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REKRUTMEN ANGGOTA PARTAI POLITIK PDIP DAN PKS 

DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA TAHUN 2012 

Oleh: 

ANGGA ROSIYANA 

A220090156 

Abstrak 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman 
tentang partai politik, untuk meningkatkan pemahaman rekruitmen anggota 
partai politik, untuk meningkatkan pemahaman tentang tujuan partai politik, 
untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat partai politik, untuk 
meningkatkan pemahaman tentang loyalitas anggota partai politik. Subjek 
penelitian ini adalah anggota PDIP dan PKS di kecamatan Jebres Surakarta 
tahun 2012. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau nara sumber, 
tempat dan peristiwa berlangsungnya rekrutmen anggota partai politik. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis 
interaktif. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa rekrutmen anggota partai PDIP dan PKS di kecamatan 
Jebres sudah baik dan sesuai dengan mekanisme rekrutmen anggota partai politik 
pada umumnya, PAC PDIP di kecamatan Jebres melakukan rekrutmen secara 
terbuka dengan cara membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar serta 
selalu mendengarkan kesulitan yang mereka hadapi. Tidak hanya itu PAC PDIP 
melakukan KTAnisasi yaitu program partai untuk memberikan kartu tanda 
anggota kepada warga yang ingin menjadi anggota partai PDIP, DPC PKS di 
kecamatan Jebres melakukan rekrutmen secara tertutup. PKS adalah partai yang 
memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam dalam setiap kegiatannya. DPP 
PKS Jebres merekrut anggotanya melalui jalur dakwah yang santun. 

Kata Kunci: Rekrutmen anggota partai politik, PAC PDIP, DPP PKS, KTAnisasi. 

PENDAHULUAN 

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta 

berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Setiap partai politik di Indonesia 

mempunyai cara rekruitmen yang berbeda-beda. Partai PDIP adalah partai yang 

menjunjung tinggi sikap nasionalisme dan selalu berkomitmen untuk tetap berada 

dan berjuang bersama wong cilik atau masyarakat kalangan bawah. Partai PKS 
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adalah partai yang berideologi syariat Islam yang menjadi pedoman partai dalam 

setiap pengambilan keputusan politik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

peneliti mengambil judul yaitu “Rekrutmen Anggota Partai Politik PDIP dan PKS 

di Kecamatan Jebres Surakarta Tahun 2012”. 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum: untuk meningkatkan pemahaman tentang partai politik, 

meningkatkan pemahaman rekruitmen anggota partai politik, meningkatkan 

pemahaman tentang tujuan partai politik, meningkatkan pemahaman tentang 

manfaat partai politik, meningkatkan pemahaman tentang loyalitas anggota 

partai politik. 

2. Tujuan Khusus : untuk mengetahui rekrutmen anggota partai politik khususnya 

PDIP dan PKS di kecamatan Jebres Surakarta tahun 2012. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Kajian tentang Partai Politik 

a. Pengertian partai. Huntington dan Nelson (1990:21) mengatakan bahwa 

“Partai adalah perorangan-perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan 

organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan 

kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan”. 

b. Pengertian politik. Menurut Zainuddin (1992:93), ”Politik merupakan 

sebuah mekanisme yang menjadikan kehidupan manusia dalam masyarakat 

berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan”. 

c. Klasifikasi sistem kepartaian. Menurut Budiardjo (2008:415-418) 

klasifikasi sistem kepartaian antara lain: 

1) Sistem partai tunggal. Istilah sistem partai tunggal merupakan istilah 
yang menyangkal diri sendiri (contradictio in terminis) sebab suatu 
sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (pars). 

2) Sistem dwi partai. Pengertian sistem dwi partai biasanya diartikan 
bahwa ada dua partai diantara beberapa partai yang berhasil 
memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara 
bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. 

3) Sistem multi partai. Keanekaragam budaya politik suatu masyarakat 
mendorong pilihan kearah sistem multi partai. 
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d. Kajian fungsi partai politik. Menurut Ardi (2012) fungsi partai politik 

antara lain: 

1) Parpol sebagai saran komunikasi politik.  
2)  Parpol sebagai sarana sosialisasi politik.  
3) Parpol sebagai sarana rekrutmen politik.  
4) Parpol sebagai saran pengatur konflik (http://hitamandbiru.blogspot.com/ 

2012 /07 /pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai.html). 
 

e. Kajian tujuan partai politik. Budiarjo (2008:404) mengemukakan tujuan 

partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 

politik dengan cara konstitusional untuk melakukan programnya. 

2. Kajian tentang Rekruitmen Partai Politik 

a. Pengertian rekrutmen. Menurut Faustino (2009), “Rekrutmen merupakan 

proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam 

dan oleh suatu organisasi”( http: // jurnal- sdm. Blogspot.com / 2009/ 11/ 

rekrutmen-recruitment-karyawan-definisi. html). 

b. Pengertian rekrutmen partai politik. Cheng (2010) mengatakan bahwa 

“Rekrutmen politik  suatu proses seleksi anggota-aggota kelompok untuk 

mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik” 

(http://chengxplore.blogspot.com/2010/12 /rekrutmen-politik.html). 

c. Mekanisme rekrutmen partai politik. Sarwindah (2012) mengatakan 

bahwa mekanisme rekrutmen partai politik antara lain: 

1) Rekrutmen terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan 
seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. 

2) Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam 
rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara 
bebas diketahui umum(http:// asyiepha. blogspot.com /2012 
/07rekrutmenpolitik. html). 
 

d. Indikator rekrutmen anggota partai politik. Pamungkas (2011:92) 

mengemukakan indikator rekrutmen anggota partai politik yaitu: 

1) Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk 
dalam kandidasi. 

2) Tahap penominasian meliputi ketersediaan (supply) calon yang memnuhi 
syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi ketika memutuskan 
siapa yang dinominasikan. 
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3) Tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang 
memenangkan pemilu. 
 

3. Kajian tentang Rekrutmen PDIP di Kecamatan Jebres Surakarta. 

a. Kajian tentang keanggotaan PDIP. DPP PDIP (2010:33), menjelaskan 

Bahwa keanggotaan PDIP yaitu: 

1) Anggota partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi  
 persyaratan sebagai anggota. 
2) Keanggotaan partai berdasarkan pasal 6 Anggaran Dasar terdiri atas: 
a) Anggota biasa. 
b) Anggota kader. 
c) Anggota kehormatan. 
b. Kajian tentang tujuan, fungsi dan tugas PDIP. DPP PDIP (2010:30), 

menjelaskan tentang tujuan umum partai PDIP yaitu: 

1) Tujuan umum partai adalah: 
a) Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

b) Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur. 
 

Fungsi partai PDIP yang tercantum dalam Anggaran Dasar PDIP BAB III pasal 8, 

sedangkan tugas partai PDIP yang tercantum dalam Anggaran Dasar PDIP BAB 

III pasal 9. 

c. Kajian tentang keorganisasian PDIP. DPP PDIP (2010:39) menjelaskan 

bahwa  keorganisasi PDIP terdapat di Anggaran Dasar PDIP BAB V pasal 22. 

d. Kajian tentang syarat-syarat rekruitmen PDIP. DPP PDIP (2010:76), 

menjelaskan syarat-syarat rekrutmen partai PDIP dalam Anggaran Rumah Tangga 

PDIP BAB II pasal 1. 

4. Kajian tentang Rekruitmen PKS di Kecamatan Jebres Surakarta 

a. Kajian tentang keanggotaan PKS. Anonim (2011), menjelaskan bahwa 

“Anggaran Dasar PKS pasal 7 menjelaskan tentang keanggotaan PKS yaitu setiap 

warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai” (http: //www .pkspiyungan 

.org/2011/01/ad-art-partai-keadilan-sejahtera.html). 
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b. Kajian tentang karakteristik PKS. Menurut Damanik (2003:239), 

karakteristik PKS yaitu pertama, moralis. “Partai Keadilan berupaya menjadikan 

komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya”.  

c. Kajian tentang keorganisasian PKS. Struktur  organisasi PKS trdapat 

dalam Anggaran Dasar PKS pasal 8. 

d. Kajian tentang syarat-syarat rekrutmen PKS. Syarat-syarat rekrutmen 

anggota partai PKS dirinci dalam Anggaran Dasar PKS pasal 1 dan 2.  

5. Perbandingan Rekruitmen Anggota PDIP dengan Anggota PKS di 

Kecamatan Jebres Surakarta Tahun 2012. 

PDIP Lebih bersifat nasionalis dalam merekrut calon anggota yang ingin 

menjadi anggota partai. Sedangkan partai PKS lebih mengutamakan syariat agama 

Islam dalam merekrut calon anggota yang ingin menjadi anggota partai. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di kecamatan Jebres Surakarta. Waktu penulis 

melakukan penelitian ini, dari tahap persiapan hingga pengumpulan laporan 

dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu sejak bulan November 2012 

sampai dengan bulan Februari 2013. 

B. Jenis dan Strategi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif.  Jenis metode penelitian dapat 

dikelompokkan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek yang diteliti. 

Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian 

dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. 

2. Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan strategi riset deskriptif untuk mendeskripsikan 

mengenai rekrutmen anggota partai politik PDIP dan PKS di kecamatan Jebres 

Surakarta tahun 2012.  
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian  

Objek penelitian ini adalah anggota PDIP dan PKS di kecamatan Jebres 

Surakarta tahun 2012. 

2. Objek penelitian  

Objek enelitian ini adalah rekrutmen anggota partai politik PDIP dan PKS di 

kecamatan Jebres Surakarta tahun 2012. 

D. Sumber Data 

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Informan  

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan adalah 

pimpinan PAC PDIP kecamatan Jebres, sekretaris PAC PDIP kecamatan Jebres, 

kader-kader PDIP kecamatan Jebres, pimpinan DPP PKS kecamatan Jebres, 

sekretaris DPP PKS kecamatan Jebres, kader-kader PKS. 

2. Tempat dan Peristiwa 

Tempat dan lokasi penelitian ini yaitu kantor PAC PDIP dan DPP PKS 

kecamatan Jebres Surakarta. 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Metode Observasi. 

b. Metode Wawancara 

c. Metode Dokumentasi 

2. Instumen Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini insrumen yang digunakan 

antara lain: 

a. Instrumen pengumpulan data penelitian ini dengan metode wawancara 

menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

b. Peneliti melakukan observasi antara lain dengan pengurus PAC PDIP dan 

DPC PKS di kecamatan Jebres Surakarta dalam proses rekrutmen anggotanya. 
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c. Dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan buku atau catatan peristiwa yang sudah berlaku mengenai 

AD dan ART PDIP dan PKS. 

F. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu 

pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan 

dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan 

serta kedua triangulasi teknik atau pengumpulan data yang berasal dari 

wawancara, observasi, dan dokumen. 

G. Analisis Data 

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif 

melalui proses data reduction, data display, dan verification (Miles dan Huberman 

dalam Sugiyono, 2011: 294). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu kantor  PAC PDIP dan kantor 

DPC PKS kecamatan Jebres. Kantor  PAC PDIP kecamatan Jebres terletak di 

jalan Ir. Sutami no. 25 Jebres Surakarta. Luas kantor PAC PDIP yaitu 8 x 14 

meter².  Bangunan kantor terdiri dari dua lantai dan status bangunan ini adalah 

kontrak (sewa). DPC PKS kecamatan Jebres terletak di Guwosari RT 02 Rw 27 

kecamatan Jebres. Luas bangunan ini 6 x  15 meter . Kantor ini belum semua 

dibangun dan masih dalam tahap pembangunan. 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Gambaran Umum Rekrutmen dan Program Kerja Partai PDIP di 

Kecamatan Jebres 

Rekrutmen kader PDIP di kecamatan Jebres melalui perjalanan panjang, 

penuh tantangan dan bahkan harus berani berhadapan dengan aparat negara demi 

mempertahankan harga diri kader partai. PAC PDIP rutin meyelenggarakan 

konsolidasi partai setiap bulan untuk menjalin komunikasi intensif dengan kader 

partai 
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2. Gambaran Umum Rekrutmen dan Program Kerja DPC PKS di 

Kecamatan Jebres 

Rekrutmen kader partai PKS dilakukan dengan cara halus dan sopan serta 

tidak menampilkan seluruh kegitan partai secara langsung. DPC PKS Jebres 

melakukan serangkaian kegiatan untuk menarik kader-kadernya melalui jalur 

dakwah secara rutin di rumah pengurus partai secara bergiliran. 

3. Lambang Partai PDIP dan PKS 

Makna lambang partai PDIP antaralain yaitu moncong putih bersih 

maknanya dapat dipercaya dan komit untuk memperjuangkan keadilan dan 

kebenaran, tanduk kekar maknanya berbasis kekuatan rakyat dan selalu 

memperjuangkan kepentingan rakyat, mata merah tajam maknanya selalu 

waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman dalam memperjuangkan 

kebenaran dan keadilan, dasar merah membara berani mengambil resiko dalam 

memperjuangkan rakyat, keadilan dan kebenaran, lingkaran tegas maknanya terus 

menerus tanpa terputus memperjuangkan kebenaran dan keadilan.  

Makna  lambang partai PKS antara lain yaitu kotak persegi empat maknanya 

kesetaraan, keteraturan, keserasian, kotak Hitam menggambarkan Ka'bah 

(Baitullah), bulan sabit maknanya kemenangan Islam, keindahan, kebahagiaan, 

pencerahan, untaian padi tegak lurus maknanya keadilan, ukhuwah, istiqomah, 

kesejahteraan, warna putih maknanya bersih dan melambangkan kesucian, warna 

hitam maknanya yaitu aspiratif dan kepastian, warna kuning emas maknanya 

kecemerlangan, kegembiraan, kejayaan, makna lambang partai keadilan sejahtera 

yaitu  menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, 

persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan ummat dan bangsa. 

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 

Sarwindah (2012) mengatakan bahwa mekanisme rekrutmen partai politik 

antara lain: 

1. Rekrutmen terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan 
seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik 
berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk 
mendapatkan dukungan masyarakat. 

2. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam 
rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara 
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bebas diketahui umum (http:// asyiepha. blogspot.com /2012 
/07rekrutmenpolitik. html). 
 

Pada kenyataannya partai-partai besar khususnya partai PDIP dan PKS 

mempunyai tujuan untuk memperoleh kepercayaan rakyat agar mendapat suara 

terbanyak dalam pemilu baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan 

kepala daerah. Untuk mewujudkan tujuannya partai politik berusaha menjalin 

hubungan baik dengan masyarakat melalui pemberian bantuan langsung kepada 

masyarakat. Partai politik cenderung tidak memperhatikan tata cara perekrutan 

anggota yang baik sehingga banyak kader yang setelah mendapatkan jabatan di 

pemerintahan melakukan korupsi, mementingkan kepentingan pribadi daripada 

kepentingan umum, dan mengutamakan kedekatan dengan pusat-pusat 

pemerintahan. 

PENUTUP  

Kesimpulan 

Rekrutmen anggota partai PDIP dan PKS di kecamatan Jebres sudah baik 

dan sesuai dengan mekanisme rekrutmen anggota partai politik pada umumnya. 

PAC PDIP di kecamatan Jebres melakukan rekrutmen secara terbuka dan 

melakukan KTAnisasi yaitu program partai untuk memberikan kartu tanda 

anggota kepada warga yang ingin menjadi anggota partai PDIP. DPC PKS di 

kecamatan Jebres melakukan rekrutmen secara tertutup. PKS adalah partai yang 

memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam dan menggunakan jalur dakwah 

yang santun. 

Implikasi 

Partai PDIP merupakan partai besar yang berkomitmen untuk tetap berada dan 

berjuang bersama dengan wong cilik.  Partai PKS merupakan partai yang  selalu 

mengamalkan ideologi agama Islam dalam menjalankan semua kegiatan 

kepartaiannya. Rekrutmen kedua partai di atas dapat disimpulkan bahwa partai 

yang banyak mendapat dukungan dan simpati rakyat adalah partai yang selalu 
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melakukan pendekatan dengan rakyat baik secara fisik maupun dialogis. Oleh 

karena itu apabila partai politik ingin tetap mendapat dukungan masyarakat maka 

partai politik tersebut harus benar-benar mampu menyalurkan aspirasi 

masyarakat, mendengarkan kesulitan mereka dan mampu menyelesaikan masalah 

hidup yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Saran 

1. Terhadap Partai Politik 

Partai politik harus memberikan pelayanan yang terbuka dan demokratis 

kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang partai tanpa 

memandang status dan darimana masyarakat itu berasal. 

2. Terhadap Masyarakat atau Calon Anggota Partai Politik 

Masyarakat harus lebih teliti dan selektif dalam menentukan partai politik 

yang akan mereka pilih atau yang akan mereka ikuti untuk menjadi anggota partai 

tersebut. 

3. Terhadap Peneliti Berikutnya 

Peneliti sejenis harus memahami partai politik secara mendalam sebelum 

melakukan penelitian. 

4. Terhadap Mahasiswa PKn Tn 

Mahasiswa PKn Tn harus memahami penelitian ini untuk digunakan sebagai 

referensi karena pada semester tiga terdapat mata kuliah ilmu politik, sehingga 

mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang partai politik. 
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