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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksaaan

demokrasi modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang

disebut keterwakilan (representativeness), baik keterwakilan dalam lembaga

formal kenegaraan seperti lembaga legislatif (DPR/DPRD) maupun

keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Berbeda

dengan demokrasi langsung di masa Yunani Kuno, demokrasi modern

dengan sebagai demokrasi tidak langsung membutuhkan media

penyampai pesan politik kepada negara (pemerintah) yang biasa disebut

partai politik dan keberadaannya diatur dalam konstitusi negara modern.1

Dalam kepustakaan ilmu politik dan sosiologi politik, pemilu dianggap

sebagai saat terpenting untuk rekruitmenpolitik.

Hal ini dikarenakan dalam pemilu rakyat atau para konstituen

memilih calon-calonnya melalui partai-partai politik yang menjadi

kontestan pemilu. Dengan demikian, rekrutmen merupakan tempat untuk

membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para kandidat serta

1Koirudin,Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era
Transisi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal.1.
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membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil.2

Fungsi rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen

anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-

jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem

atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada

seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat

menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas dimasyarakat. Salah

satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai-partai

politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas

untuk duduk dilembaga legislatif (DPR/DPRD).

Dalam konteks rekrutmen politik parlemen, ada sejumlah gejala yang

tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi. Sistem pemilihan

umum proporsional telah menganut sistem oligarki dalam proses

rekrutmen.3 Dalam hal ini semuaya tergantung daripada kemauan dari

pada pimpinan dalam penyeleksian karena di lapangan hal ini hanya

terjadi pada partai-partai tentu, tetapi tidak menutup kemungkinan

adanya praktek-praktek tersebut dalam proses pengrekrutan, hal ini

bertujuan untuk memberikan pemerataan kepada golongannya untuk bisa

menjadi bagian daripada partai dan juga untuk melanjutkan jalan dari

pihak sebelumnya. Proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan

2Sutoro Eko, Membuat Rekrutmen Legislatif Lebih Bermakna,pada Makalah Diskusi
“Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2002 di Provinsi DIY”, Yogyakarta, 17
Desember 2003.
3Syamsuddin Haris (Ed), Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan
Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004, Jakarta: Gramedia, 2005.
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partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak mempunyai sense terhadap

konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya “mewakili” daerah

administratif (bukan konstituen yang sebenarnya). Dalam proses

rekrutmen tidak dibangun relasi yang baik antara partai politik dan

masyarakat sipil.

Dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan

pendekatan “asal comot” terhadap kandidat yang dipandang sebagai

“mesin politik”. Begitu juga dengan proses kampanye (sebagai bagian dari

mekanisme rekrutmen) tidak diisi dengan pengembangan ruang publik

yang demokratis, dialog yang terbuka dan sebagai arena untuk kontrak sosial

untuk membangun visi bersama.

Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin menurun dan

DPR seperti dilansir oleh beberapa lembaga survei yang lalu, tentu saja

menjadicatatan penting bagi para politisi di negeri.4 Terdapat tiga faktor utama

yang menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Pertama,

banyaknya kader parpol yang terjerat kasus korupsi. Kedua, konflik internal partai

yang muncul di publik. Ketiga, adanya pelanggaran etika yang dilakukan kader

parpol. Korupsi adalah penyewengan atau penggelapan uang negara atau

perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kentungan pribadi atau orang

lain, korupsi merupakan permasalahan yang besar bagi partai politik karena hal itu

menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya elite partai dalam proses

penanaman ideologi partai kepada kader partainya, seperti yang diketahui banyak

4http://news.detik.com/"Survei Pol-Tracking: Elektabilitas Partai Demokrat dan PKS Turun
Drastis". detikNews. Diakses 9 Februari 2014.
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kader partai yang terjerat kasus korupsi, sebagaimana yang dilansir media cetak

kompasiana ada 59 kader partai PDIP yang terjerat kasus korupsi.5 Konflik

internal juga merupakan masalah bagi partai untuk memperbaiki citra partai di

masyarakat seperti yang terjadi di Partai Nasdem yang bernomor urut satu,

mendapat Konflik Internal. Partai baru yang memulai kiprahnya dengan

mendirikan Ormas Nasdem besutan Surya Paloh, baru saja ditinggalkan oleh para

kader potensial seperti Hary Tanosoedibyo (HT) dan rekan-rekannya,dengan

alasan bahwa pengambilalihan Ketua Umum dari Rio Patrice Capella oleh Surya

Paloh dalam Kongres Luar Biasa Partai telah menghianati mazab perjuangan

partai dan AD/ART Partai,hal inilah yang membuat HT hengkang dari Partai

Nasdem. Jelas dengan hengkangnya HT dan kader-kader lainnya membuat Partai

Nasdem kehilangan sumber dana dan sumber daya manusia yang selama ini telah

membangun jaringan media diberbagai daerah. Pelanggaran etika juga menjadi

salah satu masalah yakni kode etik merupakan aturan yang harus dipatuhi dan

dijadikan pedoman bagi para kader untuk menjalankan visi misi partai sebagai

ideologi kader.

Hal tersebut bisa dikatakan sebagai catatan penting, karena hal ini menjadi

tantangan yang harus direspons positif demi perbaikan kehidupan

dan performa partai politik dimasa depan. Begitu juga partai politik sekarang lebih

mementingkan suatu kekuasaan diatas golongan dibanding kekuasaan diatas

rakyat. Dan para calon legislatif merupakan modal dan barang dagangan partai

5http://politik.kompasiana.com/2014/02/20/daftar-kader-pdip-yang-terjerat-kasus-korupsi-masih-
pantaskah-jokowi-berada-di-tubuh-pdip-634475.html di akses tanggal 20 Februari 2014 pkl. 12:33
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dan DPR yang akan menjadi modal penting dalam memulihkan dan

mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR, terlebih lagi

sekarang partai politik bisa merekrut artis untuk mendulang suara dalam pemilu

dalam hal ini merupakan strategi partai dalam meraup suara partai dan juga untuk

menarik empati masyarakat dalam kepercayaan terhadap partai.

Dan tentu saja kemampuan dan sensitivitas partai politik untuk merespons

sejauh mana dan bagaimana aspirasi masyarakat terhadap calon legislatif tersebut

merupakan hal terpenting dan menjadi bagian dari persyaratan seleksi legislator.

Dalam fungsi kaderisasi, mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif juga

merupakan salah satu bagian proses kaderisasi. Kaderisasi legislator yang diusung

setiap partai politik harus benar-benar sensitif memperhatikan suara dan

kepentingan masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat harus menjadi

bagian integral didalam proses menyeleksi dan menawarkan calon-calon legislatif.

Hanya dengan itulah, kita berharap bahwa wajah-wajah para calon legislator akan

linier dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Harapannya tentu saja agar mereka yang dicalonkan sebagai legislator

adalah benar-benar merupakan kader-kader pilihan masyarakat dan pilihan partai

politik. Siapa yang diusung oleh masyarakat adalah tentu saja seirama dengan

siapa yang akan diusung oleh partai politik, dan siapa yang diusung partai politik

adalah mereka yang seirama pula yang diusung oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi

dilapangan banyak terjadi praktek-pratek transaksional hal ini terlebih dikiaskan

sebagai istilah kontribusi dari kader kepada partai pengusung yang mana hal ini

dijadikan syarat sebagai penentu apakah bakal calon legislatif tersebut



6

mempunyai loyalitas terhadap partai bahkan dalam hal ideologi masih

dikesampingkan jauh dibawah masalah kekuatan finansial dari para bakal calon

legislatif. Pertanyaannya adalah bagaimana agar proses pencalegan tersebut benar-

benar dapat menghasilkan sumber kader yang benar-benar potensial dan bisa

meningkatkan kinerja partai, terutama kinerja di lembaga perwakilan nanti. Tidak

mudah memperbaiki citra dan meyakinkan kembali konstituen agar mereka bisa

kembali mempercayai komitmen partai politik dalam memperjuangkan aspirasi

warga.

Masyarakat tampak semakin tidak percaya dan trauma terus-menerus

menjadi objek kampanye untuk mengumbar janji-jani palsu dan miskin dalam

keberpihakan, ketika justru masyarakat amat membutuhkan pemihakan dan

pembelaan seorang politisi, tetapi malah mereka seolah acuh akan masyarakat

yang sudah mendukungnya. Oleh karena itulah, proses seleksi dan mekanisme

penjaringan pencalegan harus dilakukan secara ketat dan selektif. Dalam

kenyataannya proses pengrekrutan kader partai terutama untuk masa pencalonan

calon legislatif, partai cenderung tertutup karena alasan sebagai dokumen rahasia

partai dan partai pun bisa ambil seenaknya calon kader-kadernya tanpa melihat

potensi masing-masing calon.6

Mekanismenya tentu saja setiap partai berbeda dan mempunyai pola

masing-masing, akan tetapi ini adalah prinsip proses seleksi pencalegan harus

dilalui melalui mekanisme yang terbuka, transparan dan demokratis serta

merupakan bagian dari upaya pengkaderan. Mereka yang sudah terdaftar sebagai

6Witianti,Siti, “Rekrutmen Politik dan Kinerja Legislatif pada Pemilu2004”,
Publicsphere,Vol.1, No.1, Januari–Juni2007.
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calon legislatif Partai Gerindra harus diberikan pengarahan dan pembekalan dalam

sebuah acara pendidikan dan latihan (diklat), yang di dalamnya diberikan materi-

materi yang dibutuhkan mengenai partai politik, sistem politik di Indonesia,

undang-undang partai politik. Kedudukan tugas dan fungsi lembaga legislatif

mulai DPR-RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ideologisasi

Pancasila dan NKRI, materi tentang gerakan antikorupsi, dan berbagai materi

lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kampanye yang melibatkan berbagai

media massa termasuk media sosial sebagai alat dalam melakukan sosialisasi dan

kampanye begitu juga mereka para calon akan dikenalkan dengan orang-orang

divisi tim sukses yang mana akan membawa para calon untuk siap menghadapi

masyarakat juga dengan pengarahan proses pemenangan.

Proses selanjutnya tentu saja panitia tim penjaringan akan melihat rekam

jejaknya calon-calon legislatif tersebut, melakukan wawancara untuk mengetahui

kedalaman wawasan, mengetahui kemampuan presentasi dan argumentasi di

dalam menyampaikan suatu isu, mengetahui latar belakang aktivitas di masa lalu,

serta juga dilakukan tes psikotes dan psikologi untuk mengetahui kepribadiannya.

Termasuk pula tim penjaringan harus mengetahui bagaimana elektabilitas dan

popularitas sebagai bagian dari pengujian kelayakan menjadi calon legislatif

dengan melakukan survei internal di daerah pemilihan masing-masing. Kemudian,

penilaian tentang kapasitas dan prestasi profesionalnya dibidangnya masing-

masing, penilaian mengenai dedikasi dan loyalitas terhadap negara, masyarakat

dan partai politik serta mempunyai kepribadian dan rekam jejak kehidupan yang

tidak tercela baik yang menyangkut tindak pidana korupsi maupun tidak tercela



8

dari tindakan kriminal yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan

narkoba, perjudian, dan pencurian. Akan tetapi tolak ukur yang sebenarnya dari

penyeleksian ini adalah kesanggupan rasa loyalitas para calon terhadap partai

yang mana hal ini langsung ditujukan kepada kekuatan finansial dari para calon.

Untuk masalah ideologi mereka menyampingkan karena yang terpenting bagi

mereka adalah bagaimana menunjukan rasa loyalitas dan berkontribusi terhadap

partai.

Dengan pola penjaringan dan seleksi yang berjenjang dan selektif, mudah-

mudahan dihasilkan prototipe calon-calon legislatif yang benar-benar diharapkan

masyarakat dan diterima masyarakat. Akan tetapi hal iitu yang hanya

diungkapkan luarnya saja, untuk urusan yang lebih dalam partai lebih bersifat

menutup akan rahasia ini (loyalitas dan berkontribusi untuk partai berupa materi)

padahal lebih dari itu, seandainya mereka yang terpilih nanti akan menjadi

anggota legislatif akan mempunyai kinerja yang baik, dan menghasilkan berbagai

produk hukum dan produk-produk politik yang berguna dan berdaya guna bagi

perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri, tetapi dengan proses

yang sedemikian itu maka para calon anggota legislatif yang akan terpilih nanti

hanya digunakan sebagai ajang untuk memperkaya diri dan partai (loyalitas tanpa

batas).

Mekanisme pengkaderan/pendaftaran bakal calon anggota legislatif Partai

Gerindra lebih menggunakan cara dalam konteks yang bersifat terbuka dan bisa

diakses melalui kantor-kantor DPC Partai Gerindra disetiap daerah

Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Partai Gerindra berkomitmen untuk mendorong
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demokrasi dalam pengkaderan, jadi setiap elemen masyarakat bisa mendaftar

sebagai kader partai dan bisa juga di usung sebagai calon pimpinan partai  selain

jadi calon anggota legislatif dari partai (sesuai UU No.8 tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah)7jika benar-benar berprestasi

sesuai dengan ideologi, visi, misi dan platfrom partai.8

Adapun mekanismenya yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

membuka pendaftaran calon legislatif untuk semua tingkatan dimulai pada tanggal

15 Januari 2013 sampai 28 Februari 2013. Tawaran ini terbuka untuk siapa saja

yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun

2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah.Selain itu harus memenuhi persyaratan khusus yang dibuat

oleh Partai Gerindra, yakni diantaranya bersedia menjadi anggota Partai

Gerindra, patuh dan taat pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,

Manifesto Perjuangan dan peraturan-peraturan serta ketetapan Partai

GERINDRA, dan bersedia mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Partai

Gerakan IndonesiaRaya (GERINDRA).Bakal calon dicalonkan hanya di 1 (satu)

lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. Juga

7UU No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilah
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diakses  dari situs www.kesbangpol.kemendagri.go.id
8Situs resmi partai Gerindra partaigerindra.or.id Terdapat dalam ANGGARAN RUMAH
TANGGAPARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)Bab V pasal 13-14 tentang
keanggotaan dan kader.
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harus bersedia mengganti biaya formulir pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (lima

puluh ribu rupiah)9.

Tabel 1.1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2009-2014

No. Fraksi Jumlah

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan FPDI Perjuangan 12

2 Partai Demokrat FPD 7

3 Partai Kebangkitan Bangsa FPKB 7

4 Partai Golkar FPG 7

5 Partai Persatuan Pembangunan FPPP 5

6 Partai Amanat Nasional FPAN 4

7
Partai Hati Nurani Rakyatdan Partai

Keadilan Persatuan

F-HANURA

KEADILAN DAN

PERSATUAN

4

8
Partai Keadilan Sejahtera dan Partai

Karya Peduli Bangsa

F-PEDULI

KEADILAN
4

Total 50

Sumber : DPRD Kab. Jombang periode 2009-201410

9http://nbasis.wordpress.com/2013/01/20/rekrutmen-caleg-ala-gerindra/ diakses pada tanggal 16
april 2014 pukul 16.28
10http://dprd.jombangkab.go.id/ tentang jumlah anggota DPRD kab. Jombang diakses pada tanggal
29 februari 2014
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Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota legislatif

kabupaten jombang hanya berjumlah 50 kursi yang mana terdiri dari beberapa

partai (fraksi) dan pada waktu itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

memperoleh kursi terbanyak yaitu 12 kursi lalu disusul oleh Partai Demokrat,

Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar yang sama-sama memperoleh 7

kursi.Dalam perkembangan politik di Jombang, Gerindra sebagai partai baru yang

mana di masyarakat Jombang pada waktu itu Partai Gerindra belum bisa

mengambil hati masyarakat Jombang, dengan bukti bahwa pada pileg 2009 Partai

Gerindra belum bisa menembus 10 besar partai bahkan para kadernya pun tidak

ada yang duduk dikursi DPRD Kabupaten Jombang. Meskipun begitu Partai

Gerindra tetap menjadi partai yang solid karena proses penjaringan kader

dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan emosional dengan bukti pada

pileg 2014 Partai Gerindra mempunyai 50 calon legislatif dari 6 dapil Kabupaten

Jombang. Akan tetapi pada hasilnya para calon legislatif tersebut yang bisa lolos

dan bisa dipastikan menjadi anggota DPRD dari Partai Gerindra hanya berjumlah

2 orang saja. Dari pileg 2014 itulah Partai Gerindra memperoleh 36.324 suara

(daerah pemilihan Kabupaten Jombang), hal ini berbanding dengan perolehan

suara pada pileg 2009 yang bahkan belum bisa masuk 10 besar dan nantinya hal

ini bisa dijadikan modal untuk pilkada dan pilpres. Dengan perolehan yang

sedemikian itulah membuat para pengurus serta para kader partai lebih percaya

diri semangat dalam bekerja untuk kemajuan partai sebagai bentuk loyalitas

kepada partai.
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Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka penulis

tertarik untuk menelitinya dengan mengangkat judul “Proses Politik Perekrutan

Calon Anggota Legislatif Periode Tahun 20014-2019” (studi di Dewan Pimpinan

Cabang Partai Gerindra Kabupaten Jombang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pemasalahan dalam penelitian ini

dapat dirumuskan untuk mengetahui Bagaimana proses politik perekrutan calon

anggota legislatif periode tahun 2014-2019 di Dewan Pimpinan Cabang Partai

Gerindra Kabupaten Jombang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan peneltian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses politik untuk menjadi calon anggota

legislatif dari Partai Gerindra.

2. Untuk mengetahui apakah kriteria-kriteria calon anggota legislatif sesuai

dengan peraturan yang berlaku tentang pemilihan anggota legislatif.

1.4.  Manfaat Penelitian

Untuk peneliti dan bagi khalayak umum bisa mengetahui bagaimana

mekanisme dari partai-partai dalam perekrutan kader-kader dan calon anggota

legislatif khususnya di Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra di Kabupaten

Jombang. Dan juga mengetahui apa saja kriteria yang benar-benar berpotensi
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untuk dijadikan kader maupun anggota legislatif dari partai, baik bagi partai

(sesuai visi misi dan AD-ART) maupun bagi dapil dari anggota legislatif tersebut.

1.5. Definisi konseptual

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas

dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau

individu tertentu11.Jadi definisi konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara

konsep – konsep atau variable-variable yang akan diamati atau diukur melalui

penelitian yang akan dilaksanakan. Variable –variable yang didalam konsep ini

adalah :

A. Partai Politik

Pengertian Politik partai politik adalah organisasi politik yang

menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi

lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya

mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama12. Tujuan

kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik adalah suatu

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh

11Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: PT Pustaka
LP3ES. Hal 34
12http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politikdi akses pada jam 03.35
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kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara

konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.13

B. Konsep Rekrutmen

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen

politik, yaitu merekrut orang-orang untuk menjadi anggota partai  dan aktif

dalam aktivitas partai, serta  menyeleksi  anggota-anggota partai yang

berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin14. Rekrutmen

politik adalah untuk mengetahui beberapa hal terkait lokus dari kekuasaan

partai politik yang sesungguhnya. Pada umumnya cara yang ditempuh

partai politik  adalah dengan menarik golongan muda untuk dididik dan

dijadikan kader yang kemudian nantinya disiapkan untuk menjadi calon-

calon pemimpin.

C. Teori Rekrutmen Politik

Rekruitmen politik adalah suatu proses dimana terjadi penseleksian

calon-calon masyrakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting

didalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan

administrasi. Adapun proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai

politik setidaknya memperhatikan hal-hal berikut. Teori Almond dan

Powell menerangkan bahwa prosedur-prosedur rekruitmen politik terbagi

dalam dua bagian yaitu:15

13Budiarjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.159.
14Haryanto, Sistem Politik:SuatuPengantar, Liberty, Yogyakarta, Cet.ITahun1982,hal.93-94
15Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005)
hal.200-203
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1. Prosedur tertutup adalah rekruitmen dilakukan oleh elit partai

yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon

yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan

kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Prosedur ini

dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh

segelintir orang saja.

2. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih

siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam

negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi

tersebut dilaksankan secara terbuka, dan terangterangan.

1.6. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian

yang berperan sebagai alat pengukur variabel, hal ini adalah mekanisme partai

dalam pengrekrutan kader dan calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah

(provinsi-kab./kota). Adapun beberapa proses politik dan mekanismenya dapat

diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Seleksi administratif sesuai AD/ART Partai Gerindra dan sesuai

dengan perundang-undangan tentang pemilihan legislatif.

a. Bagaimana mekanisme perekrutan calon anggota legislatif ?

2. Proses penyeleksian dari partai.
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a. Apakah ideologi, visi-misi, dan loyalitas dijadikan kriteria dalam

penyeleksian calon anggota legislatif partai ?

b. Bagaimana sistem perekrutan calon anggota legislatif ?

3. Proses politik penetapan calon anggota legislatif.

a. Apakah ada tim seleksi khusus dari partai dalam proses seleksi dan

penjaringan calon anggota legislatif ?

b. Apakah hasil dari tim seleksi dijadikan hasil akhir pencalonan ?

c. Mengapa perlu adanya penetapan dari pimpinan cabang dan

dilakukan rapat pleno ?

d. Bagaimana penentuan nomor urut calon dan daerah pemilihan ?

1.7. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan alasan

agar dapat mengetahui informasi tentang mekanisme dari pengrekrutan

kader dan anggota legislatif dari partai pengusung yakni Partai Gerindra.

Metode deskriptif sebagai mekanisme dalam perekrutan kader dan anggota

legislatif yang sesuai dengan kriteria partai begitu juga sesuai dengan

ideologi partai  yang berdasarkan fakta-fakta berupa AD-ART Partai

Gerindra. Oleh karena itu metode yang dilakukan adalah metode kualitatif

dengan pendekatan persuasif sehingga bisa di pahami dengan berupa

serangkaian mekanisme yang di gunakan untuk menjadi kader partai dan

anggota legislatif dari partai dengan menggambarkan objek penelitian.



17

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari narasumber

yang mengetahui mekanisme yang ada. Data primer digunakan sebagai

informasi penunjang penelitian agar memperkuat data informasi dalam

penulisan penelitian. Tujuan dari data primer ini adalah narasumber yang

mengetahui mekanismenya dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Cabang

Partai Gerindra Kabupaten Jombang.

a. Data sekunder

Data sekunder di gunakan untuk melengkapi data primer yang

menghubungkan dengan mekanisme perekrutan partai. Data sekunder ini

berasal dari AD-ART Partai Gerindra, buku-buku, dan peraturan-peraturan

yang berkaitan dengan partai politik.

b. Subjek penelitian

Subyek dalam penelitian tentang,proses politik perekrutan calon

legislatif periode 2014-2019 di Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra

Kabupaten Jombang, Adapun yang menjadi subyek dari penelitian ini

yaitu terdiri dari :

1. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jombang.

2. Calon anggota legilatif  Partai Gerindra kabupaten Jombang (2 orang).

c. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian dibutuhkan bagi peneliti agar

mampu menguraikan dan menginformasikan data yang di dapat.
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Adapun lokasi penelitiannya adalah di kantor Dewan Pimpinan

Cabang Partai Gerindra Kabupaten Jombang.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan

memahami setting, dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari

subjek penelitian. Dalam hal ini digunakan teknik pengumpulan data

berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antar kedua pihak

yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data,

keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Tanya jawab bahwa

pengumpulan data yang aktif bertanya, sementara pihak yang

ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Dari definisi

itu, kita juga dapat mengetahui bahwa tanya jawab di lakukan

secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan

penelitian yang di lakukan.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui

pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung

di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan

berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi

penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi

yang ada di lapangan.Dengan kata lain bertujuan untuk mengetahui



19

secara langsung bagaimana mekanisme perekrutan kader partai dan

bakal calon anggota legislatif.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan melalui pencatatan

terhadap dokumen yang ada di lapangan yang berfungsi sebagai

data pelengkap dan pendukung kedua teknis diatas, sejauh data

tersebut masih berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti,

seperti arsip, catatan-catatan, buku laporan, monografi, statistik

dan sebagainya. Teknik dokumentasi dalam hal ini adalah

memperkaya data disamping itu dapat membantu peneliti dalam

menganalisa.

1.8. Teknik Analisa Data

Proses analisa data di mulai dengan menelah seluruh data yang tersedia dari

berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Data

tersebut banyak sekali, setelah dibaca dan dipelajari maka akan muncul reduksi

data yang di lakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha

membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu

dijaga sehinggatetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah

menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian di kategorikan

pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan membuat koding. Tahap

akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.
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Teknik analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan

metode ilmiah, karena dengan analisa data dapat diberikan arti tentang makna

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Untuk penelitian ini penulis

menggunakan teknik analisa data kualitatif. Untuk penelitian ini penulis

menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut Miles dn Huberman16 analisa

data kualitatif terdiri dari :

a. Pengumpulan data

Peneliti mencari dan mengumpulkan semua data yang ada dilapangan

mengenai atau yang sesuai dengan mekanisme perekrutan calon legislatif

partai, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai tambahan sesuai judul

penulisan.

b. Reduksi data

Proses penyajian, kompilasi data setelah direduksi kedalam bentuk

simbol yang dapat menggambarkan keseluruhan data utamanya hasil

penelitian terkait proses politik dan mekanisme perekrutan calon anggota

legislatif melalui partai. Maksudnya penyederhanaan data yang kompleks

menjadi narasi pendek sesuai kriteria dn klasifikasi data berdasarkan rumusan

masalah sehingga mudah untuk dipahami.

16Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung Alfabeta. 2005 Hlm. 91
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c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan upaya mengkonstruksikan dan menafsirkan data

menggunakan metode tertentu untuk menggambarkan secara mendalam dan

utuh mengenai masalah yang diteliti. Sehingga data yang dihasilkan

merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.


