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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Politik

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari penomena yang bersifat

politik. Dengan kata lain teori politik adlah bahasan atas, a) tujuan dari kegiatan

politik, b) cara-cara mencapai itu, c) kemungkinan dan kebutuhan yang

ditimbulkan situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang

diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori

politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan,

kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara,

perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya.

(Budiharjo, 1992:30)

Menurut Thomas P.Jenkin dalam the study of political theory dibedakan

dua macam teori politik. Sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak

bersifat mutlak. (dalam Budiharjo,1992:30)

A. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan menentukan norma-norma

politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai, maka teori-teori ini

boleh dinamakan valuitonal (mengandung nilai). Yang termasuk golongan

ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi dan

sebagainya.

B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas penomena dan fakta-

fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-

teori ini dapat dinamakan nonvalutional, biasnya bersifat deskriptif dan
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komparatif dan berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik

sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam

generalisasi-generalisasi. Teori-teori dari kelompok A diatas dapat dibagi

lagi kedalam tiga golongan :

a. Filsafat Politik

Filafat politik mencari penjelasan yang berdasrkan ratio. Ia melihat

jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta

dengan sifat dan hakikat dalam kehidupan politik didunia. Pokok

fikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang

menyangkut alam semesta seperti metaphysika dan epistimologi harus

dipisahkan dulu sebelum persolan politik sehari-hari yang kita alami

ditanggulangi.

b. Teori Politik Sistematis

Teori-teori ini tidak memajukan pandangan-pandangan sendiri

mengenai metaphysika dan epistimologi, tetapi mendasarkan diri atas

pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. jadi, Ia tidak

menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya

mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam program

politik. Teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan

dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan norma-

norma dalam kegiatan politik.
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c. Ideologi Politik

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma,

kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok

orang, atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan

problematika politik yang dihadapinya dan yang menetukan pola

tingkah laku politiknya.

2.2 Partai Politik

Partai Politik adalah sekelompok manusia  yang dikumpulkan oleh

kepentingan bersama, atau kemaslahatan menyeluruh yang didasari oleh  ikatan

keyakinan maupun keimanan atau atas dasar kekufuran dan kefasikan serta

kemaksiatan,  atau atas dasar ikatan kelahiran atau kabilah suku dan nasab tertentu

atau karena ikatan profesi  dan bahasa atau apa saja bentuknya dari berbagai

ikatan maupun sifat kemaslahatan yang  mengharuskan manusia berkumpul

atasnya dan mendukungnya (Haryanto, 1982: 86).

Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik secara umum dikatakan sebagai

suatu  kelompok yang teorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,

nilai-nilai dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh

kekuasaan politik dan merebut  kedudukan politik -(biasanya) dengan cara

konstitusional- untuk melaksanakan programnya.

Menurut Carl J. Friedrich, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan

penguasaan terhadap pemerintahan  bagi pimpinan partainya dan berdasarkan
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penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya  kemanfaatan yang bersifat

idiil dan materiil.

Sigmund Neuman dalam karangannya Modern Political Parties

mengemukakan definisi partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis

politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut

dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-

golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (Miriam Budiardjo, 2008:

404).

Partai politik tidaklah tumbuh secara otomatis, melainkan melalui tahapan-

tahapan  perkembangan yang menentukan. Berkaitan dengan hal  itu, Samuel

P.Huntington mengklasifikasikan pertumbuhan dan perkembangan partai kedalam

empat tahap, yaitu tahap faksionalisasi, polarisasi, perluasan dan pelembagaan

(Bambang Cipto, 1996:4).

Dalam tahap pertama,  faksionalisasi, masyarakat baru mengenal partai

sebagai suatu invensi kultural baru ditengah rendahnya tingkat partisipasi dan

pelembagaan politik. Politik ditandai dengan persaingan sengit  antara kelompok

atau faksi yang memperebutkan kekuasaan atau pengaruh. Masyarakat kurang

mengenal tuntutan organisasi politik modern yang melibatkan isu stabilitas dan

penataan kehidupan politik. Masyarakat masih sangat asing dengan dua ciri

organisasi politik modern, sebagai organisasi profesional dan sebagai basis sosial

pendukung organisasi politik tersebut.

Tahap kedua perkembangan sistem kepartaian adalah  polarisasi. Tahap ini

merupakan  proses “tinggal landas” dalam masyarakat yang berusaha keluar dari
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partai politik tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara

personal. Masyarakat yang terpola secara dinamis memperlebar basis sosial

masing-masing kelompok sebagai akibat dari kebutuhan untuk memelihara dan

memperkuat posisi masing-masing.

Pada tingkat ini sistem partai memasuki tahap perluasan (ekspansi). Partai

berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan

massa. Dengan kata lain, pada tahap ketiga ini, partisipasi politik masyarakat

meluap dan memerlukan kontribusi partai sebagai agregator kepentingan umum.

Pelembagaan adalah tahap akhir dari pertumbuhan partai politik. Pada titik ini,

sistem partai relatif telah mencapai tahap mapan yang ditandai antara lain dengan

terbentuknya sistem dua partai, sistem multipartai, atau sistem paratai tunggal

dominan. Sistem partai yang telah terlembaga relatif tidak banyak mengalami

perubahan kuntitas. Dengan tahap pelembagaan yang kuat ini, partai politik telah

memiliki fungsi yang lebih dan tegas dalam tatanan sistem ketatanegaraan suatu

negara (Bambang cipto, 1996:5).

Menurut Maurice Duverger dalam tulisan pendeknya yang terkenal

berjudul Caucus and Branch, Cadre Parties and Mass Parties, mengajukan dua

tipe partai politik, baik berdasarkan struktur maupun berdasarkan tujuan dan

ideologi politik. Yaitu tipe kaukus atau partai kader dan tipe partai massa. Partai

massa menurut Duverger mempunyai ciri-ciri,  pertama,  rekruitmen anggota

tampak sebagai kegiatan yang fundamental. Dari sudut politik kuantitas anggota

merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan  rakyat. Semakin banyak

jumlah anggota partai, semakin banyak orang yang bisa dipengaruhi melalui
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pendidikan politik tersebut. Kedua, dukungan keuangan bagi partai diperoleh dari

massa anggota bukan dari kalangan elite. Partai massa mengambil alih peran

pendanaan  oleh kaum kapitalis dalam kegiatan pemilihan, sehingga tercipta pola

pendanaan dan keuangan partai yang demokratis. (Maitar Hardiansyah: 2008)

Secara teoritis apa yang dikemukakan Duverger pada ciri yang kedua ini

tidak bisa diterapkan dalam melihat konteks Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

karena ciri yang dipaparkan tidak sesuai dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masalah pendanaan justru sebaliknya,

sebagaimana partai massa lainnya di Indonesia didanai oleh kalangan elit partai

yang ada di pimpinan pusat partai.

2.3 Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo, dalam negara demokratis Partai politik

menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain (1) sebagai sarana komunikasi

politik (instrument of political communication), (2) sebagai sarana sosialisasi

politik (instrument of political socialization), (3) sebagai sarana rekrutmen politik

(instrument of political recruitmen), (4) sebagai sarana pengatur konflik

(instrument of conflict management).

2.3.1 Partai Sebagai Saranan Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka

ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian

rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi
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seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di

padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan

aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan

kepentingan. (Budiharjo, 1992:163)

Semua kegiatan diatas dilakukan partai. Partai politik selanjutnya

merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini

dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan dan disampaikan

kepada pemmerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy).

Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan

kepada pemerintah melalui partai politik.

2.3.2 Partai Sebagai Sarana Sosialisai Politik

Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik

(instrument of politcal sosialization). Dalam ilmu politik sosialisasi politik

diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan

orientasi terhadap penomena politik yang umumnya berlaku dalam

masyarakaat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara

berangsur-angsur dari masa ke masa. Disamping itu sosialisasi politik juga

mencakup proses melalui dimana masyarakat menyampaikan norma-

norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.3.3 Partai Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang

berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai

(political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas
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partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-

lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk didik menjadi

kader yang dimasa mendatang yang akan menggantikan pimpinan yang

lama (selection of leadership).

2.3.4 Partai Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat

dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik.

Partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik sering

dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut diatas tidak dilaksanakan seperti yang

diharapkan. Misalkan infprmasi yang diberikan justru menimbulkan

kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan

kepentingan nasional, akan tetapi kepentingan partai yang sempit dengan

akibat pengkotakan politik atau konflik tidak diselesaikan akan tetapi

malah dipertajam (Budiharjo, 1992:164)

Namun selain fungsi-fungsi diatas, partai politik juga berfungsi sebagai

tempat memperbincangkan dan  menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-

kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dari yang

memerintah kepada yang diperintah, antara pemerintah dengan warga masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi ini partai politik disebut sebagai perantara ide-ide

(clearing house of ideas). (Miriam Budiardjo, 2008:405).

Dari keempat fungsi partai politik di atas, fungsi Rekrutmen Politik

berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal

partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan
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internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya

dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan

lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang

baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai

peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpunan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik  juga berkepentingan

memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik

sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya

organisasi-organisasi massa (sebagai onderbouw) yang melibatkan golongan-

golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainnya,

kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin

kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk

menjaring dan melatih caloncalon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan

rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain

(Miriam Budiardjo, 2008: 408).

2.4 Rekrutmen Politik

Setiap organisasi tidak akan pernah terbentuk apabila tidak memiliki

anggota, karena anggota merupakan pengerak roda setiap organisasi. Begitu pula

dengan partai politik. Partai politik dituntut harus mampu melahirkan anggota-

anggota legislatif  yang berkualitas dan mengerti akan segala aspirasi masyarakat.

Untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas tersebut, partai politik harus

menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik.
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Rekrutmen  politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-

lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-

orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Suharno, 2004: 117). Sedangkan

menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang

atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada

umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Cholisin, 2007: 113).

Secara sederhana, Miriam Budiardjo (2004;164) mendefinisikan

rekruitmen politik sebagai seleksi kepemimpinan (seletion or leadership), mencari

dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik.

Dalam hal lembaga kegiatan politik, rekruitmen politik merupakan fungsi dari

partai, yakni rangkaian perluasan lingkup partisipasi politik. Di antara caranya

adalah melalui koontak pribadi, persuasi, dan lain-lain.

Rush dan Althoff (2003), mendefinisikan rekruitmen politik sebagai

proses yang individu-individunya menjamin atau mendaftarkan diri untuk

menduduki suatu jabatan . lebih lanjut, Rush dan Althoff mengatakan bahwa

rekruitmen atau perekrutan ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa

formal maupun tidak formal. Dikatakan dua arah, dikarenakan individu-

individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin didekati

oleh orang lain kemudian menjabat posisi-posisi tertentu. Kemudian disebut

sebagai informal manakala para individunya direkrut secara prive (sendirian) atau

“di bawah tangan” tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional.

Menurut Fadillah Putra dalam bukunya yang berjudul “Partai Politik dan

Kebijakan Publik”, rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekruitmen
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anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun

politik.

Hal ini sependapat dengan Ramlan Surbakti dalam Bukunya “Memahami

Ilmu Politik” yang mendefinisikan rekrutmen politik, yaitu: Rekrutmen politik

biasanya mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau

sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik

pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. (Surbakti,1992:118).

Agus Pramono dalam bukunya yang berjudul “Elit Politik: yang Loyo dan

Harapan Masa Depan” berpendapat bahwa rekrutmen politik yaitu proses seleksi

atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk memiliki kelompoknya dalam

jabatan administrasi maupun politik. (Pramono,2005:30)

Gabriel Almond ikut berbicara bahwa : “Rekrutmen politik adalah

merupakan fungsi penseleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah

melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi,

mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan tujuan.” (Mas’oed,

1986:29).

Jadi, berdasarkan pengertian di atas maka setiap partai politik memiliki cara

tersendiri dalam melakukan perekrutan anggotanya masing-masing, terutama

dalam pelaksanaan sistem dan prosedur perekrutan yang dilakukan partai politik

tersebut. Fungsi rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-

orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu
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dengan cara menempuh berbagi proses penjaringan, yang nantinya akan dijadikan

sebagai calon anggota legislatif.

Menurut Drs. Fautisno Cardoso Gomes (1995:105) menyatakan bahwa

“rekruitmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar

untuk di pekerjakan dalam suatu organisasi.” Jika kita lihat definisi tersebut

mungkin semua partai politik sangat serius dalam merekrut calon anggota

kedalam partai. Tapi masing masing partai politik memiliki cara yang berbeda

dalam masalah prekrutan calon. PKS (Partai keadilan Sejahtera) sendiri

melakukan rekruitmen politik dengan dua cara, yakni rekruitmen fardi dan jama’i.

Rekruitmen fardi adalah rekuitmen yang dilakukan oleh anggota Tarbiyah

terhadap suatu atau dua orang dengan pendekatan pribadi atas inisiatif sendiri atau

atas rekomendasi seorang murrabbi. Rekuitmen ini dilakukan dengan cara

seseorang anggota Tarbiyah mencari calon peserta Tarbiyah, dimana calon

tersebut kemudian dikondisikan melalui tahap tahap, antara lain: ta’aruf dan

taqarrub. Hasil dari upaya pemantauan ini kemudian dilaporkan, dibicarakan, dan

dianalisis dalam forum halaqoh berdasarkan standar syarat syarat peserta

Tarbiyah. Jika memenuhi syarat maka ia akan diarahkan untuk mengikuti halakoh

Tarbiyah. Jika kita lihat seksama tentang perekrutan fardi ini terdapat beberapa

makna positive, salah satunya adalah suatu partai politik (PKS) bisa mendidik

peserta didiknya melalu tahap kadersiasi Tarbiyah setelah direkrut. Proses

Tarbiyah sendiri berjalan cukup lama dengan di beri bimbingan sekaligus

pendidikan kader. Setelah berhasil melewati fase pendidikan Tarbiyah PKS bisa
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mendapatkan sebuah kader atau anggota yang loyal dan berkontribusi bagus

sesuai kriteria PKS sendiri.

Sementara Rekruitmen jama’i yakni rekruitmen yang dilakukan secara

kolektif dengan cara formal dan informal. Pola rekruitmen ini bisa dilakukan

dengan rekruitmen tehadap anggota masyarakat melalui kegiatan formal

kepartaian untuk menjadi anggota dan simpatisan partai, Rekruitmen melalui

pendaftaran peserta, sampai kepada rekruitmen melalui organisasi ekstrakulikuler

di sekolah atau kampus. Dari perekruitan perekruitan seperti ini akan melahirkan

subuah kader yang sudah menjadi kriteria PKS sendiri. (wawancara kader PKS)

2.5 Mekanisme Rekrutmen Politik

Elit politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen

politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di

masyarakat, karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana

elit politik yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang

berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Mekanisme Rekrutmen Politik adalah bentuk, cara dan proses pengisian

jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan

administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan

politik. Dalam pengertian lain, Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik,

yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Menurut Haryanto dalam bukunya

“Sistem Politik : Suatu Pengantar” terdapat beberapa mekanisme rekrutmen

politik antara lain.
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2.5.1 Rekrutmen Terbuka

Semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti

kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan

yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara

/ pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup

tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan

berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut

visinya tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform

politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk

integritasnya.

2.5.2 Rekrutmen Tertutup

kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil

orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh

masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok

kecil elite itu sendiri (Haryanto, 1982: 47).

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri

dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan

memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses

pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup

merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal

seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut
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dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang

tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.

Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting

dalam sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan proses ini menentukan

siapa sajakah yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu

melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan

suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.

Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut

melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai

politik adalah fungsi rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh pakar

politik Ramlan Surbakti, bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi,

dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada

khususnya. Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan

pengrekrutan terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural pengrekrutan

yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga

merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan

untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai

proses penjaringan.

Pada referensi yang lain, kita bisa menemukan definisi atau pengertian

rekrutmen politik yang lebih memperhatikan sudut pandang fungsionalnya, yaitu

“The process by which citizens are selected for involvement in politics”.
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Pengertian tersebut di atas menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah proses

yang melibatkan warga negara dalam politik.

2.6 Metode Rekrutmen Politik

Michael Rush dan Philip Althof (2000:187) mengatakan bahwa sistem

rekrutmen politik yang digunakan oleh oleh suatu sistem politik adalah :

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan

Bentuk ini merupakan bentuk yang paling umum digunakan, biasanya

di lakukan untuk mengisi jabatan – jabatan birokrasi dan administrasi.

2. Seleksi melalui penyortiran

Salah satu metode tertua yang diperguakan untuk memperkokoh

kedudukan pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau

penarikan undian.

3. Seleksi melalui rotasi atau giliran

Suatau metodde yang sama , yang di buwat untuk mencegah dominasi

jabatan dan posisi – posisi berkuasa oleh orang atau kelompok

individu tertentu.

4. Seleksi melalui perebutan kekuasaan

Umumnya terdapat pada system politik adalah perebutan kekuasaan

dengan jalan menggunakan atau mengancamkan kekerasan.

5. Seleksi dengan cara patronage

Merupakan dari suatu sistem penyuapan dan sistem korupsi yang

rumit, yang memasuki banyak bidang kehidupan masyarakat misalkan

di Inggris.
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6. Seleksi dengan memunculkan pemimpin – pemimmpin alamiah

Berlawanan dengan patronage, peristiwa ini lebih merupakan

pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokratis.

7. Seleksi melalui koopsi

Suatu metode yang lebih terbatas di mana pemimpin yang ada dapat

membantu pelaksanaan perekrutan tipe – tipe pemimpin tertentu.

2.7 Fungsi Rekrutmen Politik

Fungsi rekrutmen selain memiliki hubungan dengan cara partai politik

menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader partai, fungsi

rekrutmen politik dianggap juga berhubungan dengan bagaimana seseorang, baik

dari in-group maupun dari out-group menjadi pimpinan partai atau pimpinan

nasional (presiden atau wakil presiden). Dengan fungsi ini, menurut Miriam

Budiardjo, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat

untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota atau kader partai. Dengan

demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik yang dilakukan

dengan cara kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Selain itu, juga diusahakan

menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang

akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership).

Senada dengan hal itu Ramlan Surbakti, berpendapat  bahwa rekrutmen

politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau

sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik

pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi ini semakin besar
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porsinya manakala partai politik itu merupakan partai 6 tunggal seperti dalam

sistem politik totaliter atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam

badan perwakilan rakyat yang berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem

politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari

dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik samgat

penting bagi kelansuangan sistem politik, sebab tanpa elit yang mampu

melasanakan perananya,  kelansungan hidup sistem politik akan terancam

(Ramlan Surbakti, 1992:118).

2.8 Kriteria Anggota Legislatif

Sehubungan dengan hal ini, Czudnomski dalam bukunya Fadillah Putra

dalam bukunya “Partai Politik dan Kebijakan Publik” mengemukakan tujuh hal

yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif,

dan ini juga penentu dari penampilan seorang elit politik, yaitu:

1. Social Background

Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi

keluarga, dimana seseorang calon elit dibesarkan.

2. Political Socialization

Melalui sosialisasi politik, seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas

ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.

Dengan demikian, orang tersebut dapat menentukan apakah dia masuk dan

punya kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga dia dapat

mempersiapkan dengan baik.
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3. Initial political Activity

Faktor ini menunjukkan pada aktivitas atau pengalaman politik seseorang

calon elit selama ini. Dalam praktek politik, faktor ini menjadi semacam

“belenggu” bagi elit sebab ia berhubungan dengan garis afliasi kelompok

yang dianutnya.

4. Apprenticeship

Faktor ini menunjukkan langsung kepada proses”magang” dari calon elit ke

elit lain yang sedang menduduki jabatan yang di “diincar” oleh calon elit.

Segi positif faktor ini adalah calon elit mengerti benar mekanisme kerja serta

norma-norma yang berlaku dilingkungan kerjanya. Segi negatifnya adalah

reputasi calon elit dapat “tenggelam” sebab kualitas elit yang digantikannya

memiliki reputasi yang sangat tinggi, maka calon elit akan sulit untuk

melepaskan diri dari bayang-bayang pendahulunya.

5. Occupational Variables

Faktor ini hampir sama dengan faktor yang ketiga, bedanya disini calon elit

dilihat dari pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu

berhubungan dengan politik. Ini menarik, sebab elit politik sebenarnya tidak

sekedar dinilai dari popularitas saja (sesuai dengan ajaran demokrasi),

namun dinilai pula faktor-faktor: kapasitas intelektual, rasa diri penting,

vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan

pengalaman kerja.
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6. Motivations

Ini merupakan faktor yang paling penting, asumsi dasar yang digunakan

oleh pakar politik adalah orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan

politik karena hal-hal sebagai berikut:

a. Harapan (ekspetasi) atas Personal reward (material, sosial, psikologi)

b. Orientasi mereka terhadap isu-isu politik, seorang pemimpin oleh

sebab yang lain, yang disebut collective goals. Seharusnya seorang elit

membedakan kedua hal tersebut, namun yang banyak terjadi adalah

para elit memanipulasi personal needs menjadi public objectives.

7. Selection

Faktor ini menunjukan kepada mekanisme atau prosedur rekrutmen politik

yang berlaku.

2.9 Kajian Literatur

Muhammad Hanafi, (UIN Suska Riau, 2010), dengan Judul Analisis

Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam memenangkan Pemilu Legislatif

2009, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan

PKS dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Pekanbaru cukup

signifikan (baik), mengingat PKS memperoleh kursi legislatif yakni 5 kursi atau 3

besar memperoleh kursi terbanyak.

Ahmad Sonhaji, (Universitas Sebelas maret, 2005), dengan Judul Proses

Rekrutmen Anggota DPRD Pemilu 2004 di Kabupaten Wonogiri, hasil penelitian

menunjukkan bahwa penyelenggaraan  pemilu 2004 di kabupaten wonogiri belum
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bisa memenuhi azas proporsionalitas seperti yang diatur dalam pasal 107 undang-

undang nomor 12 tahun 2003.

Indah Putri Indriani, (Universitas Indonesia, 2005), dengan Judul Pola

Rekrutmen caleg dan Pengaruhnya terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD

Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2004, studi kasus Partai Golongan Karya

dan Partai Bulan Bintang, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan

pola yang diterapkan oleh partai bulan bintang menghasilkan caleg perempuannya

mendapat 2 kursi di DPRD sumatera barat, sedangkan Partai golkar diberhasil

menempatkan caleg perempuan di DPRD sumatera barat.

2.10 Peran Anggota Legislatif menurut Islam

Anggota legislatif secara harfiah dapat diartikan sebagai khalifah yang

berarti wakil dan juga amir atau penguasa masyarakat islam yang harus ditaati

selagi wakil yang mengurusi rakyat tersebut taat kepada Allah dan taat kepada

Rasul. Hal ini sesuai denga firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 59 :









Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul (nya),

dan ulil amri diantara kamu. (an-nisa 59)

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin atau wakil

rakyat diatas bumi ini. Sesuai hadist Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan
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bukhari muslim : setiap orang diantara kamu adalah pemimpin dan setiap

pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Berdasarkan Al-qur’an dan

hadist bahwasanya kepemimpinan dalam islam itu adalah kegiatan menuntun,

membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah SWT. Islam

selalu mengajarkan kepada manusia selalu berbenah diri dalam menjalankan

perintah dan larangan Allah SWT. Memilih pemimpin yang tepat merupakan hal

yang harus benar-benar diperhatikan dalam islam, karena pemimpin mempunyai

kemampuan untuk merubah keadaan masyarakat. Sesuai dengan firman Allah

SWT dalam surat Ar-r’ad ayat 11 :







Artinya : Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri

yang merubah keadaan mereka. (Ar-r’ad ayat 11)

Dalam konteks ini Allah menyuruh hambanya untuk berupaya dan

berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berpenghidupan yang

layak di muka bumi ini. Namun rejeki memang Allah yang akan menentukan

tetapi Allah hanya ingin melihat ikhtiar hambanya dalam berusaha di dunia.

Selanjutnya dalam konteks indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam

perjalanan pemerintahannya, lembaga legislatif merupakan lembaga yang akan
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menentukan kehidupan yang layak seluruh masyarakat yang menjadi tanggung

jawabnya.

Oleh karena itu rakyat harus sepenuhnya menyerahkan kepercayaan

kepada dewan legislatif dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan

masyarakat. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT bahwasanya rakyat harus

menaati pemimpin-pemimpin, begitu juga sejalan dengan pesan Rasulullah SAW

dalam salah satu hadist nya, bahwasanya janganlah kamu sekali-kali menentang

pemimpinmu sekalipun kamu dalam keadaan benar.

2.8.1 Lembaga Legislatif dan Demokrasi

Lembaga legislatif sebagai penjelmaan konsep syura di zaman

modern, apakah dapat ditafsirkan sebagai demokrasi? Masalah ini menjadi

ramai untuk diperdebatkan, bahkan sudah dimuali perdebatannya pada era

pertengahan. Beberapa masalah yang diperdebatkan adalah : 1) apakah

demokrasi Barat itu cocok dengan Islam, 2) dan apakah majlis syura

(konsep modern : lembaga legislatif) sama dengan parlemen model

demokrasi Barat?, 3) apakah lembaga syura (legislatif) lebih tepat

diartikan sebagai dewan pertimbangan atau dewan penasehat bagi seorang

penguasa atau kepala negara, 4) apakah seorang penguasa dalam

pemerintahan Islam wajib memiliki suatu dewan pertimbangan, dan jika

ya, apakah dewan itu ditunjuk penguasa atau dipilih rakyat, apakah

bersifat konsultatif saja, atau mandataris? 5) apakah partisipasi rakyat

langsung dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan kepala
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negara/pemerintahan diperbolehkan dalam konsep syura? 6) apakah

anggota lembaga syura (legislatif) harus dipilih oleh rakyat atau cukup

ditunjuk penguasa? 7) Apakah fungsi pokok lembaga syura (legislatif)? 8)

siapa yang fit and proper (layak dan patut) menjadi anggota majlis syura,

apakah ada kriteria menurut syara’?

Kontroversi di atas muncul, pertama-tama, sebagaimana dikatakan

Hamka (1981), karena al-Qur’an maupun as-Sunnah tidak memberikan

ketentuan rinci tentang apa bentuk kongkret syura tersebut, bagaimana

proses pembentukannya dan apa fungsi dan tugasnya. Suatu bentuk

pemerintahan republik yang demokratis memang diisyaratkan dari teladan

para sahabt di masa Khulafa ar-Rasyidin, tetapi teladan itu pun

mengandung banyak variasi. Sesudah masa itu, bentuk pemerintahan Islam

ternyata adalah kerajaan, bahkan monarkhi absolut (Rahardjo, 2002 : 449).

Faktor kedua adalah kenyataan, bahwa pada zaman modern

sekarang ini, bentuk dan sistem kenegaraan dan pemerintahan di negara-

negara Muslim, tidak semuanya republik demokratis. Sistem monarkhi

masih ada di Arab Saudi, Marko, Yordania, Kuwait, Malaysia, dan Brunei

Darussalam. Seandainya telah terbentuk pemerintahan republik, maka

konsep yang dipakai lebih banyak diambil dari Barat. Bahkan di negara-

negara republik tertentu secara temporal terjadi praktek pemerintahan yang

otoriter dan diktator.

Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah kenyataan bahwa di

negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pada
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umumnya berada di tangan penguasa yang mengekang demokrasi. Ecara

formal para penguasa di banyak negara Muslim menolak “demokrasi

liberal” atau “demokrasi Barat” yang tidak atau kurang sesuai dengan

kepribadian atau niali-niali yang dianut masyarakatnya. Demokrasi yang

diterapkan adalah demokrasi “terbatas” atau demokrasi “terpimpin” dalam

satu dan lain bentuk. Dalam situasi demikian, kebebasan mengeluarkan

pendapat menjadi sangat terbatas dan para ulama/cendekiawan cenderung

membela pendangan resmi penguasa (Rahardjo, 2002 : 450).

Menghadapi fakta-fakta historis dan fakta-fakta yang ada sekarang

ini – dari Sunnah Rasul, teladan Khulafa ar-Rasyidin – , timbulnya

kerajaan-kerajaan Islam, masih bertahannya pemerintahan-pemerintahan

kerajaan di beberapa kawasan Islam, juga dengan melihat kepada negara-

negara kerajaan (yang menganut demokrasi-konstitusional parlementer)

serta situasi politik di Indonesia sendiri, maka kebanyakan ulama dan

cendekiawan Muslim cenderung berhari-hati dalam berpendapat bahwa

syura – dalam arti demokrasi populis – meminjam istilah Fazlur Rahman,

adalah suatu ketentuan agama. Lembaga syura itu sendiri memang tidak

bisa dibantah oleh siapapun, sebagai perintah Allah dan Sunnah Rasul,

tetapi bentuk dan sifatnya tidak dijelaskan secara rinci. Dan perinciannya

menunggu pemikiran-pemikiran lanjutan dari para pemikir politik Islam

kontemporer yang lebih cerdas, jernih dan bijak, semoga.

2.8.2 Prinsip Syura dalam Kekuasaan Legislatif
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Ketika ayat ‘Syura’ (Q.S. Ali Imran/3 : 159) turun, Muhammad

saw., mengetahui bahwa sistem syura telah menjadi suatu kewajiban yang

include dalam tugas-tugas kerasulannya. Dia harus menjelaskan kepada

masyarakat tanda-tanda yang diwahyukan kepada mereka (tentang

bagaimana syura dilaksanakan). Dalam situasi demikian Muhammad saw.

mampu menjelaskan relevansi nilai normatif syura dalam kehidupan

sehari-hari umat kala itu dalam bentuk praksis.

Ayat al-Qur’an yang mewajibkan Rasulullah untuk menerapkan

syura bukanlah ayat yang pertama tentang masalah itu; ayat tersebut telah

didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang hal yang sama. Jika

Q.S. Ali Imran/3 : 159 adalah ayat madaniyyah, maka ditemukan ayat

syura yang lain dalam ayat Makiyyah. Perbedaan antar kedua jenis ayat ini

didasarkan pada fakta bahwa ayat madaniyyah menegaskan kewajiban

(obligator),sedangkan ayat Makkiyah tidak (Rahardjo, 2002 : 445).

Menjelaskan fenomena al-Qur’an seperti itu tidaklah sulit.

Penjelasannya akan berawal dari persepsi tentang situasi Rasulullah dan

umat Islam di Mekkah dan Madinah. Di Makkah, umat Islam adalah

minoritas, mereka ditindas, dan seruan (kepada Islam) harus dilaksanakan

secara sembunyi-sembunyi. Situasi yang mereka hadapi menyebabkan

mereka tidak bisa membangun institusi-institusi dengan otoritas atau

kewenangan legislatif lain selain otoritas Tuhan.

Segala sesuatu berubah di Madinah, di mana umat Islam menjadi

pemerintah yang berkuasa. Mereka menjadi kekuatan baru yang berusaha
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untuk membangun kembali kehidupan dari awal dengan fondasi yang

baru, fondasi-fondasi yang didirikan berdasarkan wahyu. Rasul dan para

sahabatnya mengembangkan rincian-rinciannya dan membuat legislasi

yang didelegasikan Tuhan kepada Rasul dan umat Islam. Situasi di

Madinah sudah sedemikian rupa sehingga memungkinkan pendirian

lembaga-lembaga legislatif menurut tuntunan al-Qur’an, sehingga Rasul

sendiri merasa mendapat mandat untuk membangun lembaga-lembaga

tersebut, dan kondisinya sangat memungkinkan di periode Madinah.

Maka, Rasulullah mendirikan lembaga legislatif tersebut sebagai respon

terhadap al-Qur’an.

Selanjutnya Rasulullah membentuk lembaga legislatif berdasarkan

al-Qur’an surat an-Nisa’/4 : 83. Pada Q.S. Ali Imran/3 : 159 mewajibkan

Rasulullah untuk membangun institusi syura (lembaga legislatif), lalu Q.S.

an-Nisa’/4 : 83, mengkhususkan bidang-bidang kegiatan lembaga ini, yang

secara simultan mengkhususkan bentuk kegiatan atau tindakan mana yang

harus diambil. Bidang-bidang kegiatan tersebut menyangkut masalah

keamanan, ketertiban dan semacamnya. Dan bentuk tindakan yang diambil

adalah merujukkan masalah-masalah yang muncul kepada Rasulullah dan

Ulul Amri, sehingga dapat diselesaikan masalah-masalah itu sesuai dengan

asas kepentingan umum (mashlahah ammah).

Pendelegasian otoritas Tuhan tentang masalah-masalah duniawi

kepada umat Islam, dan mereka menerima pendelegasian itu dalam
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kerangka kemaslahatan umum, dapat membantu memahami maksud ayat

al-Qur’an sebagai berikut (Khalaf-Allah, 2003 : 21):

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan

(kepada Nabimu) sesuatu yang, jika diterangkan kepadamu, menusahkan

kamu. Tetapi jika kamu menanyakan ketika al-Qur’an itu sedang

diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan apa

yang sudah lalu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum

kamu dulu sudah ada golongan yang menanyakan hal-hal demikian, lalu

mereka menjadi kafir.”(Q.S. al-Maidah/5 ; 101-102)

Ayat tersebut berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi

pada masa hidup Rasulullah saw. Ketika untuk pertama kali umat Islam

datang kepada beliau dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah

yang tidak dapat diselesaikan, memintanya untuk menjelaskan pandangan

agama mengenai masalah ini. Rasulullah lalu meminta petunjuk Allah dan

memohon agar diturunkan ayat yang akan menanggapi pertanyaan-

pertanyaan dan menjawab permintaan mereka. Al-Qur’an kemudian

meminta mereka agar berhenti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

Rasulullah yang memerlukan wahyu untuk menjawabnya.

Menyerahkan permasalahan-permasalahan kepada umat

menyebabkan mereka berkembang dan tumbuh, dan mendorong

munculnya perubahan dalam masyrakat. Mengembalikan persoalan

kepada langit dan menunggu wahyu yang akan meberikan sebuah titik

pandang dalam sebuah masalah tertentu, hanya aanmemberikan keputusan
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yang konstan dan stagnan, tidak dapat membawa perkembangan dan

perubahan.

Dalam banyak hal dan kesempatan, al-Qur’an mewajibkan

Rasulullah untuk meminta saran kepada para sahabatnya, untuk

memutuskan dengan mereka bagaimana mencapai kepentingan umum, dan

untuk melaksanakan putusan tersebut tanpa menunggu wahyu. Dalam hal

ini pernyataan Allah “Dan ketika kamu telah mengambil keputusan,

bertawakallah kepada Alah” (Q.S. Ali Imran/3:159), berarti : laksanakan

keputusan ini tanpa menunggu wahyu Allah. (Khalaf-Allah, 2003 : 23)

Musyawarah, oleh para pemikir modern, dianggap sebagai doktrin

kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok, tidak saja karena jelas nash-

nya dalam al-Qur’an, tetapi juga karena hal ini diperkuat oleh hadis, serta

merupakan sunnah atau keteladanan Nabi (Rahardjo, 2002 : 444). Para

pemikir politik modern mengacu kepada bentuk-bentuk musyawarah yang

telah berkembang di zaman modern, yang sudah tidak akan ditemukan

secara persis contohnya pada awal perkembangan Islam. Misalnya

munculnya lembaga legislatif (parlemen) yang belum ada pada zaman

Rasulullah sampai zaman pertengahan.

Lembaga musyawarah itu sendiri memang pernah ada pada zaman

Rasulullah, walau bentuknya berbeda-beda. Bahkan lembaga ini sudah ada

sebelum Islam muncul di jazirah Arab. Pemikiran di sekitar konsep ini,

dapat dijumpai di berbagai tempat, misalnya di Yunani dan Romawi Kuno.

Pada zaman itu, gagasan tentang suatu pemerintahan republik atau
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demokrasi perwakilan timbul dan selalu hidup di berbagai negara-kota,

dalam rangka menentang pemerintahan tiran di dalam negeri, dan dalam

melawan despotisme Timur yang diwakili oleh Imperium Persia (ibid).

Seorang ahli tafsir Syi’ah, Syekh Abu Ali al-Fadlal, dalam kitab

tafsirnya, Majma’ al Bayan fi Tafsir al-Qur’an, dalam menjelaskan asbab

an-nuzul Q.S. asy-Syura/42 : 38, mengatakan bahwa kaum anshar telah

biasa melakukan musyawarah, jauh sebelum zaman Islam, juga sebelum

kedatangan Rasulullah ke Madinah (Ibid : 445).

Pembentukan kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan

masyarakat Muslim adalah sesuatu yang menjamin pencapaian tujuan-

tujuan legislatif, menurut ayat al-Qur’an “dan bermusyawarahlah dengan

mereka dalam semua urusan” (Q.S. asy-Syura/42:38). Pembentukan

otoritas yang demikian memungkinkan ditempuhnya berbagai cara dalam

menanggapi pertanyaaan-pertanyaan yang banyak yang diajukan oleh

umat seraya berusaha untuk mengetahui dasar dan prinsip tentang fondasi-

fondasinya yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam di

dunia.

Pembentukan sistem musyawarah (lembaga legislatif) merupakan

salah satu masalah yang pelaksanaannya diserahkan Tuhan kepada

manusia (umat Islam). Dan umat Islam sendiri punya kepentingan untuk

membentuk seperti itu dalam rangka mengakomodasi berbagai aspirasi

yang muncul dari berbagai lapisan anggota masyarakat, karena sekali lagi

Tuhan telah mendelegasikan masalah-masalah keumatan untuk
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diselesaikan oleh umat sendiri tanpa campur tangan dari-Nya. Dan ini

adalah prinsip kemurahan Allah atas manusia, sehingga manusia bisa

menemukan sistem yang terbaik dan sempurna untuk membangun negara

dan menjalankan pemerintahan dengan bijak.

Tak pelak lagi bahwa kekuasaan legislatif telah menjadi

mainstream dalam kajian kritis tentang politik Islam kontemporer yang

ingin menarik gerbong umat dalam situasi dan kondisi yang

memungkinkan umat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Tidak akan pernah ada kekuasaan yang absolut dan mutlak di tangan

penguasa sipil di bumi, karena yang absolut dan mutlak itu hanya

kekuasaan Allah di langit. Institusi legislatif menjadi tempat orang-orang

terpercaya untuk mengontrol kekuasaan eksekutif (penguasa sipil/kepala

pemerintahan). Orang-orang terpercara tersebut memiliki kewenangan

legislatif sebagaimana yang telah digambarkan dalam al-Qur’an surat an-

Nisa’/4:83 :”Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita keamanan

ataupun ketakutan, lalu mereka menyiarkannya. Padahal kalau mereka

menyerahkannya kepada Rasul dan mereka yang memiliki otoritas (ulu al-

amr) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui

kebenarannya akan dapat mengetahuinya”. Orang-orang yang disebut

dalam al-Qur’an “orang-orang yang memiliki otoritas” atau “orang-orang

yang berwenang” (those in authority) adalah orang-orang yang berada

disekitar Rasul. Institusi Legislatif ini memiliki hak untuk meninjau

masalah-masalah dan menarik kesimpulan hukum dalam kasus-kasus
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tersebut dengan metode (thariqah) interpretasi atas teks (nash) dengan

mempertimbangkan pada kemashlahatan atau kepentingan umum

(mashlahah ammah).

2.8 Defenisi konsep

Defenisi konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang

menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Melalui konsep,

peneliti diharapkan menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan istilah

untuk beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu sama dengan lainnya. Dalam

penelitian ini yang menjadi defenisi konsep adalah :

a. Partai politik adalah sebagai suatu  kelompok yang teorganisir yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita yang

sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan

politik dan merebut  kedudukan politik (biasanya) dengan cara

konstitusional untuk melaksanakan programnya.

b. Anggota Legislatif sekelompok orang yang terdapat disuatu wadah

organisasi yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menentukan

kebijakan-kebijakan dalam pencapaian tujuan negara atau daerah

dimana mereka atau seorang anggota legislatif bertugas atau mewakili

sekumpulan orang atau rakyat daam suatu wilayah tertentu.

c. Rekrutmen politik merupakan suatu proses penjaringan yang

dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia
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yang kompeten dalam menjalankan tugas dan tujuan-tujuan partai.

Dalam hal ini khususnya rekrutmen calon anggota legislatif.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional menurut singarimbun (1989:46) merupakan unsur

yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan

pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk

dianalisa dari variabel tersebut. Adapun konsep operasional pada penelitian ini

sebagai berikut :

Tabel II.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian Analisis Sistem Rekrutmen

Calon Anggota Legislatif

Variabel Indikator Sub
Indikator

Skala Pengukuran

Sistem
Rekrutmen
Calon
Anggota
Legislatif PKS
Kota
Pekanbaru

1. Mekanisme
Perekrutan
Calon
Anggota
Legislatif

2.   Prinsip
penetapan
calon anggota
legislatif
yang diusung

3.   Pembinaan

a.   Rekomendasi dari para
kader

b.   Proses penyeleksian
pada DPD PKS Kota
Pekanbaru

a.  Integritas terhadapap
tugas legislatif

b.  Ketokohan para caleg
dalam masyarakat

c.  Kemampuan
membangun ketokohan

d.  Pendidikan atau
kemampuan intelektual
caleg

e.   Keluarga yang stabil
dalam kehidupan para
caleg

a. Tanggung jawab moral

Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik

Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik

Sangat baik
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Kader yang
dicalonkan

dan politis terhadap
konstituen

b. Kemampuan dan
bertanggung jawab
dalam memperjuangkan
aspirasi yang telah
dihimpun dari
masyarakat

c. Kemampuan
membangun proses
legislatif yang
berkualitas

d. Mampu menaati tata
tertib dan kode etik
anggota legislatif.

Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik

Sumber : DPD PKS Kota Pekanbaru tahun 2014
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2.10 Kerangka Pemikiran

Partai Keadilan Sejahtera
Kota pekanbaru

Sistem Rekrutmen Calon
Anggota Legislatif

Mekanisme Perekrutan
CALEG oleh DPD
PKS Kota Pekanbaru

Prinsip Penetapan
CALEG  yang
Diusung Partai

Pembinaan Kader
yang dicalonkan Partai
menjadi CALEG

a. Rekomendasi
dari Para kader

b. Proses
penyeleksian
pada DPD PKS
Kota Pekanbaru

a. Integritas terhadap
tugas legislatif

b. Ketokohan Para
CALEG dalam
masyarakat

c. Kemampuan
membangun
ketokohan

d. Pendidikan atau
kemampuan
intelektual CALEG

e. Keluarga yang
stabil dalam
kehidupan para
CALEG

a. Tanggung jawab
moral dan politis
terhadap konstituen

b. Kemampuan dan
bertanggung jawab
dalam
memperjuangkanka
n aspirasi yang
telah dihimpun dari
masyarakat

c. Kemampuan
membangun proses
legislatif yang
berkualitas

d. Mampu menaati
tata tertib dan kode
etik anggota
legislatif
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Calon Anggota Legislatif yang
berkualitas dan mempunyai
moralitas dan Integritas yang  baik


