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ABSTRAK 

 

Iklim demokrasi memunculkan berbagai macam partai politik yang ikut berpartisipasi dalam 

suatu negara.Kemunculan partai tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang 

majemuk mulai dari kebudayaan terutama perbedaan terhadap agama, etnis, golongan, dan 

tingkat social dalam suatu kelompok tertentu sehingga menciptakan sitem politik yang 

beragam.Partai politik yang harus memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme politik 

dan menjamin adanya partisipasi politik dan persaingan politik.Sebagai partai politik Partai 

Perindo melaksanakan rekruitmen politik harus didasarkan atas pluralisme politik.Rekruitmen 

politik ini memiliki ruang dalam demokrasi yang mampu membuka sumbatan-sumbatan agar 

kekuasaan dari berbagai kelompok rakyat dapat mengalir secara terbuka dan bebas menuju 

penguasaan rakyat terhadap negara.Dalam rekruitmen politik Rush Althof menyatakan adanya 

tahapan-tahapan seperti sertifikasi, nominasi, dan seleksi yang harus dilalui bagi para anggota 

yang ingin bergabung.Rekruitmen partai politik juga memiliki dua sifat yaitu rekruitmen politik 

secara terbuka dan secara tertutup. 
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Pendahuluan 

 Jelang pemilihan umum 2019 masih ada semangat untuk mendirikan partai baru di 

Indonesia. Dalam kehidupan demokrasi Indonesia partai politik merupakan bagian penting dari 

politik suatu negara dengan adanya kebebasan untuk membentuk dan mendirikan suatu. Partai 

politik berfungsi untuk memobilisasi masyarakat, sebagai organisasi yang mewakili kelompok 

kepentingan tertentu serta sebagai sarana untuk suksesi kepemimpinan politik serta legitimasi 

dan damai2. Melihat realitas saat ini bahwa sebagian besar dari partai baru dibentuk dan didirikan 

oleh elite-elite lama yang merasa kecewa atau konflik yang dialami semasa berpolitik serta 

perebutan kedudukan partai yang memicu para elite politik lama untuk mendirikan partai baru. 

 Pada dasarnya partai politik merupakan kelompok yang teroganisi secara rapid an tertata 

yang dimana bertujuan untuk mempertahankan bahkan merebut kekuasaan terhadap3.Hal inilah 

yang tidak menghentikan para elite untuk berusaha mendirikan partai politik baru.Kepentingan 

para elite dalam mendirikan partai baru membutuhkan adanya anggota untuk memenuhi syarat 

dalam membentuk sebuah partai.Salah satunya adalah melaksanakan rekrutmen partai harus 

melalui kaderisai yang sesuai dengan AD/ART partai.Satori menyatakan bahwa partai politik 

merupakan tempat bagi kelompok-kelompok untuk menempatkan anggota-anggotanya ke dalam 

jabatan public melalui pemilihan umum4. Dari jabatan-jabatan yang diterima inilah yang 

merupakan bentuk dari reprenstasi untuk menjalankan funsgi dari partai. Anggota merupakan 

bagian dari fungsi partai yang dimana sebagai sarana rekruitmen politik partai akan merekruit 

anggota partainya untuk diseleksi menjadi calon pemimpin secara internal maupun dalam skala 

nasional. 

 Beberapa penelitian yang membahas pola rekruitmen partai politik memiliki focus yang 

berbeda-beda. Berdasarkan penelitian oleh Dwi Karunia tentang pola rekrutmen Partai Nasdem 

pada tahun 2014 di Kabupaten Jombang5, yang dimana fokus penelitian ini Partai Nasdem 

muncul sebagai bentuk eksistensi partai baru adalah bentuk upaya yang dilakukan Partai Nasdem 

adalah melakukan rekruitmen dan electoral strengthyang merupakan perekrutan elite strategis 

                                                      
2 Achmad, Ichasul Amal. 1996. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya. Hal 48 
3Friedrich, Contitutional Government and Democracy, hal 419 
4G, Satori. Parties and Party System, Hal 63. Dalam Miriam Budiardjo.2010.Dasar-Dasar Ilmu Politik. Hal 405 
5Karunia, Dwi. 2017. Pola Rekruitmen Partai Nasiona Demokrat Pada Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 

Kabupaten Jombang.http://journal.unair.ac.id/download-jpmb980a.pdf diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 
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partai yaitu perekrutan yang lebih mengutamakan pada elite. Elite ini yang juga berinteraksi 

dengan masyarakat guna membentuk citra baik partai politik di masayarakat sebagai upaya 

pembentukan dari calon anggota legislatif. 

 Penelitian Azlansyah berfokus tentang pola rekruitmen politik pengurus Dewan Pimpinan 

Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Pekanbaru pada periode 2010-20156. Pada 

penelitian ini rekruitmen yang dilakukan telah mengacu pada AD/ART partai namun tidak terlalu 

diperhatikan oleh tim rekruitmen partai dalam merekruit calon anggota pengurusnya atau dapat 

dikatakan aturan dalam AD/ART hanya untuk formalitas, sebab meskipun calon anggota 

pengurus tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam aturan partai tetapi masih tetap 

diterima sebagai pengurus partai. 

 Pada penelitian Abu Bakar mengenai Politik Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik 

pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar7menghasilkan bahwa pada 

proses rekruitmen politik di dalam partai politik tidak bejalan sebagaimana mestinya. Partai 

politik cenderung bergerak diatas nama orang tertentu yang menguasai partai politik. Seolah 

pada PDIP Kep.Selayar menjadi organisasi keluarga hingga dalam proses kandidasi yang 

dilakukan masih dipengaruhi oleh faktor dominan dari ketokohan. Faksionalisasi dalam partai 

juga terjadi dikarenakan adanya domnan politik terhadap kekerabatan yang membuat partai 

politik menjadi eksklusif dan tidak memperhaikan terhadap kehendak kader atau massa. 

 Berdasarkan hasil penelitian Syaifulloh bahwa pada dasarnya demokrasi dapat menjamin 

pluralism politik dari suatu negara tidak akan melahirkan negara totaliter, tidak akan 

menimbulkan sentra kekuasaan pada golongan atau kelompok tertentu saja dalam sebuah sistem 

kekuasaan negara baik di daerah ataupun tingkat nasional8. Melalui partai politik masyarakat 

dapat memiliki jalan untuk mengimplemenatasikan dasar konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28E 

ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

                                                      
6 Azlansyah. 2015. Pola Rekruitmen Politik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD 

PAN) Kota Pekanbaru Periode 2010-2015.http://repository.unri.ac.id/bitstream/2897728/azlansyah.pdf  diakses pada 

tanggal 12 Juli 2018 pukul 21.15 
7Bakar, Abu. Politik Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPCPDIP dan Keluarga Banteng di 

Kepulauan Selayar. Yogyakarta. http://journal. Uin-alauddin.ac.id/index/article/1428/1383 diakses pada tanggal 12 

Juli 2018 pukul 21.44 
8Syaifulloh. 2016. Kesadaran Pluralisme dalam Praktik Demokrasi Pancasila. Ponorogo. 

http://kpujatim.go.id/uploads/2016/07/jurnal-juni-fix.pdf diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 23.08 



pendapat. Rakyat dapat mengirim orang-orang yang sesuai dan memenuhi syarat untuk dapat 

masuk ke lembaga legislatif maupun eksekutif.  

Pada penelitian ini kemunculan partai-partai baru berdampak pada tingkat partisipasi 

politik yang dapat dinili cukup tinggi saat ini terutaman di Kota Surabaya. Perebutan jabatan 

publik dalam persaingan antar partai politik membentuk sebuah sistem partai. Keinginan untuk 

menjadikan partainya menjadi yang terbaik tidak terlepas dari anggota partai dan dukungan 

politik.Partai politik melakukan rekrutmen dalam rangka untuk mengisi jabatan-jabatan 

politik.Mengembangkan sistem rekrutmen menjadi bagian awal yang sangat penting dalam 

pendirian partai politik. Pengurus partai harus memiliki kualitas yang baik yang mampu 

mengorganisir jalannya partai politik. Individu yang bersaing akan diseleksi sesuai dengan 

karakteristik dan ideologi partai.  

Atas dasar persaingan antar golongan pada dasarnya aktivitas partai politik berusaha 

untuk mendapatkan dan merebuat kekuasaan pemerintah dan dukungan masyarakat, hal tersebut 

menjadi kekhawatiran bahwa partai politik akan berwatak primodial dan sectarian. Sikap 

eksklusif dan agresif dari partai yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat ini yang pada 

akhirnya banyak partai politik yang mengklaim partainya sebagai partai yang plural sehingga hal 

tersebut berdampak pada internal partai politik mulai dari rekruitmen, kaderisan hingga isu yang 

dianggkat. Plural disini merupakan partai politik yang terbuka untuk semua golongan masyrakat 

namun pada realitanya masih banyak partai yang masih menjadi milik golongan tertentu. Partai 

yang plural adalah partai yang bisa menerima keragaman, mulai dari keragaman agama, budaya, 

etnis, kepercayaan, bahasa bahkan ideologi yang semuanya berhak untuk diperjuangkan haknya. 

Untuk itu pada setiap partai politik yang ada diharapkan mampu mencetak kader-kader yang 

bersikap pluralis hal ini akan menciptakan demokrasi yang baik karena pada dasarnya partai 

politik adalah tempat dimana kebijakan publik diproses yang kemudian diterapkan melalui kader 

yang duduk di kursi legislative sebagai stakeholder.  

Hal ini menjadi fokus pada penelitian tentang Pluralisme Politik dalam Pola Rekruitmen 

Anggota, Pengurus, dan Calon Anggota Legislatif Partai PerindoKota Surabaya. Bagaimana 

proses rekruitmen Partai Perindo dalam mencari anggota dengan mengutamakan pluralisme 

politik. Apakah terjuwud pluralisme politik dalam rekruitmen suatu partai seperti yang 

dikemukakan oleh Ronald H Chicote yang menilai demokrasi disandarkan pada keragaman, 



kepentingan dan adanya penyebaran kekuasaan9 

Partai Perindo sebagai Sarana Rekruitmen Politik 

Partai Perindo sebagai partai politik menjalankan fungsinya yaitu sebagai sarana 

rekruitmen politik yang dimana hal ini berkaitan erat terhadap seleksi calon pemimpin baik 

berkedudukan di internal maupun skala nasional.Untuk menjalankan kepentingan internal, partai 

politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas yang mampu menjalankan mesin perpolitikan 

partai.Dari hal tersebut partai politik berusaha mencari dan mandapatkan dukungan dari 

masyarakat dengan cari merekrut orang untuk menjadi anggota.Strategi Partai Perindo dalam 

membangun kekuatan politiknya salah satunya adalah dengan membentuk struktur kepartaian. 

Sebagai agen of change  partai politik sebagai pembawa aspirasi masyarakat akan sangat 

bergantung kepada siapa yang akan duduk membawa arah dan aspirasi masyarakat. Mengingat 

Partai Perindo adalah partai baru maka dari itu harus memiliki pemimpin yang berkualitas yang 

mampu menjalankan mesin politik terutama di Kota Surabaya. Hal ini akan mengarah pada pola 

perekruitan anggota, pengurus hingga calon anggota legislatif untuk menjadikan partai lebih 

baik. Di tingkat daerah yang dikendalikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Kota 

Surabata menjadi salah satu bagian dari rangkaian sistem yang berada di bavvah sistem politik 

nasional. 

Partai politik merupakan suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan melalui 

pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan 

publik10.Jabatan-jabatan ini merupakan bentuk representasi dari suatu partai dalam menjalankan 

fungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Menjadi fenomena menarik dimana pada kepengurusan 

DPD Partai Perindo dipilih secata langsung oleh Majelis Persatuan Partai yang tertera pada 

Anggaran Dasar Partai Perindo Pasal 25 yang menyatakan bahwa ketua dan sekretaris DPD 

Partai dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Persatuan Partai dan di SK-kan oleh Dewan Pimpinan 

Pusat. Selektifnya proses rekruitmen akan berdampak pada kemajuan organisasi partai politik 

                                                      
9Tabrazani.2017. Demokrasi dan Pluralisme Politik. Jakarta. http://tabraniza.com/2017/01/demokrasi-dan-

pluralisme-politik.html diakses pada tanggal 30 April 2018, pukul 14.23 
10G, Satori. Parties and Party System, Hal 63. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, penulis Prof. Miriam 

Budiardjo. Hal 405 



karena tersedianya para kader yang berkualitas11. Dalam proses rekruitmen harus berdasarkan 

kriteria dan syarat yang ditentukan dalam AD/ART yang dimana dalam partai politik memiliki 

ketentuan syarat dan kriteria yang berdeda-beda mengenai sistem penunjukan dan pengangkatan 

untuk menduduki jabatan dalam partai politik sehingga adanya tahapan yang harus dilalui yaitu 

pengkaderan. 

Adanya hubungan keterkaitan antar anggota partai akan mempengaruhi cara kerja partai, 

kebiasaannya adalah bahwa partai memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan anggota partai 

yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pencalonan kandidat electoral partai12. 

Fenomena ini juga dapat dilihat pada Partai Perindo yang dimana struktur kepengurusan partai 

dengan cara ditunjuk atau dipilih secara langsung oleh pemimpin yang jabatannya paling tinggi 

di partai yaitu Harry Tanoe sebagai ketua umum Partai Perindo dan juga sebagai Majelis 

Persatuan Partai Perindo. Kebijakan yang diambil ini sesuai dengan AD/ART Perindo dimana 

pengambil keputusan tertinggi di partai adalah Majelis Persatuan Partai. 

Pola rekruitmen ini nantinya akan berdampak pada kualitas partai politik. Ketua yang 

memilih anggotanya juga berdasarkan faktor-faktor yang menjadikannya sebagai seorang 

pengurus.Tidak hanya itu, di dalam masyarakat yang pluralistis menjadikan partai harus 

bertindak plural dalam merekruit anggotannya.Hal ini menjadi tugas dari seorang pemimpin 

untuk mencari anggota yang dapat melihat kondisi rakyat, yang tidak mementingkan kepentingan 

individu maupun kellompoknya saja namun juga kepentingan masyarakat luas.Pluralisme dalam 

partai hendaknya dibangun mulai dari adanya transparansi partai terhadap perbedaan ideologi, 

persamaan kelas sosial maupun ekonomi dan tidak rasisme. 

Rekruitmen Anggota, Pengurus dan Calon Anggota Legislatif 

 Melihat partai politik sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai macam individu 

maupun kelompok yang memiliki pandangan yang sama, saling berusaha untuk memperebutkan 

kekuasaan dan pengaruh di dalam pemerintahan untuk mempengaruhi opini public dan 

                                                      
11Journal NTB.2016. Inisiator Partai Perindo Surabaya.http://journalntb.com/2015/03/3-inisiator-partai-Perindo-

surabaya.html , diakses pada tanggal 29 April pukul 20.08 
12Katz, S.Richard, William Crotty, dan Asnawi, Ahmad (Penerjemah).Ibid, Hal 494 



mewujudkan pandangan politik mereka. Bergabungnya anggota-anggota ke dalam Partai Perindo 

tidak terlepas dari latar belakan dan alasan bergabung yang berbeda-beda. 

 Rekruitmen politik secara umum dapat diartikan sebagai pelatihan, training dan persiapan 

kepemimpinan terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif pemerintahan dan fungsi-

fungsi lain anggota partai dan juga komptensi dalam pemilihan13.Partai perindo dalam merekruit 

anggotanya tidak memiliki kriteria dan tahapan khusus bagi para anggota partai. 

 Partai Perindo yang membranding dirinya sebagai partai nasionalis yaitu partai yang 

mempertahankan kedaulatan dari suatu negara dengan mewujudkan cita-cita yang sama dari 

sekelompok orang untuk mewujudkan kepentingganya baik internal maupun eksternal. Upaya 

yang dilakukan Partai Perindo dalam mencari anggota adalah pelaksanaan rekruitmen melalui 

media massa (online) dan secara manual yaitu melalui ajakan teman maupun kerabat. Selain itu 

Partai Perindo juga menggait tokoh-tokoh potensial untuk bergabung sehingga menjadi sebuah 

strategi yang menguntukngkan dimana tokoh potensial tersebut memiliki massa yang banyak dan 

dapat dijadikan pendukung partai.  

 Pada tahapan perekruitan anggota partai masyarakat yang ingin bergabung dengan oartai 

dapat mendaftar melalui online yaitu sistus resmi Partai Perindo atau juga dapat dilakukan 

dengan mendatangi langsung kantor DPD pada masing-masing wilayah. Setelah semua syarat 

terpenuhi dan calon anggota menyetujui aturan partai selanjutnya adalah mengisi formulir 

pendaftaran sebagai anggota yang kemudian akan diterbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) 

Partai Perindo yang kemudian angoota dapat mulai berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan. 

 Partai Perindo sebagai partai yang membranding sebagai partai nasionalis yang berada di 

tengah-tengah masyarakat pluralis menjadi tuntutan untuk partai bersifat pluralis. Individu yang 

memiliki kesamaan kepentingan ini akan membentuk sebuah kelompok kepentingan dan dari 

kelompok kepentingan ini yang nantinya akan mempengaruhi proses pembuatan dan 

pengambilan keputusan di pemerintahan. Oleh karena itu partai harus memiliki sifat pluralis 

yang dimana pada struktur partai maupun pemerintahan yang akan memberikan kelompok 

kepentingan ini akses kepada masyarakat yang akan memberi mereka masukan dalam 

pengambilan keputusan.Dalam perekrutan kepengurusan Partai Perindo perlu mendapatkan 

                                                      
13Amal, Ichlasus. 1996. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik.  Yogayakarta: PT Tiara Wacana Yogya. Hal 28 



perhatian khusus karena untuk menciptakan pengurus yang berkualitas perlu dilaksanakannya 

pengkaderan untuk mendapatkan anggota dan pengurus yang berkulitas serta menjaga 

keberlangsungan hidup partai. 

 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Surabaya merupakan salah satu 

bagian dari rangkaian sistem yang berada di bawah sistem politik nasional.Dalam rangka 

tersebut pengurus DPD Perindo harus diisi orang-orang yang berbakat di bidangnya khususnya 

di bidang politik.Selain memiliki keahlian dalam bidang politik kriteria untuk menjadi pengiris 

adalah mereka yang memiliki pengalaman berorganisasi dan diharapkan memiliki sumber daya 

manusia yang mumpuni.Untuk menduduki jabatan dalam partai anggota haris menjalani masa 

pengkaderan yang ditentukan oleh partai.Selama masa pelatihan ini dapat dilihat anggota mana 

yang dapat dijadikan pengurus harian. Dalam Partai Perindo unutk menjadi seorang pengurus 

partai dapat dilakan dengan cara ditunjuk atau melalui musyawarah. Sistem penujukkan ini dapat 

terjadi ketika dari masing-masing kedua belah pihak sama-sama menyetujui untuk dijadikan 

pengurus patai. 

 Ada dua sifat dalam mekanisme perekrutan politik yaitu secara tertutup dan secara 

terbuka. Adanya sifat khusus yang terjadi dalam perkrutan politik, misalnya adalah perekrutan 

administratif yang memerlukan dasar patronasi atau lindungan pada saar proses perekrutannya 

yang dimana kedekatan atau relasi dengan seseorang yang memiliki kekuasaan menjadi faktor 

yang dapat menjadi acuan untuk memperoleh, pengaruh terutama ketika proses pemilihan calon 

pemimpin partai14. Adanya relasi ini menjadi bahan pertimbangan tersendiri dalam hal 

pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan di partai politik maupun di pemerintahan. 

 Dalam proses perekrutan kepengurusan Partai Perindo dapat dikatakan menggunakan 

sistem rekruitmen terbuka-tertutup, hal ini didasarkan pada apa yang terjadi pada pengurus 

harian Partai Perindo. Kepengurusan partai dilaksanakan melalui ajakan kerabat yang memiliki 

solidaritas yang tinggi dengan perekrutnya yang kemudian akan diangkat untuk dijadikan 

pengurus partai. Terlebih jika memiliki hubungan dengan orang yang memiliki kekuasaan maka 

akan lebih mudah untuk seseorang menduduki jabatan tertentu dan dikatan terbuka bahwasanya 

                                                      
14Rush, Michael dan Philip, Althoff. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta. 

PT. Raja Grafindo Persada. Hal 24 



untuk beberapa jabatan dibuka untuk siapapun yang memiliki keahlian yang sesuai dan kualiatas 

yang memupuni serta keinginan untuk menjadi pengurus partai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Legislatif Partai Perindo 

Sumber:https://partaiperindo.com/ 

 Pada rekruitmen calon anggota legislatif dilaksanakan secara terbuka. Hal ini merupakan 

cara untuk memberikan kesempatan untuk masyarakat menilai dan melihat kemampuan elite 

politik yang dimiliki negaranya. Dengan begitu jika dihubungkan dengan konteks demokrasi, 

maka dengan cara ini adalah jalan untuk masyarakat menilai dan mengontrol legitimasi politik 

para elite. 

 Ada dua cara jika ingin mendaftar menjadi bacaleg Partai Perindo yaitu mendaftar 

melalui online atau juga bisa dilakukan dengan mengambil formulir di kantor wilayah Partai 

Perindo. Pendaftaran ini terbuka untuk siapapun yang ingin menjadi calon anggota legislatif. 

 Setelah mengisi formulir maka tahapan kedua adalah pengembalian formulir untuk 

diteliti lebih lanjut oleh Tim Seleksi Partai Perindo. Untuk yang mengisi secara online setelah 

mengisi data kemudian akan dipanggil ke kantor wilayah untuk melengkapi persayaratan 

bacaleg. 

pengambilan 
formulur

pengembalian 
formulir

penelitian 
administrasi dan 

kelengkapan 
Bacaleg

pengumuman hasil 
administrasi dan 

kelayakan bacaleg

uji publik/ fit 
propet tes/ 
interview

penyusunan daftar 
caleg

pengumuman 
caleg Perindo di 

media massa



 Bacaleg yang telah melengkapi persyaratan kemudian akan segera diumumkan 

administrasi dan kelayakan sebagai calon anggota legislative untuk mewakili partai dan 

masyarakat. 

 Setelah diumumkan tahap selanjutnya adalah uji public/ fit propet tes/ interview. Dalam 

tahapan ini BCS akan diuji kemampuan dan kelayakannya sebagai seorang politisi dan apakah 

kandidat tersebut memiliki basis massa serta dukungan finansial yang mumpuni. Tidak hanya itu 

adanya unsur hubungan kedekatan dengan para pemimpin partai juga akan berpengaruh pada 

lolos tidaknya dan penentuan nomor urut caleg. 

 Bacaleg yang telah diuji kemudian akan disusun daftar nama caleg. Caleg yang telah 

ditetapkan akan memperoleh nomor urut yang telah disusun dan ditentukan sesuai dengan 

kehendak partainya. 

 Tahap akhir dalam proses rekruitmen calon anggota legislative adalah pengumuman 

seacara resmi caleg dari Partai Perindo ke media massa. 

Pluralisme dalam Rekruitmen 

 Demokrasi pluralis sebagai model demoraksi yang modern dan tidak terlepas dari 

kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berpartisipasi, dan hal-hal lainnya.Pluralisme atau 

keberagaman ini harus dipahami secara mendalam sebagai tatanan serta sebagai suatu kondisi 

kebebasan tertentu. Dari pluralisme politik ini dapat dijadikan kesempatan kepada kelompok-

kelompok untuk membuka sumbatan-sumbatan agar kekuasaan dari kelompok-kelompok di 

masyarakat mendapatkan akses dan hak yang sama bebas dalam menuju penguasan suatu 

negarag. Melalui jalan tersebut masyarakat dapat mengirim kandidat-kandidat yang mumpuni 

yang telah dilipih untuk masuk kedalam lembaga legislatif maupun eksekutif.Maka dari itu partai 

politik diharapkan mencetak kader-kader yang berkualitas serta pluralis. Pentingnya partai 

politik dalam mencetak kader yang plural dikarenakan partai politik adalah tempat dimana 

kebijakan yang akan diterapkan melalui para kader partai yang duduk di lembaga legislatif yang 

memiliki peran sebagai stakeholder dari setiap kebijakn publik yang diambil. 

 Partai Perindo berupaya merangkul kelompok-kelonpok pendukung dari semua kalangan 

dengan tidak memadang agama, suku, ras, etnis, budaya, idelogi semua golongan masyarakat 



dapat masuk dan bergabung menjadi bagian dari Partai Perindo.Selain itu adanya kelompok 

agama, buruh, pemuda, orang professional, dan orang cendikian menjadi prinsip keterbukaan 

dari Partai Perindo dalam melakukan rekruitmen politik.Namun senyatanya pluralisme ini hany 

terhadi pada rekruitmen anggota saja hal ini dapat dilihat pada rekruitmen anggota bahwa 

seluruh elemen masyarakat dan berbagai macam kelompok sosial dapat bergabung secara 

terbuka ke dalam Partai Perindo untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya.Berbeda 

halnya dengan rekruitmen kepengurusan dan calon anggota legislatif dari Partai Perindo. Adanya 

filter atau penyesuaian dengan kriteria pengurus partai serta mereka yang menjadi pengurus 

adalah yang memiliki hubungan kedekatan dengan elite partai. Sedangkan dalam rekruitmen 

calon anggota legislatif yang dapat dikatakan menggunakan sistem rekruitmen semi terbuka-

tertutup.Dalam pelaksanaanya untuk mendaftar menjadi caleg terbuka secara umum namun 

untuk menjadi yang terpilih adalah kandidat yang memiliki kriteria yang sesuai dengan keingan 

partai, selain itu dalam pemberian nomor urut partai masih dilakukan secara tertutup. Hal lain 

yang penting untuk menjadi caleg adalah memiliki basis massa yang banyak dan merupakan 

tokoh masyarakat karena dalam hal ini tokoh masyarakat dianggap menjadi keuntungan dan 

kesempatan partai untuk menaikkan kredibilitas partai. 

Kesimpulan 

 Rekruitmen politik tidak hanya mengenai pencalonan wakil-wakil terpilih tingkat local 

hingga nasional saja, namun juga mengenai pengisian berbagai penunjukan patronase untuk 

jabatan public. Sistem terbuka pada Partai Perindo dapat dilihat mealui proses rekruitmen 

anggota partai, caleg hingga untuk reposisi jabatan. Semua warga nergara yang ingin bergabung 

dari golongan manapun dapat berpartisipasi bersama Partai Perindo. Namun, di sisi lain Partai 

Perindo juga masih menggunakan sistem patronase atau secara tertutup yang dapat 

mempengaruhi proses rekruitmen partai. Dalam sistem ini proses rekruitmen partai untuk 

menduduki jabatan tertentu dengan pertimbangan khusus yang bersangkutan mulai dari adanya 

hubungan keluarga, kerabat, sesame pengusaha hingga memiliki kesamaan suku bahkan dari 

pihak penguasa yang didasarkan patronase. Hadirnya sistem patronase ini didasarkan atas 

perjuangan politik dikarenakan memiliki satu aliran politik, kesamaan ideologi, serta memiliki 

rasa kecewa yang sama terhadap partai sebelumnya. 



 Adanya dinamika yang menarik bahwa pada dasarnya distribusi kekuasaan Partai Perindo 

dirasa masih kurang dan tidak menyebar secara menyeluruh ke dalam kepengurusan partai. 

Distribusi kekuasaan ini hanya dipegang oleh elite yang berkuasa saja yang dapat mengontrol 

dan memutuskan kebijakan yang akan diambil. Orang-orang yang memiliki relasi dengan elite 

partai akan lebih mudah untuk mendapatkan jabatan politik. Berdasarkan penjelasan diatas 

bahwa pada pola rekruitmen politik Partai Perindo berada pada taraf sistem semi terbuka-

tertutup, kualitas rekruitmen partai juga belum sepenuhnya dapat terlihat jelas karena Partai 

Perindo belum mengikuti Pemilu. 

 Sebagai partai nasionalis Partai Perindo berupaya untuk bersifat pluralis.Partai Perindo 

merangkul kelompok-kelompok pendukung dari semua kalangan dengan tidak memandang 

agama, suku, etnis, orang-orang professional, kelompok agama, orang-orang cendikia, buruh dan 

pemudasemua golongan dapat bergabung dan berpartisipasi secara aktif dengan menjadi bagian 

dari Partai Perindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Pustaka 

Buku 

Achmad, Ichasul Amal. 1996. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik.Yogyakarta.Tiara Wacana 

Yogya. 

Dahl, R. A. 1985. Dilema Demokrasi Pluralis. Antara Otonomi dan Kontrol. Jakarta: Rajawali 

Press. 

Friedrich, Contitutional Government and Democracy. 

G, Satori. Parties and Party System, Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, penulis Prof. 

Miriam Budiardjo. 

Katz, Richard S dan Crotty, William. 2014. Handbook Partai Politik. Nusa Media. 

Rush, Michael dan Phillip, Althoff. 2007. Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini 

Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  

 

Undang-Undang 

Undang-Undang no 2 tahun 2011 Pasal 29 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

 

Internet 

Karunia, Dwi. 2017. Pola Rekruitmen Partai Nasiona Demokrat Pada Pencalonan Anggota 

Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang. http://journal.unair.ac.id/download-

jpmb980a.pdf diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 21.09 

Azlansyah.2015. Pola Rekruitmen Politik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat 

Nasional (DPD PAN) Kota Pekanbaru Periode 2010-

2015.http://repository.unri.ac.id/bitstream/2897728/azlansyah.pdf  diakses pada tanggal 12 

Juli 2018 pukul 21.15 

Bakar, Abu. Politik Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPCPDIP dan 

Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar.Yogyakarta. http://journal. Uin-

alauddin.ac.id/index/article/1428/1383 diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 21.44 

Syaifulloh.2016. Kesadaran Pluralisme dalam Praktik Demokrasi Pancasila.Ponorogo. 

http://kpujatim.go.id/uploads/2016/07/jurnal-juni-fix.pdf diakses pada tanggal 12 Juli 2018 

pukul 23.08 

Tabrazani.2017. Demokrasi dan Pluralisme Politik. 

Jakarta.http://tabraniza.com/2017/01/demokrasi-dan-pluralisme-politik.html diakses pada 

tanggal 30 April 2018, pukul 14.23 

Journal, NTB.2016. Inisiator Partai Perindo Surabaya.http://journalntb.com/2015/03/3-inisiator-

partai-Perindo-surabaya.html , diakses pada tanggal 29 April pukul 20.08 

 


