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ABSTRAK 

Rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-
kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif serta di kegiatan politik. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan 
Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Penetapan Bakal Calon 
Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2019 diantaranya fungsi rekrutmen 
politik. 

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
rekrutmen politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 serta faktor dominan 
dalam rekrutmen. Bagi pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) memperkaya bahan tujukan dalam proses rekrutmen politik. 
Dalam penelitian ini informannya adalah 6 anggota Partai Persatuan 
Pembangunan.Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisa data deskriptif kualitatif. 

Kesimpulan penelitian ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota 
Tanjungpinang hanya memikirkan kemenangan sebagai indikator utama dan 
rekrutmen untuk menjadikan kader itu nomor 2 (dua).Kandidat yang di nominasikan 
hanya berdasarkan kedekatan internal didalam partai.Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) yang memiliki fungsi rekrutmen politik haruslah dapat menerapkan Petunjuk 
Pelaksana dan AD/ART yang ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

 

Kata Kunci :Rekrutmen Politik, Partai PPP, Rekrutmen Politik  

 

 

 

 

 



ABTRACT 

Political Recruitment is the process by which individual or group of 
individuals involved in active political roles of political activity. In this study the 
authors take the title Recruitment Branch political leadership council of the United 
Development Party (PPP) in the setting of a prospective member of parliament 
Tanjungpinang Year 2014-2019 political recruitment function.  

The purpose of this study is to find out balically the implementaion of 
political recruitment legislative council Tanjungpinang city by executive board of the 
Unity Party Branch construction Tanjungpinang the 2014 election as well as the 
dominant factor in recruitment. For DPC Party Unity Development, the results of this 
study are expected to enrich the reference material in the process of political 
recruitment.In this study informant is 6 member of the United Development Party. 
Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis 
techniques.  

Conclusion of this study are the United Development Party Tanjungpinang 
just thinking about winning as the main indicator of the cadre and recruitment to 
make is the number two (2). Candidates are nominated only by the internal closness 
within the party. Development Party Which has political recruitment function should 
be able to apply gurdelines and AD/ART evisting Development Party.  

 

Keywords: Political Party, United Development Party, Political Recruitment  
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A. Latar Belakang  

 Partai politik di Indonesia setelah reformasi diterapkan dan digulirkan 

menjadi pilar penting bagi perkembangan sistem demokrasi Indonesia.Partai politik 

menjadi sarana utama bagi masyrakat untuk dapat mengharapkan adanya perubahan 

dalam sistem bernegara yang selama ini berjalan.Reformasi ini pula yang membuat 

partai politik dewasa ini dapat dengan leluasa tampil kepermukaan untuk dapat 

berkiprah dalam memajukan bangsa dan Negara. 

Andrew Reynolds (dalam Basri.2011.131) menyatakan bahwa Pemilihan 

Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan 

diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-

partai dan para kandidat.Pemilihan Umum merupakan sarana penting untuk memilih 

Wakil Rakyat yang akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan 

kebijakan Negara.  

Pemilihan Umum diikuti oleh partai-partai politik yang mewakili kepentingan 

spesifik Warga Negara.Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, 

kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai 

politik taktala mereka berkampanye. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum yang 

baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang 

berada di tingkat masyrakat agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan Negara 

di parlemen.  
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Dieter Nohlen (dalam Basri.2011.132) Pemilihan Umum dalam arti luas 

adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan 

perilaku pemilih. Pemilihan Umum dalam arti sempit adalah cara pemilih dalam 

mengksperesikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut 

ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.  

 Melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, dapat ditarik konsep-

konsep dasar sistem pemilihan umum seperti: transformasi suara menjadi kursi 

parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyrakat, dan keberadaan 

partai politik. Sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan konsep-

konsep dasar tersebut. 

 Jadi kesimpulan dari definisi ini bahwa pemilu merupakan suatu cara atau 

sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan 

roda pemerintahan. 

Urgensi dari pemilihan umum ini adalah:  

1. Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislatif.  

2. Membentuk dukungan dan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang 

kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu.  

3. Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau 

mengawasi kekuatan eksekutif.  

Pada Pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta 

demokrasi. Secara umum Tujuan Pemilihan Umum adalah:  

1. Melaksanakan kedaulatan rakyat.  
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2. Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat.  

3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang di lembaga legislatif serta 

memilih Presiden dan Wakil Presiden.  

4. Melaksanakan pergantian ponsel pemerintahan secara aman, damai, dan 

tertib.  

5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.  

Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sebagai 

berikut:  

1. Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan 

umum. 

2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyrakat ke 

lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga 

integrasi masyrakat tetap terjaga.  

3. Sarana untuk membolisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan 

Pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.  

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 merupakan momentum 

penting bagi partai politik dalam menunjukkan eksistensinya. Bagi partai 

politik, Pemilihan Umum Tahun 2014 memiliki arti penting dan mendapatkan 

suara yang banyak untuk memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2014 ini 

dari Pemilihan Umum sebelumnya. 
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Dewasa ini di era reformasi telah menyebabkan adanya perubahan 

paradigma dalam sistem perpolitikan Bangsa Indonesia. Salah satu bukti nyata 

bahwa dilihat setiap pemilu lima tahun sekali semakin banyak partai politik 

yang mendaftar dan mengikut sertakan. Pada tahun 2009 meningkat partai 

politik yang ikut dalam Pemilihan Umum.Ternyata mempengaruhi kualitas 

calon anggota legislatif yang diusung oleh masing-masing partai politik. 

Dimana yang terjadi pada saat ini , partai politik yang semakin banyak tidak 

lagi memperhatikan kualitas calon anggota legislatif, tetapi partai politik lebih 

memprioritaskan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.  

Sebelum menjelang Pemilihan Umum Tahun 2014 , maka setiap partai 

politik harus memperhatikan kualitas calon anggota legislatif tersebut, dengan 

melalui rekruitmen dalam setiap partai politik tersebut.Maka setiap partai 

politik harus merekruit calon legislatif tersebut dengan memiliki keahliannya 

tidak melihat dari ekonominnya yang banyak atau saudaranya. Tentunya jika 

setiap partai politik cara merkruit calon legislatifnya bagus, maka hasilnya 

akan bagus dan membuat nama partai itu baik dipandang masyrakat. Dan 

sebaliknya jika setiap partai politik merekruit calon legislatifnya tidak bagus, 

maka hasilnya akan tidak bagus dan membuat nama partai itu tidak baik 

dipandang masyrakat dan masyrakat tidak akan memilih partai tersebut.  

Rekrutmen yang dilakukan partai politik secara umum dapat dilakukan 

dengan cara terbuka dan tertutup tergantung partai politik yang akan 
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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 potensi di masa depan, untuk mendapatkan figure terbaik 

tersebut tentu partai politik harus menyeleksi dengan ketat siapa yang dapat 

masuk menjadi kader potensial yang disiapkan untuk di pilih masyrakat agar 

menjadi pejabat politik kelak.  

Partai berasaskan islam dan partai lama partai persatuan pembangunan 

dan pada saat tekanan politik kekuasaan orde baru. Partai persatuan 

pembangunan pernah meninggalkan asas islam dan menggunakan asas Negara 

pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang 

berlaku sejak tahunh 1984. Pada Muktamar I PPP Tahun 1984 PPP secarah 

resmi menggunakan asas pancasila dan lambang partai berupa bintang dan 

segi lima. Setelah tumbangnya orde baru yang ditandai lenggsernya Presiden 

Soeharto 21 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie, Partai 

persatuan pembangunan kembali menggunakan asas dan lambang ka’bah. 

Secarah resmi itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir Tahun 1998. 

Walaupun partai persatuan pembangunan kembali menjadikan islam asas, 
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partai persatuan pembangunan tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Hal ini 

ditegaskan dalam pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII 

Bandung 2011 bahwa : Tujuan partai persatuan pembangunan adalah 

terwujudnya masyrakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan 

demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dibawah rida Allah subhanatu wata’la. 

Begitu juga pada pelaksanaan pemilu 2014 partai persatuan pembangunan  

(PPP) bukan hanya dituntut untuk menjadi partai pemenang pemilu namun lebih dari 

itu partai persatuan pembangunan harus mampu menempatkan kader-kader yang 

benar-benar mampu dan memiliki kreadibilitas dan bukan hanya sekedar popularitas 

dan dilihat dari segi ekonominnya yang banyak untuk ditempatkan di lembaga 

legislatif. Karena setiap masa priode pemerintahan, performance lembaga legislatif 

selalu diwarnai permasalahan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai wakil rakyat, 

seperti misalnya perbuatan KKN (Korupsi, kolusi, nepotisme), tindakan asusila, 

money politics, dan pemalsuan ijazaah saat pencalonan dan lain-lain. Seharusnya 

demi meningkatkan etika dan moralitas seorang elit politik pada partai politik sudah 

sepatutnya memberikan pernyataan politik kepada konstituennya demi mendukung 

upaya penegakkan hukum. Karena pada sisi lain partai politik sering menutupi 

kesalahan yang dilakukan oleh kadernya, terutama calon anggota legislatif yang 

adalah penyampai aspirasi masyrakat.  



7 
 

Keberadaan suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai politik 

tersebut dalam melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang dimiliki partai politik 

adalah fungsi rekruitmen politik, karena melalui fungsi ini partai politik bisa 

menentukan bagaimana masa depan partainya itu sendiri, untuk itu partai politik 

memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif, 

terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai 

politik tersebut.  

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentunya akan merekrutnya harus 

memiliki keahlian dan kapabilitas tidak melihat popularitas dan ekonominya yang 

banyak, jika 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 secarah 

tidak puas dengan partai tersebut dan tidak akan memilih partai tersebut. 

Sebelum seorang calon anggota legislatif diajukan kepada komisi pemilihan 

umum (KPU), maka partai politik terlebih dahulu melakukan rekruitmen atau 

penyeleksian terhadap calon anggota legislatif, baik pemeriksaan terhadap 

administrasi , ijazah, dan kesehatan. 

Partai politik juga merupakan suatu wadah yang paling tepat untuk proses 

rekruitmen politik, dalam rangka pengorganisasian kekuasaan secara demokratis, 

rekruitmen merupakan arena untuk membangun kadernisasi dalam partai tersebut. 

Rekruitmen politik adalah bagian utama dari partai politik, tanpa adanya rekruitmen 

politik, maka partai politik tidak akan berjalan. Karena rekruitmen politik ini adalah 
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orang-orang yang dilegislatif yang akan melakukan programnya dipartai dan 

membuat nama partai baik di pandang masyrakat.  

Partai-partai yang sudah lama sejak mengalami era reformasi menurun dan 

terutama kita lihat Partai Persatuan Pembangunan mengalami penurunan tentunya 

partai ini partai yang sudah lama berdiri akan tetapi mengalami penurunan di era 

reformasi sedangkan Partai Keadilan Sejahtera mengalami kenaikan disetiap pemilu 

yang dilaksanakan.  

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan 

penelitian dan penulisan usulan penelitian yang berjudul : 

“REKRUTMEN POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI 

PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM PENETAPAN BAKAL CALON 

ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 

.B. Perumusan Masalah   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mekanisme rekrutmen politik PPP dalam penetapakan bakal calon anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan 

Umum 2014? 

 2. Apa faktor utama yang dominan dalam penetapaan bakal calon PPP?  
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C. Tujuan Penelitian  

 a. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen politik Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan 

Pembangunan Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2014 

 b. Untuk mengetahui faktor yang dominan dalam pelaksanaan rekrutmen 

politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Tanjungpinang oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan pada 

Pemilihan Umum Tahun 2014. 

D.  Kegunaan Penelitian  

a. Secara akademis bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan Studi Strata 

Satu (SI) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), dan untuk pengembangan ilmu 

dalam kehidupan bermasyrakat berbangsa dan bernegara.  

b. Bagi mahasiswa, adalah sebagai media belajar untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana pelaksanaan rekrutmen politik 

dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Tanjungpinang oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan 

pada Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dihubungkan dengan disiplin ilmu 

yang dipelajari oleh mahasiswa. 

c. Bagi partai politik hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk kedepanya 

agar partai tersebut bisa menjadi lebih baik dalam proses rekrutmennya.  
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E. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan instrumen paling penting dalam sebuah 

penelitian ilmiah, metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara bagaimana 

penelitian ilmiah bekerja menurut kaidah-kaidah keilmuan yang ada.  

1. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

2. Teknik Analisa Data  

F. Landasan Teori  

 1. Partai Politik  

  Partai politik adalah suatu kelompok yang terogranisir yang 

setiap anggotanya mempunyai tujuan dari nilai-nilai yang sama. Tujuan yang 

terpenting dalam partai politik adalah memperoleh kekuasaan seluas-luasnya dengan 

menduduki kader-kader ke dalam lembaga pemerintahan.Selanjutnya partai politik 

merupakan pilar dari kehidupan politik yang demokratis.Hal ini disebabkan karena 

pada hakikatnya partai politik menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip dasar 

kehidupan yang demokratis. Komarudin Sahid, (2010:100).   

Partai Politik memiliki berbagai macam definisi seperti yang ditulis Hershey 

(dalam Pamungkas, 2005:12).Partai politik ini terdapat beberapa pembeda antara 

partai politik dengan organisasi lainnya.Secarah umum perhatian utama partai politik 

dengan organisasi lainnya.Secara umum perhatian utama partai politik dengan 

organisasi lainnya. Secara umum perhatian utama partai politik adalah pemilu, 

mereka sepenuh waktu berkomitmen pada aktivitas politik, memobilisasi masa dalam  
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jumlah yang sangat besar, memiliki waktu yang sangat lama serta mereka 

menyediakan diri sebagai simbol politik.  

Selanjutnya Pamungkas (2011:5), sebagai sebuah organisasi, partai politik 

merupakan entisitas yang bekerjanya didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti 

adanya kepemimpinan dan keanggotaan, devisionalisasi dan spesifikasi, melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol serta adanya aturan main 

yang mengatur perilaku anggota dan organisasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut, menjadi jelaslah bahwa parati politik 

hendaklah melakukan fungsinya dengan baik, jika dikaitkan dengan penelitian ini, 

bagaimana partai politik khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota 

Tanjungpinang dapat mengambil suatu langkah dalam membangun suatu rangkaian 

dimasyrakat guna merebut kursi legislatif dimana fungsinya adalah untuk 

memperjuangkan aspirasi masyrakat yang telah memilihnya di Kota Tanjungpinang.  

Partai politik menurut para ahli banyak definisinya, Menurut Firmanzah 

(2011:44) Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan she qua non 

dalam sistem demokrasi modern.Partai politik memainkan peran sentral dalam 

menjaga fluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, 

sekaligus juga adanya persaingan politik. 

2. Rekrutmen Politik  

Rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok 

individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Czudnowski (dalam  pamungkas, 
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2011:91). Berdasarkan pendapat tersebut, menurut penulis dimana partai politik 

dalam melakukan seleksi dalam menetapkan bakal calon yang akan diusung 

hendaklah kader yang benar-benar aktif, baik itu didalam kemsayrakatan maupun di 

internal partai. Bukan kader yang muncul ketika sewaktu pelaksanaan pemilihan 

umum, tentunya dalam hal ini pengurus partai politik harus benar-benar selektif 

dalam menentukan calon yang akan diusung, calon yang penulis maksudkan disini 

calon yang benar-benar memperhatikan masyrakat, dekat dengan masyrakat, 

memperjuangkan aspirasi masyrakat sehingga bisa meningkatkan citra partai. 

Schattchneider (dalam pamungkas. 2011:189) menyatakan jika partai politik gagal 

melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik.  

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi artai 

politik.Field dan Siavelis (dalam pamungkas, 2011:89), menjelaskan fungsi 

rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin 

ditinggalkan oleh partai politik.Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik. 

Pengorganisasian masyrakat di luar partai politik tidak menjalankan fungsi rekrutmen 

politik, karenanya fungsi ini sekaligus menunjukkan pembedaan paling nyata antara 

partai politik bukan partai politik. 

Hal ini menegaskan proses rekrutmen bukan hanya tertuju pada penempatan-

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 ada pada ahkirnya mereka 
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tersebut bisa memainkan peran-peran politik mereka dan mampu untuk menjembatani 

aspirasi masyrakat. 

Koirudin (2004:99) mengatakan pentingnya fungsi rekrutmen 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 masyrakat”. 

 

Membaca pemamparan Khorudin di atas, maka menurut pandangan penulis 

rekruitmen politik harus dilakukan dengan ketat, karena keberadaan partai politik di 

masa depan jangan bergantung pada anggota yang direkrut. Rekruitmen berkaitan 

dengan karir politik seseorang, calon ini harus dipersiapkan oleh partai politik sebagai 

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

politik tersebut harus mampu terus eksis dalam jangka panjang dan tetap sanggup 

mencari serta mempertahankan kekuasaannya. 

Rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa 

mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan 

bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di 

ruang publik. Wajah partai di ruang publik sangat bergantung pada bagaimana 

rekrutmen politik dilakukan partai politik. Pamungkas (2011:91). 
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Berdasarkan pendapat tersebut, menunjukkan dalam melakukan rekruitmen 

politik, partai politik harus melakukan seleksi dengan ketat siapa yang akan masuk 

dalam kandidasi sesuai dengan aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai yang 

ditetapkan. Rekruitmen politik adalah proses menarik dan mengajak orang 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.  

Proses rekruitmen politik terdapat beberapa tahapan-tahapan, terdapat tiga 

tahap dalam rekruitmen politik yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu 

(dalam pamungkas, 2011:92). Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-

tahap rekruitmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik 

mengorganisasikan diri. Dijelaskan Pamungkas (2011:93) terdapat 4 (empat) hal yang 

dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekruitmen 

politik, anatara lain:  

1. Siapa Kandidat yang dapat dinominasikan  

Pada tahapan ini pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 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 Dewan Pimpinan 

Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang 

untuk ikut serta memperebutkan kursi legislatif di tahun 2014, dimana proses 
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rekrutmen calon anggota legislatif sesuai dengan mekanisme yang berlaku di 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara nasional dan didaerah 

disesuaikan dengan kondisi di daerah namun tidak lari dari aturan yang 

berlaku atau ditentukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota 

Tanjungpinang. Calon legislatif yang terpilih  di DPRD Kota Tanjungpinang  

yaitu dua kursi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ibu Hj.Rosiani 

Dapil I Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Kota. Bapak 

Hasan Dapil  IIKecamatan Tanjungpinang Timur.  

2. Siapa yang menyeleksi  

Dalam tahapan ini tentunya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) melalui Tim Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) yang 

menyeleksi calon anggota legislatif di tingkat Kota. 

3. Dimana kandidat diseleksi  

Nama kandidat Calon legislatif yang lolos seleksi di tingkat kecamatan akan 

dibawa ke tingkat kota dan mengenai tempat dimana akan diseleksi sesuai 

dengan rapat tim Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) untuk menentukan lokasi 

penyeleksian bisa saja di kantor atau secretariat Dewan Pimpinan Cabang 

(DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang atau 

ditempat lain yang disepakati oleh tim Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2).  
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4. Bagaimana kandidat diputuskan  

Kandidat –kandidat yang namanya lolos seleksi  di tingkat kecamatan akan 

dibawah ke tingkat kota dan Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) akan 

menyeleksi kembali siapa yang akan lolos melalui kriteria dan syarat sudah 

ditentukan partai dan nama-nama yang sudah diseleksi oleh Tim Lajnah 

Pemenangan Pemilu (LP2) akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Cabang 

(DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan calon-calon yang 

lulus dan diserahkan lagi ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk 

mendapat persetujuan dan kemudian itulah resminya calon legislatif dari 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang.  

G. Hasil Penelitian  

1. Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan 

Pembangunan Dalam Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota 

Tanjungpinang Tahun 2014  

Rekrutmen politik adalah proses menarik dan mengajak orang untuk 

menjadi anggota partai politik aktif dan aktif dalarm kegiatan politik. Proses 

rekrutmen politik meliputi metode rekruitmen, sumber perekrutan dan cara 

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

berkualitas dan membawa kemajuan. Didalam sistem perpolitikan di 
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Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan politik 

yang ada. 

Terdapat tiga tahap dalam proses rekrutmen politik yaitu, sertifikasi, 

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

2011:92). Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian krietria yang dapat 

masuk dalam kandidasi.Tahap penominasian meliputi ketersedian (Supply) 

calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi ketika 

memutuskan siapa yang dinominasikan. 

Proses rekrutmen yang dilakukan secara teknis yang dibentuk oleh 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan DPD dan DPC dia bersifat berjenjang. 

Pertama melakukan penjaringan caleg mulai dari tingkat kecamatan mereka 

melakukan rekrutmen dan mengajukan penilaian dan yang pertama direkrut 

dari kader atau pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah 

melalui jabatan proses pengurus minimalnya satu periode, periode pengurusan 

dan kader tersebut adanya penilaian-penilaian yang melakukan tingkat dasar 

dan menengah. Dan juga bisa dilihat dari realitasnya di Partai dan di 

masyrakat dana ada dua opsi yang pertama dari kader dan kedua diluar partai 

40%  seperti dari toko masyrakat, LSM, Organisasi masyrakat terkenal di 

Tanjungpinang, kita melakukan seleksi ditingkat kecamatan dan tingkat 

kecamatan merekomendasikan ke tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 

dan DPC membentuk Team Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) dan Team LP2 
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inilah melakukan penjaringan dan seleksi tes wawancara, tes kapabilitas, siapa 

yang layak dan lolos untuk dijadikan calon anggota legislatif yang 

direkomendasikan oleh kepada Lajnah Penetapan Calon Cabang (LPC) yang 

diketahui oleh ketua dan bagian Team Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2)  

setelah itu diserahkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setelah itu di 

setujui oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) baru itulah resmi menjadi 

Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota 

Tanjugpinang Tahun 2014.  

Tahapan proses rekrutmen di atas dilakukan juga oleh semua partai 

politik yang ada di Indonesia tidak terkecuali Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) yang penulis angkat dalam penelitian ini, tahapan di atas merupakan 

model rekrutmen yang dilakukan dalam partai politik secara umum. Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) dalam proses rekrutmen politik mempunyai 

Petunjuk Pelaksana tersendiri mengenai mekanisme rekrutmen berlangsung.  

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpijak pada landasan tegaknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dibawa ridha Allah Subhanahu Wata’ala. 

Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP)  beasaskan Islam, yaitu mewujudkan masyrakat yang bertakwa kepada 

Allah Subhanahu Wata’aladan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, 
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menegakan supermasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat 

kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan 

Pancasila.  

2.   Mekanisme Pelaksanaan Rekrutmen Politik  Dewan Pimpinan Cabang Partai 

Persatuan Pembangunan Dalam Penetapan Bakal Calon Anggota (DPRD) Kota 

Tanjungpinang  

Pemilihan umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui 

demokrasi yang di adakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota 

legislatif seperti :DPR-RI, DPRD, maupun DPD. Penyelenggaraan pemilihan 

umum tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

pemilu.Di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan untuk menduduki 

kursi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) itu berdasarkan 

suara terbanyak. 

Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 calon legislatif 

yangingin menduduki kursi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Derah 

(DPRD) itu setiap calon yang ada di partai politik harus mendapatkan suara 

terbanyak di dalam masyrakat dan disesuaikan dengan BPP daerah pemilihan 

masing-masing. Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, khususnya 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang. 
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Pemilihan umum tahun 2014 baru saja dilaksanakan dan diikuti oleh 

semua partai politik. Di dalam menempatkan calon legislatif untuk mengikuti 

pemilihan umum tentunya partai politik terlebih dahulu melakukan proses 

rekrutmen politik. Rekrutmen politik khususnya dalam proses penetapan calon 

legiislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu tidak jarang ditemukan 

kendala-kendala atau hambatan baik di dalam pelaksanaan maupun prosesnya.  

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang dalam proses rekrutmennya 

masih ada kendala atau hambatan dari segi administrasi dari calon legislatif yang 

belum melengkapi dan dalam proses rekrutmennya belum sesuai dengan petunjuk 

pelaksana.  

Dinamika internal dalam tubuh partai menjadi perhatian serius yang 

dihadapi oleh semua partai politik dewasa ini termasuk juga  Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP). Dinamika internal sebenarnya merupakan gejala normal 

dalam tubuh partai politik namun, apabila dinamika internal telah menjadi 

semakin negatif  maka akan semakin memperburuk kondisi dan citra partai 

dikalangan masyrakat. Dinamika internal juga mampu membuat kader-kader 

potensial menjadi tidak produktif karena akan lebih disibukkan dengan 

dinamika internal ketimbang bekerja untuk kepentingan masyrakat.  



21 
 

Kendala rekrutmen politik pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Kota Tanjungpinang yang disampaikan sekretaris team lajnah pemenangan 

pemilu (LP2) Besriyoni diatas adalah akses partai politik untuk mendapatkan 

kader-kader berkualitas untuk menjadi calon anggota legislatif, akses 

rekrutmen calon legislatif ini menjadi kendala yang paling sering terjadi 

karena tidak mudah sekarang mendapatkan figur-figur yang potensial untuk 

dapat berkiprah di dunia politik. Tugas partai politik seperti Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) adalah meyakini para calon anggota untuk bergabung 

dan membuat partai menjadi besar dikemudian hari. 

Keterbukaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diwujudkan secara 

baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk 

kepengurusan dan penempatan posisi-posisi politik.Sebagaimana dijelaskan 

oleh Pamungkas, (2011:91).Rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai 

di ruang publik. Siapa mereka, dari mana asalnya, apa ideologisnya, 

bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitasnya akan menjadi 

petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai di ruang 

publik sangat tergantung bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai 

politik. 

Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini mengenai 

peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Kota Tanjungpinang dalam proses pelaksanaan penetapan calon anggota 
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legislatif pada pemilu tahun 2014, maka penulis akan menjelaskan dengan 

definisi konsep yang penulis gunakan dalam mencari informasi mengenai 

permasalahan yang ditemukan dilapangan. Terdapat 4 (empat) hal yang 

penting dalam menunjukkan bagaimana pengorganisasian dipartai politik 

dalam melakukan rekrutmen politik. Pamungkas, (2011:93).  

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan  

Pada tahapan ini pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 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 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang untuk ikut serta dalam memperebutkan 

kursi legislatif di tahun 2014.  

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Kota Tanjungpinang melalui proses rekrutmen calon legislatif sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Krena 

bagaimanapun sistem partai politik di Indonesia masih bersifat sentralistik dan 

sangat mempertimbangkan masukan dari pimpinan partai politik di pusat. 
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2. Siapa yang menyeleksi  

Peneyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat.Yang disebut lembaga 

ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. 

Pamungkas, (2011:93)  

Menyeleksi para anggota legislatif dalam keikutsertaannya dalam pemilu 

menjadi indikator penting proses rekrutmen politik. Dalam penelitian ini, Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) membuat team pemenangan dinamakan team 

lajnah pemenangan pemilu (LP2) yang terdiri dari Ketua Dewan Pimpinan 

Cabang (DPC) dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC).Ketua team lajnah 

pemenangan pemilu (LP2) dan Sekretaris team lajnah pemenangan pemilu (LP2) 

dan klu di Kecamatan dinamakan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Persatuan 

Pembangunan (PPP).Bagaimana mekanisme penyeleksian partai dilakukan 

dengan baik, sehingga dapat di lihat apakah PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) 

telah mampu menjalankan sistem penyeleksian ini dengan sempurna. 

3. Dimana kandidat diseleksi  

Nama kandidat Calon legislatif yang lolos seleksi di tingkat kecamatan 

akan dibawa ke tingkat kota dan mengenai tempat dimana akan diseleksi sesuai 

dengan rapat tim Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) untuk menentukan lokasi 

penyeleksian bisa saja di kantor atau secretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang atau ditempat lain 

yang disepakati oleh Tim Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2).  
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4. Bagaimana kandidat diputuskan  

Kandidat –kandidat yang namanya lolos seleksi  di tingkat kecamatan 

akan dibawah ke tingkat kota dan team Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) 

akan menyeleksi kembali siapa yang akan lolos melalui kriteria dan syarat 

sudah ditentukan partai dan nama-nama yang sudah diseleksi oleh team 

Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) akan dikoordinasikan lagi dengan Dewan 

Pimpinan Cabang (DC) dan Dewan Pimpinan Cabang (DC) serahkan ke 

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) 

menyetujui barulah itu dinyatakan calon anggota legislatif dari Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang.  

H Penutup 

1. Kesimpulan  

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang menjadi penentu wajah partai 

diruang publik. Siapa mereka, dari mana asalnya, apa ideologisnya, 

bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan 

menjadi petunjuk awal wajah politik partai diruang publik. Pada penelitian ini 

penulis melakukan penelitian pada salah satu partai politik yaitu Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang. Dengan menjalankan 

Petunjuk Pelaksana dengan baik dan benar, maka rekrutmen akan 

menciptakan kader-kader yang berkualitas dan mempunyai sumber daya 

manusia yang memadai. Sebaliknya apabila Partai Persatuan Pembangunan 
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(PPP) Kota Tanjungpinang tidak menjalankan Petunjuk Pelaksana maupun 

dengan baik dan benar maka rekrutmen tidak menghasilkan kader-kader yang 

berkualitas.  

 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang dalam 

melakukan rekrutmen masih banyak kendala seperti administrasi dan dalam 

proses rekrutmennya masih tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksana maupun 

AD/ART dimana rekrutmen dilakukan hanya berdasarkan kepentingan di 

internal partai.  

 Mekanisme proses rekrutmen politik di Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) Kota Tanjungpinang dalam pemilihan calon anggota legislatif tahun 

2014 tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksana AD/ART dimana dalam proses 

rekrutmen yang dilakukan lebih melihat popularitasnya dan segi finansialnya 

seperti keuangan yang memadai dan tidak melihat dari segi kualitas dan 

kapabilitasnya.  

Mekanisme proses rekrutmen di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Kota Tanjungpinang ada perbedaan dari tahun 2009 ke 2014 yaitu dalam 

proses rekrutmen yang dilakukan pada tahun 2009 proses rekrutmen diluar 

kader itu sebesar 20% dan pada pemilu tahun 2014 ini naik menjadi 40%.  

2. Saran  

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang harus 

melaksanakan proses rekrutmen politik calon legislatif Kota Tanjungpinang 

berdasarkan Petunjuk Pelaksana, AD/ART. Karena masih ditemui kendala 
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atau hambatan dalam proses rekrutmen politik yang tidak sesuai dengan 

Petunjuk Pelaksana AD/ART. 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang dalam 

melakukan proses rekrutmen calon legislatif Kota Tanjungpinang pada tahun 

2014, sebaiknya lebih mengutamakan kader internal dan berkompoten yang 

sudah lama memahami masalah dan banyak pengalamannya dibidang politik 

bukan merekrut dari orang-orang yang diluar kader, karena saat ini yang 

terpilih adalah dari luar kader.  

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang dalam 

melakukan rekrutmenya jangan lebih melihat popularitasnya dan egi finansial 

keuangan yang banyak tetapi lebih melihat kualitas dan kapabilitas yang 

dimiliki seorang calon. Hal inilah yang harus diperbaiki dalam proses 

rekrutmen yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota 

Tanjungpinang.  

Dalam melakukan proses rekrutmen di Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) Kota Tanjungpinang masalah administrasi harus bisa diselesaikan 

dengan cepat, karena masalah administrasi ini sangat fatal, karena dari tahap 

administrasi inilah dimulai dari pendaftaraan caleg di Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) Kota Tanjungpinang. Agar dalam proses rekrutmen 

selanjutnya tidak ada lagi bermasalah dengan administrasi.  
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Dalam melakukan proses rekrutmen di Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) Kota Tanjungpinang masih banyak kendala seperti keterwakilan 

perempuan dalam memenuhi kota, disini Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) Kota Tanjungpinang masih sulit untuk memenuhi keterwakilan 

perempuan 30%, karena setiap perempuan yang sudah menjadi caleg dari 

pihak suaminya tidak suka untuk istrinya menjadi caleg, sehingga disinilah 

caleg perempuan harus keluar meskipun sudah jadi calon legislatif.  
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