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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam usaha pencapaian

keberhasilan organisasi. Tantangan yang dihadapi organisasi dimasa sekarang ini

dan masa yang akan datang adalah mempersiapkan SDM yang berkualitas, dan

memiliki integritas dan kapabilitas tinggi terhadap organisasi, tentunya

mempunyai moral yang baik pula. Sumber daya manusia merupakan elemen

organisasi yang sangat penting, karena sumber daya manusia berfungsi sebagai

pilar penyangga sekaligus penggerak roda organisasi dalam mewujudkan tuuan

organisasi.

Setiap partai politik pada dasarnya memiliki tujuan agar aktifitas yang

dijalankan senantiasa mendapat kemajuan dan berdampak pada masyarakat serta

memperoleh dukungan yang baik dari elemen sosial. Sumber daya manusia

didalam partai politik sering diistilahkan sebagai kader, yang nerupakan motor

penggerak dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan

bahwasanya tanpa adanya kader-kader pada partai politik maka kegiatan

kepartaian tidak akan berjalan, meskipun mendapat dukungan yang baik dari

masyarakat.

Kebutuhan terhadap kader yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk

melaksanakan rencana dan tujuan menyebabkan partai politik harus melakukan

perencanaan dan penyusunan strategi pengadaan dan penarikan kader yang
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berkualitas untuk mengisi sebuah posisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tentunya.

Untuk merekrut calon anggota legislatif yang berkualitas dan bermoral yang

baik partai dituntut melakukan perekrutan kader dengan cermat dan teliti, dengan

proses yang  sistematis dan prosedural yang mapan. Sehingga kecil kemungkinan

terjadi penyimpangan – penyimpangan ketika kader partai sudah menjadi anggota

legislatif seperti praktek korupsi, penyalah gunaan wewenang serta proses

pengambilan keputusan yang fungsinya sebagai legislator dan  mewakili

masyarakat. Di sisi lain partai politik dan pemilihan umum merupakan tempat

untuk proses rekrutmen politik, dalam rangka mengorganisir kekuasaan

demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi,

regenerasi dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antar

partai dengan masyarakat sipil.

Jika sekarang kapasitas dan legitimasi DPRD sangat lemah, salah satu

penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Karena undang undang pemilu

sekarang ini menerapkan sistem proporsional, yang dimaksudkan untuk

memperbaiki kualitas proses rekrutmen parlemen. Tetapi undang undang itu akan

menjadi barang mati jika tidak ada aksi konkrit yang lebih maju dalam proses

rekrutmen. Didalam sistem proforsional terbuka yang diterapkan untuk menjaring

para calon legislatif yang akan duduk di parlemen, namun sangat miris karena

sistem ini mempunyai kelemahan yang mengharuskan para caleg, harus

menggelontorkan dana begitu besar, dengan tujuan untuk memasarkan diri kepada

masyarakat, khususnya daerah pemilihan para calon legislatif.
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Dalam konteks rekrutmen ada sejumlah fenomena yang tidak baik dalam

pengembangan demokrasi, pertama dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi

anatara partai politik dengan masyarakat sipil. Masyarakat hanya dipandang

sebagai jumlah yang akan dibutuhkan suaranya, bukan sebagai konstituen yan

dihormati dan diperjuangkan haknya. sehingga rakyat sulit mengenali secara

terbuka siapa calon legislatif yang akan mewakili masyarakat ketika mendapat

kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nantinya. Kedua proses rekrutmen

tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif. Sehingga para caleg tidak

memiliki perasaan terhadap konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya

mewakili daerah administratif yang merupakan bukan konstituen yang

sebenarnya, sehingga pembelajaran untuk membangun akuntabilitas dan

responsibilitas menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat juga tidak tahu siapa

caleg yang akan mewakili mereka, yang nantinya akan membawa dan

mempertanggung jawabkan amanah yang diemban para caleg.

Partai Keadilan Sejahtera. Didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 9

Jumadil Ula 1423 H bertepatan dengan tanggal 20 April 2002 M. Tujuan dari

Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da'wah yang bertujuan mewujudkan

masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah Subhanahu Wata'ala,

dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk

mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berikut : 1. Membebaskan

bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman. 2. Membina masyarakat

Indonesia menjadi masyarakat Islami. 3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar

mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang.
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4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai

dengan nilai-nilai Islam. 5. Membangun negara Indonesia baru yang adil,

sejahtera dan berwibawa. Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran

berikut : 1.Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan

bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 2.Tegaknya

'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi

yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia. Sasaran partai yang

dimaksud untuk diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan Agenda

Nasional Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai ini.

Dalam proses kaderisasi yang di lakukan oleh PKS, PKS sangat mendidik

para kader kadernya untuk mengerti ideologi yang ada di dalam PKS sendiri. PKS

membuat kurikulum sendiri untuk dijadikan referensi peserta didiknya di

Tarbiyah. PKS juga mengawasi ketat kader kadernya agar tidak menyimpang dari

ajaran PKS. Doktrin doktrin ini di asumsi oleh kader PKS kemudian di

implementasikan di program kerja partai. Jika kita lihat gerakan politik PKS

sangatlah bagus, PKS memiliki cara yang khas dalam perekruitan dan kaderisasi.

Pendukung PKS di seluruh Indonesia mencapai 800.000 orang dengan komposisi

70% kader, dan 30% kader inti. Jika kita lihat PKS adalah suatu partai yang tidak

pernah memakai money politics. Kemudian angka korupsi PKS pun kecil jika di

bandingkan partai partai nasionalis. PKS pun adalah partai yang sering

melaporkan audit keuangan anggota dan partai kepada KPK. Ini semua tidak lepas

dari doktrin dokrtin dan ajaran yang diberikan PKS kepada kader kadernya agar
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menjadi kader yang solid, loyal, dapat dipercaya, dan tidak membuat nama partai

buruk. Dengan memiliki kader yang solid, masyarakat akan meilihat sendiri kader

partai mana yang bagus dan dapat dipercaya. Jika kader PKS mendapat simpati

dari masayarakat dan masayarakat pun berkata bagus atas eksitensi kader di

lingkungan dan pemerintahan, bukan tidak mungkin PKS akan mendapat

dukungan dari masayarakat banyak untuk pemilu.

Setiap Partai Politik memiliki karakteristik dalam menjalankan setiap

tatanan organisasi kepartaian sama halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera yang

memiliki karakteristik yang berbeda dengan partai politik yang ada di Indonesia.

Ciri pertama sederhana. Artinya, kader PKS dalam menjelaskan pemikirannya

(fikrah), ide dan gagasannya selalu sederhana. Tidak jelimet dan rumit.

Menjelaskan Islam dengan sederhana. Tidak perlu menggunakan filsafat dan

logika yang panjang, berbelit-belit, bertele-tele, namun kabur makna. Menjelsakan

platform dan tahapan perjuangannya juga dengan sederhana. Begitupun dalam

Memahami politik. Tidak dikabur-kaburkan apalagi membohongi. Bahkan sesuatu

yang rumit untuk dicerna, diolah sedemikian rupa sehingga ketika dibawa ke

tengah masyarakat semuanya menjadi sederhana. Oleh karena itu kader PKS yang

sesungguhnya mudah bergaul dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Tidak pandang status sosial, pekerjaan, pendidikan, ideologi, apalagi agama.

Ciri kedua, Ash-Shalah. Artinya, kader PKS senantiasa memperhatikan

shalat. Bukan hanya kewajiban menjalankan atau tidak, tetapi memperhatikan

seluruh unsur keutamaannya. Oleh karena itu kader PKS adalah mereka yang

menjaga shalat berjamaahnya di Masjid, bukan di luar Masjid. Hanya udzur syar’i
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(hujan atau sakit) yang betul-betul mampu menghalangi kemauan kader PKS

untuk meluncur ke Masjid saat adzan telah dikumandangkan. Dan indikator

utamanya adalah shalat Subuh. Sebab shalat Subuh inilah indikator keimanan atau

kemunafikan seorang muslim menurut Rasulullah Saw.

Ciri ketiga, At-Tilawah (Tilawatil Qur’an). Artinya, kader PKS senantiasa

bersama Al-Qur’an dalam setiap jengkal hidupnya. Selalu ada mushaf menemani

langkahnya. Dan pada setiap waktu yang senggang, tak peduli dimanapun, kader

PKS selalu tilawah Al-Qur’an. Ciri keempat, Al-Jundiyah (militan). Ciri militansi

adalah “kami dengar, kami laksanakan” (sami’na wa atha’na), itulah ciri kader

PKS. Militansi pertama adalah militansi pada perintah Allah, yaitu bersegera

melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, baik yang di dengarkan dari Al-

Qur’an maupun dari hadits-hadits Nabi. Tidak terbiasa menunda-nunda

melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab bagi

kader PKS, hidup adalah hari ini, dan esok adalah sesuatu yang tidak pasti.

Militansi kedua adalah miltansi pada perintah qiyadah. Seberat apa pun atau

sesepele apapun perintah itu. semuanya dilaksanakan dalam ketaatan. Baik dalam

lapang, maupun dalam sempit. Baik dikala senang, maupun dikala susah. Dalam

keadaan apa pun, kader PKS senantiasa amanah dengan perintah yang telah

diberikan padanya. Tak peduli qiyadahnya berusia sangat muda, yang

pengalamnnya masih sebiji jagung, apalagi tergolong yunior dalam masa tarbiyah,

jika dia adalah qiyadah, maka kader PKS siap melaksanakan amanahnya.
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Ciri kelima, Al-Akhlaq. Artinya salah satu cara mengenali kader PKS

adalah pada akhlaknya. Mereka memiliki akhlak dan perangai yang unik, sopan,

santun, murah senyum, rendah hati, suka menolong, berkata lembut, penyayang

dan sebagainya. Kumpulan akhlakul karimah itu terpancar dari hati mereka yang

bening oleh dzikir, pikiran mereka yang jernih oleh tarbiyah. Mereka tak rela

melihat tetangga krelaparan. Merek tak tega melihat orang lain kesusahan. Mereka

begitu hilm, dan air mata mereka mudah menetes oleh fenomena hidup yang

beraneka warna.

Amanah UU dan Peraturan KPU (PKPU), mekanisme pencalegan

dilakukan setiap parpol peserta dengan cara demokratis , Karena rekrutmen caleg

ini wilayah internal parpol, maka standart demokratisnya berbeda di setiap parpol.

Menerjemahkan cara yang demokratis dalam rekrutmen. Sebagai partai kader

sekaligus partai dakwah, PKS memiliki cara yang dinilai lebih sesuai dan relevan

dengan cara demokratis. Sebagai partai kader, PKS menjaring aspirasi kader,

melalui mekanisme struktural dan kaderisasi, untuk mengusulkan nama bakal

Nama-nama yang diusulkan, diutamakan dari kader atau tokoh eksternal setempat

yang memenuhi kriteria utk dicalonkan menjadi Calon dari kader menunjukkan

proses kaderisasi di PKS berjalan. Bahkan tdk saja utk keperluan. tapi juga untuk

semua sektor. Pintu calon eksternal dibuka untuk memberi kesempatan kepada

tokoh yang dipandang tepat membawa aspirasi masyakakat. Sebagai Partai

Dakwah, PKS menjadikan musyawarah sebagai landasan utama untuk

pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal pencalegan. Dengan penjaringan

dari bawah, sekaligus dengan musyawarah di setiap level struktur. Proses
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penjaringan caleg PKS sangatlah demokratis, Mereka yang bermusyawarah

adalah pengurus di level DPD, DPW dan DPP dengan melibatkan unsur Dewan

Syariah dan Majelis Pertimbangan. Selain itu, musyawarah juga memiliki

landasan/kriteria untuk menilai setiap nama yang diusulkan menjadi caleg PKS.

Jadi keputusan caleg PKS adalah hasil usulan yang dimusyawarahkan. Jauh dari

interest/kepentingan pribadi.

Partai Keadilan Sejahtera yang menggunakan islam sebagai asas partainya

merupakan partai politik baru yang ikut dalam pemilu 2004. Di Kota Pekanbaru

keberadaannya masih sangat baru, hanya memiliki waktu tujuh bulan sebelum

pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan pembentukan Dewan

Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru yang

didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Riau Nomor :

30/SKEP/AD-PKS/IV/1424.

Mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS menggunakan kualifikasi dan logika

agama, yang mana menerapkan usulan dari bawah atau buttom-up. DPD PKS

membangun pelembagaan moderat (pola pelembagaan pencalonan sedang),

dengan menyerahkan proses administrasi caleg pada tim penyeleks, kewenangan

tim penyeleksi ini dikontrol oleh DPD PKS. Daftar caleg dibawa dalam rapat

pleno, dan semua kader tingkat madya dalam rapat pleno DPD PKS memiliki hak

suara yang sama untuk memilih caleg dalam daftar caleg resmi DPD PKS.

Selain dari pada mengamalkan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon

anggota legislatif sesuai aturan yang telah disusun berdasarkan Undang-Undang

Pemilu nomor 8 ayat 1 dan 2 Tahun 2012 yaitu persyaratan administratif. DPD
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PKS Kota Pekanbaru khususnya menetapkan syarat-syarat yang dianggap sangat

urgen dalam perekrutan Calon Anggota legislatif yang diusung nantinya. Hal ini

disampaikan langsung oleh ketua DPD PKS Kota Pekanbaru, sekaligus Panitia

Penjaringan CALEG tingkat daerah, yaitu Bapak Drs. Syamsuddin B, beliau

mengatakan :

Adapun yang menjadi syarat atau bahan pertimbangan dari pada penjaringan

kader-kader Partai yang akan dijadikan sebagai calon anggota legislatif dari DPD

PKS Kota Pekanbaru untuk Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru adalah

pertama memiliki integritas yang baik, kedua ketokohan para kandidat atau bakal

calon yang diusulkan dalam bermasyarakat, ketiga kemampuan para kandidat atau

bakal calon dalam membangun ketokohannya dimasyarakat, keempat yang tidak

kalah pentingnya dalam persyaratan yang harus dipenuhi para kandidat yaitu

keluarga yang stabil dalam kehidupan para kandidat calon anggota legislatif.

Posisi perolehan suara Partai keadilan Sejahtera di kota Pekanbaru sangat

baik dan menunjukkan hasil yang signifikan yaitu memperoleh suara tiga besar

paling banyak dari pada hasil 5 partai yang memperoleh suara terbanyak pada

tahun 2004, dan mampu mempertahankan posisinya pada pemilu selanjutnya yaitu

tahun 2009. Untuk lebih rincinya perolehan suara partai peserta pemilu 2004 dan

2009 di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.
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Tabel I.1
Perolehan Suara 5 besar Partai Politik Pada Pemilhan Umum

2004 dan 2009 di Kota Pekanbaru

NO Nama Partai Perolehan
Suara

Persentase Perolehan
Suara

Persentas
e

2004 2009
1 Partai Demokrat 24.520 9.28% 49.251 19.44%

2 Partai Golongan Karya 66.502 25.70% 45.692 18.03%

3 Partai Keadilan Sejahtera 33.908 12.56% 25.267 9.98%

4 Partai Amanat Nasional 35.732 13.55% 21.281 8.40%

5 Partai Persatuan Pembangunan 16.218 6.21% 13.203 5.21%

Sumber : KPU Kota Pekanbaru 2010

Pada tabel diatas Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara sebesar 33.908

atau 12.56% pada pemilu 2004, dan 25.267 atau 9.98% pada pemilu 2009. Hal

tersebut merupakan prestasi yang baik. Karena sebagai partai baru berdiri di

Pekanbaru PKS sudah mampu mengungguli partai yang sudah senior lainnya.

Walaupun pada pemilu tahun 2009 perolehan suara PKS menurun. Hal ini

meningkatnya jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu, yang mana

sebelumnya pemilu 2004 berjumlah 24 partai politik, pada pemilu 2009 meningkat

menjadi 44 partai politik.

Dengan memperoleh suara sebesar  25.267 suara pada pemilu 2009,  Partai

Keadilan Sejahtera mampu memperoleh 5 kursi di Dewan perwakilan Rakyat

Daerah Kota Pekanbaru. Untuk lebih rincinya perolehan kursi partai politik peserta

pemilu 2009 yang masuk 5 besar di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.3

berikut.
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Tabel I.2
Perolehan Kursi 5 besar Partai Politik Pada Pemilhan Umum   2009

di Kota Pekanbaru

Sumber : KPU Kota Pekanbaru 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwasanya lima besar partai poltik terbanyak

yang memperoleh kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Pekanbaru pada pemilihan umum tahun 2009. Yang mana partai keadilan

sejahtera hanya mampu menempatkan calon anggota legislatif yang diusung,

dengan  memperoleh 5 kursi atau 5 orang anggota legislatif yang mewakili

masyarakat kota pekanbaru di DPRD Kota Pekanbaru  melalui partai Politik,

yakni partai keadilan sejahtera.

Selanjutnya pada tabel 1.3 kita dapat melihat nama-nama daftar calon

sementara dan calon calon tetap dari calon anggota legislatif yang diusung Partai

Keadilan Sejahtera melalui Dewan Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru untuk

memperebutkan kursi legislatif di Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru

melalui Pemilihan Umum tahun 2014 nantinya, yaitu sebagai berikut :

No Nama Partai Perolehan Kursi

1 Partai Demokrat 9

2 Partai Golongan Karya 9

3 Partai Keadilan Sejahtera 5

4 Partai Amanat Nasional 5

5 Partai Persatuan Pembangunan 4
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Tabel I.4
Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon tetap Pada

Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Tahun 2014

NO.
URUT

NAMA JENIS
KELAMIN

KAB/KOTA/KECAMATAN
TEMPAT TINGGAL CALON

DAERAH PEMILIHAN PEKANBARU 1

1 H. Sutrisno Badroen, Lc. MA L Pekanbaru Kota
2 Heri Farial L Senapelan
3 Hj. Nurlaini P Lima Puluh
4 Bushamidi, S.Pd.I L Pekanbaru Kota

5 Roem Diani Dewi, SE.MM P Tenayan Raya
6 Taufik Algerie, SE L Pekanbaru Kota
7 Muhammad Isal L Sukajadi
8 Reni, ST P Sukajadi

9 Wahyuni, SH.I P Pekanabru Kota

44,44 % Keterwakilan Perempuan Dan Memenuhi Penempatannya

DAERAH PEMILIHAN PEKANBARU 2

1 Andi Widodo, S.Si L Rumbai Pesisir

2 Firmansyah, Lc L Rumbai Pesisir

3 Lia Sulistiawati, S.Kom P Rumbai

4 Parwoto L Rumbai

5 Syahtriatna D, S.Kom. M.Kom L Tenayan Raya

6 Drg. Suci Amalia Lubis P Rumbai Pesisir

33 % Keterwakilan Perempuan Dan Memenuhi Penempatannya

DAERAH PEMILIHAN PEKANBARU 3

1 Drs. Syamsuddin B L Tenayan Raya

2 Risman, S.Ag L Sail

3 Gusti Rahmawati, SP P Sail

4 Amris L Tenayan Raya

5 Khairul Rizal L Tenayan Raya

6 Asmi Alisdar, S.Pd L Tenayan Raya

7 Hafifah, S.Ag P Bukit Raya
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DAERAH PEMILIHAN PEKANBARU 4

1 Hamdani Ms, S.Ip L Marpoyan Damai

2 Dian Sukheri, S.Ip L Bukit Raya

3 Alucyana, M.Psi. Psikolog P Bukit Raya

4 Umar Khatab L Sukajadi

5 Edi Usman L Marpoyan Damai

6 Rini Lestari, S.Farm, Apt P Bukit Raya

7 H. Fajri, A.Md L Bukit Raya

8 Nurhayatun Nufus, S.Pt P Marpoyan Damai

9 Elvira Rosya, S.Si P Marpoyan Damai

10 Boy Irwanto L Marpoyan Damai

11 Supriyanto L Marpoyan Damai

36 % Ketrwakilan Perempuan Dan Memenuhi Penempatannya

DAERAH PEMILIHAN PEKANBARU 5

1 Ahmad Fauzan, A.Md L Tampan

2 Rois, S.Ag L Payung Sekaki

3 Drg. FATIMAH P Payung Sekaki

4 Yasser Hamidy, S.Pi L Tampan

5 Yusriadi, SE L Tampan

6 Sukarmi P Payung Sekaki

7 Samsul Bahri, S.Si L Tampan

8 Miftakhul Hadi L Tampan

9 Reni Afrima, S.Ag P Tampan

10 Mulyadi, A.Md L Tampan

11 Ukrawati,SE P Payung Sekaki

12 Muhammad Suyatno L Tampan

33 % Keterwakilan Perempuan Dan Memenuhi Penempatannya

Sumber : DPD PKS Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas merupakan daftar calon anggota legislatif  sementara

yang diusung partai keadilan sejahtera yang selanjutnya akan dilakukan uji

kelayakan publik oleh komisi pemilihan umum kota pekanbaru. Dari hasil inilah
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masyarakat atau konstituen akan mengetahui orang-orang yang akan mewakili

mereka di dewan perwakilan daerah kota pekanbaru, sesuai daerah pemilihan

calon anggota legislatif tersebut.

Selanjutnya komisi pemilihan umum kota Pekanbaru dalam hal ini yang

berhak menetapkan kandidat atau calon tetap yang akan maju dalam pemilihan

umum yakni pemilihan anggota legislatif dewan perwakilan rakyat daerah kota

Pekanbaru periode 2014-2019 mendatang. Namun dengan dilakukannya uji

kelayakan publik tersebut, ternyata masyarakat tidak mengenal para kandidat

caleg yang maju dalam pemilu mendatang, salah satu penyebab hal ini

diantaranya sikap masyarakat yang apatis terhadap politik serta hubungan subjek

dan objek politik tidak dibangun sedini mungkin dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat terhadap kehidupan berpolitik yang menjadi hak semua warga negara.

Dari tabel diatas juga terlihat bahwasanya daftar calon tetap tidak ada

mengalami perubahan yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kota

Pekanbaru. Meskipun sebelumnya daftar calon sementara telah melalui proses

seperti uji kelayakan publik, yang mana masyarakat ataupun konstituen yang

menilai oleh para kandidat calon legislatif yang akan mewakili mereka di

legislatif nantinya.

Dalam konteks rekrutmen ada beberapa masalah yang tidak kondusif pada

tahap membangun demokrasi yang baik. Pertama, Berdasarkan pengamatan yang

dilakukan dan menanyakan langsung kepada masyarakat atau konstituen yang

berada di daerah pemilihan di kota pekanbaru, yang nantinya diwakili oleh para

caleg dalam pemilihan umum, banyak masyarakat tidak mengenal atau
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mengetahui siapa yang dicalonkan partai sebagai peserta calon anggota legislatif

pada tahun 2014. Walaupun komisi pemilihan umum sudah melakukan uji

kelayakan publik.

Kedua, para konstituen atau masyarakat menilai bahwasanya selama ini

para legislator yang mewakili mereka kurang memperhatikan dan

mempertanggung jawabkan aspirasi - aspirasi yang dihimpun anggota legislatif

untuk dijadikan kebijakan yang berorientasi lebih kepada kesejahteraan

masyarakat. Ketiga, dalam proses rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera

dalam hal ini menggunakan klasifikasi yang baik dan logika agama, namun dalam

memperebutkan kursi di dewan perwakilan daerah kota Pekanbaru Partai Keadilan

Sejahtera hanya mampu memperoleh 5 kursi pada pemilu tahun 2009.

Gejala-gejala diatas merupakan masalah yang rumit dalam proses

rekrutmen politik, terutama terjadi dalam rekrutmen caleg di tingkat lokal. Gejala

– gejala ini menarik minat penulis dalam melakukan penelitian yang

memfokuskan pada rekrutmen caleg di DPRD kota Pekanbaru periode 2014-2019

khususnya pencalonan caleg dari partai keadilan sejahtera. Pilihan atas DPRD

kota Pekanbaru dilakukan secara sengaja dengan asumsi bahwa jarak antara

konstituen dengan para caleg lebih dekat sehingga rakyat dapat mengenal secara

langsung para caleg dibandingkan DPRD Provinsi atau DPR RI.

Studi ini didasarkan pada penelitian lapangan yang difokuskan pada proses

rekrutmen caleg DPD PKS kota Pekanbaru dalam pemilihan umum 2014. Untuk

itu penulis mengambil judul :
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“ Analisis Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Periode  2014-

2019 Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota

Pekanbaru”.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya maka

penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Bagaimana

perekrutan calon anggota legislatif periode 2014-2019 dari Partai Keadilan

Sejahtera di Pekanbaru?

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem

rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di Kota

Pekanbaru pada pemilihan umum tahun 2014.

Manfaat Penelitian

1. sebagai pengenbangan ilmu bagi penulis dalam menerapkan

pengetahuan yang    telah dituntut selama kuliah khususnya

dibidang ilmu administrasi negara.

2. diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

pimpinan partai untuk merekrut calon anggota legislatif.

3. melalui penelitian ini penulis mendapat kesempatan untuk mencoba

menerapkan   pengetahuan teoritis terhadap kepentingan praktis

yang nyata dalam partai politik.
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4. memberikan dorongan untuk lebih banyak belajar dan

mendapatkan pengalaman secara intensif (menambah ilmu).

1.4   Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan skripsi, maka penulis membagi kedalam

beberapa sub bab menjadi pokok pembahasan, pada garis besarnya adalah sebagai

berikut :

BAB I :   PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II :   LANDASAN TEORI

Pada Bab ini menjelasakan tentang landasan teori yang

mendasari penelitian ini dan berkaitan pula dengan

masalah yang diteliti. Pada akhir bab ini diuraikan pula

hipotesis dan variabel penelitian.

BAB III :   METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode

pengumpulan data dan analisis data.
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BAB IV          :   GAMBARAN UMUM PARTAI

Pada bab ini akan mengemukakan tentang sejarah

singkat berdirinya partai, dan struktur organisasi partai

dan aktivitas yang dijalankan.

BAB V            :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang

dilakukan oleh penulis pada partai keadilan sejahtera di

pekanbaru.

BAB VI           :  KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan

dari hasil penelitian dan akan mencoba dengan memberi

saran-saran kepada partai.


