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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.Tinjauan Partai Politik 

 
1. Pengertian Partai Politik 

 

Miriam Budiarjo (2008: 160) berpendapat bahwa partai politik (parpol) 

adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai 

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dimana tujuannya untuk 

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan 

cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.  

 

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Efriza (2012: 217), partai politik  

merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil 

yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang 

berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan 

melalui pemilu, guna melakukan alternatif kebijakan umum yang mereka 

susun. 

 

Partai politik menurut Sigmund Neumann dalam buku Efriza(2012: 218) 

adalah organisasi aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 

kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar 

persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang 

berbeda.  
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Dari pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa partai politik adalah 

sekelompok manusia yang memiliki kesamaan-kesamaan tujuan dan 

ideologi untuk bersatu dalam sebuah lembaga atau organisasi politik, yang 

bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik, 

dengan cara menempatkan anggota atau kader-kadernya sebagai penentu 

kebijakan pada lembaga-lembaga politik, baik di lembaga eksekutif 

maupun di lembaga legislatif. 

 

2. Fungsi Partai Politik 

 

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan 

kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan 

ideologi tertentu. Menurut Mirriam Budiarjo (2008: 405)  dalam negara 

demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsinya, antara 

lain : 

1. Sebagai sarana komunikasi politik 

Parpol berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi 

masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang-

siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat 

modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu 

kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di pandang pasir 

apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi 

orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan 

kepentingan” (interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan 

aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses 

ini dinamakan, “perumusan kepentingan” (interest articulation). 

2. Sebagai sarana Sosialisasi Politik (Instrument of Political 

Socialization). 

Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses 

dari seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena 

politik di dalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Biasanya 

proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-

kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan 
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melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus-kursus kader, kursus 

penataran, dan sebagainya. 

3. Sebagai sarana Rekrutmen Politik. 

Dalam hal ini parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang 

yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota 

partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut 

memperluas partisipasi politik. Juga disuahakan untuk menarik 

golongan muda untuk dididik untuk menjadi kader yang di masa 

mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership). 

4. Sebagai sarana pengatur konflik. 

Di dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat 

merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, parpol 

berusaha untuk mengatasinya. 

 

Mirriam Budiarjo (2008: 416) dalam bukunya juga mengatakan, dalam 

praktek politik sering dilihat fungsi-fungsi tersebut diatas tidak mampu 

dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, misalnya informasi yang 

diberikan partai politik kepada masyarakat justru menimbulkan 

kegelisahan dan perpecahan. 

 

Ramlan Surbakti (2010: 116) berpendapat bahwa fungsi utama partai 

politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk 

mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi 

tertentu. 

 

Selain fungsi utama parpol seperti tersebut, menurut Ramlan Surbakti 

(2010: 116) masih ada fungsi parpol lainnya, yaitu : 

1. Sosialisasi politik. 

Yang dimaksut dengan sosialisasi politik adalah sebuah proses 

pembentukan sikap dan orientasi politik para anggotan masyarakat. 

Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja 

melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal secara tidak 

disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam 

kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan 

masyarakat. 
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2. Rekrutmen politik. 

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan 

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan 

sejumlah perananan dalam sistem politik pada umumnya dan 

pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan 

kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain 

itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem 

politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, 

kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. 

3. Partisipasi politik. 

Partisipasi poltik adalah kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan 

umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan 

yang dimaksut antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, 

melksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi tas 

pelaksanana kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon 

pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih 

wakil rakyat dalam pemilihan umum. 

4. Pemandu Kepentingan. 

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum 

mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi pemandu 

kepentingan adalah kegiatan menampung, menganalisis, dan 

memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan 

menjadi alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

5. Komunikasi Politik. 

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai 

politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada 

pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai 

komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan 

dari pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh 

partai politik di negara totliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan 

kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemrintah. 

6. Pengendalian Konflik. 

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi befungsi untuk 

mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak 

yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah 

badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa 

keputusan politik. 

7. Kontrol Politik. 

Kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukan kesalahan, 

kelemahan dan penyimpangan dalam isu suatu kebijakan atau dalam 

pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. 
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Pendapat lain dikemukan oleh Sigit (2011: 17) yang mengatakan bahwa 

fungsi partai diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : 

1. Fungsi partai di elektorat (parties in the electorate) 

Pada fungsi ini partai politik merujuk pada penampilan partai 

politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. 

2. Fungsi partai sebagai organisasi (parties as organization) 

Pada fungsi ini partai politik menujuk fungsinya yang melibatkan 

sebagai organisasi politik, atau proses-proses di dalam organisasi 

partai politik itu sendiri. 

3. Fungsi partai di pemerintahan (parties in government) 

Pada fungsi ini partai politik bermain dalam pengelolaan dan 

perstrukturan persoalan-persoalan negara. 

 

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat (1) 

disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana: 

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap, 

penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 

c. Partisipasi politik warga negara Indonesia Rekrutmen politik dalam 

proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi 

dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 

Dari beberapa hal mengenai fungsi dari partai politik itu sendiri, penulis 

dapat menyimpulkan, bahwa dalam negara demokratis fungsi partai politik 

cenderung mencari atau mengajak seseorang untuk aktif dalam dunia 

politik agar diberikan pengetahuan atau pendidikan politik guna mengisi 

jabatan-jabatan dalam organisasi maupun jabatan politik. 
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3. Jenis-Jenis Partai Politik 

 

Perbedaan jenis-jenis partai politik yang ada di berbagai negara pada 

dewasa ini pada  hakekatnya karena perbedaan basis sosiologisnya. 

Menurut Ichlasul Amal dalam Sigit (2011: 276), sekurang-kurangnya 

terdapat lima jenis parpol yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat 

komitmen parpol terhadap ideologi dan kepentingan, yaitu : 

1. Partai Proto 

Partai Proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai  tingkat 

perkembangan seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa 

Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling 

menonjol dari partai proto adalah pembedaan antara kelompok anggota 

(ins) dengan non-anggota (outs). Selebihnya, partai ini belum 

menunjukan ciri sebagai parpol dalam pengertian moderen.Karena, 

partai proto sesungguhnya adalah fkasi yang dibentuk berdasarkan 

pengelompokan ideologis masyarakat. 

2. Partai Kader 

Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto. Partai 

ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi 

rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke 

atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, 

kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan 

ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktivitasnya 

jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. 

Keanggotaan partai kader terutama berasal dari golongan kelas 

menengah ke atas.Akibatnya, ideologi yang dianut partai kader adalah 

konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat. Karena itu 

partai kader tiidak memerlukan organisasi besar yang dapat 

memobilasasi massa. Dengan demikian, dalam pengertian ini partai 

kader lebih nampak sebagai suatu kelompok informal daripada sebagai 

organisasi yang didasarkan pada disiplin. 

3. Partai Massa 

Partai massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat 

sehingga dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi 

perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut 

hak-hak pilih tersebut. Latar belakang muncul partai massa sangat 

bertolak belakang dengan kemunculan partai proto maupun partai 

kader. Partai proto dan partai kader terbentuk di dalam lingkungan 

parlemen (intra parlemen), memiliki basis pendukung kelas menengah 

ke atas, serta memiliki tingkat organisasial dan ideologis yang relatif 

rendah. Sebaliknya, partai massa dibentuk di luar lingkungan parlemen 

(ekstra parleementer), berorientasi pada basis pendukung yang luas, 
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misalnya : buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi 

yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan 

organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. 

Tujuan utama partai massa tidak hanya memperoleh kemenangan 

dalam pemilihan, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi para 

anggotanya dalam rangka membentuk elit yang langsung direkrut dari 

massa. 

4. Partai Diktatorial 

Partai Diktatorial sebenarnya merupakan sub-tipe dari partai massa, 

tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin 

tertinggi partai ini melakukan control yang sangat ketat terhadap 

pengurus bawahan maupun anggota-anggota partai. Rekrutmen partai 

ini dilakukan secara lebih selektif dibandingkan partai massa. Agar 

diterima sebagai anggota partai ini seseorang harus lebih dahulu diuji 

kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai (militansi total 

terhadap partai). 

5. Partai Catch-all 

Partai Catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai 

massa. Istilah Catch-all  pertama kali dikemukakan oleh Otto 

Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan 

perubahan karakteristik partai-partai politik di Eropa Barat pada massa 

pasca Perang Dunia Kedua. Catch-all dapat diartikan sebagai 

menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk 

dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan 

pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan 

bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Dengan demikian, 

aktivitas partai ini erat berkaitan dengan kelompok kepentingan dan 

kelompok penekan. 

 

 

B.Tinjauan Rekrutmen dan Seleksi Politik 

 

1. Definisi Rekrutmen Politik  

 

Menurut Ramlan Surbakti (2010: 118) rekruitmen politik adalah seleksidan 

pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya 

dan pemerintahan pada khususnya.Menurut Haryanto (1982: 45) definisi 

rekruitmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penseleksian 

individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik 
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maupun jabatan pemerintahan. 

 

Menurut Miriam Budiarjo (2008: 164) rekruitmen politik dalam partai 

politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut 

aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. 

 

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

rekruitmen politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap partai politik 

dalam rangka mencari kader-kader partai yang berkualitas yang nantinya 

akan menduduki jabatan-jabatan politik dan pemerintahan. 

 

2. Tujuan Rekrutmen Politik 

 

Menurut Miriam Budiarjo (2008: 19) rekruitmen politik dilaksanakan untuk 

mencari orang-orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik 

sebagai anggota partai serta memperluas partisipasi politik. Dikatakan pula 

bahwa tujuan rekruitmen politik yaitu menjamin kontinuitas dan kelestarian 

partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon 

pemimpin.  

 

Macridis dalam Ichlasul Amal (1996: 28) rekruitmen politik digunakan 

untuk menunjukan latihan dan persiapan untuk kepemimpinan. Sementara 

Andre Bayo Ala (1985:59) menyebutkan bahwa tujuan rekruitmen politik 

adalah individu diseleksi untuk menjalankan peranan-peranan politik dan 

pemerintahan dengan kriteria-kriteria tertentu. 
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Dengan demikian tujuan dilaksanakannya rekruitmen politik adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi di 

bidang politik dengan menjadi bagian dari parpol dan menyeleksi anggota 

partai yang berbakat untuk menduduki posisi strategis dalam tubuh partai 

dan atau posisi strategis dalan pemerintahan. 

 

3. Model Rekrutmen dan Seleksi Politik 

 

Rekruitmen dan seleksi politik merupakan proses yang menentukan 

karakteristik bakal calon yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan jabatan 

atau posisi tertentu. Maka berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk 

mendapatkan hasil bakal calon yang sesuai kriteria. Menurut Djuhandar 

(2005:104) terdapat beberapa model rekruitmen dan seleksi politik yang 

biasa digunakan, yaitu: 

a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan 

Seleksi ini merupakan cara rekruitmen yang dianggap paling 

penting mengingat cara ini memiliki keragaman dan mempunyai 

implikasi penting bagi perekrutan politik. Dalam seleksi ini juga 

ditekankan perlu adanya kompetensi bagi semua calon yang ingin 

mengikuti tahapan seleksi, agar dapat melalui tahapan-tahapan 

dengan maksimal. 

b. Perebutan kekuasaan 

Perebutan kekuasaan digunakan dengan jalan menggunakan/ 

mengancam kekerasan.Perebutan kekuasaan dapat dilakukan 

dengan coup d’elat, revolusi, intervensi militer dari luar, 

pembunuhan atau kerusuhan rakyat. Cara tersebut bisa dijadikan 

sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personil di 

tingkat-tingkat yang tinggi dalam partisipasi politiknya. Akibat 

yang paling langsung dan nyata dari model ini adalah pergantian 

para pemegang jaabatan politik, akan tetapi perubahan-perubahan 

dalam politik birokrasi biasanya menimbulkan hasil yang lebih 

lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang 

kompleks dan sangat maju. 

c. Patronage 

Model rekruitmen ini merupakan bagian dari penyuapan dan 

korupsi yang rumit. Model ini merupakan cara yang mapan untuk 
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mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui 

pengontrolan terhadap hasil-hasil pemilu. 

d. Koopsi 

Kooopsi (co-optin) merupakan model rekruitmen pemilihan 

anggota-anggota baru, meliputi pemilihan seseorang dalam suatu 

badan oleh anggota-anggota yang ada. 

  

 

 

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 4 

model perekrutan dan seleksi politik yang bisa digunakan. Model 

perekrutan dan seleksi politik tersebut antara lain berupa seleksi pemilihan 

dengan menggunakan ujian dan pelatihan, perebutan dengan kekuasaan/ 

kekerasan, patronage, koopsi. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, 

model rekruitmen dan seleksi politik yang sesuai dengan tema penelitian ini 

adalah melalui model seleksi melalui ujian dan pelatihan. Model ini menjadi 

sesuai mengingat perlu adanya seleksi dengan melalui tahapan ujian dan 

pelatihan sehingga dapat berimplikasi pada hasil dari perekrutan dan seleksi 

politik. 

 

 

4. Sistem Rekrutmen Politik 

 

Haryanto (1982: 47) mengungkapkan bahwa di setiap sistem  politik 

terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan atau pen-seleksian, artinya 

bahwa prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik 

berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Menurut Rush dan Philip Althroff 

(2002: 71) menyatakan bahwa sistem perekrutan politik memiliki 

keragaman yang tidak terbatas walaupun dengan cara khusus seleksi 

pemilihan melalui ujian serta latihan dapat dianggap paling penting. Kedua 
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cara inipun masih banyak keragaman dan banyak diantaranya mempunyai 

implikasi penting bagi perekrutan politik. 

 

Dari dua definisi rekruitmen politik tersebut dapat disimpulkan bahwa 

setiap partai politik memiliki cara-cara yang berbeda dalam pelaksanaan 

rekruitmen politik. Tujuan yang ingin dicapai adalah sama yaitu untuk 

merekrut orang-orang untuk menjadi bagian dari sebuah partai politik, 

sekaligus melaksanakan visi dan misi partai. 

 

5. Cara Pelaksanaan atau Proses Rekrutmen Politik 

 

Miriam Budiarjo (2008: 71) menyebutkan bahwa cara untuk melaksanakan 

rekruitmen politik yaitu persuasi, kontak pribadi dan menarik golongan 

muda. Michael Rush dan Philip Althrof (2001: 249) berpendapat bahwa 

cara-cara partai politik dalam melaksanakan rekruitmen politik berbeda 

sekali, partai politik biasanya akan menetapkan beraneka ragam kriteria, 

meliputi cirri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus 

dikuasai oleh pejabat yang bersangkutan. 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2010: 93) sebagai 

berikut pada umumnya cara yang ditempuh oleh partai politik ialah dengan 

menarik golongan muda untuk dididik dijadikan kader, dari para kader ini 

akan nampak anggota-anggota yang mempunyai bakat yang pada gilirannya 

dapat diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin. 

 

 

Pelaksanaan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan 
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bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Menurut Rahat Razan 

yang dikutip oleh Sigit terdapat empat hal yang paling penting yang dapat 

menunjukan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen 

politik yaitu siapa yang dapat dinominasikan (candidacy) ?, siapa yang 

menyeleksi (selectore) ?, dimana kandidat diseleksi ?, bagaimana kandidat 

diputuskan. 

 

Menurut Fadillah Putra dalam bukunya Partai politik dan Kebijakan publik 

(2003: 209) terdapat beberapa mekanisme rekrutmen politik antara lain : 

a. Rekrutmen Terbuka.  

Rekrutmen terbuka yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan 

seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik 

berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk 

mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan 

bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. 

Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan 

paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat 

mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah: 

1.   Mekanismenya demokratis. 

 2.   Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan 

mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki. 

3.   Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi. 

4.    Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai  

nilai integritas pribadi yang tinggi. 

b.    Rekrutmen Tertutup.  

Rekrutmen tertutup berlawan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam 

rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara 

bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang 

berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup 

kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai 

kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang 

kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana 

elit memperbaharui legitimasinya. 
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Sedangkan proses rekrutmen politik dapat terbagi menjadi 2 pola yaitu pola 

terbuka dan tertutup. Menurut Syamsudin Haris (2005: 144) dalam 

pelaksanaaan rekrutmen politik terbagi menjadi 2 pola yaitu : 

a. Rekrutmen Terbuka 

Rekrutmen terbuka artinya seluruh warga negara tanpa terkecuali 

mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang 

bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 

b. Rekrutmen Tertutup 

Rekrutmen tertutup adalah proses dimana rekrutmen secara terbatas, 

yaitu hanya individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut 

untuk menduduki jabatan-jabatan politik/ pemerintahan. 

 

 

Norris dalam Sigit Pamungkas (2011: 92) menjelaskan ada 3 tahap dalam 

rekrutmen politik antara lain: 

a. Tahap Sertifikasi, yaitu tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk 

dalam kandidasi. Berbagai hal mempengaruhi tahap sertifikasi 

meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-

norma sosial informan. 

b. Tahap Penominasian, yaitu tahap yang meliputi ketersedian (supply) 

calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi 

ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. 

c. Tahap Pemilu, yaitu tahap terakhir yang menentukan siapa yang akan 

memenangkan pemilu. 

 

 

Menurut Fadillah Putra (2003) dalam penelitian terdahulu Ihyahudin 

mengenai proses rekrutmen menjelaskan ada beberapa variable partai 

politik dalam proses rekrutmen politik antara lain: 

a. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas terhadap 

partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. 

b. Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan 

pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau 

kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM. 

c. Immediate Survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh 

otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-

orang yang akan direkrut. 

d. Civil Service Reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan 

kemampuan dan loyalitas sesorang calon sehingga bisa mendapatkan 

kedudukan yang lebih penting atau tinggi. 
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Dalam proses rekutmen politik idealnya partai politik bersifat terbuka 

sesuai dengan makna dari prinsip keterbukaan dengan melihat kualitas 

serta kemampuan calon secara objektif sehingga dapat menghasilkan calon 

pemimpin yang berkualitas. Hal ini seperti yang diungkapkan Rivai yaitu, 

partai politik menjalankan fungsi rekrutmen dengan prinsip keterbukaan 

diartikan sebagai upaya partai untuk menerima semua golongan/ 

kelompok masyarakat untuk bergabung dengan partainya untuk mengikuti 

proses kaderisasi, pembinaan di internal partai, bukan malah mengobral 

posisi jabatan politik secara terbuka ke khalayak ramai. Sikap partai yang 

menyatakan diri sebagai partai „terbuka‟ dan menghalalkan proses 

pembinaan dan kaderisasi perlahan-lahan akan merusak jati diri partai dan 

sistem politik secara umum. 

 

C. Tinjauan Tentang Rekrutmen Kader 

  

 

 Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari seseorang yang 

berkompeten untuk ikut dalam organisasi dan mengisi jabatan-jabatan di 

struktur organisasi tersebut. Menurut Ivancevich (1992), rekrutmen diartikan 

sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang digunakan untuk menarik calon 

pemegang  jabatan atau pelaksana pekerjaan yang memiliki kemampuan dan 

sikap yang diperlukan demi membantu organisasi mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut  Noe dkk. (2000), rekrutmen adalah praktik atau  aktivitas 

yang dilaksanakan oleh organisasi dengan tujuan utama  mengidentifikasi dan 

menarik seorang yang memiliki potensi atau 

kemampuan.(http://catatankecik.blogspot.com/2013/12/rekrutmen-dan-

http://catatankecik.blogspot.com/2013/12/rekrutmen-dan-seleksi-sdm.html
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seleksi-sdm.html, diakses tanggal 4 april 2014 pukul 16:21). 

 

 Pengertian kader menurut Bambang Yudhoyono (komarudin sahid, 2011: 138) 

adalah sebagai berikut:  

a. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas. 

b. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-

fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada 

dibawah control organisasi. 

c. Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang 

pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik. 

 

  

Secara umum kader merupakan sumber daya manusia yang melakukan proses 

pengelolaan dalam suatu organisasi dan melakukan proses seleksi yang dilatih 

dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan displin ilmu. Proses seleksi 

inilah yang kemudian disebut kaderisasi. Fungsi kaderisasi sendiri adalah 

untuk mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat 

estafet perjuangan suatu organisasi. 

 

 Dari penjabaran tentang rekrutmen dan kader di atas, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa rekrutmen kader adalah upaya atau usaha yang dilakukan 

oleh organisasi untuk mencari dan menempatkan anggota-anggota yang 

memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan-jabatan dalam struktur organisasi 

tersebut.Berkaitan dengan rekrutmenpolitik, rekrutmen kader adalah upaya 

yang dilakukan oleh partai politik untuk mempersiapkan anggota-anggota 

partai yang memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan-jabatan politik. 

Penjelasan ini diperkuat dengan teori menurut Sigit Pamungkas (2011: 17) 

yang mengatakan fungsi partai sebagai organisasi politik antara lain 

melakukan pelatihan politik terhadap anggota atau kader dan elite politik. 

http://catatankecik.blogspot.com/2013/12/rekrutmen-dan-seleksi-sdm.html
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Dalam fungsi ini partai poltik melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap 

anggota atau kader dan elite politik yang akan dipersiapkan untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik. 

 

 Ada beberapa variabel penting dalam proses rekrutmen danpengembangan 

kader : 

 1. Kualitas Rekrutmen 

Partai harus memiliki kualifikasi standar untuk merekrut para kandidat. 

Biasanya, dalam era baru demokrasi, partai merekrut para kandidat yang 

bersedia untuk memberikan kompensasi politik dan keuangan untuk 

integritas, dekat dengan rakyat, pengalaman politik, keterampilan dasar, 

dan sesuai dengan platform partai. 

 2. Standarisasi Rekrutmen dan Kepatuhan 

Standarisasi rekrutmen harus dilakukan secara konsisten di seluruh kantor 

daerah partai politik, guna memastikan praktek rekrutmen yang umum 

danpara kandidat memiliki kualifikasi yang sama diseluruh tingkatan. 

 3. Desentralisasi Rekrutmen 

  Hampir tidak mungkin bagi kantor pusat partai politik untuk 

memverifikasi seluruh proses seleksi secara efektif, sehingga diperlukan 

desentralisasi dalam tingkatan tertentu. Kantor pusat partai seharusnya 

berpartisipasi secara aktif dalam menyeleksi kandidat parlemen ditingkat 

nasional, akan tetapi ketika menyeleksi kandidat provensi dan kecamatan 

kantor pusat partai seharusnya juga memiliki peranutama. Dalam 

mengimplementasikan struktur yang terdesentralisasi, kantor pusat partai 

hanya menyediakan mekanisme kontrol untuk memastikan unsur 

kepatuhan sesuai dengan standarisasi yang tersedia dalam penyeleksian. 

Kantor daerah partai dapat berpartisipasi dalam menyeleksi para kandidat 

ditingkat administrasi yang lebih tinggi dengan memberikan masukan 

dam Informasi tentang kandidat. Singkatnya, terdapat tiga aspek utama 

dalamrekrutmen, antara lain kualitas kualifikasi, standarisasi dan 

kepatuhan, dan tingkat desentralisasi. 

 4. Kualitas Pengembangan Kader 

  Kegiatan pengembangan kader di dalam partai politik harus 

berkaitandengan kualilfikasi nominasi. Bahan untuk pengembangan kader 

harusmemasukkan pembangunan integritas, mendorong dan melatih para 

kader guna membangun kedekatan dengan masyarakat dan program 

partai politik, pelatihan keterampilan dasar di dalam organisasi, dan 

promisi ideologi dan platform partai. Pengembangan kader dilakukan 

guna mencapai tujuan sebagai berikut: Petama, membangun partai dengan 

sumber internal untuk pemilihan para kandidat dan memastikan proses 

regenerasi di dalam tubuh partai dengan memunculkan beberapa 

memimpin partai masa depan. Kegiatan pengembangan kader yang 
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dilakukan secara regular merupakan indikator kualitas proses di dalam 

partai. 

 5. Standarisasi, Kepatuhan, dan Desentralisasi Pengembangan kader 

Sama halnya dengan rekrutmen, konsistensi di seluruh tingkatan yang 

berbeda dalam organisasi partai memastikan kader dengan kualitas yang 

merata. Partisipasi dari anggota partai di tingkatan yang berbeda dalam 

organisasi juga dapat memastikan efisiensi dalam proses yang berarti 

kader daerah tidak harus bergantung hanya pada kantor pusat 

partai.(http://perempuanduniaketiga.wordpress.com/2011/11/23/rekrutme

npengembangan-kader-partai-politik/, diakses tanggal 4 april 2014 

pukul21:22). 

 

 

D. Tinjauan Tentang Kaderisasi 

 

 

Secara umum kader merupakan sumber daya manusia yang melakukan proses 

pengelolaan dalam suatu organisasi. Dalam pendapat lain kader suatu 

organisasi partai politik adalah orang yang dilatih dan dipersiapkan dengan 

berbagai keterampilan dan disiplin ilmu sehingga dia memiliki kemampuan 

yang diatas rata-rata orang umum. (http//:www.bmpan-diy.org/kader, diakses 

pada tanggal 26 january 2014 pukul 20.00 WIB). 

 

Menurut Mawasdi (2000: 26) kaderisasi adalah proses pendididikan jangka 

panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara 

mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan 

melahirkan kader-kader yang tangguh. 

 

Kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon secara 

umum.Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan kedua, sasaran kaderisasi 

(obyek). Untuk yang pertama, subyek atau pelaku kaderisasi sebuah 

organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan 

dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan 

http://perempuanduniaketiga.wordpress.com/2011/11/23/rekrutmen%20pengembangan-kader-partai-politik/
http://perempuanduniaketiga.wordpress.com/2011/11/23/rekrutmen%20pengembangan-kader-partai-politik/
http://www.bmpan-diy.org/kader
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fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang 

kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-

individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi 

organisasi.Fungsi dari kaderisasi itu sendiri adalah untuk mempersiapkan 

calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah 

organisasi. 

 

Mawasdi (2000: 27) dalam bukunya secara jelas menjelaskan tentang kaderisasi 

ini, menurutnya kaderisasi adalah: 

“Fungsi yang terabaikan sejak awal kehidupan partai politik sampai masa 

orde baru sekarang ini. Pada masa lalu kaderisasi dilakukan bukan oleh 

partai politik melainkan oleh ormas-ormas yang menjadi underbow di 

partai. Pimpinan partai tinggal menerima kader-kader yang telah dihasilkan 

oleh ormas-ormas tersebut. Pada masa demokratisasi sekarang ini, 

pimpinan partai politik seharusnya melakukan pendidikan kader secara 

berjenjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan kader-kader partai 

politik yang akan menjadi pimpinan nasional dimasa mendatang. Oleh 

karena itu, tepat sekali bila dikatakan bahwa partai politik adalah penghasil 

pimpinan nasional dimasa depan. Bila partai politik mampu menghasilkan 

kader yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan 

pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula”.  

 

Dalam proses kaderisasi, partai politik memiliki cara sendiri untuk 

menumbuhkan militansi, salah satu caranya yaitu dengan penanaman ideologi 

atau yang biasa disebut visioning. Penanaman ideologi adalah faktor kunci 

pengkaderan yang dalam institusi merupakan bagian dari format pengkaderan 

formal dengan tahapan-tahapan yang dimatangkan oleh institusi yang 

bersangkutan. 

 

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh 

tidakdilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan 
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pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan 

mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-

kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen 

organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada 

komitmensosial. Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat 

diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di 

kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah 

munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap 

dinamika organisasi untuk masa depan. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Fungsi partai dalam rekruitmen politik merupakan salah satu fungsi dalam 

mencetak pemimpin yang berkualitas. Salah satu fungsi partai adalah 

melakukan rekrutmen guna mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh 

lembaga negara. Rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi 

kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional. 

Untuk kepentingan internal partai, setiap partai butuh kader-kader partai yang 

berkulitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai 

yang mempunyai kesempatan mengembangkan diri. Selain itu partai juga tidak 

akan sulit menentukan calon pemimpin yang akan diajukan sebagai calon 

pemimpin baik eksekutif maupun legislatif. 

 

Selain rekrutmen politik, partai politik juga memiliki fungsi yang sangat 

penting di dalam organisasinya yaitu fungsi dalam hal kaderisasi melakukan 

pembinaan, edukasi, pembekalan, dan melanggengkan ideologi politik, 
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mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (knowledge) politik terkait 

sejarah, visi-misi dan stretegi partai politik untuk menghadapi permasalahan 

bangsa dan negara. 

 

Untuk itu perlu dikembangkan sistem rekrutmen politik yang demokratis dan 

terbuka agar terciptanya persaingan yang sehat antara semua calon baik yang 

berasal dari kader internal partai maupun kader eksternal partai, sehingga 

memberikan jaminan akses kepada semua anggota partai yang memiliki 

potensi serta dukungan masyarakat untuk ikut serta maju mencalonkan diri 

sebagai calon kepala daerah. Karena dengan adanya sistem persaingan 

transparan dan terbuka yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah proses 

rekrutmen akan menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas. 

 

Norris dalam Sigit Pamungkas (2011: 92) menjelaskan ada 3 tahap dalam 

rekrutmen politik antara lain: 

a. Tahap Sertifikasi, yaitu tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk 

dalam kandidasi. Berbagai hal mempengaruhi tahap sertifikasi 

meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-

norma sosial informan. 

b. Tahap Penominasian, yaitu tahap yang meliputi ketersedian (supply) 

calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi 

ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. 

c. Tahap Pemilu, yaitu tahap terakhir yang menentukan siapa yang akan 

memenangkan pemilu. 

 

menurut Menurut Fadillah Putra dalam bukunya Partai politik dan Kebijakan 

publik (2003: 209) terdapat beberapa mekanisme rekrutmen politik antara lain : 

a. Rekrutmen Terbuka.  

Rekrutmen terbuka yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan 

seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik 

berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk 

mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan 
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bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. 

Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan 

paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat 

mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah: 

1.   Mekanismenya demokratis. 

 2.   Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan 

mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki. 

3.   Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi. 

4.    Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai  

nilai integritas pribadi yang tinggi. 

 

 

b.    Rekrutmen Tertutup.  

Rekrutmen tertutup berlawan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam 

rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara 

bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang 

berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup 

kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai 

kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang 

kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana 

elit memperbaharui legitimasinya. 
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Terbuka 

Bagan Kerangka Pikir Penelitian:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutmen Politik menurut Norris dalam Sigit Pamungkas (2011: 92) 

a. Tahap Sertifikasi 

b. Tahap Penominasian 

c. Tahap pemilu 

 

Partai politik 

 

Calon kepala daerah 

Tertutup 


