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ABSTRAK 

 

Rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-

kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif dikegiatan politik, 

dalam penelitian ini penulis mengambil judul rekrutmen politik dalam penetapan 

calon legislatif 2014-2019 (studi kasus : DPD Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang pada pemilu tahun 2014-2019) diantaranya fungsi rekrutmen 

politik. 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 Kota Tanjungpinang tidak sesuai dengan Petunjuk 

Pelaksanaan dan AD/ART Partai Golkar yang membahas mengenai penetapan 

calon anggota legislatif yang tidak objektif dan “kutu loncatan politik”. Partai 

Golkar dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, menempatkan pada posisi 

kedua dengan perolehan 4 (empat) kursi, meningkat daripada pemilihan umum 

tahun 2009 dan berhasil menempatkan keterwakilan perempuan dikursi legislatif 

(DPRD) Kota Tanjungpinang. Tentunya Partai Golkar Kota Tanjungpinang, 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 Kota Tanjungpinang dalam penetapan calon legislatif pada 

pemilihan umum legislatif tahun 2014. Dengan menggunakan pendekatan metode 

kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Partai Golkar tidak menjalankan 

proses rekrutmen berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan AD/ART Partai Golkar, 

diantaranya yang penulis dapatkan dilapangan bahwa Partai Golkar tidak bisa 

memberdayakan kader internal partai, tetapi lebih mengutamakan kader dari 

eksternal partai, sehingga beberapa orang kader internal yang loncat ke partai lain.  

Kesimpulan penelitian ini adalah Partai Golkar Kota Tanjungpinang hanya 

memikirkan kemenangan sebagai indikator utama dan rekrutmen untuk 

menjadikan kader itu nomor 2 (dua), kandidat yang dinominasikan hanya 

berdasarkan kedekatan emosional (subjektif). Partai Golkar yang memiliki fungsi 

rekrutmen politik, haruslah dapat menerap skan dengan baik fungsinya yang 

berarti bahwa rekrutmen harus dapat menemukan orang-orang terbaik untuk 

dicalonkan menjadi anggota DPRD Kota Tanjungpinang berdasarkan Petunjuk 

Pelaksanaan dan AD/ ART yang ada Partai Golkar.  

 

Kata Kunci: Partai Politik, Partai Golkar, Rekrutmen Politik, Kutu Loncatan 

Politik 
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ABSTRACT  
  

Political Recruitment is the process by which individuals or groups of 

individuals involved in active political roles of political activity, in this study the 

authors take the title in the determination of political recruitment candidates 2014-

2019 (case study: DPD Golkar Party Tanjungpinang on election years 2014-2019) 

political recruitment function. A very important function in a political party 

because of the recruitment process will be created in the regeneration of the 

leadership of political parties.  

Considerations underlying this study because of political recruitment 

Golkar Party Tanjungpinang do not comply with the Operations Manual and the 

AD/ART Golkar Party that discussed the determination of legislative candidates 

who are not objective and "ticks political springboard."Golkar Party in the 

legislative elections of 2014, placing at the second position with the acquisition of 

four (4) seats, an increase rather than a general election in 2009 and successfully 

at women's representation in the legislature (DPRD) Tanjungpinang. Surely 

Golkar Tanjungpinang, it should run the recruitment process well.  

This study author uses the theory of political recruitment at Sigit 

Pamungkas book entitled "Theory and Practice of Political Parties in Indonesia" 

theory aims to find out how the recruitment process conducted Golkar Party 

Tanjungpinang in setting the legislative candidates in the legislative elections of 

2014. research, the writer uses a qualitative method approach. In this study it was 

found that the Golkar Party no recruitment processes based Implementation 

Guidelines and the AD/ART Golkar, fig Diant writer get on the field that Golkar 

Party can not empower internal party cadres, but prefers external cadre of the 

party, so some internal cadres skip to another party.  

The conclusion of this study is the Golkar Party Tanjungpinang just 

thinking about winning as the main indicator of the cadre and recruitment to make 

it number two (2), which was nominated candidates based solely on emotional 

closeness (subjectivity). Golkar Party which has the function of political 

recruitment, it should be the one to apply its function properly, which means that 

recruitment should be able to find the best people to be nominated by members of 

City Council Tanjungpinang Implementation Guidelines and the AD/ART 

existing Golkar Party.  

  
Keywords: Political Party, The Golkar Party, Political Recruitment, Changed 

Identity Politic 
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A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu Negara yang menjalankan sistem demokrasi, 

akan tetapi pembangunan demokrasi di Indonesia seperti banyak mengalami 

rintangan dan halangan. Setelah mengalami suatu fase perubahan kehidupan 

politik yang sering kita kenal dengan reformasi, bangsa Indonesia saat ini merasa 

sedang menikmati demokrasi yang ditunjukkan dengan terbukanya kebebasan, 

ruang aspirasi publik yang luas, serta sistem multipartai yang membuat partai 

menjadi ramai dan kompetitif. Akan tetapi semua itu hanyalah topeng demokrasi 

belaka, di belakang itu ada banyak permasalahan yang menghambat demokrasi di 

Indonesia sebut saja permasalahan birokrasi, perselingkuhan elit politik dengan 

para pengusaha, korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan partai politik saat ini juga 

merupakan penghambat bagi demokrasi di Indonesia.
1
 

Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, tujuan dan nilai yang sama tujuan dari kelompok ini adalah 

merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 

Budiardjo (2003:160). Dalam konteks ini, menarik disimak pendapat Firmanzah. 

Menurutnya (2011:73) Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan 

sebagai pencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin 

yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang 

diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin 

semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya, perlu proses pendidikan 

                                                 
1
Niko Efriza, Dkk, 2013, The Political Recruitment Of Hanura Party (Study Qualitative in the 

branch board of HANURA Party Bogor), Jurnal PPKN UNJ Online Volume 1, Nomor 2, 

Http://Skripsippknunj.Org. Issn: 2337-5205, di akses 12 Maret 2014. 

 

http://skripsippknunj.org/


6 

 

 

baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan 

karakter pemimpin. 

Dalam mendapatkan pemimpin tersebut  haruslah dilakukan suatu proses 

rekrutmen. Rekrutmen merupakan sarana dari partai politik untuk mendapatkan 

kader yang berpotensi untuk ditempatkan dalam jabatan publik. Fungsi rekrutmen 

menjadi sangat penting didalam partai politik. Sebagaimana dijelaskan 

Pamungkas, (2011:90) 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 diruang publik sangat tergantung pada 

bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik. 

Keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi 

kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka 

sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi 

yang sehat dan efektif. Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan 

demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya 

sebagai agen di dalam rekrutmen politik. 

Rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-

kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Czudnowski (dalam 

Pamungkas, 2011:91). Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting 

bagi partai politik. Fungsi rekrutmen ini menjadi fungsi ekslusif partai politik dan 

tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi 
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abadi partai politik. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal 

melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik 

Pada pelaksanaan pemilu 2014 partai politik bukan hanya dituntut untuk 

menjadi partai pemenang pemilu, namun lebih dari itu partai politik harus mampu 

menempatkan kader-kader yang benar-benar mampu dan memiliki akseptabilitas, 

kreadibilitas, akuntabilitas dan kualitas bakal calon sebagai indikator utama dalam 

rangka untuk meningkatkan popularitas  partai dimasyarakat.  

Kader-kader tersebut tidak akan didapatkan apabila partai politik hanya 

melakukan proses rekrutmen seperti menyiapkan kader-kader berdasarkan 

hubungan dekat dan popularitas saja yang dapat masuk menjadi kader yang akan 

disiapkan untuk mengisi jabatan politik tersebut. 

Menurut Firmanzah (2007:92) mengemukakan bahwa partai politik harus 

melaksanakan fungsi rekrutmen politik: 

“Rekrutmen politik merupakan 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 dipundak mereka terdapat segudang 

permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan”. 

  

Pendapat di atas tentu sangat relevan dengan kondisi sekarang ini, dimana 

pada pemilihan umum tahun 2014 ini ternyata mempengaruhi kualitas calon 

anggota legislatif  yang diusung oleh masing-masing partai politik, partai politik 

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

politik lebih memprioritaskan perolehan suara dalam pemilihan umum. 
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Partai Golongan Karya adalah partai yang demokratis yang memiliki 

komitmen pada demokrasi. Dalam masyarakat yang demokratis dan terbuka maka 

hanya Partai Golongan Karya yang demokratis dan terbuka pula yang akan 

mendapatkan dukungan rakyat. Dengan kata lain, Partai Golongan Karya hanya 

akan bertahan dan berjaya jika dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan 

yang demokratis, dan berjuang untuk demokrasi.
2
 

Sebuah partai yang notabene adalah partai besar mempunyai infrastruktur 

yang solid, mengakar, loyalitas, dan responsif, sudah cukup berpengalaman di 

Indonesia dalam merekrut kader-kadernya untuk diposisikan dalam struktur 

organisasi maupun ditempatkan di pemerintahan, dan mempunyai track record 

tersendiri dimana masyarakat bisa menilai bagaimana sepak terjang partai tersebut 

selama ini. Sampai saat ini pun jebolan tokoh besar dan partai-partai nasional 

merupakan tokoh dari pada kader-kader Partai Golongan Karya, seperti Jusuf 

Kalla, Akbar Tanjung, dari Partai Nasdem Surya Paloh, dari Partai PDI-

Perjuangan Tjahjo Kumolo dan beberapa tokoh-tokoh lainnya.  

Sebagai partai modern, Partai Golongan Karya memiliki sejumlah potensi 

atau kekuatan yang dapat dijadikan modal perjuangan dalam rangka 

merealisasikan doktrin, visi, misi, platform dan pokok program perjuangannya. 

Melihat potensi historis Partai Golongan Karya telah berusia lebih dari setengah 

dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh 

lapisan, Partai Golongan Karya memiliki pengalaman yang panjang dalam 

menyertai perjalanan bangsa baik dibidang pemerintahan, legislatif, yudikatif. 

                                                 
2
 Akbar Tandjung. The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era 

Transisi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal 386. 
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Serangkaian perjalanan panjang ini merupakan potensi historis yang luar biasa 

dimiliki oleh Partai Golongan Karya. 

Partai Golongan Karya berpijak pada landasan (platform) tetap tegaknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya dari pijakan ini maka Partai 

Golongan Karya berwawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa 

Indonesia adalah satu dan menyatu. Landasan tersebut yang menjadi acuan dan 

arah dari mana dan kemana perjuangan Partai Golongan Karya hendak menuju. 

Dengan landasan ini maka Partai Golongan Karya terbuka bagi semua 

golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, 

budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Partai Golongan 

Karya diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam 

rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi-posisi politik. 

Partai politik dalam penelitian ini merupakan Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang yang dalam hal ini dikatakan masih tetap eksis dan meningkat dari  

pemilu ke pemilu. Pada pemilihan umum tahun 2009 Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang menempatkan pada posisi ke-3 (tiga) dan memperoleh 3 (tiga) 

kursi di DPRD Kota Tanjungpinang, sedangkan pada pemilihan umum tahun 

2014 sekarang ini Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang semakin 

meningkat dan menempatkan pada posisi ke-2 (dua) dengan perolehan 4 (empat) 

kursi di DPRD Kota Tanjungpinang. Selanjutnya Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang mulai dari reformasi 1998 sampai tahun 2009 itu belum ada 

keterwakilan perempuan yang menempatkan kursi di DPRD Kota Tanjungpinang, 
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namun pada tahun 2014 ini Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang berhasil 

menempatkan keterwakilan perempuan dikursi DPRD Kota Tanjungpinang. 

Eksistensi Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang tersebut 

menunjukkan bahwa Partai Golongan Karya telah berhasil menjadi partai yang 

dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Kota Tanjungpinang walaupun masih 

menempati pada posisi ke-2 (dua) daripada partai PDI-Perjuangan. Dalam hal ini 

tentunya Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang sudah menjalankan 

fungsinya dalam melakukan rekrutmen kader dengan baik dan benar. Fungsi 

rekrutmen yang penulis maksudkan adalah fungsi rekrutmen dalam hal penetapan 

calon legislatif (DPRD) Kota Tanjungpinang) pada pemilihan umum tahun 2014. 

Apabila dikaitkan dengan pemilihan umum calon anggota legislatif 

tentunya harus dari hasil rekrutmen yang baik dan benar, kandidat yang menjadi 

calon anggota legislatif yang akan menduduki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Tanjungpinang berasal dari rekrutmen yang dilakukan oleh Partai 

Golongan Karya Kota Tanjungpinang. 

Kumpulan Petunjuk Pelaksanaan dan Keputusan DPP Partai Golongan 

Karya untuk tahun 2009-2015 ini memuat berbagai macam peraturan-peraturan 

yang harus dilakukan Partai Golongan Karya dalam menjalankan aktifitas politik. 

Dalam penelitian ini penulis fokus pada masalah rekrutmen dalam penetapan 

calon legislatif dalam Kumpulan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golongan 

Karya untuk tahun 2009-2015 dalam pasal  11 dan 12. Di dalam pasal ini 

menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen yang harus dilakukan Partai Golongan 



11 

 

 

Karya untuk menjaring calon legislatif yang berkompeten dapat menjembatani 

aspirasi masyarakat berdasarkan platform partai yang ada. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka proses pelaksanaan rekrutmen 

politik dalam penetapan calon legislatif (DPRD) Kota Tanjungpinang oleh Dewan 

Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang pada pemilihan 

umum tahun 2014 tentunya sudah menjalankan peraturan yang ada, namun pada 

kenyataannya belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana diharapkan. Dalam hal 

ini dapat dilihat dari beberapa indikasi atau gejala, antara lain sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan sejarah perjalanan panjang Partai Golongan Karya 

merupakan partai yang selalu mengutamakan dan berupaya meningkatkan 

kualitas para kadernya. Namun dalam pelaksanaan penetapan calon 

anggota legislatif oleh DPD Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang 

belum bisa memberdayakan dan membesarkan para kadernya, kalaupun 

ada kader itu besar dengan sendirinya, buktinya dari 88 (delapan puluh 

delapan) orang kader inti partai itu tidak ada yang diperjuangkan Partai 

Golongan Karya. Dalam hal ini malahan mengambil atau merekrut kader 

eksternal (bukan kader) dan mencomot kader yang sudah jadi, sehingga 

ada beberapa orang kader internal Partai Golongan Karya melakukan 

loncatan ke partai yang lain. 

2. Proses pelaksanaan rekrutmen politik di Partai Golongan Karya, dalam hal 

penetapan calon legislatif oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan 

Karya Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya menjalankan kriteria atau 

persyaratan yang di amanahkan Petunjuk Pelaksanaan dan Keputusan 
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Musyawarah Nasional VIII Partai Golongan Karya Nomor : VI/MUNAS-

VIII/GOLKAR/2009 tentang persyaratan atau kriteria penetapan calon 

legislatif tahun 2014. Dimana gejala tersebut dapat dilihat bahwa Partai 

Golongan Karya Kota Tanjungpinang dalam melakukan rekrutmen tidak 

objektif, hanya berdasarkan kedekatan emosional (subjektif). Selanjutnya 

Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang cuma memikirkan 

kemenangan sebagai indikator utama dan rekrutmen untuk menjadikan 

kader nomor 2 (dua), serta loyalitas kader di partai tidak menjadi ukuran, 

tetapi massa.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga perumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Proses Rekruitmen Politik dalam 

Penetapan Calon Legislatif  yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2014?” 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk Mengetahui dan Memahami Bagaimanakah Tahapan dan 

Mekanisme Rekruitmen yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang dalam Penetapan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 

2014? 

D. Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Yang mencoba  mengungkapkan dan menggambarkan Rekrutmen 
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Partai Golkar dan bagaimana proses penetapan calon anggota legislatif DPD 

Partai Golkar Kota Tanjungpinang. 

D. Teknik  dan Alat Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

2. Observasi  

3. Dokumentasi  

E. Landasan Teori 

1. Partai Politik 

Partai politik merupakan pilar dari kehidupan politik yang demokratis. Hal 

ini disebabkan karena pada hakekatnya partai politik menjamin terselenggranya 

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

Secara umum partai politik adalah sebagai suatu kelompok yang terorganisasi 

yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang 

sama. Tujuan dari kelompok ini merebut kedudukan politik untuk melaksanakan 

kebijakan mereka. Miriam Budiardjo, (2008: 404) 

Dalam konteks ini menarik disimak pendapat Pamungkas, Menurutnya 

(2011:5), Sebagai sebuah organisasi, partai politik merupakan entitas 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. 

Berdasarkaan pendapat tersebut, menjadi jelaslah bahwa partai politik 

hendaklah melakukan fungsinya dengan baik, antara lain fungsi rekrutmen politik. 
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jika dikaitkan dengan penelitian ini, bagaimana partai politik khususnya Partai 

Golongan Karya Kota Tanjungpinang dapat mengambil suatu langkah dalam 

membangun suatu rangkaian dimasyarakat guna merebut kursi legislatif dimana 

fungsinya adalah sebagai upaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang telah 

memilihnya. 

2. Rekrutmen politik 

Rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-

kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Czudnowski (dalam 

Pamungkas, 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 kemasyarakatan 

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 masyarakat, dekat 

dengan masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga bisa 

meningkatkan citra partai. Schattchneider, (dalam Pamungkas, 2011:89) 

Menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti 

menjadi partai politik. 

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai 

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

rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin di 

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



15 

 

 

Pengorganisasian masyarakat di luar partai politik tidak menjalankan fungsi 

rekrutmen politik, karenannya fungsi ini sekaligus menunjukkan pembedaan 

paling nyata antara partai politik dan bukan partai 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 dan mampu untuk 

menjembatani aspirasi masyarakat.  

Tugas utama yang harus di emban oleh partai politik dalam hal ini adalah 

menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas yang nantinya akan “diadu” 

dengan partai lain melalui mekanisme pemilu. 

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 di atas 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-permasalahan yang 

sedang terjadi sehingga keberadaan sebuah partai politik tidak hanya sebatas 



16 

 

 

syarat bagi sebuah negara demokarasi namun sudah 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. 

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 diruang publik sangat tergantung pada 

bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik. Pamungkas (2011:91). 

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 telah ditetapkan. 

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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Proses rekrutmen politik terdapat beberapa tahapan-tahapan, terdapat tiga 

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

(dalam Pamungkas, 2011:92). Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan 

tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai 

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

(empat) hal yang dapat menunjukkan begaimana pengorganisasian partai politik 

dalam rekrutmen politik, antara lain : 

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan. 

Pada tahapan ini pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang melakukan sebuah penjaringan melalui aturan yang ada 

mengenai siapa yang pantas dan berhak untuk ikut serta menjadi bakal 

calon anggota legislatif yang akan diusung oleh DPD Partai Golongan 

Karya Kota Tanjungpinang untuk serta memperbutkan kursi legislatif di 

tahun 2014, dimana proses rekrutmen calon legislatif sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku di Partai Golongan Karya secara nasional dan di 

daerah disesuaikan dengan kondisi di daerah namun tidak lari dari aturan 

yang berlaku atau ditentukan oleh Partai Golongan Karya secara nasional. 

2. Siapa yang menyeleksi 

Dalam tahapan ini tentunya dapat diketahui bahwasanya dibentuk tim atau 

lembaga penyeleksi bakal calon anggota legislatif dilakukan sesuai 

tahapan yaitu dilakukan penyeleksian oleh tim dan nama-nama tersebut  

diserah ke pengurus kecamatan untuk dimintai saran dan masukan, lalu 
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nama-nama dibawa ke tingkat DPD yang nantinya akan diseleksi oleh tim 

yang terdiri pengurus anggota DPD Kota Tanjungpinang. 

3. Dimana kandidat diseleksi 

Nama-nama kandidat yang lolos seleksi oleh tim dan dimintai saran dan 

masukan di tingkat Kecamatan selanjutnya dibawa ketingkat DPD dan 

mengenai tempat dimana akan diseleksi disesuaikan dengan rapat tim 

penyeleksi untuk menentukan lokasi penyeleksian bisa saja di kantor atau 

sekretariat DPD Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang atau ditempat 

lain yang disepakati oleh tim penyeleksi. 

4. Bagaimana kandidat diputuskan 

Kandidat yang nama-namanya lolos seleksi oleh tim, diserahkan kepada 

pengurus Kecamatan lalu lolos ke tingkat DPD dan DPD akan menyeleksi 

kembali siapa yang akan lolos melalui kriteria dan syarat yang sudah 

ditentukan 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 selanjutnya akan dilakukan rapat pleno penetapan nama-

nama yang lolos diseleksi. 

F. Hasil Penelitian 

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

Karya Kota Tanjungpinang Pada Pemilu 2014 

 Rekruitmen politik adalah proses menarik dan mengajak orang untuk 

menjadi anggota partai politik dan aktif dalam kegiatan politik. Proses rekruitmen 
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politik meliputi metode rekruitmen, sumber perekrutan dan cara seleksi, sehingga 

anggota partai politik yang telah direkrut benar-benar berkualitas dan membawa 

kemajuan. Terdapat tiga tahap dalam proses rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, 

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

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

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

memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi ketika memutuskan 

siapa yang dinominasikan. Sementara itu tahap pemilu adalah tahap terakhir yang 

menentukan siapa yang memenangkan pemilu. 

 Tahap rekrutmen politik ini bertujuan untuk mendapatkan calon-calon 

yang berpotensi untuk menduduki calon anggota legislatif (DPRD). Dalam hal ini 

Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang melakukan rekrutmen politik melalui 

beberapa tahapan, antara lain anggota partai memenuhi persyaratan, kemudian 

dilakukan pendidikan dan pelatihan kader, barulah disaring dan dipersiapkan 

untuk dijadikan calon legislatif. 

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa orang responden 

yang peneliti dapatkan dilapangan dari Tim dan juga DPD Partai Golongan Karya 

Kota Tanjungpinang, bahwa tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh Partai 

Golongan Karya melalui beberapa tahapan  seperti yang dijelaskan oleh Katz dan 

Crotty (dalam Pamungkas 2011:92) yaitu; sertifikasi, penominasian dan tahap 

pemilu.  

 Pertama, berdasarkan Keputusan Petunjuk Pelaksanaan No 2, 

mengamanahkan beberapa hal untuk penyusunan dibentuk sebuah Tim. Tim 
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terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Kaderisasi, Ketua Organisasi, 

Ketua Bidang Hukum, AMPG, KPPG. Tim ini yang akan membahas nama-nama 

yang akan maju bacaleg dinamakan Tim 9 (Sembilan). Tim ini yang menyeleksi 

setelah diseleksi sudah berbentuk draft, kemudian ditawarkan di Kecamatan untuk 

dimintai tanggapan, saran, mengevaluasi, termasuk boleh mengusulkan nama-

nama baru/orang baru. berbeda dengan tahun 2009 yang mana proses penyusunan 

nama-nama dimulai dari Kecamatan baru diserahkan ke DPD meskipun DPD pun 

sudah punya nama-namanya dan Pimpinan Kecamatan tergabung ke dalam Tim. 

Sedangkan tahun 2014 ini Tim tersebutlah yang menggodok langsung nama-nama 

tersebut, dan Pimpinan Kecamatan tidak tergabung ke dalam Tim. 

 Tahapan selanjutnya tahapan penominasian setelah nama-nama 

ditawarkan di Kecamatan untuk dimintai saran dan masukan kemudian 

direkomendasi kembali ke Tim atau DPD barulah nama-nama tersebut dibahas 

lagi oleh Tim dan ditetapkan oleh DPD II, selanjutnya diputuskan ditentukan oleh 

di DPD I Provinsi. Pada tahapan tersebut Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang banyak sekali kader inti (internal), namun Partai Golkar tidak bisa 

memberdayakan kader-kader internal dan membesarkannya, dalam hal ini Partai 

Golongan Karya lebih mengutamakan merekrut kader eksternal, sehingga 

beberapa kader internal merasa tidak diberdayakan dan melakukan loncatan ke 

partai yang lain.  

 Dengan demikian, bisa dilihat dari 88 orang kader internal tersebut tidak 

diperjuangkan. Padahal aturan di Partai Golkar itu mengutamakan kader internal 

dari bawah berdasarkan azar prestasi (merit system), loyalitas, militansi atau kader 
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yang sudah memahami nilai-nilai dan keterampilan yang diterapkan Partai 

Golkar, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan kader barulah dipersiapkan 

untuk menjadi calon yang akan ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

di analisa bahwa Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang dalam melakukan 

rekrutmen belum sepenuhnya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan AD/ART 

Partai Golongan Karya yang ada. 

 Selanjutnya tahapan pemilu yang merupakan tahapan terakhir, dimana 

setelah Tim tersebut mendapatkan nama-nama calon atau kandidat yang sesuai 

dengan persyaratan yang ada di partai, barulah direkomendasikan ke DPD I 

Provinsi untuk ditetapkan sebagai calon serta penetapan nomor urut untuk 

mengikuti pemilu dan mendaftarkan diri ke KPU. 

2. Mekanisme Pelaksanaan Rekrutmen Politik dalam Penetapan Calon 

Legislatif (DPRD) Kota Tanjungpinang oleh DPD Partai Golongan 

Karya Kota Tanjungpinang pada Pemilu Tahun 2014. 

 Pemilihan umum tahun 2014 yang 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. Partai politik dalam penelitian ini merupakan Partai Golongan 

Karya Kota Tanjungpinang. Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang mulai 

melaksanakan proses rekrutmen politik sejak dikeluarkannya Surat Keputusan 

pengesahan tim seleksi pada tanggal 29 Januari 2013. Golkar melakukan 

rekrutmen itu 1 tahun sebelum pencalonan pada bulan April tahun 2013, setelah 
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diseleksi dan diwawancarai calon-calon tersebut baru ditetapkan untuk caleg dari 

Golkar Kota Tanjungpinang.  

 Rekrutmen politik khususnya dalam proses penetapan calon legislatif 

(DPRD) itu tidak jarang ditemukan kendala-kendala atau hambatan baik di dalam 

pelaksanaan maupun prosesnya. Kendala yang dihadapi Partai Golongan Karya 

Kota Tanjungpinang, dimana Golkar terlalu over kader, kader Partai Golongan 

Karya itu banyak sekali. Dalam hal ini menimbulkan kesulitan bagi Partai 

Golongan Karya Kota Tanjungpinang dalam menetapkan dan menempatkan 

kader-kader tersebut, sehingga banyak kader internalnya melakukan loncatan atau 

pindah ke partai yang lain. Padahal jika Partai Golongan Karya memperhatikan 

petunjuk pelaksanaannya yang ada sesuai dengan permasalahan yang penulis 

angkat dalam penelitian ini, dimana dalam menjalankan tugasnya itu berpedoman 

kepada  Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-

227/DPP/GOLKAR/2013 tentang pedoman penyusunan daftar calon anggota 

DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. pada pasal 1 dan 2 sudah 

dijelaskan seharusnya Partai Golongan Karya itu lebih mengoptimalkan peran dan 

fungsinya serta pendayagunaan sumber daya kader Golkar. Mereka tidak akan 

mengalami kesulitan dalam menempatkan kader atau menominasikan kandidat 

untuk di calonkan.  

 Dalam hal ini Golkar tidak memperhatikan hal tersebut, Golkar hanya 

memikirkan suara dan kemenangan di pemilihan umum, dan rekrutmen dalam 

menempatkan kader itu menjadi nomor 2 (dua). Seharusnya permasalahan 

tersebut tidak harus terjadi terhadap partai yang selama ini  sudah cukup terkenal 
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akan trackrecordnya dalam melakukan rekrutmen. Terkait dengan mekanisme 

pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan Partai Golongan Karya, dalam hal ini 

terdapat empat hal penting dalam menunjukkan pengorganisasian partai politik. 

Sebagaimana dijelaskan Pamungkas, (2011:93), antara lain: 

1. Siapa Kandidat yang dinominasikan  

Kandidat yang dinominasikan di Partai Golongan Karya itu kandidat yang 

hanya berdasarkan kedekatan emosional, bukan kandidat yang loyal dan 

juga memahami nilai atau pemahaman yang diterapkan Partai Golongan 

Karya 

2.   Siapa yang menyeleksi  

Sesuai Petunjuk Pelaksanaan Partai Golkar mengamanahkan terlebih 

dahulu membentuk tim, dan tim inilah yang menyeleksi. Tim tersebut 

dinamakan tim 9 (sembilan). Di dalam Pamungkas tim tersebut dinamakan 

agensi partai  

3. Dimana kandidat diseleksi  

Kandidat diseleksi diseputaran Kota Tanjungpinang atau di sekretariat 

Partai Golkar Kota Tanjungpinang  

4. Bagaimana kandidat diputuskan  

Setelah diseleksi oleh tim, kemudian diserahkan ke Pimpinan Kecamatan 

untuk dimintai saran dan masukan, kemudian direkomendasikan ke DPD 

II Partai Golongan Karya, selanjutnya, ditentukan dan ditetapkan oleh 

DPD I Provinsi  
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G. Penutup 

1. Kesimpulan 

  Rekrutmen politik merupakan fungsi yang menjadi penentu wajah partai 

diruang publik. Siapa mereka, dari mana asalnya, apa ideologinya, bagaimana 

pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi 

petunjuk awal wajah politik partai diruang publik. Wajah partai diruang publik 

tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik. Pada 

penelitian ini penulis melakukan penelitian pada salah satu partai politik yaitu 

Partai Golongan Karya di Kota Tanjungpinang. Dengan menjalankan Peraturan 

Organisasi maupun Petunjuk Pelaksanaan dengan baik dan benar, maka rekrutmen 

akan menciptakan wajah partai diruang publik, namun sebaliknya apabila Partai 

Golongan Karya Kota Tanjungpinang tidak menjalankan Peraturan Organisasi 

maupun dengan baik maka rekrutmen tidak menciptakan wajah partai diruang 

publik. 

a. Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang dalam melakukan rekrutmen 

belum sepenuhnya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan maupun AD/ART 

yang ada, dimana rekrutmen yang dilakukan masih berdasarkan kedekatan 

emosional (subjektif). dimana di dalam Petunjuk Pelaksanaan tersebut 

menegaskan lebih mengoptimalkan sumber daya kader untuk menduduki 

anggota legislatif, namun dalam hal ini Golkar belum bisa 

memberdayakan kader-kadernya yang sudah lama aktif tersebut, sehingga 

beberapa orang kader internal partai Golkar melakukan loncatan ke partai 

yang lain. 
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b. Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang dalam menempatkan kandidat 

ke dalam suatu daerah pemilihan belum berjalan dengan benar, itu dapat 

dilihat dari beberapa kandidat mencalonkan di luar daerah domisili 

pemilihan. 

c. Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang tidak mempunyai nilai 

ideologi lagi untuk membesarkan kader, kalaupun ada itu kader besar 

dengan sendirinya, buktinya dari kader 88 orang kader inti atau internal 

tidak bisa diperjuangkan Partai Golongan Karya. Golkar hanya mengambil 

kader yang sudah jadi (eksternal) bukan kader inti. Padahal di dalam 

Petunjuk Pelaksanaan sudah ditegaskan harus mengoptimalkan kader 

internal partai. 

d. Pada Pemilihan umum legislatif tahun 2014 Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang sudah menjalankan Undang-undang No 2 Tahun 2011 

tentang partai politik dimana mengamanahkan dengan mempertimbangkan 

30% keterwakilan perempuan. Dalam hal ini Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang pada pemilihan umum tahun 2014 berhasil menempatkan 

Posisi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang yaitu Hj. 

Mimi Betty Wilingsih, dimana pada tahun sebelumnya dimulai dari 

reformasi 1998 sampai pada tahun 2009 itu ditempatkan calon legislatif 

laki-laki semua. 

2. Saran 

a. Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang harus melaksanakan 

proses rekrutmen politik calon legislatif Kota Tanjungpinang 
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berdasarkan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan, AD/ART, 

maupun ideologi dan platform yang ada pada Partai Golongan Karya. 

Karena masih ditemui kendala atau hambatan dalm proses rekrutmen 

politik yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 

b. Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang dalam melakukan proses 

rekrutmen calon legislatif Kota Tanjungpinang pada tahun 2014, 

sebaiknya lebih mengutamakan kader internal yang berkompeten yang 

sesuai hasil dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh Partai 

Golongan Karya Kota Tanjungpinang, ketimbang merekrut kader yang 

diluar partai berdasarkan faktor subjektif saja. 

c. Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang harus jelas ideologi yang 

dianut, dari kejelasan ideologi inilah suatu partai politik memberikan 

kejelasan pula pada identitas para politisinya sendiri, karena publik 

memang mengidentifikasi seorang politikus dengan ideologi tertentu 

yang dianutnya.  

d. Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang harus komitmen kalau 

memang Partai Golongan Karya itu partai kader, bukan partai massa. 

Dalam hal ini masih ditemukan bahwa Partai Golongan Karya Kota 

Tanjungpinang masih menempatkan popularitas dan kemenangan 

sebagai indikator utama, bukan kualitas rekrutmen sebagai pilihan 

utama. 

e. Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang harus meningkatkan lagi 

fungsi pengawasan dan pemahaman mengenai Peraturan Perundang-
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Undangan juga peraturan organisasi yang ada di partai. Dengan 

pemahaman yang baik maka proses rekrutmen politik Partai Golongan 

Karya Kota Tanjungpinang akan berjalan dengan baik. Agar tidak 

terjadi ketidakpuasan baik itu internal, eksternal pengurus maupun 

DPD Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang. 
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