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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5. 1 Identitas Responden

5.1.1. Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini

penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin,

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1
Jenis Kelamin Responden

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
1 Laki – Laki 70 70%
2 Perempuan 28 28%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden

sebanyak 100 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 70 responden laki-laki atau

70%, sedangkan responden perempuan sebanyak 28 responden atau 28%. Jadi

jumlah keseluruhan jumlah responden yang dijadikan sampel dari kader Partai

Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru adalah 98 orang.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden adalah berjenis

kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 70 orang atau 70%, dan kebanyakan responden

yang diambil untuk sampel penelitian ini adalah dari kader yang aktif. Alasan

penulis lebih banyak mengambil sampel laki-laki karena laki-laki lebih banyak

bergerak serta turut aktif dalam kegiatan-kegiatan kepartaian seperti bersosialiasi.
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5.1.2 Umur Responden

Untuk mengetahui tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat

dilihat pada tabel berikut:

Sumber : Data Olahan 2014

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak

adalah pada tingkat umur 31-35 tahun yaitu sebanyak 33 responden atau 33%.

Tingkat umur 26-30 sebanyak  27 responden atau 27%, kemudian tingkat umur

36-40 tahun sebanyak 21 responden atau 21%, dan tingkat umur 41 tahun keatas

berjumlah 10 responden atau 10%, sedangkan tingkat umur 20-25 tahun  sebanyak

7 responden atau 7%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup

dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapanya terhadap pertanyaan dalam

kuesioner penelitian ini, sebab menurut penulis kedewasaan umur dapat

memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan

memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih

bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang

mereka peroleh.

Tabel V.2
Tingkat Umur Responden

No Tingkat Umur Frekuensi Persentase (%)
1 20 - 25 Tahun 7 7%
2 26 - 30 Tahun 27 27%
3 31 - 35 Tahun 33 33%
4 36 - 40 Tahun 21 21%
5 41 Tahun keatas 10 10%

JUMLAH 98 98%
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5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan

pendidikanlah sumber daya manusianya akan berkualitas. Untuk mengetahui

gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3
Tingkat Pendidikan Responden

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1 SLTP/Sederajat 3 3%
2 SLTA/Sederajat 10 10%
3 DIPLOMA 10 10%
4 S1 71 71%
5 S2 4 4%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang

terpilih dalam penelitian ini adalah 98 responden dengan berbagai tingakatan

pendidikan yaitu, yang mempunyai latar belakang tamat SLTP  sebanyak 3 orang

responden atau 3%, tamatan SLTA sebanyak 10 responden atau 10%, tamatan

DIPLOMA 10 responden atau 10%, dan yang mempunyai latar belakang lulusan

Perguruan Tinggi atau S1 sebanyak 71 responden atau 71%, serta latar belakang

S2 sebanyak 4 responden atau 4%.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat

pendidikan responden sudah dapat dikatakan baik karena mayoritas responden

paling tidak sudah mengenyam pendidikan di SLTP. Namun demikian, variasi

tingkat pendidikan responden sudah baik karena mencakup seluruh tingkat

pendidikan yakni mulai dari tingkat SLTP, SLTA, DIPLOMA, S1, dan S2.
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5.1.4 Pekerjaan Responden

Berikut ini adalah data responden dilihat dari pekerjaannya, untuk lebih

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.4
Jenis Pekerjaan Responden

No Pekerjaan Frekuensi Persentase (%)
1 Karyawan Swasta 13 13%
2 Wiraswasta 31 31%
3 Wirausaha 10 10%
4 Pengusaha 10 10%
5 Pedagang 5 5%
6 Guru 13 13%
7 Lainnya 16 16%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerjaan

responden adalah sebagai wiraswasta yaitu 31 orang atau 31%, lainnya sebanyak

16 orang atau 16%, karyawan swasta sebanyak 13 orang atau 13%, wirausaha

sebanyak 10 orang atau 10%, pengusaha  10 orang atau 10%, guru 13 orang atau

13%, sedangkan responden yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 5 orang

atau 5%.

Dari uraian diatas terlihat bahwa sebagian besar pekerjaan responden

adalah wiraswasta yaitu sebanyak 31 orang, kemudian 16 orang responden tidak

menuliskan jenis pekerjaannya hanya menuliskan lainnya, selanjutnya 13 orang

responden bekerja sebagai karyawan swasta, untuk 10 orang responden bekerja

sebagai wirausaha, dan 10 orang responden bekerja sebagai pengusaha, 13 orang

responden bekerja sebagai guru, serta 5 orang responden bekerja sebagai

pedagang.



75

5. 2 Analisis Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Periode 2014 -
2019 Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota
Pekanbaru

Setiap organisasi tidak akan pernah terbentuk apabila tidak memiliki

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

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.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik yang akan

mengikuti atau peserta pemilihan umum legislatif di tahun 2014 ini, tidak terlepas

dari konstitusi yang diamanatkan di kota Pekanbaru sendiri Partai Keadilan

Sejahtera telah siap untuk bertarung pada pesta demokrasi tersebut. Dengan

menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk memperebutkan kursi legislatif di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota

Pekanbaru telah melakukan salah satu fungsinya yaitu melakukan rekrutmen

Calon Anggota Legislatif periode 2014-2019, untuk Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Pekanbaru. Untuk melakukan proses rekrutmen yang baik tentunya

Dewan Pimpina Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru, tentunya telah

menetapkan suatu sistem perekrutan kader-kader partai yang akan maju dalam

pemilihan legislatif mendatang. Maka sistem yang dijalankan oleh Dewan

Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru, maupun Panitia

Penjaringan Calon Anggota Legislatif tersebut antara lain :
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A. Mekanisme Perekrutan Calon Anggota Legislatif

B. Prinsip Penetapan Calon Anggota Legislatif yang diusung

C. Pembinaan Kader yang Dicalonkan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu

tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI)

yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.

5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah

aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau

pendidikan lain yang sederajat.

6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945.

7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

8. Sehat jasmani dan rohani.

9. Terdaftar sebagai pemilih.
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10. Bersedia bekerja penuh waktu.

11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai

negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan

karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik

daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat

ditarik kembali.

12.Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau

tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan

dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan

konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,

direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha

milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara.

14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
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Dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri untuk persyaratan yang menyangkut

administrasi tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi seorang Calon Anggota

Legislatif yang mereka usung. Melainkan hanya syarat yang telah ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum yang berpedoman pada ketetepan Undang – Undang

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yaitu BAB VII, Bagian Kesatu

tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sedangkan syarat untuk Sumber Daya Manusia atau syarat khusus yang harus

dipenuhi seorang kandidat Calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan

Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera melihat dari berbagai aspek. Pertama,

Integritas seorang kader terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Kedua, Partai melihat

ketokohan individual (kader) dalam lingkungannya secara global. Ketiga, Partai

Keadilan Sejahtera juga menilai kemampuan seorang kader tersebut dalam

membangun ketokohannya dengan kata lain dapat membangun massa yang lebih

banyak. Keempat, Pendidikan atau kemampuan Intelektual kader yang dimiliki

Partai. Kelima, Keluarga yang stabil yang termasuk menjadi ukuran keluarga ideal

didalam tatatan kehidupan setiap manusia. (wawancara dengan Ketua DPD PKS)

Adapun hasil penelitian penulis tentang Analisis Sistem Rekrutmen Calon

Anggota Legislatif Periode 2014-2019 Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai

Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :
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5.2.1 Hasil Kuesioner atau Tanggapan Responden tentang Sistem
Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Periode 2014 -2019 Pada
Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota
Pekanbaru.

A. Mekanisme Perekrutan Calon Anggota Legislatif

Adapun yang dimaksud dengan mekanisme rekrutmen politik adalah

bentuk, cara dan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga politik, termasuk

partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan

menjalankan kekuasaan politik. Kemudian untuk mengetahui tanggapan

responden tentang mekanisme perekrutan calon anggota legislatif adalah sebagai

berikut :

Tabel V.5
Jawaban Responden Tentang Proses Rekomendasi Dari Para Kader Terhadap

CALEG yang Diusung

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 29 29%
2 Baik 43 43%
3 Cukup Baik 25 25%
4 Kurang Baik 1 1%
5 Tidak Baik - 0%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang proses

rekomendasi dari para kader terhadap calon anggota legislatif yang diusung,

responden yang menyatakan sangat baik 29 orang atau 29%, yang menyatakan

baik 43 orang atau 43%, kemudian responden yang menyatakan cukup baik 25

orang atau 25%, yang menyatakan kurang baik 1 orang atau 1%, serta tidak ada

responden yang menyatakan tidak baik. Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa

sebagian besar responden menyatakan bahwa sistem rekrutmen calon anggota
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legislatif baik, berkaitan tentang proses rekomendasi dari para kader terhadap

calon anggota legislatif yang diusung. Hal ini sesuai dengan jawaban responden

43 orang atau 43%.

Rekomendasi dari setiap kader partai untuk mencalonkan seseorang

menjadi bakal calon anggota legislatif merupakan salah satu dari mekanisme

partai keadilan sejahtera untuk merekrut, atau memunculkan nama-nama yang

selanjutnya akan ditetapkan menjadi calon anggota legislatif. Hal tersebut adalah

bagian dari kebijakan partai yang ditetapkan dan menjadi hak setiap kader untuk

menunjuk seseorang untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif. Namun

dengan catatan seseorang kader yang dapat merekomendasikan nama-nama

tersebut harus terlebih dahulu aktif adalam kegiatan kepartaian minimal 5 tahun.

Tentunya seseorang yang dicalonkanpun memenuhi kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan oleh kebijakan partai. Dalam hal ini yang  merekomendasikan kader-

kader yang berasal dari unit-unit pembinaan partai (halaqoh) adalah ketua

halaqohnya yang biasa disebut dalam Partai Keadilan Sejahtera yaitu murobbi,

yang selanjutnya diserahkan kepada panitia perekrutan Calon Anggota Legislatif

dari Partai Keadilan Sejahtera.

Kemudia dibawah ini akan dipaparkan hasil penelitian penulis tentang

Proses Penyeleksian Calon Anggota Legislatif Pada Dewan Pimpinan Daerah

Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.
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Tabel V.6
Jawaban Responden Tentang Proses Penyeleksian

CALEG Pada DPD PKS Kota Pekanbaru

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 29 29%
2 Baik 41 41%
3 Cukup Baik 27 27%
4 Kurang Baik 1 1%
5 Tidak Baik - 0%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang proses

penyeleksian caleg pada dewan pimpinan daerah partai keadilan sejahtera

Pekanbaru, responden yang menyatakan sangat baik 29 orang atau 29%, yang

menyatakan baik 41 orang atau 41%, kemudian responden yang menyatakan

cukup baik sebanyak 27 orang atau 27%, yang menyatakan kurang baik 1 orang

atau 1%, serta tidak ada responden yang menyatakan tidak baik. Dari penjelasan

tabel diatas responden menyatakan proses penyeleksian caleg pada dewan

pimpinan daerah partai keadilan sejahtera Pekanbaru baik, hal tersebut sesuai

dengan jawaban responden yang menyatakan baik sebanyak 41 orang atau 41%,

namun sebagian juga responden menyatakan sangat baik yaitu sebanyak 31 orang

atau sebesar 31%.

Proses penyeleksian merupakan salah satu rangkaian perekrutan nama-

nama  bakal calon anggota legislatif pada partai keadilan sejahtera yang telah

diusulkan oleh kader-kader partai, dalam hal ini yang berhak melakukan

penyeleksian yaitu unsur pimpinan dewan pimpinan daerah partai keadilan

sejahtera yang termasuk dalam panitia penjaringan calon anggota legislatif tahun



82

2014. Adapun proses yang dilakukan partai keadilan sejahtera dalam menseleksi

kader-kader yaitu melalui syuro atau musyawarah pimpinan tingkat daerah dan

diajukan ke tingkat Dewan Pimpinan Wilayah  dan tingkat Dewan Pimpinan Pusat

untuk memutuskan seorang kader maju dalam pemilihan anggota legislatif.

Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing sub indikator sistem

rekrutmen calon anggota legislatif berkaitan dengan mekanisme perekrutan caleg

pada partai keadilan sejahtera maka disusun rekapitulasinya yaitu sebagai berikut:

Tabel V.7
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Mekanisme Perekrutan

Calon Anggota Legislatif Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota
Pekanbaru

Sub
Indikator

Kategori Jawaban

N %
Sangat
Baik

Baik Cukup
Baik

Kurang
Baik

Tidak
Baik

F % F % F % F % F %

Rekomendasi
dari para kader

29 29 43 43 25 25 1 1 - 0 98 98

Proses
Penyeleksian
dari DPD PKS
Pekanbaru

29 29 41 41 27 27 1 1 - 0 98 98

JUMLAH 58 30 84 42 52 26 2 1 - 0 196 96

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel rekapitulasi diatas, dapat diketahui sistem rekrutmen calon

anggota legislatif berkaitan dengan mekanisme perekrutan caleg pada partai

keadilan sejahtera, sebanyak 58 orang atau 30% menyatakan sangat baik,

kemudian yang menyatakan baik 84 orang atau 42%, sebanyak 52 orang atau 26%

menyatakan cukup baik, yang menyatakan kurang baik 2 orang atau 1%, serta

tidak ada yang menyatakan tidak baik. Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas dapat
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disimpulkan sistem rekrutmen calon anggota legislatif, berkaitan dengan

mekanisme perekrutan calon anggota legislatif pada partai keadilan sejahtera

dapat dinyatakan baik, berdasarkan jawaban responden. Dilihat dari penjelasan

tabel rekapitulasi diatas responden menyatakan bahwa mekanisme perekrutan

calon anggota legislatif yang dilakukan partai keadilans sejahtera yaitu baik, hal

ini didasari jawaban responden yang menyatakan baik yaitu 84 orang atau sebesar

42% dari keseluruhan responden.

Dilihat dari pola yang dilakukan partai keadilan sejahtera dalam

mekanisme perekrutan calon anggota legislatifnya cukup sederhana yaitu hanya

melalui dua tahapan saja pertama melalui tahap rekomendasi dari para kader

tentunya kader yang telah ditetapkan internal partai untuk mencalonkan

seseorang, yang kedua melalui tahapan penyeleksian yaitu dilakukan oleh unsur

pimpinan partai tingkat daerah dalam hal ini DPD Kota Pekanbaru serta panitia

penjaringan calon anggota legislatig tahun 2014. Namun dalam pola sederhana itu

ssebenarnya partai telah mengetahui kader-kader mana saja yang layak dicalonkan

untuk maju dalam pemelihan anggota legislatif, dengan kata lain kader-kader

tersebut telah terseleksi jauh-jauh hari menurut pengamatan internal partai, karena

partai keadilan sejahtera itu sendiri melakukan proses pengkaderan atau

pembinaan sangat panjang dan lama sekali dengan tujuan mencetak generasi

pemimpin yang berkualitas sesuai dengan tujuan internal partai keadilan sejahtera.

Sebagai penjelasan penulis kutip wawancara penulis dengan ketua Dewan

Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Bapak Syamsuddin :
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“kalau mekanisme yang dilakukan partai keadilan sejahtera khususnya
dalam hal ini DPD Kota Pekanbaru diputuskan bersama, kita mulai dari
menampung aspirasi-aspirasi dari kader yang mengusulkan siapa yang layak
dimajukan menjadi caleg, setelah mereka mengajukan nama-nama itu, kemudian
kita seleksi ditingkat DPD, setelah itu kembali kita ajukan ke tingkat DPW untuk
diputuskan atau ditetapkannya nama-nama yang telah direkomendasikan DPD,
dalam hal ini DPW sifatnya mengakomodir nama-nama yang diajukan, setelah
itu DPW mengajukan ke tingkat DPP dan disyahkan, barulah seorang kader itu
resmi menjadi calon anggota legislatif dari partai”(wawancara, 24 januari 2014,
pukul 13.00 wib)

B. Prinsip Penetapan Calon Anggota Legislatif yang Diusung

Adapun yang dimaksud dengan prinsip penetapan seseorang atau Calon

Amggota Legislatif yang akan diusung adalah sebuah pedoman atau acuan dari

Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru maupun

panitia penjaringan caleg untuk memutuskan, apakah seorang kader mampu atau

sudah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan panitia penjaringan Calon

Anggota Legislatif tersebut. Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden

tentang prinsip penetapan Calaon Anggota Legislatif yang diusung adalah sebagai

berikut :

Tabel V.8
Jawaban Responden Tentang Integritas

Para Calon Anggota Legislatif yang diusung

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)

1 Sangat Baik 29 29%
2 Baik 49 49%
3 Cukup Baik 19 19%
4 Kurang Baik 1 1%
5 Tidak Baik - 0%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014
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Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang integritas

para kandidat calon anggota legislatif yang diusung, yang menyatakan sangat baik

29 orang atau 29%, yang menyatakan baik 49 orang atau 49%, kemudian yang

menyatakan cukup baik sebanyak 19 orang atau 19%, yang menyatakan kurang

baik 1 orang atau 1%, serta tidak ada yang menyatakan tidak baik. Mengenai

integritas para calon anggota legislatif berdasrkan penjelasan tabel diatas dapat

dinyatakan bahwa baik, sesuai jawaban responden sebanyak 49 orang atau 49%

dari keseluruhan responden.

Integritas adalah adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan

dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, dengan kata lain sebagai

kejujuran dan  kebenaran dari tindakan seseorang, apabila tindakannya sesuai

dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya, Integritas menjadi

karakter kunci bagi seorang anggota legislatif. Seorang anggota legislatif yang

mewakili rakyat yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan,

wakil rakyat yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya

juga menjadi  tindakannya.

Begitu pun pada Partai Keadilan Sejahtera sangat menekankan integritas

dan menjadi syarat utama yang diperhatikan partai dalam penetapan kader-

kadernya yang akan maju dalam pemilihan legislatif, karena partai bukan hanya

berhenti pada satu proses mencalonkan dan memperkenalkan kader yang

mempunyai integritas pada saat pemilihan legislatif. Akan tetapi mempunyai

integritas sampai  kepada seorang kader itu telah tersaring dan terpilih menjadi
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anggota legislatif yaitu dengan melakukan monotoring melalui pembinaa-

pembinaan rutin partai (halaqoh).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang ketokohan

calon anggota legislatif dalam masyarakat berikut penulis paparkan hasil

penelitian di bawah ini.

Tabel V.9
Jawaban Responden Tentang Ketokohan

Calon Anggota legislatif Dalam Masyarakat

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 16 16%
2 Baik 39 39%
3 Cukup Baik 42 42%
4 Kurang Baik 1 1%
5 Tidak Baik - 0%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang ketokohan

calon anggota legislatif dalam masyarakat, yang menyatakan sangat baik 16 orang

atau 16%, yang menyatakan baik 39 orang atau 39%, kemudian yang menyatakan

cukup baik sebanyak 42 orang atau 42%, yang menyatakan kurang baik 1 orang

atau 1%, serta tidak ada yang menyatakan tidak baik. Dari penjelasan tabel diatas

dapat dinyatakan bahwa ketokohan para calon anggota legislatif cukup baik, hal

ini berdasarkan jawaban responden sebanyak 42 orang atau sebesar 42 %.

Ketokohan merupakan tingkat keterkenalanan seseorang dimata publik

atau popularitasnya yang cukup baik dikenali masyarakat. Pada konteks ini

ketokohan juga dapat dikatakan sebagai sosok pribadi yang peduli terhadap

persoalan-persoalan rakyat dan konsisten untuk memperjuangkan kepentingan

masyarakat, tentunya memiliki wawasan, ilmu dan kapasitas untuk mewakili
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masyarakat dalam menyelesaikan persoalan – persoalan tersebut. Berangkat dari

dasar itulah partai berprinsip dan memperhatikan serta mempertimbangkan

ketokohan seorang kader dalam kehidupan sosialnya untuk ditetapkan menjadi

calon anggota legislatif. Dan juga partai menilai kader yang dicalonkan sebagai

calon anggota legislatif bukan hanya memiliki popularitas atau ketokohannya di

internal partai. Akan tetapi lebih menitik beratkan ketokohannya di lingkungan

masyarakat secara global. Misalkan seorang kader tersebut aktif di organisasi

kepemudaan dan paguyuban atau aktif kegiatan tingkat kelurahan domisili kader

tersebut.

Ketokohan erat hubungannya dan mempunyai kesinambungan dalam

kemampuan membangun ketokohan oleh karena itu penulis paparkan tanggapan

responden tentang kemampuan calon anggota legislatif dalam membangun

ketokohannya dalam masyarakat dibawah ini.

Tabel V.10
Jawaban Responden Tentang Kemampuan Para CALEG

Dalam membangun Ketokohannya dalam Masyarakat

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 16 16%
2 Baik 55 55%
3 Cukup Baik 27 27%
4 Kurang Baik - 0%
5 Tidak Baik - 0%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang kemampuan

para caleg dalam membangun ketokohannya dalam masyarakat, yang menyatakan

sangat baik 16 orang atau 16%, yang menyatakan baik 55 orang atau 55%,

kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 27 orang atau 27%, yang
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menyatakan kurang baik tidak ada, serta tidak ada yang menyatakan tidak baik.

Dilihat dari tabel diatas mengenai kemampuan para calon anggota legislatif dalam

membangun ketokohannya dalam masyarakat dapat dinyatakan bahwa  baik,

berdasarkan  dengan  55 orang responden menjawab baik atau 55%. Akan tetapi

ada juga responden yang menyatakan cukup baik, dengan persentase 27% atau

sebanyak 27 orang.

Kemampuan membangun ketokohan merupakan suatu upaya yang harus

dilakukan seorang calon anggota legislatif untuk mendulang perolehan suaranya,

serta mensosialisasikan dirinya kepada konstituen yang ada pada suatu daerah

pemilihan agar popularitas dan elektabilitasnya dapat meningkat, karena dua

unsur inilah yang menjadi faktor penting diperlukan seorang calon anggota

legislatif dalam memperoleh suara atau pilihan masyarakat. Pada umumnya

seorang calon anggota legislatif dalam membangun ketokohannya melalui

personal branding, yaitu mensosialisasikan diri kepada masyarakat, dengan segala

kemampuan dan peluang-peluang yang ada. Agar dapat mempengaruhi keputusan

pemilih dan menentukan pilihannya terhadap seorang calon anggota legislatif.

Namun dalam konteks ini Partai Keadilan Sejahtera tidak hanya fokus

terhadap politik pencitraan. Akan tetapi partai memberikan mandat kepada setiap

kader untuk dapat membangun ketokohannya melalui kerja nyata kepada

masyarakat. Misalkan ikut gotong royong, bakti sosial, bahkan hal semacam ini

merupakan program kepartaian partai keadilan sejahtera, dengan tujuan agar

masyarakat dapat merasakan dampak dari pergerakan partai ini. Selain itu juga

pada Partai Keadilan Sejahtera memiliki sistem atau kebijakan bahwasanya
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seorang calon anggota legislatif selain mensosialisasikan dirinya, juga diberikan

tugas untuk  mensosialisasikan calon angota legislatif lainnya  yang berasal dari

partai yang sama di daerah  pemilihan yang sama pula. Untuk mengetahui hasil

tanggapan responden tentang kemampuan intelektual dan pendidikan calon

anggota legislatif berikut penulis paparkan dibawah ini.

Tabel V.11
Jawaban Responden Tentang Pendidikan

atau Kemampuan Intelektual Para Calon Anggota Legislatif

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 35 35%
2 Baik 47 47%
3 Cukup Baik 16 16%
4 Kurang Baik - 0%
5 Tidak Baik - 0%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang pendidikan

atau kemampuan intelektual para calon anggota legislatif, yang menyatakan

sangat baik 35 orang atau 35%, yang menyatakan baik 47 orang atau 47%,

kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 16 orang atau 16%, yang

menyatakan kurang baik tidak ada, serta tidak ada yang menyatakan tidak baik.

Dari hasil tabel diatas dapat dinyatakan bahwa pendidikan atau kemampuan

intelektual para calon anggota legislatif baik, hal ini berdasarkan jawaban

responden dengan jumlah 47 orang atau sebesar 47%.

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk

melakukan berbagai aktivitas mental -berpikir, menalar, dan memecahkan

masalah.Individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan

untuk alasan yang tepat, pada nilai yang tinggi.Individu yang cerdas juga lebih
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mungkin menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Dilihat dari nama-nama calon

anggota legislatif pada tabel yang berada pada bab 1 bahwasanya paratai keadilan

sejahtera memiliki kader-kader dan calon anggota legislatif yang diusungpun

memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan yang baik, dikarenakan rata-rata

partai keadilan sejahtera memiliki kader dan calon anggota legislatif kaum

terpelajar atau mengenyam pendidikan sampai sarjana. Hal itu dibuktikan dengan

daftar tetap calon anggota legislatif  Partai Keadilan Sejahtera bahwasanya rata-

rata kader yang dicalonkan memiliki jenjang pendidikan yang baik yaitu antara

Diploma hingga Sarjana atau S2. Untuk mengetahui hasil tanggapan dari

responden tentang kestabilan keluarga para kandidat calon anggota legislatif

berikut penulis paparkan dibawah ini.

Tabel V.12
Jawaban Responden Tentang Kestabilan Keluarga
Dalam Kehidupan Para Calon Anggota Legislatif

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 45 45%
2 Baik 42 42%
3 Cukup Baik 10 10%
4 Kurang Baik - 0%
5 Tidak Baik 1 1%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang kestabilan

keluarga dalam kehidupan para calon anggota legislatif, yang menyatakan sangat

baik 45 orang atau 45%, yang menyatakan baik 42 orang atau 42%, kemudian

yang menyatakan cukup baik sebanyak 10 orang atau 10%, yang menyatakan

kurang baik tidak ada, sedangkan yang menyatakan tidak baik 1 orang atau 1%.

Dilihat dari penjelasan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa kestabilan keluarga
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para kandidat calon anggota legislatif dalam kehidupannya sangat baik, hal

tersebut berdasarkan jawaban responden sebanyak 47 orang atau 47%.

Kestabilan keluarga merupakan perilaku-perilaku keseimbangan yang

didapat dalam lingkungan keluarga, pada dasarnya hal ini juga dapat

mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan seseorang dalam menjalankan

aktivitasnya sehari-hari. Partai Keadilan Sejahtera juga mempertimbangkan

kestabilan keluarga dan keluarga yang ideal setiap seorang calon anggota

legislatif, partai lebih menekankan pada substansi dukungan keluarga terhadap

kader yang dicalonkan terlebih kepada calon angggota legislatif perempuan.

Selain itu Partai Keadilan Sejahtera mepertimbangkan akan dampak isu-isu politik

yang menyerang partai ini melalui isu poligami.

Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing sub indikator sistem

rekrutmen calon anggota legislatif berkaitan dengan prinsip penetapan calon

anggota legislatif pada partai keadilan sejahtera  maka disusun rekapitulasinya

yaitu sebagai berikut:
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Tabel V.13
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Prinsip Penetapan

Calon Anggota Legislatif yang diusung

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel rekapitulasi diatas, dapat diketahui sistem rekrutmen calon

anggota legislatif berkaitan dengan prinsip penetapan calon anggota legislatif

yang diusung, sebanyak 149 orang atau 30% menyatakan sangat baik, kemudian

yang menyatakan baik 232 orang atau 46,2%, sebanyak 114 orang atau 22,8%

menyatakan cukup baik, yang menyatakan kurang baik 2 orang atau 0,4%, serta

tidak ada yang menyatakan tidak baik. Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas dapat

disimpulkan sistem rekrutmen calon anggota legislatif, berkaitan dengan prinsip

penetapan calon anggota legislatif yang diusung dapat dinyatakan baik,

berdasarkan jawaban responden.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks

melakukan penetapan calon anggota legislatifnya memiliki prinsip yaitu pertama,

dilhat dari bagaimana integritas kader dalam mengemban suatu amanah yang

Sub
Indikator

Kategori Jawaban

N %
Sangat
Baik

Baik Cukup
Baik

Kurang
Baik

Tidak Baik

F % F % F % F % F %

Integritas 29 29 49 49 19 19 1 1 - 0 100 100

Ketokohan 16 16 39 39 42 42 1 1 - 0 100 100

Kemampuan
membangun
ketokohan

16 16 55 55 27 27 - 0 - 0 100 100

Kemampuan
Intelektual
atau
Pendidikan

35 35 47 47 16 16 - 0 - 0 100 100

Keluarga
yang Stabil

45 45 42 42 10 10 - 0 - 0 100 100

JUMLAH 149 30 232 46,4 114 22,8 2 0,4 - 0 500 100
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diberikan integritas ini akan terlihat secara otomatis atau dalam pengawasan partai

ketika seorang kader mengikuti kegiatan partai atau unit-unit pengajian atau

pembinaan rutin partai. kedua, ketokohan atau popularitas kader dalam

masyarakat pada konteks ini akan mempengaruhi dukungan terhadapnya seperti

hubungan sosial atau basis sosial seseorang. Ketiga, kemampuan membangun

ketokohan agar seseorang yang dicalonkan dapat mendulang suara dari

masyarakat, misalkan bersosialisasi terhadap konstituen yang pada daeraah

pemilhan tertentu. Keempat, kemampuan intelektual atau pendidikan dalam

melakukan upaya perbaikan-perbaikan serta pengambialan keputusan yang tepat

sasaran dalam pemerintahan. Serta kelima, kestabilan keluarga juga merupakan

tolok ukur bagi partai untuk menentukan seseorang dicalonkan menjadi caleg,

karena keluarga juga berpengaruh besar dalam tugas dan tanggungjawab yang

diamanatkan kepada kader yang dicalonkan. Partai Keadilan Sejahtera dalam

konteks ini juga melakukan pendekatan nilai-nilai keagamaan secara umum, akan

tetapi semua itu tersaring secara otomatis ketika seorang rutin dalam mengikuti

unit-unit pembinaan yang telah menjadi kebijakan internal partai. Sebagai

penjelasan penulis kutip wawancara penulis  dengan Wakil Ketua Dewan

Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Bapak Ahmad

Fauzan :

“ Dalam prinsip penetapan secara umum partai mempertimbangkan
ketokohan seorang kader, hubungan sosialnya, basis sosial atau massa,
contohnya dia (kader) tersebut aktif atau tokoh organisasi kepemudaan dan juga
umpamanya dia juga RT dan RW di tempat domisilinya, secara otomatiskan dia
telah memiliki minimal basis massa yang cukup mengenalnya,tentunya partai
juga melihat dia ada kemampuan untuk membangun ketokohan atau
popularitasnya dimasyarakat,  kemudian juga partai menilai integritasnya,
kapasitas atau kemampuannya untuk menjadi caleg dan menjadi anggota
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legislatif (kemampuan inteletualnya, serta kestabilan keluarga dan nilai-nilai
akhlaq, moral, etika juga sangat dipertimbangkan namun itu sudah terseleksi
dalam evaluasi partai melalui uni-unit pembinaan internal partai “ (wawancara,
27 januari 2014, pukul 15.48 wib)

C. Pembinaan Kader Yang Dicalonkan

Adapun yang dimaksud dengan pembinaan kader yang dicalonkan adalah

sebuah proses kegiatan – kegiatan yang didesain partai untuk diberikan kepada

kader dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi

seorang Calon Anggota Legislatif, maupun sudah menjadi Anggota Legislatif,

supaya setiap kader semakin terampil dan mampu melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian untuk mengetahui tanggapan

responden tentang pembinaan kader yang dicalonkan adalah sebagai berikut :

Tabel V.14
Jawaban Responden tentang Tanggung Jawab Moral

dan Politis Para CALEG Terhadap Konstituen

Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang tanggung

jawab moral dan politis para caleg terhadap konstituen, yang menyatakan sangat

baik 23 orang atau 23%, yang menyatakan baik 49 orang atau 49%, kemudian

yang menyatakan cukup baik sebanyak 25 orang atau 25%, yang menyatakan

kurang baik 1 orang atau 1%, serta tidak ada yang menyatakan tidak baik. Dari

penjelasan tabel diatas dengan jawaban responden sebanyak 49 orang atau 49%,

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 23 23%
2 Baik 49 49%
3 Cukup Baik 25 25%
4 Kurang Baik 1 1%
5 Tidak Baik - 0%

JUMLAH 98 98%
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dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab moral dan secara politis para calon

anggota legislatif terhadap konstituennya dalam kategori baik.

Moral merupakan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab.

Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak).

Moral juga dapat dibedakan menjadi dua macam pertama, Moral murni, yaitu

moral yang terdapat pada setiap manusia, sebagai suatu pengejawantahan dari

pancaran Ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Kedua Moral terapan, adalah

moral yang didapat dari ajaran berbagai ajaran filosofis, agama, adat, yang

menguasai pemutaran manusia.

Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap

pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut

penanggungjawab dalam hal ini ialah calon maupun anggota legislatif. Serta

Pihak yang disebut penanggungjawab dalam menanggung akibat dari keputusan

mereka, dalam penilaian masyarakat. Salah satu poin yang harus diterapkan oleh

para kandidat calon anggota legislatif yaitu tanggungjawab moral dan berperilaku

terhadap masyarakat, dan tanggungjawab politis terhadap kepentingan-

kepentingan masyarakat dalam bentuk formulasi kebijakan – kebijakan yang

ditetapkan dan diterapkan. Berikut ini penulis sajikan hasil tanggapan responden

tentang kemampuan dan tanggungjawab calon anggota legislatif dalam

memperjuangkan aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat. Begitupun pada

Partai Keadilan Sejahtera yang notabennya cara perilaku hidup para kader yang

religius, Partai Keadilan Sejahtera berupaya menonjolkan kader-kader yang

memiliki dan memahami tanggungjawab moral serta mampu mengupayakan sikap
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politis yang akan terjadi di Dewan Perakilan Rakyat yang dampaknya kan

dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk mengetahui kemampuan dan tanggungjawab dalam

memperjuangkan aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat, berikut penulis

paparkan hasil tanggapan responden yaitu sebagai berikut.

Tabel V.15
Jawaban Responden tentang Kemampuan dan Bertanggung Jawab

Dalam Memperjuangkan Aspirasi yang Telah Dihimpun dari Masyarakat

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 21 21%
2 Baik 45 45%
3 Cukup Baik 31 31%
4 Kurang Baik 1 1%
5 Tidak Baik - 0%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang kemampuan

dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan aspirasi yang telah dihimpun dari

masyarakat, yang menyatakan sangat baik 21 orang atau 21%, yang menyatakan

baik 45 orang atau 45%, kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 31

orang atau 31%, yang menyatakan kurang baik 1 orang atau 1%, serta tidak ada

yang menyatakan tidak baik. Berdasarkan hasil penjelasan tabel diatas

kemampuan para calon anggota legislatif dalam mempertanggungjawabkan serta

memperjuangkan aspirasi yang dihimpun dari masyarakat dapat dinyatakan baik,

sesuai dengan jawaban responden yaitu sebanyak 45 orang atau 45%, namun ada

juga sebagian responden menyatakan cukup baik yakni sebanyak 31 orang atau

sebesar 31% dari keseluruhan responden.
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Kemampuan mempertanggungjawabkan merupakan suatu hal Kemampuan

diri dan berani menghadapi konsekuensi dari apa yang dilakukan dan melakukan

yang terbaik. Pada dasarnya semua calon anggota legislatif memiliki keinginan

untuk memperjuangkan segala aspirasi-aspirasi dari masyarkat. Akan tetapi pada

kenyataannya tidak sedikit mereka yang menjadi anggota legislatif, seakan tidak

memiliki prinsip dan idealisme dikarenakan mengikuti sistem dan kepentingan-

kepentingan yang sifatnya berkelompok.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera menerapkan kebijakan sekaligus

program rutin mingguan dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yaitu

dengan melakukan pertemuan-pertemuan, bantuan sosial serta pengobatan gratis

disetiap kecamatan dalam hal ini khususnya daerah kota Pekanbaru. Setelah

melakukan agenda tersebut pengurus partai juga melakukan evaluasi akan

kegiatan yang telah dilakukan yang sifatnya internal partai.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang kemampuan para

calon anggota lgislatif membangun proses legislatif yang berkualitas berikut

penulis sajikan yaitu sebagai berikut :

Tabel V.16
Jawaban Responden tentang kemampuan

Para CALEG membangun Proses Legislatif yang Berkualitas

Sumber : Data Olahan 2014

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 15 15%
2 Baik 60 60%
3 Cukup Baik 22 22%
4 Kurang Baik 1 1%
5 Tidak Baik - 0

JUMLAH 98 98%
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Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang kemampuan

para calon anggota legislatif membangun  proses legislatif yang berkualitas, yang

menyatakan sangat baik 15 orang atau 15%, yang menyatakan baik 60 orang atau

60%, kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 22 orang atau 22%, yang

menyatakan kurang baik 1 orang atau 1%, serta tidak ada yang menyatakan tidak

baik. Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan para

calon anggota legislatif membangun proses legislatif yang berkualitas dapat

dinyatakan baik, berdasarkan jawaban responden sebanyak 60 orang atau 60%

dari jumlah keseluruhan responden.

Membangun proses legislatif yang berkualitas merupakan upaya untuk

menerapkan prinsip-prinsip implementasi pemerintahan yang  baik dalam

menentukan kebijakan-kebijakan dan penggunaan anggaran yang berorientasi

skala prioritas kepada kepentingan masyarakat umum. Jika hal ini dapat terwujud

secara optimal  dapat dipastikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai

institusi politik mejadi kuat dan kredibilitasnya teruji. Adapun upaya yang

dilakukan partai Keadilan Sejahtera untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut

Partai ini melakukan cara : Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk

kezaliman, Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami,

Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan

tuntutan masa mendatang, Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan

bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam., Membangun negara Indonesia

baru yang adil, sejahtera dan berwibawa Untuk mengetahui hasil tanggapan
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responden tentang kemampuan calon anggota legislatif dalam menaanti tata tertib

dan kode etik anggota legislatif berikut penulis paprkan sebagai berikut.

Tabel V.17
Jawaban Responden tentang kemampuan CALEG

Menaati Tata Tertib dan Kode Etik Anggota Legislatif

No Kategori Jawaban Jawaban Responden Persentase (%)
1 Sangat Baik 23 23%
2 Baik 60 60%
3 Cukup Baik 15 15%
4 Kurang Baik - 0%
5 Tidak Baik - 0%

JUMLAH 98 98%
Sumber : Data Olahan 2014

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang kemampuan

calon anggota legislatif menaati tata tertib dan kode etik anggota legislatif, yang

menyatakan sangat baik 23 orang atau 23%, yang menyatakan baik 60 orang atau

60%, kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 15 orang atau 15%, yang

menyatakan kurang baik tidak ada, serta tidak ada yang menyatakan tidak baik.

Dilihat daripada penjelasan tabel, sebanyak 60 orang responden atau 60%

menjawab baik, oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa kemampuan para calon

anggota legislatif dalam menaati tata tertib dan kode etik anggota legislatif dalam

kategori baik.

Tata tertib ataupun kode etik merupakan peraturan-peraturan yang

dihimpun dan dijadikan sebagai pedoman supaya dapat diterapkan dan ditaati oleh

individu-individu yang menjadi sasaran dari peraturan-peraturan yang dibuat

tersebut. Dalam konteks ini pada hakikatnya seorang calon anggota legislatif

hendaknya dapat memahami dengan lebih tepat dalam menaati tata tertib dan kode

etik anggota legislatif yang menjadi sasaran dan harapan masyarakat agar tugas,
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fungsi dan kewajiban sebagaai wakil rakyat dapat berjalan sesuai dengan

kepercayaan yang telah masyarakat berikan kepada seseorang menjadi wakil

mereka di legislatif. Dengan demikian partai keadilan sejahtera terkenal dengan

partai dakwah dan kader karena melalui mekanisme pembinaan-pembinaan yang

cukup panjang terhadap kadernya, dapat menempatkan individu-individu yang

telah teruji kualitas diri untuk dapat menaati ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, serta tugas,

fungsi dan kewajibannya sebagai anggota legislatif.

Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing sub indikator sistem

rekrutmen calon anggota legislatif berkaitan dengan pembinaan kader yang

diusung sebagai calon anggota legislatif pada partai keadilan sejahtera  maka

berikut penulis susun rekapitulasinya yaitu sebagai berikut:

Tabel V.18
Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang

Pembinaan Kader yang diusung

Sumber : Data Olahan 2014

Sub
Indikator

Kategori Jawaban

N %
Sangat
Baik

Baik Cukup Baik Kurang
Baik

Tidak Baik

F % F % F % F % F %
Tanggung
Jawab Moral
dan Politis

23 23 49 49 25 25 1 1 - 0 98 98

Kemampuan
Memperjuan
gkan aspirasi

21 21 45 45 31 31 1 1 - 0 98 98

kemampuan
membangun
proses
legislatif
yang
berkualtas

15 15 60 60 22 22 1 1 - 0 98 98

kemampuan
menaati tata
tertib dan
kode etik

23 23 60 60 15 15 - 0 - 0 98 98

JUMLAH 82 21 214 53,5 93 23,25 3 0,75 - 0 392 98
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Dari tabel rekapitulasi diatas, dapat diketahui sistem rekrutmen calon

anggota legislatif berkaitan dengan pembinaan kader yang dicalonkan, sebanyak

82 orang atau 21% menyatakan sangat baik, kemudian yang menyatakan baik 214

orang atau 53,5%, sebanyak 93 orang atau 23,25% menyatakan cukup baik, yang

menyatakan kurang baik 3 orang atau 0,75%, serta tidak ada yang menyatakan

tidak baik. Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan sistem

rekrutmen calon anggota legislatif, berkaitan dengan pembinaan kader yang

dicalonkan dapat dinyatakan baik, berdasarkan jawaban responden.

Pada dasarnya dalam pembinaan kader partai keadilan sejahtera telah

melakukan dengan proses yang sangat panjang, tergantung pada jenjang mana

seorang kader berada sesuai tingkatannya. Pada konteks fokus pembinaan kader

yang dicalonkan menjadi calon anggota legislatif yaitu setelah ditetapkannya

secara resmi untuk maju pada pemelihan legislatif mendatang. Pembinaan yang

dilakukan partai keadilan sejahtera hanya terfokus pada proses yang berkaitan

dengan pemilihan legislatif, untuk membekali kader-kader yang dicalonkan untuk

menjadi anggota legislatif, kegiatan itu seperti pelatihan-pelatihan contohnya

training personal branding, komunikasi dan cara berhadapa dengan masyarakat

sebagai calon anggota legislatif, teknik sosialisasi, dan teknik berkampanye.

Kegiatan tersebut dilakukan partai sebagai program bulanan menjelang

pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai penjelasan penulis kutip wawancara

penulis  dengan Ketua Bidang Kaderisasi di Dewan Pimpinan Daerah Partai

Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Bapak Raudhatul Firdaus :
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“Pembinaan di Partai kalau sifatnya caleg, pembinaannya juga sudah

lama sesuai program partai atau program bulanan, dan setiap kader itu treck

recordnya ada dikaderisasi dan itu ada jenjang-jenjangnya mulai dari jenjang

terbawah sampai tertinggi dan evaluasinya itu perpekan. Wujud dari kegiatan itu

seperti pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade yang berkaitan dengan pemilihan

legislatif yang sifatnya temporal, contohnya komunkasi sebagai caleg, teknik

sosialisasi, kampanye” (wawancara 29 januari 2014, pukul 07.30 wib)

5.2.2 Hasil Wawancara Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif
Periode 2014-2019 Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai
Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.

Wawancara yaitu proses pengumpulan data oleh penulis penelitian dengan

cara interview atau menanyakan langsung kepada kader-kader Partai Keadilan

Sejahtera di Dewan Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk

mendapatkan informasi-informasi yang dianggap penting dalam mendukung data

penelitian. Dalam hal ini menulis melakukan wawancara kepada pengurus Dewan

Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera, kader yang diusung  yang menjadi

calon anggota legislatif, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Keadilan

Sejahtera serta pengurus Dewan Pimpina Wilayah Partai Keadilan Sejahtera

Provinsi Riau. Adapun pertanyaan dan hasilnya sebagai berikut :
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1. Menurut Bapak bagaimana proses mekanisme rekrutmen dan
penetapan kader partai yang menjadi Calon Anggota Legislatif ?

Untuk mengetahui tanggapan responden berikut penulis paparkan :

A. Ketua DPD PKS Kota Pekanbaru.

“Kita mulai dari menampung aspirasi-aspirasi dari kader, jadi
kader mengusulkan siapa nama-nama diantara kader kita yang
layak dimajukan menjadi calon anggota legislatif, setelah mereka
mengajukan nama-nama itu, kemudian kita seleksi ditingkat DPD,
setelah diseleksi, selanjutnya kita ajukan ketingkat DPW, dalam
hal ini DPW sifatnya mengakomodir usulan-usulan dari DPD,
selanjutnya DPW mengajukan lagi ke tingkat DPP untuk disahkan
nama-nama yang ditetapkan”. (wawancara, 24 januari 2014 pukul
14.26 wib)

B. Wakil ketua DPD PKS Kota Pekanbaru

Kita menjaring dari unit-unit pembinaan, namun dari unit
pembinaan (halaqoh) tersebut 2 orang/kader yang diusulkan
sesuai daerah tempat halaqoh dan daerah pemilihan lalu dinilai
melalui rating, kemudian dari usulan DPC sebagai struktur partai,
kita jaring dari dua saluran itu untuk mencapai 100% kuota sesuai
daerah pemilihan, kemudian kita ajukan Ke tingkat DPW untuk
ditetapkan tentunya melalui pertimbangan dan mekanisme syuro
atau musyawarah sebelum ditetapkan nama-nama bacaleg yang
diusulkan”. (wawancara, 27 januari 2014 pukul 14.59 wib)

C. Bendahara DPD PKS Kota Pekanbaru

Di Partai Keadilan Sejahtera kader-kader disuruh mengusulkan
nama-nama, dan rata-rata kader yang diberikan kesempatan
mengusulkan itu sudah 5 sampai 10 tahun menjadi kader partai,
dan nama-nama itu dihitung siapa paling banyak disebutkan, tentu
ini melalui mekanisme internal partai, barulah diproses oleh DPD
untuk selanjutnya diajukan ke DPW untuk ditetapkan”.
(wawancara, 25 januari 2014 pukul 13.28 wib)
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D. Calon Anggota Legislatif

“Mekanisme yang ada di PKS dalam merekrut calon anggota
legislatif diusulkan oleh kader, yang diberikan kesempatan oleh
partai untuk mengusulkan nama-nama, sedangkan caleg yang
ditetapkan sekarang tidak tahu bahwa namanya diusulkan, jadi hal
ini memang sepenuhnya wewenang partai. Hanya saja kita sebagai
kader yang dipercaya partai, disuruh untuk melengkapi syarat-
syarat administrasi yang ditentukan KPU”. (wawancara, 27
januari 2014 pukul 13.53 wib )

2. Menurut bapak apa-apa saja syarat atau ketentuan dari
partai/DPD untuk perekrutan kader menjadi calon anggota
legisltif ?

Untuk mengetahui tanggapan responden berikut penulis paparkan :

A. Ketua DPD PKS Kots Pekanbaru

“Syarat atau ketentuan melihat dari rujukan dari DPW yang telah
ditetapkan DPP, Yang dipertimbangkan partai itu untuk seorang
kader yang dicalonkan itu adalah pertama integritas, kedua
melihat popularitas atau ketokohannya dalam bermasyarakat,
ketiga kemampuan meningkatkan popularitas itu”. (wawancara,
24 januari 2014 pukul 14.26 wib)

B. Wakil Ketua DPD PKS Kota Pekanbaru

“Yang dipertimbangkan partai untuk menjadi ketentuan untuk
mencalonkan kader menjadi calon anggota legislatif itu selain
kemampuannya untuk membangun pencitraan personal ditengah
masyarakat, partai juga mempertimbangkan dukungan basis sosial
seorang kader sebelum ditetapkan menjadi calon anggota
legislatif. Kemudian kapasitas atau kemampuannya untuk menjadi
calon anggota legislatif, tentunya melihat nilai-nilai akhlaq
seorang kader melalui unit-unit pembinaan yang telah lama diikuti
seorang kader yang telah menjadi ketentuan dari internal partai”.
(wawancara, 27 januari 2014 pukul 14.59 wib)
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C. Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Pekanbaru

“Sebagai partai kader tentu pengurus partai di DPD
mempertimbangkan dan melihat bagaimana seorang kader
mengikuti proses kaderisasi yang ada di PKS, kedisiplinannya
serta loyalitas terhadap partai sebagai wadah organisasi yang
diikutinya. Barulah turunan dari itu partai, dalam hal ini DPD
PKS, melihat integritas, popularitas (ketokohan), kemampuan
meningkatkan popularitas, kemampuan serta pemahamannya
terhadap proses pemilihan atau bagaimana ketentuan yang harus
diikuti oleh seorang calon anggota legislatif”. (wawancara, 29
januari 2014 pukul 07.36 wib )

3. Bagaimana dengan Pembinaan Kader-kader yang dicalonkan
sebagai calon anggota legislatif ?

Untuk mengetahui tanggapan responden berikut penulis paparkan :

A. Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Pekanbaru

“Setelah ditetapkan nama-nama calon anggota legislatif tersebut,
partai melakukan agenda kegiatan semacam pembinaan kepada
kader yang dicalonkan itu, seperti training – training atau pelatihan
tentang performance seorang caleg, teknik-teknik berhadapan
dengan konstituen, pelatihan supervisi untuk menjadi pejabat publik.
Tentunya di PKS itu dipadukan dengan melalui regulasi atau aturan
yang difahami sesuai syari’ah islam”. (wawancara, 29 januari 2014
pukul 07.36 wib)

B. Calon Anggota Legislatif

“Pembinaan yang dilakukan partai terhadap calon-calon anggota
legislatif itu, seperti pelatihan-pelatihan sosialisasi dan komunikasi
yang baik kepada masyarakat, teknik berkampanye, yang mana
pelatihan itu bertingkat atau secara bertahap yang diagendakan
partai”. (wawancara, 31 januari 2014, pukul 11.00 wib)
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C. Calon Anggota Legislatif

“Sebelumnya PKS telah melakukan pembinaan rutin perpekan atau
sekali seminggu, yang materinya selain berkaitan dengan keilmuan,
keimanan, serta integritasnya seorang kader. Dikarenakan  kader-
kader yang dicalonkan itu hanya menerima amanah dari partai
untuk menjadi caleg, tentu kami tidak mempersiapkan diri
bagaimana sebenarnya kapasitas seorang caleg tersebut. Oleh
karena itu PKS melakukan pembinaan itu semacam diklat atau
pelatihan bagaimana meningkatkan kapasitas sebagai calon
anggota legislatif, dan teknik sosialisasi apabila nanti berhadapan
dengan masyarakat jadi, kader-kader itu sudah terlatih, paling tidak
sudah memahami posisinya ditengah masyarakat”. (wawancara, 25
januari 2014 pukul 13.28 wib)

4. Bagaimana pengaruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dalam
penetapan Calon Anggota Legislatif yang dicalonkan dari DPD
PKS Kota Pekanbaru ?

Untuk mengetahui tanggapan responden berikut penulis paparkan :

A. Wakil Ketua DPW PKS Provinsi Riau

“Dalam penetapan nama-nama calon anggota legislatif di PKS itu,
sifatnya koordinasi setelah disusun oleh DPD, lalu diajukan ke DPW
untuk ditetapkan ditingkat wilayah, sebelum diajukan ke DPP untuk
disyahkan, namun DPW disini menelaah, melihat kemungkinan-
kemungkinan peluang nama-nama yang diusulkan dari tingkat DPD
tersebut ada nama-nama yang bisa untuk ditarik sebagai calon
anggota legislatif untuk DPW atau Provinsi bahkan tingkat Pusat.
Begitupun DPW akan mengakomodir jika ada nama-nama yang
diusulkan tidak memenuhi kriteria-kriteria dari Partai, melalui
pertimbangan-pertimbangan ketua pembinaan-pembinaan non-
struktural, melalui mekanisme syuro atau musyawarah tingkat
wilayah”. (wawancara, 04 februari 2014 pukul 14.00 wib)
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B. Sekretaris DPW PKS Provinsi Riau

“Pengaruh dari DPW sendiri yang cukup signifikan tidak ada, pada
konteks ini DPW sifatnya hanya mensinergikan usulan-usulan dari
Dewan Pimpina Daerah, yang menjadi pertimbangan DPW itu
sendiri mendengarkan masukan atau usulan-usulan dari unit-unit
pembinaan internal partai, karena ada juga kader yang  diusulkan
namanya untuk mengisi daftar calon legislatif disuatu dapil untuk
DPRD Kabupaten/Kota misalnya, dapat diuulkan oleh DPW untuk
dicalonkan ke tingkat DPRD Provinsi bahkan ketingkat pusat
sekalipun, tentunya melihat dari pertimbangan – pertimbangan yang
masuk ke Dewan Pimpina Wilayah”. (wawancara, 29 januari 2014
pukul 11.09 wib)

5. Bagaimana cara bapak sebagai Calon Anggota Legislatif
bersosisalisasi dengan masyarakat di daerah pemilihan bapak
sendiri?

Untuk mengetahui tanggapan responden berikut penulis paparkan :

A. Calon Anggota Legislatif

“Sejauh ini yang masih saya lakukan dalam knteks sosialisasi
kepada masyarakat yaitu melalui keluarga, saudara-saudara yang
dekat dan tempat tinggalnya masih di daerah pemilihan saya, suka
rela kawan-kawan di partai yang mengenalkan saya pada
konstituen, yang sangat intens saya lakukan dialog dengan
masyarakat atau tokoh masyarakat, karena saya juga sudah di
DPRD jadi yang dibicarakan itu seputar kondisi pemerintahan,
kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dan sampai pada
agenda-agenda pembangunan yang dilakukan disekitaran daerah
pemilihan tersebut”. (wawancara, 31 januari 2014 pukul 11.00 wib)

B. Calon Anggota Legislatif

“Dalam mensosialisasikan diri saya lebih mengandalkan jaringan-
jaringan lama, misalkan seperti teman-teman kader partai yang
berada di daerah pemilihan saya, serta membuat jaringan-jaringan
baru kepada masyarakat atau tokoh masyaraka seperti ketua-ketua
RT/RW yang berada di daerah pemilihan tersebut, dan saya juga
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melakukan cara door to door kepada masyarakat di lingkungan
kelurahan tempat tinggal saya”. (wancara, 27 januari 2014 pukul
11.13 wib)

D. Calon Anggota Legislatif

“Yang kami lakukan sesama calon Anggota Legislatif dari PKS di
satu daerah pemilihan itu, kami bekerja sama dan sama-sama
membantu dalam mensosialisasikan diri, kebetulan kami juga
mengisi ta’lim atau ceramah-ceramah dalam lingkungan
masyarakat, jadi saluran ini juga kami manfaat dengan baik untuk
mensosialisasikan diri maupun caleg-caleg dari Partai Keadilan
Sejahtera”. (wawancara, 25 januari 2014 pukul 14.00 wib)

6. Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam menghimpun
aspirasi-aspirasi dari masyarakat ?

Untuk mengetahui tanggapan responden berikut penulis paparkan :

A. Calon Anggota Legislatif

“Dalam menyerap aspirasi dari masyaraakat saya lebih menekankan
dengan cara berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar
tempat tinggal saya, dengan memberikan politik yang baik serat
apa-apa saja tugas dan fungsi seorang anggota legislatif tiu bahkan
secara keseluruhan dewan legislatif, dan saya juga tidak
memberikan janji-janji kepada masyarakat, ketika telah menjadi
anggota legislatif, dalam menghimpun aspirasi itu saya lebih
mengadvokasi masyarakat tentang polemik-polemik yang terjadi
dikalangan masyarakat itu sendiri”. (wawancara, 31 januari 2014
pukul 11.00 wib)

B. Calon Anggota Legislatif

“Untuk menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu, kami
lakukan dengan dialog-dialog bersama tokoh masyarakat, perlu
diketahui bahwa kami dalam proses penyerapan aspirasi-aspirasi
yang diberikan kepada kami itu, kami tidak memberikan harapan
banyak apalagi menjanjikan aspirasi itu akan terwujud, untuk
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memberikan pemahaman itu kami berikan masukan-masukan kepada
masyarakat yang sifatnya lebih kepada mengadvokasi masyarakat,
tentang keluhan-keluhan atau permasalahan yang mereka alami”.
(wawancara, 27 januarin 2014 pukul 11.13 wib)

C. Calon Anggota Legislatif

“Kami di PKS ketika masyarakat mengamanahkan aspirasi ataupun
keingainan-keingainan mereka, kami lebih menekankan bahwa
secara mutlak kami bisa mewujudkannya, apalagi berjanji bisa
mewujudkan aspirasi-aspirasi itu, akan tetapi kami juga membuka
pola mikir masyarakat bahwa kami memiliki program yang sangat
panjang terhadap masyarakat, hal itu sudah sebagian masyarakat
dapat merasakan program-program kepartaian misalnya. Hal ini
kami sampaikan melalui diskusi, dialog bersama tokoh masyarakat
serta melalui saluran kegiatan bakti sosial yang dilakukan partai
disetiap kecamatan atau daerah pemilihan”. (wawancara, 25
januari 2014, pukul 14.00 wib)

7. Bagaimana strategi pemenangan Partai keadilan Sejahtera
terhadap Pemilihan Anggota Legislatif di Kota Pekanbaru ?

Untuk mengetahui tanggapan responden berikut penulis paparkan :

A. Calon Anggota Legislatif

“Karena setiap kader yang dicalonkan itu pada dasrnya adalah
amanah yang diberikan partai kepadanya, jadi kader itu wajib
mengupayakan agar secara keseluruhan partai mendapat dukungan
dari masyarakat, sejauh ini upaya yang kami lakukan melalui dialog
dan sosialisasi tadi kami memberikan pemahaman kepada
masyarakat bagaimana pendidikan politik yang baik dan cerdas itu,
apa-apa saja tujuan dan misi yang akan dilakukan partai, serta
melalui agenda-agenda kegiatan partai seperti bakti sosial dan
pengobatan gratis, tentunya kami juga memberikan contoh
dimasyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan khususnya dalam hal
nilai-nilai keislaman”. (wawancara, 31 januari 2014 pukul 11.00
wib)
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B. Calon Anggota Legislatif

“Selain kader partai kami juga melakukan pembinaan-pembinaan
kepada masyarakat jadi melalui jalur inilah  kami berikan kepada
masyarakat pemahaman-pemahaman tentang politik yang
dijalankan PKS itu, tentunya politik islam yang harus dijalankan
dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan yang sesuai syari’at
islam, serta melakukan dialog-dialog penyampian pendidikan politik
yang baik dan cerdas kepada konstituen atau tokoh-tokoh
masyarakat”. (wawancara, 25 januari 2014 pukul 14.00 wib)

5. 3 Analisa Data

Dari indikator-indikator varibel pada penelitian ini, maka selanjutnya

dapat disimpulkan rekapitulasi hasil penelitian dari seluruh indikator yaitu sebagai

berikut :

Tabel V.19
Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Penelitian Tentang

Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Periode 2014-2019 Pada
Dewan Pimpina Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru

Sub
Indikator

Kategori Jawaban

N %
Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak

Baik

F % F % F % F % F %

Mekanisme
Perekrutan
Calon
Anggota
Legislatif

58 30 84 42 52 26 2 1 - 0 196 98

Prinsip
Penetapan
Calon
Anggota
Legislatif

149 30 232 46,4 114 22,8 2 0,4 - 0 490 98

Pembinaan
Kader yang
Diusung

82 21 214 53,5 93 23,25 3 0,75 - 0 392 98

JUMLAH 289 27 530 48,18 259 23,54 7 0,63 - 0 1078 98

Sumber : Data Olahan 2014
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Dari tabel diatas diketahui hasil dari  rekapitulasi seluruh indikator dalam

penelitian ini. Untuk mengukur efektifitas sistem rekrutmen calon anggota

legislatif periode 2014-2019 pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan

Sejahtera Kota Pekanbaru maka berikut penulis paparkan hasilnya :

Sangat Baik : 5 x 289 = 1445

Baik : 4 x 530 = 2120

Cukup Baik : 3 x 259 = 777

Kurang Baik : 2 x 7 = 14

Tidak Baik : 1 x 0 = 0 +

Total Frekuensi : 4356

F = 4425

N = 1100 x 5 = 5500

P = F x 100%
N

P = 4356 x 100%
5390

P = 80,81 %

Berdasarkan tabel rekapitulasi seluruh indikator yang digunakan dalam

penelitian ini dapat diketahui bahwa Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Periode 2014-2019 Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota

Pekanbaru, masuk dalam kategori “Baik” hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi

jawaban responden secara keseluruhan sebesar 80,81% atau berada pada jarak

interval 61% - 80%. Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Periode 2014 -

2019 Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru
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dapat dikatakan baik, karena dalam proses dan mekanisme perekrutan calon

anggota legislatif yang dilakukan partai keadilan sejahtera kota Pekanbaru

berjalan dengan efektif terlihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan

bahwasanya partai keadilan sejahtera melakukan proses rekrutmen yang cukup

sederhana tentunya hal ini juga berpedoman pada kebijakan internal partai, dan

hasilnya partai keadilan sejahtera kota Pekanbaru dapat melakukan penyusunan

daftar nama-nama calon anggota legislatif tepat waktu bahkan sebelum waktu

yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian sistem rekrutmen calon anggota legislatif pada partai

keadilan sejahtera secara keseluruhan adalah pada periode ini partai keadilan

sejahtera ingin memperbaiki pola rekrutmen calon anggota legislatif oleh kader-

kader yang diusung partai, terlihat pada periode ini calon anggota legislatif dari

partai keadilan sejahtera yang notabennya kader-kader partai, bahwa partai

mengusung atau mencalonkan kader atau wajah-wajah baru dalam perpolitikan

pemelihan legislatif khususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini merupakan salah satu

wujud dari pengembangan organisasi partai keadilan sejahtera agar partai keadilan

sejahtera dapat menjadi dan memiliki sistem dan pedoman keorganisasian yang

baik  serat kuat. Meskipun hal ini tidaklah membuat perubahan yang signifikan

yang dilakukan partai keadilan sejahtera dalam merubah sistem perekrutan calon

anggota legislatif yang diusung, hanya saja jika ditelaah pada periode pemilihan

legislatif yang lalu yakni periode 2009-2014 Partai Keadilan Sejahtera masih

mengandalkan wajah-wajah lama atau politisi seniornya untuk dicalonkan

menjadi Calon Anggota Legislatif.


