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Abstrak  Keberadaan partai politik di Indonesia mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi. Dari beberapa fungsi partai politik, salah satu fungsi terpenting adalah rekrutmen politik yaitu sebuah seleksi anggota partai untuk mencetak seorang pemimpin berkualitas. Penelitian ini membahas tentang strategi rekrutmen oleh Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi pemuda di Kota Surabaya. Studi ini menggunakan Teori Rekrutmen Politik Michael Rush dan Philip Althoff. Data diperoleh melalui 
indepth interview dengan beberapa narasumber yaitu pengurus aktif DPC Partai Gerindra Surabaya serta para kader muda Partai Gerindra Surabaya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Partai Gerindra di Kota Surabaya memiliki beberapa strategi dalam melakukan rekrutmen kader muda, diantaranya adalah sistem terbuka, namun juga terkadang terdapat sistem patronik. Selain itu, hasil riset juga menunjukkan model strategi rekrutmen terdapat sistem figure. Diketahui, kesemua strategi memberikan kesempatan secara luas dan terbuka kepada seluruh muda – mudi Indonesia yang merasa memiliki minat dan kemampuan untuk bergabung bersama dalam Partai Gerindra di Kota Surabaya. 
 
Kata Kunci:  Rekrutmen Politik, Kaderisasi, Partai Gerindra Surabaya, Kader Muda.  
Abstract 

The existence of political parties has an important role in the system of democracy. One of the most important function of political party is political recruitment which become the most important aspect in terms of political function. It has something to do with selecting the party members in order to produce a quality leader. This research discusses Partai Gerindra’s strategy of recruitment in regenerating youth potential member in Surabaya. This research uses the theory of political recruitment by Michael Rush and Philip Althoff. The data obtained from indepth interview with several sources including the active members of DPC Partai Gerindra in Surabaya and its youth potential member from Partai Gerindra in Surabaya. The finding of the research shows that Partai Gerindra in Surabaya has a few strategies in recruiting its potential members, among others is open systems, but sometimes it can use the patronic system. Meanwhile, all of the research shows the recruitment strategy model figured out in figure system. Those strategies give a substantial opportunity to indonesian youth who are willing to join Partai Gerindra in Surabaya.  
Keywords: Political Recruitments, Regeneration, Partai Gerindra in Surabaya, Youth Potensial Member.  
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PENDAHULUAN 

Di Indonesia, hadirnya partai politik mempunyai peran yang penting dalam sistem pemerintahan yang demokrasi, diketahui terdapat beberapa fungsi dari partai politik, salah satunya adalah fungsi rekrutmen politik yang terjadi dari sebuah seleksi anggota-anggota partai untuk mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Menilik kutipan dari Proklamator, Ir. Soekarno “Berikan Aku Sepuluh Pemuda, Maka Akan Ku Guncang 

Dunia”. Rupanya dari kutipan tersebut banyak Partai Politik yang tergelitik untuk melakukan rekrutmen bagi kader muda, dewasa ini memang partai politik banyak melakukan rekrutmen terhadap pemuda, beberapa diantaranya adalah Partai Perindo yang menciptakan organisasi sayap Pemuda Perindo guna dijadikan wadah kaderisasi bagi Partai Perindo untuk calon pemimpin masa depan (Fiardini, 2016). Partai lain yang juga melakukan kaderisasi bagi muda – mudi Indonesia adalah PDIP, partai politik yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini merupakan partai yang paling populer di kalangan pemuda, hal tersebut dibuktikan dengan program kaderisasi yang pernah dibentuk dan membuahkan hasil maksimal (Sihaloho, 2013). Selain itu juga terdapat Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengatakan bahwa pemuda harus menjadi ujung tombak kemajuan sebuah bangsa, termasuk dalam kaderisasi partai politik. Hal tersebut ditekankan kepada Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) yang merupakan kader muda dari PAN (Sy, 2016). Banyaknya partai politik yang melakukan rekrutmen pemuda, tidak disia-siakan oleh Partai Gerindra yang juga melakukan perekrutan pemuda sebagai salah satu cara untuk meregenerasi calon pemimpin di masa depan. Partai Gerindra dikatakan sebagai salah satu partai yang sukses dalam melakukan kaderisasi terhadap pemuda, salah satunya dengan strategi rekrutmen Partai Gerindra di Surabaya, seperti yang menjadi objek kajian penelitian penulis. 
 Dalam tubuh organisasi partai politik sudah sewajarnya terdapat strategi rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Hal ini berfungsi untuk reformasi dalam regenerasi 
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kepemimpinan politik di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah proses rekrutmen pemuda Partai Gerindra Surabaya, karena peran pemuda di Surabaya sendiri sudah mulai sangat diperhitungkan. Partai Gerindra dapat dikatakan partai yang masih baru bila dibandingkan dengan partai-partai lainya, Partai Gerindra meyakini bahwa dengan melakukan perekrutkan terhadap kader muda, mereka mampu menampung aspirasi anak – anak muda serta mengakomodasi aspirasi tersebut. Masyarakat juga optimis bahwa dengan adanya tokoh-tokoh muda dalam perpolitikan mampu memberi wajah baru dunia politik di Indonesia. Menurut Rush dan Althoff (2007), perekrutan partai memiliki sifat khusus, misalnya perekrutan administratif diperlukan dasar patronase atau lindungan pada saat proses perekrutannya, sistem patronase sering dikenal juga sebagai sistem kawan yang mana dalam pengangkatan seseorang dalam menduduki jabatan, dengan pertimbangan yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak keluarga, maupun karena daerah asal mereka yang sama, sistem ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik karena memiliki satu aliran yang sama, ideologi, keyakinan yang sama tanpa memperhatikan keahliannya dan keterampilannya. Pada rekrutmen politik meliputi aspek subyek politik dalam arti manusia, dan objek politiknya yaitu partai politik. Rekrutmen politik bisa dilakukan dengan cara yang diinginkan oleh partai baik secara tertutup ataupun secara terbuka. 
Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai strategi rekrutmen dan pola kaderisasi. Pertama, penelitian dengan objek yang sama yaitu Partai Gerindra, namun dengan lokasi dan fokus masalah yang berbeda. Penelitian sebelumnya berbicara mengenai proses kaderisasi yang dilakukan Partai Gerindra di Kota Malang (Setiawan, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kaderisasi Partai Gerindra di Kota Malang tidak dijelaskan secara detail dan mendalam, serta kaderisasi dilakukan untuk semua kalangan dan usia. Kemudian dari segi rekrutmennya pun juga ditujukan hanya untuk pemuda yang ingin maju menjadi calon legislatif, contohnya Moreno Soeprapto. Kedua, penelitian yang membahas mengenai mekanisme rekrutmen Partai Gerindra berafiliasi dengan PKS pada Pemilihan 
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Walikota Bandung 2013 (Prihathursetyo, 2013). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada saat pencalonan, Partai Gerindra menetapkan Ridwal Kamil sebagai bakal calon walikota Bandung. Mereka memiliki elektabilitas yang tinggi dikalangan generasi muda, yang mana kalangan ini merupakan bagian terbesar dari warga Bandung secara keseluruhan. Beberapa pembahasan mengenai rekrutmen dan kaderisasi dalam partai politik dengan fokus dan objek penelitian yang berbeda, menjadikan penulis mencoba untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini guna memperkaya kajian penelitian tentang strategi rekrutmen dan proses kaderisasi dalam partai politik. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu karena fokus penelitian ini adalah mengenai penerapan strategi dan hambatan dalam proses rekrutmen Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi pemuda di Kota Surabaya. Sedangkan penelitian pertama berada pada obyek yang sama, Partai Gerindra namun memiliki fokus yang berbeda yaitu pada strategi rekrutmen dan kaderisasi untuk pemuda, dimana pemuda tersebut hanya berada dalam ranah internal tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Surabaya. Pada penelitian kedua berfokus pada strategi Partai Gerindra yang berafiliasi dengan PKS dalam pencalonan kader muda Ridwan Kamil sebagai bakal calon Walikota Bandung.  
Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menjelaskan mengenai strategi rekrutmen Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi pemuda di Kota Surabaya, Partai Gerindra merupakan partai baru, namun cukup diperhitungkan. Dengan sistem perekrutan yang memang cenderung terbuka, Partai Gerindra melebarkan sayap dan memberikan kesempatan secara luas bagi pemuda – pemudi Indonesia, khususnya Surabaya untuk ikut bergabung menjadi bagian didalamnya. Namun, tidak dipungkiri sistem patronik juga masih berada dalam salah satu strategi perekrutan kader muda di Partai Gerindra yang cukup kuat, strategi lain yang juga cukup popular dalam perekrutan kader muda di Partai Gerindra adalah dengan menampilkan figur dari seorang Prabowo Subianto. Pembentukan sayap partai Gerindra di Surabaya yang disebut sebagai TIDAR (Tunas Indonesia Raya) juga 
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terbukti efektif dalam perekrutan kader muda di Surabaya, khususnya seperti contoh kasus dalam penelitian yang penulis lakukan. 
Strategi dan Hambatan Kaderisasi  

Beragamnya partai politik yang mulai memperhitungkan keberadaan generasi muda menjadikan penulis tertarik untuk mencari tahu strategi rekrutmen apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi pemuda yang ada di Kota Surabaya serta hambatan apa yang dialami oleh Partai Gerindra saat melakukan rekrutmen pemuda yang ada di Kota Surabaya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan salah satu teori rekrutmen politik dari Michael Rush dan Philip Althoff, teori tersebut mengungkapkan bahwa dalam pengrekrutan politik memiliki dua sifat, yaitu terbuka dan tertutup (Rush & Althoff: 2007). Sedangkan sifat prekrutan yang seringkali dilakukan oleh Partai Gerindra adalah dengan sifat terbuka, adalah sistem yang di berdasarkan pada ujian – ujian terbuka. Selain itu, ada beberapa sistem yang digunakan dalam proses pengrekrutan, diantaranya (1) sistem patronik (patronage system) sering dikenal juga sebagai sistem kawan, (2) sistem merit atau lebih dikenal dengan sistem jasa kecakapan seseorang dalam menduduki suatu jabatan tertentu, (3) sistem karir, sistem ini berdasarkan jam terbang atau pengalaman seseorang dalam memperoleh jabatan di dunia kerja maupun politik (Thoha: 2003: 188). 
Generasi muda yang kini mulai diperhitungkan dalam kancah perpolitikan menjadikan Partai Gerindra mengatur strategi rekrutmen untuk membidik pemuda yang ada di Kota Surabaya guna mendapatkan calon pemimpin atau regenerasi kepemimpinan yang dicita-citakan oleh Partai Gerindra yang sudah dijelaskan dalam AD/ART. Dalam melakukan penelitian kali ini, penulis turun langsung ke lapangan dan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) terhadap subjek penelitian yaitu 6 informan yang diperoleh melalui metode purposive sampling, narasumber yang peneliti temui telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dianataranya Badan Pengurus Harian DPC Partai Gerindra yang 
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meliputi Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Kader Muda, Pengurus Sayap Partai yang difokuskan untuk anak muda, TIDAR (Tunas Indonesia Raya). 
Bagan 1: Tahapan Rekrutmen Anggota Partai Gerindra di Kota Surabaya 

Untuk menjadi kader Gerindra, tidak membutuhkan waktu lama dan caranya sangat amat mudah sehingga tidak akan memberatkan bagi para calon kader muda ini. Disini calon kader yang akan mengikuti rekruitmen dapat membawa indentitas diri baik KTP maupun SIM, kemudian calon kader dapat mengisi lembar formulir yang tersedia pada setiap DPC daerah masing – masing. Formulir juga dapat diperoleh melalui online pada yang dapat diperoleh melalui website resmi Partai Gerindra. Tidak berselang lama, calon kader muda akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA), yang berarti calon kader tadi sudah merupakan anggota dari Partai Gerindra. Calon kader muda ini memiliki kriteria yang dimaksud oleh Partai Gerindra sesuai dengan UU No.40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dijelaskan bahwa pemuda adalah warga Negara Indonesia yang mulai berusia 17 tahun sampai 35 tahun. 
Banyak strategi yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk keberhasilan merekrut dan melakukan kaderisasi pemuda yang ada di Kota Surabaya, (1) Fenomena yang terjadi pada saat ini di partai politik adalah fenomena figure atau penokohan yang berdampak untuk menaikkan elektabilitas partai dan juga suara pada pemilihan umum (pemilu) kedepannya. Sebanyak 80-90% alasan kader bergabung ke Partai Gerindrota adalah daya tarik Prabowo. Sosok Prabowo Subianto menjadi eksis di kalangan anak-anak muda di Kota Surabaya serta 
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mampu menarik perhatian anak-anak muda Kota Surabaya dengan background beliau yang berasal dari militer serta dinilai mampu membantu kepentingan rakyat melalui pelaksaan program 20 aksi (peningkatan taraf hidup masyarakat, pertanian, kesehatan, cinta terhadap produk-produk dalam negeri, dan lain-lainnya), melaksanakan kegiatan Revolusi Putih (program minum susu), dan juga sosialisasi masalah politik kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya politik. (2) Dalam merekrut kader-kader muda, Partai Gerindra sangat cermat dalam melihat peluang dan momentum, seperti dengan memanfaatkan kegiatan CFD (Car Free Day). 
Strategi lain adalah, (3) Dengan cara mulut ke mulut atau orang ke orang (person to 

person). Biasanya mereka melihat ada rekannya yang sudah bergabung, dan mereka juga ingin bergabung. Selain itu, setiap pengurus partai di tingkat PAC maupun DPC diharuskan merekrut minimal tiga orang anggota baru yang nantinya bakal menjadi kader-kader muda, Partai Gerindra Kota Surabaya juga tetap melakukan seleksi dan tidak pernah memaksa, kembali lagi pada keinginan individu masing-masing. (4) Partai Gerindra merupakan salah satu partai besar dan tentunya mempunyai sayap-sayap partai, seperti salah satunya adalah Tunas Indonesia Raya (TIDAR) yang berfokus dan diperuntukkan bagi kader – kader muda di Partai Gerindra. Dalam hal perekrutan, Partai Gerindra mencoba untuk memfasilitasi atau mewadahi kader-kader muda yang merasa expert di bidang-bidang keahliannya melalui organisasi sayap partai tersebut. Tujuannya untuk lebih mudah dalam mengendalikan potensi – potensi yang dimiliki kader – kader muda dan lebih mudah juga untuk memfokuskan potensi yang dimilikinya. Sayap partai ini bertujuan untuk menampung, menyerap dan menyalurkan aspirasi-aspirasi anak – anak muda. 
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Bagan 2: Jenjang Kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra 

 
Bagan diatas merupakan penjelasan mengenai tingkatan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk proses mendapatkan kader – kader terbaik partai. Dimulai dari Kader Pratama, merupakan anggota yang telah mengikuti proses kaderisasi di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC). Selanjutnya adalah Kader Muda yang merupakan anggota berusia 17 sampai usia dibawah 35 tahun, satu tingkat diatas Kader Pratama, anggota-anggota yang sudah dikaderisasi oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masuk ke dalam jenjang Kader Muda. Naik satu tingkatan yaitu Kader Madya, yang dapat dikatakan dalam tingkatan ini adalah merupakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan tingkatan yang paling tinggi atau akhir adalah Kader Menggala, merupakan kader yang sudah menyelesaikan dan mengikuti kaderisasai dari Partai Gerindra hingga tingkat Nasional. 
Setiap partai politik yang melakukan proses rekrutmen tentunya memiliki hambatan yang berbeda-beda. Hal ini juga dialami Partai Gerindra Kota Surabaya dalam merekrut kader-kader muda. Pertama, masalah keuangan untuk melakukan kegiatan pelatihan (kaderisasi). Jumlah kader muda yang terus bertambah, namun dengan dana yang minimum, menjadikan salah satu kendala bagi rekrutmen kader muda. Kedua, masih banyak kader – kader muda yang bergabung ke Partai Gerindra dengan alasan mencoba atau hanya ikut – ikutan dan tidak jarang juga menjadi tupai yang meloncat dari partai satu ke partai lain. 
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Ketiga, untuk merekrut kader – kader muda ini biasanya belum ada pemahaman mengenai partai politik kedepannya seperti apa. Hambatan lain yang dirasakan dalam rekrutmen kader muda ini adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai partai politik, apa keuntungan dan konsekuensi yang didapatkan ketika bergabung dengan Partai Gerindra. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat ini juga berasal dari pengurus Partai Gerindra sendiri yang dirasa kurang memiliki keinginan untuk melakukan tugas pokoknya tersebut .Lalu, banyaknya kader muda labil yang masih suka keluar masuk partai. Dari beberapa hambatan yang sudah dijelaskan diatas, dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi banyak hal dalam implikasinya. Pertama, banyak dari program – program partai sulit tercapai apabila tidak adanya jaringan. Sehingga, perlunya dibangun komunikasi yang baik dengan masyarakat Surabaya. Namun, setiap hambatan yang dialami dan dirasakan Partai Gerindra, tentunya terdapat solusi yang diberikan dari partai maupun dari personal atau individu masing – masing. Solusi pertama yang diberikan oleh partai, yaitu memperkenalkan dan menjelaskan sejak dini dalam berbagai kegiatan kaderisasi, seperti manifesto perjuangan Partai Gerindra. Sehingga nantinya kader-kader muda mempunyai jiwa loyalitas, serta mengerti tugas dan kewajiban mereka terhadap Partai Gerindra. Kedua, menanamkan sikap konsisten kepada kader – kader muda agar konsisten dalam meyakini sesuatu dan juga konsisten dalam komitmen yang mereka buat. 
Strategi yang dilakukan Partai Gerindra Kota Surabaya memiliki korelasi dengan dengan teori rekrutmen. Dalam teori rekrutmen menjelaskan bahwa sistem rekrutmen ada dua cara, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Sistem terbuka dapat diartikan partai menyiarkan (ekspos) ke media, baik media sosial, media elektronik, dan juga media masa untuk mendapatkan kader-kader muda dengan jumlah besar. Kedua, sistem terbuka dapat diartikan pemuda dari semua golongan, agama, suku, dan ras bisa bergabung, tanpa adanya deskriminasi, dan ini lebih bersifat pasif. Partai Gerindra menggunakan sistem terbuka, dimana rekrutmen ini terbuka secara luas bagi seluruh pemuda di Indonesia yang memiliki 
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keinginan untuk bergabung, tanpa adanya deskriminasi. Sistem terbuka ini dilakukan baik dalam perekrutan kader – kader muda, pencalonan anggota legislatif, maupun dalam reposisi jabatan. Selain itu, Partai Gerindra Surabaya juga menggunakan sistem patronik (patronage 

system). Dimana sistem patronik ini dikenal sebagai sistem kawan dalam proses rekrutmen untuk menduduki jabatan pemerintahan maupun politik dengan mempertimbangkan yang bersangkutan masih memiliki kedekatan kawan, saudara, maupun sanak keluarga. Sistem patronik ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik, karena memilki satu aliran politik, ideologi yang sama yang dulunya sama-sama dari GMNI, HMI, dan lain-lainnya tanpa memperhatikan keterampilan dan keahliannya. 
Simpulan 

Strategi rekrutmen kader muda dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra Kota Surabaya diperoleh beberapa point penting. Pertama, Partai Gerindra Kota Surabaya merupakan partai Catch-all atau yang biasa disebut dengan partai gabungan antara partai massa dan partai kader, karena orientasi pada partai ini untuk menjaring pemilih yang kalangannya lebih luas. Kemudian, berdasarkan hasil temuan, Partai Gerindra menggunakan sistem terbuka, dimana semua pemuda dari golongan manapun secara luas dan terbuka bisa ikut bergabung, tanpa adanya deskriminasi. Sistem terbuka ini dilakukan baik dalam perekrutan kader – kader muda, pencalonan anggota legislatif, maupun dalam reposisi jabatan. Selain itu, Partai Gerindra Surabaya juga menggunakan sistem patronik (patronage 

system). Dimana sistem patronik ini dikenal sebagai sistem kawan dalam proses rekrutmen untuk menduduki jabatan pemerintahan maupun politik dengan mempertimbangkan yang bersangkutan masih memiliki kedekatan kawan, saudara, maupun sanak keluarga.  
Selain itu, banyak strategi yang dilakukan oleh Partai Gerindra Kota Surabaya dalam perekrutan, diantaranya menampilkan sosok atau figure Prabowo Subianto, melalui mulut ke mulut atau person to person, menarik keluarga, teman atau saudarnya untuk ikut bergabung 
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dalam Partai Gerindra Kota Surabaya, bersepeda bersama (gowes) yang biasanya dilakukan pada hari Minggu saat Car Free Day (CFD), dan juga membentuk sayap – sayap partai seperti TIDAR, KIRA, PIRA, PETIR, dan masih banyak lainnya. Sayap-sayap partai ini juga membantu dalam perekrutan kader – kader muda dan juga yang akan menampung, mewadahi menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran politik di masyarakat dan juga menyiapkan kader – kader muda tentunya yang berkualitas, memperhatikan kesetaraan dalam semua aspek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disamping itu, perlu juga membangun jaringan mulai dari tingkatan atas, yaitu DPP hingga ke tingkatan yang paling bawah, yaitu ranting. 
Dalam proses rekrutmen dan kaderisasi, setiap partai tentunya memiliki hambatan, seperti yang dirasakan oleh Partai Gerindra Surabaya. Masalah dana untuk melakukan kegiatan pelatihan (kaderisasi) yang sangat terbatas, apalagi ditambah jumlah peserta kader muda yang akan mengikuti pelatihan semakin banyak. Kemudian, masih banyakknya kader yang bergabung dengan alasan sebagai ajang coba-coba, belum adanya pemahaman mengenai partai politik, ada atau tidaknya keinginan dari pengurus partai untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Memang, pendanaan atau biaya juga menjadi masalah, namun hal itu dapat diatasi dengan cara urunan sukarela dan juga sumbangan dari pengurus partai yang menjadi DPRD. Dari hambatan-hambatan tersebut akan mempengaruhi banyak hal, seperti banyak program – program partai yang sulit tercapai apabila tidak terbentuknya jaringan di masyarakat. Selain itu, ada beberapa solusi guna untuk mengevaluasi dan mengatasi hambatan – hambatan tersebut, baik solusi untuk partai maupun individu masing-masing, yaitu memperkenalkan dan menjelaskan kegiatan kaderisasi sejak dini, dan menanamkan kepada kader-kader muda sikap konsisten dan komitmen. 
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