Traning formal 

4. Sistem giliran atau Rotasi 

d.   Jalur-jalur Politik dalam Rekruitmen Politik 

Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partaiartinya koalisi-koalisi 

partai merupakan bagian terpenting di dalam rekruitmen politik karena 

sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil 

koalisi-koalisi antarpartai yang berperan dalam suatu lingkup politik, 

artinya rekruitmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai. 

Jalur rekruitmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau 

individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan 

seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kritreia tertentu, 

distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam 

masyarakat,langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. 

Jalur rekruitmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-

kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang 

dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang 

lebih tinggi jenjangya serta mampu membawamemobilisasi partai-partai 

politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. 

C. Hasil Penelitian.  

Rekruitmen politik merupakan suatu proses seleksi anggota-aggota 

kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun 

politik. Dalam pengertian lain, rekruitmen politik merupakan fungsi penyeleksian 
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rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam 

media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan 

tertentu dan sebagainya. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur 

rekruitmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki 

suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. 

Dalam sistem politik tersebut terdapat salah satu faktor penting untuk menjaga 

eksistensinya, yaitu rekruitmen politik. Rekruitmen politik merupakan salah satu 

fungsi yang dimiliki oleh partai politik. 

 

1. Model Rekruitmen Terbuka  

Model rekruitmen terbuka, artinya semua warga Negara yang memenuhi 

syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam 

pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, 

sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil 

keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang 

keadaan masyarakat serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk 

integritasnya, model rekruitmen ini juga memberi kesempatan kepada masyarakat 

untuk menilai kemampuan elite politiknya. Biasanya model rekruitmen ini akan 

melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredebilitas dan mempunyai integritas 

tinggi. Dalam hal ini dapat dilihat melalui indikator 
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a. Pemilihan calon legislatif berdasarkan pendidikan 

 Pendidikan dalam penentuan calon legeslatif merupakan hal penting untuk 

diperhatikan bagi partai politik, hal ini dikarenakan akan dapat mempengaruhi 

calon legislatif terpilih untuk dapat menerapkan ilmu yang dimiliki berdasarkan 

pendidikan yang dimilikinya.  

 Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya anggota legislatif haruslah 

dapat memiliki pendidikan yang tinggi guna memiliki wawasan dan pemeikiran 

yang luas dalam melaksanakan tugasnya. Partai Golongan Karya merupakan satu 

partai besar yang dari dulunya selalu mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mana para calon legislatif yang 

diusung selalu memiliki pendidikan yang tinggi dengan harapan dapat memajukan 

aspirasi masyarakat serta dapat mewujudkannya sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya berdasarkan pendidikan yang tinggi. Dari hasil jawaban informan 

dapat diketahui bahwa pelaksanaan rekruitmen anggota legislatif Partai Golkar 

DPD Provinsi Kepulauan Riau selalu mempertimbangkan pendidikan yang 

dimiliki yang nantinya akan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan 

kerjanya. Pendidikan yang tinggi yang dimiliki calon legislatif partai Golkar 

sangat penting untuk diperhatikan, hal ini bertujuan agar calon legislatif yang 

terpilih adalah orang yang memiiki wawasan dan pengetahuan yang luas serta 

dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya sesuai dengan pendidikan yang sudah 

didapatkan.  
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b. Pemilihan Anggota Legislatif berdarsarkan keahlian dan 

keterampilan 

 Keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bekerja akan 

sangat berguna dimana hal tersebut akan dapat mempengaruhi hasil kerja yang 

telah dilaksanakannya. Hal ini juga berlaku dalam perekrutan anggota legislatif 

dalam suatu partai politik, penilaian berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam 

bekerja sangatlah penting untuk dilakukan hal ini bertujuan agar dalam 

menjalankan tugasnya selaku anggota dewan dapat menerapkan keahliannya serta 

keterampilannya sehingga dpat mempengaruhi hasil kerja yang sudah dilakukan. 

 Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan maka dapat dianalisa 

bahwa sejauh ini Partai Golkar menggunakan rekruitmen terbuka dengan 

mempublikasikan kepada masyarakat tentang syarat menjadi Bacaleg yang 

meliputi pendidikan dan keterampilan. DPRD sebagai lembaga politik 

menempatkan posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan 

pembangunan. Hal ini disebabkan DPRD memiliki tiga fungsi yang sangat 

berpengaruh terhadap nasib pembangunan di suatu daerah. Tiga fungsi tersebut 

adalah fungsi legislasi yakni fungsi pembuatan dan pengesahan Peraturan Daerah, 

kemudian fungsi budget yakni fungsi mengusulkan dan mengesahkan anggaran 

belanja daerah atau yang sering kita kenal dengan APBD, dan yang terakhir fungsi 

pengawasan yakni fungsi yang digunakan anggota DPRD untuk mengawasi 

jalannya pemerintahan.  

 Jika ketiga fungsi ini tidak di jalankan secara optimal, maka bisa saja terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh 
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angota DPRD sendiri. Sudah bisa dipastikan yang akan menanggung bebannya 

tentunya rakyat, yang seharusnya rakyat mendapat kesejahteraan hidup dan 

mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan, namun karena segelintir elit 

politik yang tidak menjalankan pemerintahan secara profesional dan akuntabel. 

 Peran yang seharusnya dijalankan oleh anggota DPRD agar performance 

kinerjanya dinilai baik, yakni anggota dewan harus dapat membangun proses 

legislatif yang berkualitas sehingga implementasinya adalah dapat menerapkan 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Proses legislative 

yang berkualitas berkaitan erat dengan  kemampuan anggota dewan menghasilkan 

peraturan-peraturan daerah yang mampu menjawab berbagai persoalan 

masyarakat. 

 

2. Model Rekruitmen Tertutup 

 Model rekruitmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh 

sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas 

tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok 

kecil elite itu sendiri serta berdasarkan kedekantan, kedekatan itu bisa berupa 

Hubungan Darah, Golongan, etnis dan lainnya. 

 Fungsi rekruitmen politik ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik 

sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup 

sistem politik akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang 

berperan untuk melanjutkannya. Peran partai politik sebagai sarana rekruitmen 

dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai 
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politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal menyiapkan kader-kader dalam 

pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kade-kader yang dipersiapkan, serta 

perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki 

kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-

jabatan politik yang bersifat strategis.  

 Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa rekruitmen 

yang ada di Golkar selama ini masih menggunakan dua cara yaitu rekruitmen 

terbuka dan rekruitmen tertutup. Rekruitmen politik atau representasi politik 

memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan 

proses ini menentukan siapa sajakah yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem 

politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai 

tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekruitmen 

politik. Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan 

pengrekrutan terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural pengrekrutan 

yang dilakukan partai politik tersebut. Tidak hanya itu proses rekruitmen juga 

merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan 

untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai 

proses penjaringan.   

3.   Faktor dominan dalam penetapan bakal calon anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh Dewan 

Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau 

pada Pemilihan Umum Tahun 2009. 
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 Rekruitmen bakal calon anggota legislatif merupakan sebuah proses awal 

yang akan sangat menentukan kinerja anggota lesgislatif yang nantinya juga akan 

memberikan dampak terhadap keberhasilan partai yang mengusung. Partai politik 

sudah saatnya lebih memperhatikan mekanisme rekruitmennya agar dapat 

menghasilkan elite politik yang berkualitas, cakap, kredibel, serta mempunyai 

kapasitas yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan 

rakyat. Masyarakat seharusnya dapat memperoleh informasi yang memadai dan 

terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, dan proses seleksi 

hingga penentuan daftar calon. Partai politik mempunyai kewajiban 

menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada 

publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan 

terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat. 

 Partai GOLKAR merupakan salah satu partai yang selama ini selalu 

mendapatkan kursi dalam parlemen, maka dari itu untuk dapat diketahui faktor 

dominan dalam penetapan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya 

Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilihan Umum Tahun 2009 dapat diperoleh 

informasi dari informan yang berasal dari anggota partai Golkar DPD Provinsi 

Kepulauan Riau yang mana dapat dianalisis bahwa rekruitmen calon legislatif 

partai GOLKAR proses pertama partai akan menyeleksi individu-individu yang 

memiliki syarat-syarat yang diatur dalam AD/ART : 
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1. Diutamakan terlebih dahulu adalah pengurus inti partai yang memiliki 

PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak Tercela) dan itu adalah syarat 

mutlak bagi partai golkar dalam pencalinan Caleg DPRD. 

2. Kapasitas dan kapabilitas, meskipun PDLT bagus namun jika tidak 

memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik juga akan menjadi bahan 

evaluasi partai dalam pencalonan untuk menjadi caleg. 

3. Popularitas menjadi pertimbangan penting dan syarat dalam proses 

pencalonan karena popularitas membuka peluang besar untuk terpilihnya 

seorang calon dalam hal ini popularitas yang baik. 

4. Modal Finansial dan Modal Sosial, karena finansial juga menjadi sangat 

penting untuk menjadi pertimbangan karena segala sesuatu ada biaya 

yang harus dikeluarkan, selain itu modal sosial ini menjadi pertimbangan 

penting juga bagi seorang caleg karena dengan memiliki modal sosial 

yang tinggi maka kemungkinan akan dikenal dan dipilih masyarakat 

karena akan mampu menaikkan elektabilitas baik bagi dirinya. 

 Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut 

melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai 

politik adalah fungsi rekruitmen politik. Seperti yang diketahui bahwa rekruitmen 

politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik 

pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Berdasarkan dari pendapat 

seluruh informan diatas dapat diketahui bahwa seleksi yang dilakukan oleh pihak 

internal partai golkar sangatlah mempertimbangkan kemampuan serta keahlian 
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calon anggota legislatif  yang akan diusung agar nantinya dapat memberikan 

dampak baik bagi nama partai golkar. Pelaksanaan rekruitmen sangat penting 

untuk diperhatikan karena calon legislatif merupakan salah satu sarana untuk 

mencapaikan aspirasi rakyat.  

D. Penutup 

 1. Kesimpulan 

 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 merupakan momentum 

penting bagi partai politik dalam menunjukkan eksistensinya. Bagi partai politik, 

Pemilihan Umum Tahun 2009 memiliki arti strategis sekaligus krusial. Strategis 

dalam arti, jika Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dalam kualitas 

demokrasi yang memadai, jalan menuju demokrasi akan semakin mulus. Namun, 

jika Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak menunjukkan kualitas yang memadai, 

demokrasi itu sedang memasuki titik krusial. 

 Hasil analisa yang dilakukan pada Bab sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam Rekruitmen Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai 

Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Penetapan Bakal 

Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Periode 2009-2014) 

menggunakan model rekruitmen terbuka, hal ini dapat dilihat dari bahwa kader 

internal partai yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, 

umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-

posisi yang ada dalam pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan 

biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja 

yang akan berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut 
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visinya tentang keadaan masyarakat serta nilai moral yang melekat dalam dirinya 

termasuk integritasnya. 

 Dalam rekruitmen yang dilakukan oleh partai golkar pelaksanaan rekruitmen 

anggota legislatif Partai Golkar DPD Provinsi Kepulauan Riau selalu 

mempertimbangkan pendidikan yang dimiliki yang nantinya akan dapat 

memberikan kontribusi bagi pelaksanaan kerjanya. Pendidikan yang tinggi yang 

dimiliki calon legislatif partai Golkar yangn nantinya sebagai calon legislatif yang 

terpilih diharapkan adalah orang yang memiiki wawasan dan pengetahuan yang 

luas serta dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya sesuai dengan pendidikan 

yang sudah didapatkan. Partai Golkar menggunakan rekruitmen terbuka dengan 

mempublikasikan kepada masyarakat tentang syarat menjadi Bacaleg yang 

meliputi pendidikan dan keterampilan. Mengingat pentingnya faktor keahlian dan 

keterampilan, maka partai Golkar harus merekrut calon legislatif yang 

bekompeten yaitu mempunyai keahlian serta keterampilan dalam bekerja 

 2. Saran 

 Adapun saran yang dapat disampaikan berkenaan dengan Rekruitmen Politik 

Dewan Pimpinan Daerah Partai Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau 

(Studi Kasus Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau 

pada Pemilu Pereiode 2009-2014). Pertama, Dalam pelaksanaan rekrutimen 

politik untuk calon anggota legeslatif khsusnya partai Golongan Karya diharapkan 

lebih transparan agar masyarakat mengetahui karakter dari caleg usungan Partai 

Golkar. 
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Kedua, Rekruitmen calon legislatif untuk dimasa yang akan datang nantinya 

diharapkan juga dinilai untuk calon yang memilki kemampuan dan keaahlian serta 

umur yang juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih calon legislatif.. 

Ketiga, Seharusnya dalam merekruitmen calon legislatif juga melakukan 

penilaian terhadap moralitas dan ketaatan beribadah. 
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