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A. Latar  Belakang 

Partai politik merupakan lembaga institusi dari pelaksanaan moderen. 

Sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan 

negara. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya 

ada,berangkat dari angapan bahwa dengan membuka wadah organisasi mereka 

bisa menyatukan orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan 

orientasi mereka bisa di konsolidasikan ,dengan begitu peran mereka lebih kuat 

dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
1
 

Dan dalam literatur-literatur ilmu politik dijelaskan bahwa partai politik 

memiliki beberapa fungsi seperti : fungsi sarana komunikasi politik,  fungsi 

sosialisasi politik, fungsi rekruitmen politik dan fungsi pengatur konflik.
2
 

Partai politik sebagai  suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak 

pemimpin yang berkualitas dan  berwawasan nasional. Pemimpin yang 

berorientasi pada kepntingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi 

pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. Perlu proses pendidikan baik yag 

bersifat formal maupun non-formalyang mampu membentuk jiwa dan karakter 

pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik ,organisasi partai politiklah yang 

paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin –pemimpin berkualitas. 
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Untuk dapat melakukan tugas ini dalamtubuh organisasi partai politik perlu di 

kembangkan sistem rekrutmen ,seleksi dan kaderisasi politik. Mendapatkan 

sumberdaya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya 

sistem ini nantinya akan dapat diselesaikan kesesuaian antara karakteristik 

kandidat dengan sistem nilai dan idiologi partai politiknya. Tentunya orang-orang 

yang memiliki sistem nilai dan idiologi samaserta memiliki potensi untuk 

dikembangkan yang perlu di rekrut. Persaingan dengan partaipolitik lain juga 

terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat 

memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.
3
  

Selain merekrut, di dalam  tubuh organisasi partai politik perlu di 

kembangkan sistem pendidikan dan kaderisasai kader-kader politiknya. Sistem 

kaderisasi ini sangat penting mengingggat perlu adanya transfer pengetahuan 

politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah,visi,misi dan strategi partai 

politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahanbangsa dan negara. 

Dalam sistem kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian 

berpolitik. Tugas utama yang diemban oleh partai politik dalam hal ini  adalah 

menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas nantinya akan “diadu” dengan 

partai lain melalui mekanisme pemilu. Calon pemimpin yang mampu menarik 

simpati dan perhatian masyarakat luaslah yang merupakan aset berharga partai 

politik. 
4
 

Selain merekrut di dalam tubuh organisasi partai politik perlu 

dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem 
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kaderisasi ini sangat penting menginggat perlu adanya transfer pengetahuan 

politik,tidak hanya yang terkait dengan sejarah ,visi,misi dan strategi partai politik 

,tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Dalam 

sistem kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian 

berpolitik. Tugas utama yang diemban oleh partai politik dalam hal ini adalah 

menghasilkan calon-calon pemimpin berkulitas yang nantinya akan diadu dengan 

partai lain melalui mekanisme pemilu. Calon pemimpin yang mampu menarik 

simpati dan perhatian masyarakat luaslah yang merupakan aset berharga partai 

politik. Orang –orang yang memiliki potensi dan kemampuan perlu diberdayakan. 

Dalam mencetak kader yang berkualitas ini tidak hanya berorentasi dan 

berwawasan nasional. Kader berkualitas ini tidak hanya berorientasikan pada 

kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, 

secara otomatis pemimpin semua orang. Pemimpin  ini tidak lahir dengan 

sendirinya, melainkan dibentuk dalam pendidikan formal dan non –formal 

sehingga membentuk sebuah karakter kepemimpinan dan ini adalah tugas partai 

politik sebagai pencetak kader pemimpin bangsa.
5
  

Rekrutmen Politik atau representasi politik memang peranan penting 

dalam sistem politik suatu negara karena proses ini menentukan orang-orang yang 

akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara melalui lembaga –lembaga 

yang ada ,oleh karenaitu tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik 

tergantung pada kualitas rekrutmen politiknya .Kehadiran suatu partai politik 
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dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut. Melaksanakan fungsinya salah satu 

fungsi terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. 

Fungsi rekrutmen itu sendiri bertujuan untuk menyediakan kader-kadernya 

yang berkualitas untuk ditempatkan di lembaga lembaga legislatif seperti DPR 

maupun DPRD. 

Kaderasi sebagai sistem  terpenting bagi partai politik, sebagai  

pentransferan ilmu (knowledge) politik, tidak hanya yang terkait dengan visi,misi 

,dan strategi partai politiknya. Tetapi juga melibatkan hal –hal yang oterkait 

dengan permasalahan bangsa dan negara. Dimana pemimpin di bentuk di dalam 

tahapan ini.. Setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, 

karena hanya dengan kader yang demikian, partai politik dapat menjadi partai 

yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.  

Fungsi kaderisasi atau pencetakan calon pemimpin tidak telepas dari 

penanaman etika-etika politik. Kaderisasi merupakan salah satu media 

rekrutmen,pemantapan komitmen dan penguatan terhadap ideologi politik. Proses 

kaderisasi sebagai penguatan kelembagaan partai merupakan sebuah orientasi 

jangka panjang. Sehingga proses kaderisasi tersebut harus secara terus menerus 

dilakukan. 

Dalam realitasnya saat ini  fenomena kader-kader partai politik  yang ada di 

DPR. Instan dalam arti tanpa proses pengkaderan yang jelas. Mempunyai modal 

popularitas dan lot of money dapat membuat seseorang mewakili sebuah partai 

dalam events politik negeri ini. Menjustifikasi pernyataan beberapa orang 
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termasuk ketua DPR bahwa proses kaderisasi partai politik yang buruk bisa 

membuat lembaga DPR juga buruk. 

Iklim persaingan yang semakin tinggi membuat para aktor politik mudah 

sekali terjebak dalam paragmatisme politik sebagai “orientasi jangka pendek” dari 

para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik. Seringkali 

orientasi jangka pendek ini membawa paraaktor politik ke arah sikap yang 

mementingkan tujuan  untuk “berkuasa  dan bukan melakukan pembaruan 

kebijakan publik sebagai hasil ,dari “berkuasa”
6
 itu. Tentunya sikap pragmatisme 

politik yang bertujuan jangka pendek ini sebaliknya di tinggalkan oleh partai 

politik manapun ,tidak  jarang kareanya kepentingan banyak yang tergadaikan 

oleh kepentingan tersebut. Terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik 

pragmatisme politik adapun . 

1. Politik Sebagai Media Kekuasaan  

Dalam pragmatisme politik yang menjadi hal penting adalah kekuasaan. 

Politik hanya manifestasi dari keinginan untuk berkuasa (padahal pada 

idealnya berkuasa hanyalah  media antara yang menjadi sarana untuk dapat 

menciptakan tatanan masyarakat yang ideal  sesuai dengan nilai dan faham 

yang di anut oleh sesuatu partai politik). Dorongan berkuasa yang sangat kuat 

menjadi tujuan akir dari berpolitik. 
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2. Politik dan Budaya Shortcut  

  Budaya Shortcut atau jalan pintas bukan hal baru di indonesia. 

Kuntojoyoningrat menyebutkan bahwa karakter dasar manusia indonesia 

adalah budaya „nrabas‟ atau jalan pintas. Budaya jalan pintas sering kali 

digunakan guna memperpendek proses dan prosedur yang telah di tetapkan. 

3. Politik dan Kapitalis  

  Berpolitik dengan didasari  kalkulasi untung -rugi. Ekspektasi dari 

tindakan berpolitik adalah akan mendapatkan keuntungan ketika mereka 

terpilih, melebihi biaya yang di keluarkan untuk dapat terpilih. 

Cara organisasi partai politik dalam mendapatkan manusia yang memiliki 

kemampuan dan intergritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal 

manajemen organisasi partai politik. Tidak aneh kalau menjelang pemilu, masing-

masing partai politik mencoba mencari dan mengusung individu yang memiliki 

potensi  untuk ditawarkan sebagai calon legisltaif. 

Melihat kondisi demkian, sehingga kadang partai politik mencari sumber 

daya kader, anggota partai politik terjebak dalam suatu pargamatisme semu. 

Hanya karena faktor ketenaran seseorang dalam dunia politik dianggap sebagai 

faktor penentu untuk mendapatkan simpatisan di kalangan masyarakat.  Sekurang-

kurangnya di sebuah komunitas tertentu. 

Saat ini, banyak sekali artis dan selebriti yang dirangkul oleh partai politik. 

Celakanya terkadang direkrut tanpa melihat pengetahuan dan keahlian mereka, 
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terutama yang berkaitan dalam dunia politik. Akibatnya kerap kali dilupakan 

perlunya sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik. 

Mestinya partai politik harus selalu mengingat, bahwa rekrutmen dari luar 

kader sangat rawan terhadap berbagai resiko.  Pertama, ketidak sesuaian paham 

ideologis antara orang-orang yang direkrut dengan organisasi partai politik yang 

bersangkutan. Resiko kedua,  terjebaknya suatu partai politik pada pragmatisme 

jangka pendek yang  menjadikan organisasi partai politik sebagai kendaraan untuk 

berkuasa. 

Terjadinya fenomena kutu loncat  di berbagai partai saat ini baik dari 

Golkar, demokrat, NasDem, Hanura, PPP dan partai-partai lainnya menunjukkan 

lemahnya sistem perkaderan kepartaian di hampir semua partai politik. Lemahnya 

sistem perkaderan ini terjadi karena partai yang ada masih mengedepankan aktor 

gelongan dari pada ketika ada kemenangan dalam sukses kepemimpinan sehingga 

terbentuk sebuah faksi politik yang mengeras di dalamnya. Yang menang akan 

mengganti seluruh pengurus yang kalah meski yang bersangkutan berpengalaman 

namun karena berbeda dukungan membuat seluruh komponen harus dirombak 

demi menghindari konflik yang berakhir pada kudeta.  

Lemahnya kaderisasi di partai politik merupakan sebuah persoalan yang 

penting, karena di Kenyataan di atas  Indonesia  banyak mempunyai masalah 

dalam  partai -partai besar  yang dianggap gagal dalam proses kaderisasinya. 

Indikasi adanya kader  partai yang meloncat ke partai yang lainnya atas 

mengundurkan diri dari keanggotaan partai  dan tidak sedikit pula kader-kader 

partai besar yang tersangkut banyak kasus. Fenomena ini menguatkan  masih 
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lemahnya proses kaderisasi partai politik. dalam partai politik akan dilatih calon-

calon pemimpin baik lokal maupun nasional yang memiliki mental yang jujur dan 

visi yang jelas. dibutuhkan kerjasama antar pihak yang melakukan pengkaderan 

dan  anggota-anggota baru yang akan bergabung maupun faktor lainnya seperti 

hal nya materi-materi yang membentuk pola berfikir dan berkerja seorang kader 

sesuai dengan tujuan partai yang bersangkutan.  Apabila sebuah partai politik 

berhasil dalam membentuk kader-kader yang berkualitas, maka partai politik 

tersebut juga dapat menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas juga. 

Apabila proses kaderisasi ini  gagal maka, transfer kepemimpinan dari generasi 

tua menuju generasi muda akan terhambat. 

Hambatan dalam proses kaderisasi ini akan menciptakan sebuah 

kekecewaan. Kekecewaan ini salah satunya diwujudkan dengan membentuk partai 

politik baru dengan berbagai macam visi dan misi yang selalu mengumandangkan 

pembangunan. 

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari 

bagaimana pola pengkaderan yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat 

untuk mencetak kader-kader yang berkualitas. Untuk itulah penulis mencoba 

mengangkat permasalah ini kedalam penelitian yang berjudul “Pola Kaderisasi 

Partai Nasional Demokrat. 
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B. Rumusan  Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, maka masalah dan diskrisipsi  

penelitian ini akan di rumuskan menjadi. 

1. Bagaimana proses rekrutmen  Partai NasDem dan 

2. Bagaimana cara partai nasdem mengkader para kadernya. 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan .Memberikan pemahaman akan partai politik 

,fungsi ,rekuitmen partai dan sistem kaderisasi dalam partai politik terkhusus 

partai NasDem. Serta memberikan gambaran dan faktor banyak kegagalan 

dalam sistem kaderisasi dewasa ini.  

D. Manfaat Penelitian  

  Manfaat dalam penyajian penelitian ini adalah : 

1. Guna memberikan pemahaman, manfaat kaderisasi sebagai roda pengerak 

agen partai politik, guna melanjutkan pendemokrasian negara. 

2. Memberikan pemahaman dengan adanya  fenomena pengkaderan yang 

masih perlu pembaharuan ini.  

E. Kerangka Teori  

1. Pengertian Sistem 

Menurut Prof. Pamudji sistem merupakan suatu kebulatan atau 

keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, atau paduan  hal-hal atau bagian 

–bagian yang membentuk suatu kebulatan tekad atau keseluruhan yang 

kompleks atau utuh. Atau suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh,dimana 

di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada giliranya merupakan 
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sistemtersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan 

satu sama lain menurut pola, atau norma tertentu dalamrangka mencapai satu 

tujuan.
7
 

Menurut gabriel Almond, suatu sistem mempunyai ciri-ciri  

a) Kelengkapan 

b) Saling Ketergantungan  

c) Adanya Batas 

Suatu sistem dikatakan lengkap bila mencangkup semua interaksi yang 

meliputi masukan dan keluhan yang mempengaruhi pengunaan paksaan fisik, 

dalam semua strukturnya, termasuk struktur yang tidak terjabarkan, seperti 

kekerabatan dan garis keturunan, serta gejala anomi seperti keributan –

keributan dan demonstrasi jalanan ,bukan sekedar interaksi yang terjadi 

disalam struktur yang berkaitan dengan negara, seperti parlemen para 

eksekutif ,birokrasi dan unit-unit terorganisasikan secara formal, seperti 

partai-partai , kelompok kepentingan dan media komunikasi saling 

ketergantungan, berarti bahwa berbagi sub-rangkaian dari sistem itu 

terhubungkan secara dekat satu sama lain sehingga satu perubahan pada satu 

sub-rangkaian akan menghasilkan perubahan semua sub-rangkaian :dengan 

kata lain ,bagian –bagian atau sub –sub rangkaian dari sistem itu memiliki 

validitas hanya ketika seluruh sistem kerja.
8
 

Menurut Munsanef sistem adalah: 

                                                           
7
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a) Suatu sarana yang menguasai keadan  dan  bekerjaan agar dalam 

menjalankan tugas dapat diatur. 

b) Suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan dan berhubungan 

sehingga mementuk satu kesatuan dan satu keseluruhan.
9
 

Jadi sisem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang 

saling berkaitan satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem 

menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya 

sampai bagian terkecil.
10

 

Pada prinsipnya setiap sistem selalu terisi atas empat elemen: 

a) Objek yang dapat berupa bagian, elemen ataupun variabel. Ia 

dapat benda fisik,abstrak,ataupun keduanya sekaligus 

tergantung sifat dan sistem tersebut. 

b) Atribut yang menentukan kualitas atau sifat kepemimpinan 

sistem dan objek. 

c) Hubungan internal diantara objek-objek didalamnya. 

d) Lingkunggan tempat dimana sistem berada.
11

 

Sistem juga dapat bermakna sebagai jumlah bagian yang ada 

berkomposisi saling berkoneksi. 

a) Kerangka teoritis untuk mengumpulkan data mengenai 

fenomena potik. 
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b) Kesatuan integasi saling berhubungan berdasarkan serangkaian 

hipotesa variabel politik, misalnya sistem internasional yang 

melibatkan pemerintah dunia. 

c) Serangkaian hubungan diantara variabel politik dalam sebuah 

sistem internasional.
12

 

Pada perinsipnya setiap sistem selalu terdiri atas empat hal yaitu: 

a) Obyek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. 

b) Berisis Atribut yang menentukan kualitas atau sifat 

kepemilikan sistem dan objeknya. 

c) Memiliki hubungan internal diantara objek- objek 

didalamnya.
13

 

2. Partai Politik 

Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini 

pablik (sheilere 1993). Sebagai suatu organisasi yang khas partai politik dilihat 

darisebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.  

Partai politik sangat terikat ,dengan kekuasaan untuk membentuk dan 

mengontrol kebijakan publik. Partai politik sangat terkait dengan kekuasaan 

untuk membentuk dan mengontrol kebijakan publik.  

Menurut UU no.02 tahun 2011,partai adalah organisasiyang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 

sukarelaatas dasarkesamaan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik angota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara 
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keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

UUD NKRI tahun 1945.
14

 

a) Carl J.Friedrich 

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil 

dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah 

bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan angota 

partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan material.
15

 

b) Sigmud Neumann 

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas –aktivitas politik yang 

berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan 

rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang 

mempunyai pandangan yang  berbeda . menurut nya partai politik merupakan 

perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan idiologi 

sosial dengan lembaga –lembaga pemerintahan yang resmi.
16

  

c) Giovanni Sartori 

Partai politik adalah suatu kelompokyang mengikuti pemilihan umumdan 

melalui pemilihan umum itu ,mampu menempatkan calon –calonnya untuk 

menduduki jabatan –jabatan publik. 
17
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d) Prof. Miriam Budiarjo  

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang angota -

angotanya mempunyai orientasi ,nilai-nilai yang sama .
18

  

3. Fungsi Partai Politik 

Sama  halnya dengan organisasi lain nya partai politik mempunyai peran 

dan tugas yang diemban. Partai politik mutlak memiliki kebutuhan dalam 

mensistemasikan kepentingan dan aspirasi politik. Peran dan fungsi partai 

politik dapat dibedakan menjadi dua .pertama peran dan tugas internal 

organisasi. Peran internal partai politik memainkan peran dalam: 

pembinaan,edukasi, pembekalan,kaderisasi dan melangengkan idiologi partai 

politik. Peran Eksternal fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas 

bangsa dan negara, kehadiran nya memiliki tangung jawab konstitusional, 

moral dann etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih 

baik lagi. Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan 

mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program–program yang 

disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga 

memiliki fungsi antara lain : 

a) Sebagai Sarana Komunikasi Politik 

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai 

politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang 

memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann dalam 

hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan 
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perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi 

sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan 

aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. 

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan 

begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari 

masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa 

sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan 

memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan 

dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah 

dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan 

tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis 

dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat 

dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara 

pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai 

politik. 

b) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 

Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra 

(image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan 

lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi 

manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan 

menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. 

Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat 

memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang 
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berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang 

diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan 

informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman 

sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan 

masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari 

nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari 

berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan 

pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan 

proses sosialisasi politik pada masyarakat. 

c) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik 

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader – 

kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan 

kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring 

dan melatih calon – calon kader. 

d) Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan 

dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai 

politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan 

mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai 

politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai 

politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi 

porsinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik 
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totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan 

dari para warga dari pada aktivitas mandiri. 

e) Sebagai Sarana Pengatur Konflik 

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang 

bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain – lain. Perbedaan 

tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi 

sebagai pengatur konflik. 

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk 

mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang 

berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan 

dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada 

musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian  berupa 

keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu 

diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal 

dari partai-partai politik. 

Setiap manusia pasti punya tujuan hidup, begitu juga halnya dengan partai 

politik. Adapun tujuan umum partai politik  di Indonesia sebagai berikut: 

Mewujudkan cita – cita nasional bangsa Indonesia, sebagai termaksud dalam 

pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 

Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung 

tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Mewujudkan kesejahtraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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4. Kaderisasi 

 Sebagai suatu tahapan paling penting dalam pendidikan politik  para 

pemimpin –pemimpin berkualitas. Kaderisasi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah: orang yang di harapkan atau di persiapkan untuk dapat 

memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai atau 

sebagainya. 

Kaderisasi merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota 

untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga 

pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal 

dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu 

Politik yang menyebutkan: “proses mencari dan mengajak orang yang berbakat 

untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai‟‟.
19

 

Kader Partai merupakan angota suatu partai yang dibentuk menjalankan 

fungsi organisasi politik dan disiapkan untuk menjaga eksistensi dan regenerasi 

suatu partai politik. Pembentukan seseorang menjadi kader, dimulai sejak 

pendidikan dan pelatihan sebagai kader yang diikuti dengan 

penugasanseseorang anggota yang telah menunjukan kinerja politik yang harus 

dikembangkan dalam proses edukasi berjenjang. Sama saja dengan di birokrasi 

pemerintahan setiap PNS harus dikenalkan dulu dengan organisasi 

pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Mereka pun 

dididikdengan berbagi ilmu pemerintahan, dikenal denganaturan untuk 

membentuk kesatuan nilai sebaga abdi Negara. Tentu saja, konteks edukasi 
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dalam partai politik akan sangat berbeda dengan birokrasi pemerintahan 

ataupun para profesional. Kekhususan seorang kader partai poltik, adalah 

kemampuan dan kapasitas dirinya dalam advokasi kepentingan rakyat dan 

pengembalian keputusan kenegaraan. 
20

 

 Menurut Noe at,  rekruitmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau 

aktifitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari 

tenaga kerja yang potensial.
21

 

Ramlan Surbakti, bahwa rekruitmen politik mencakup pemilihan, seleksi, 

dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan 

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada 

khususnya. Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekruitmen 

terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural rekruitmen yang dilakukan 

partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekruitmen juga merupakan fungsi 

mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut 

aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses 

penjaringan. 
22

 

Suharno menyatakan rekruitmen 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. Ada 

dua macam mekanisme rekruitmen politik, yaitu rekruitmen yang terbuka dan 

tertutup. Dalam model rekruitmen terbuka, semua warga negara yang 
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memenuhi syarat tertentu 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 pemenangnya. 

Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau 

yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam 

dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekruitmen 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.
23

 

Anggota merupakan basis sebuah partai. Semakin banyak anggota 

semakin kuat partainya. Semakin banyak yang aktif anggota partai dan 

semakin banyak yang bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk partai, 

maka semakin kuatlah partai tersebut. Melihat kenyataan diatas, maka partai 

harus berusaha untuk merekrut sebanyak mungkin anggota, selama mereka 

setuju dengan ideologi dan nilai-nilai dasarnya, juga menjaga agar yang sudah 

menjadi anggota tetap puas sebagai anggota partai. 

Teori Rekruitmen menurut Almond dan Powell. Rekruitmen politik adalah 

suatu proses dimana terjadi penseleksian calon-calon masyrakat yang  dipilih 

untuk menempati kursi-kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam 

jabatan birokrasi dan jabatan administrasi.
24
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Untuk dapat melakukan tugas ini dalam partai politik perlu 

mengembangkan sistem kaderisasi politik.  Pendidikan politik untuk  kaderisasi 

kader-kader politik . sistemi ini sangat penting menginggat demi persaingan 

terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembankan organisasi partai 

politik . 

Ini pula yang menjadikan tugas utama partai politik adalah menghasilkan 

calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan „diadu‟ dengan partai 

lain melalui mekanisme pemilu. Calon pemimpin yang mampu menarik 

simpati dan perhatian masyarakat luas lah yang yang merupakan aset berharga 

partai politik . Orang –orang  yang memiliki potensi dan kemampuan perlu 

diberdayakan.  

Kaderisasi ini berlangsung dalam suatu tatanan politik yang jelas.Tatanan 

ini membutuhkan kontituintas nasional. Sistem kaderisasi perlu di sertai 

dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akseskepada semua kader 

yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat 

transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin 

harus di biasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu. 

Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi da nepotisme 

inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon –calon pemimpin yang 

berkualitas tinggi.
25
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5. Partai NasDem  

Partai Nasional Demokrat (NasDem) merupakan sebuah partai baru. 

Partai ini dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Jakarta. Dalam perkembanganya 

sebagai partai politik baru dalam waktu yang singkat.  Partai  yang mempunyai 

selogan “Restorasi” bermula sebagai gerakan perubahan untuk memperbaiki 

kondisi (Negara, bangsa, dan masyarakat) yang sedang rusak atau menyimpang 

dari tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Istilah ini popular 

sejak restorasi Meiji di Jepang yang merupakan jawaban bangsa Jepang 

terhadap demoralisasi dan liberalisasi agar mereka tidak kehilangan karakter 

dan maju menjadi bangsa yang maju. Gerakan Restorasi yang di usung Partai 

NasDem  meletakkan tujuan dan cita-cita dengan menjadikan Pancasila sebagai 

senjata spiritual, dan rakyat Indonesia sebagai senjata materialnya. Restorasi 

Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-

cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri 

secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. 

Nasional Demokrat memiliki kepengurusan di semua tingkatan baik 

provinsi maupun kabupaten/kota maupun kecamatan. Hal inilah yang 

menjadikan partai Nasional Demokrat merupakan satu-satunya partai baru 

yang menjadi peserta Pemilu 2014. Sebagai partai politik baru, Partai Nasional 

Demokrat akan menghadapi beberapa permasalahan seperti mengembalikan 

citra partai politik yang buruk di mata masyarakat yang menyebabkan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadapat partai politik sangat rendah, selain itu 
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pencarian sosok pemimpin sangat penting demi mendongkrak citra partai 

politik di masyarakat . 

Proses kaderisasi anggota partai menjadi tujuan utama memperkuat 

internal partai, sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem 

menargetkan sepuluh juta anggota partai secara nasional tahun 2012. Setelah 

dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, Partai 

NasDem berencana memperkuat basis kehadiran mereka di massa akar rumput, 

sehingga visi merestorasi Indonesia yang diusung partai ini benar-benar 

tersampaikan dan dimengerti masyarakat luas. Ketua Umum Partai NasDem 

Patrice Rio Capella mengatakan, dalam waktu dekat partainya akan 

menyelesaikan struktur partai hingga tingkat desa dan kelurahan. Target 

memiliki struktur kepengurusan di sekira 79 ribu desa se-Indonesia. 

“Bagaimana kita bikin partai ini memberikan harapan kepada masyarakat 

melakukan perubahan, tentu kehadiran pengurus di tingkat bawah memberikan 

pencerahan poltik di lingkungan masing-masing. Mereka mengerti visi misi 

NasDem, target pemilu, apa itu restorasi harus sampai di tingkat bawah. Sehingga 

menyadari NasDem berbeda dengan yang ada, kita ingin melakukan perubahan 

dan menegaskan harapan masih ada”
26

 

Partai NasDem dari sisi finansial cukup kuat dengan banyaknya kalangan 

pengusaha yang belakangan juga ikut bergabung; serta sumber daya mobilisasi 

media yang kuat berkat bergabungnya penguasa MNC Media Harry 

Tanoesoedibjo yang memperkuat kehadiran Surya Paloh dengan Media Group-

nya.  
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Sosok di balik suksesinya partai NasDem adapun : Surya Paloh sebagai 

ketua umum partai NasDem. Patrice Rio Capella yang berhasil memimpin 

partai hingga menggelar kongres partai yang pertama pada 25-26 Januari 2013. 

Patrice Rio Capella yang mantan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional dan 

peran Sekjen Ahmad Rofiq yang mantan Sekjen Partai Matahari Bangsa dan 

mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Disatu sisi, Rio berasal dari 

PAN yang tentu sudah kenyang akan pengalaman politik di partai besar. Bekal 

ini lebih dari cukup untuk membangun NasDem dengan cepat.
27

  

Hal ini diperkuat lagi dengan kehadiran sang Sekjen, Ahmad Rofiq, 

sebagai mantan Sekjen PMB, yang merupakan partai kecil dan tidak mampu 

melampaui Parliamentary Threshold, Rofiq tentu punya militansi dan terbiasa 

bekerja cepat, jauh dari politik uang. Ini yang membuat Partai NasDem terlihat 

memiliki militansi dalam pergerakan politiknya. Dalam hal pembangunan 

konten politik, bergabungnya Saiful Haq sebagai wakil sekjend, seorang 

mantan aktivis gerakan sosial tentu juga penting untuk diperhitungkan. Saiful 

mengawali karirnya sebagai aktivis Hak Asasi Manusia dengan latar belakang 

pendidikan dan bekerja di level internasional, bisa dikatakan lebih dari cukup 

untuk menyusun konsep dan strategi Partai NasDem. Sebagai pengamat militer 

dan pengalaman dalam mengawal Partai Aceh memenangi Pemilu 2009 di 

Aceh, tentu Partai NasDem mendapat amunisi yang sangat kuat.
28

 

Strategi media yang jitu dari partai ini tentu tidak lepas dari peran dua 

orang penting yakni Surya Paloh dan Harry Tanoesudibjo. Namun ada satu 
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orang lagi yang tent u tidak bisa dikatakan tanpa peran. Seorang Sugeng 

Suparwoto, yang kenyang sebagai salah satu petinggi di Media Indonesia 

adalah salah satu kunci jitu strategi Partai NasDem. Pengalamannya yang 

dimulai dari jurnalis jalanan dimasa Soeharto, lalu kedekatan dia dengan 

beberapa tokoh politik membuat Sugeng memahami betul seluk beluk media di 

Indonesia. Sugeng sebagai Wakil Ketua Partai, menjadi operator strategi media 

yang mematikan dari partai ini.
29

 

F. Metodologi Penelitian    

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

denganmenggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah salah satu 

dari metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang lebih cocok bila pertanyaan 

penelitiannya berkenaan dengan ”How atau Why”, bila peneliti hanya memiliki 

sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan 

bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam 

kehidupan nyata.
30

  Studi kasus merupakan penelitian yang intensif, 

terintegrasi dan mendalam. Tujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang 

mendalam dengan menelusuri mengenai objek kajian, dengan sifat eksploratif. 

Mendalam secara longitudinal (pengumpulan dan analisis data dalam jangka 

waktu tertentu).31
 

Tipe studi kasus ini dipakai untuk menjelaskan pola rekrutmen Partai 

NasDem  Provinsi Jawa Tengah . Jika penelitian ini sudah terfocuskan pada 
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suatu masalah diharapkan mampu mengungkapkan berbagai informasi lain 

yang dibutuhkan peneliti secara mendalam. Hal inilah yang menjadi alasan 

dasar peneliti memilih menggunakan metode studi kasus. 

1. Jenis Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis mengunakan lapangan 

,yang sekianya mampu memberikan informasi tentang kajian 

penelitiannya.sedangkan penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif yakin 

jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistik atau bentuk hitungan lain. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.  

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif,sumber data dapat berupa manusia peristiwa 

dan tingkah laku, dokumen arsip dan juga barbagi benda lain. 

a) Informan 

Informan adalah orang yang memberi informasi tentang data yang di 

inginkan peneliti dengan peneliti yang sedang dilaksanakan Informasi dapat 

diperoleh dari informan –informan yang dipandang mengetahui dan memahami 

permasalahan yang dikaji peneliti. Adapun informan dalam peneliti meliputi 

narasumber kader dan pengurus partai NasDem. 
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b) Dokumen 

Dokumen adalah objek yang menyajikan informasi penggunaan dokumen 

bertujuan untuk mencari data mengenai hal yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian dengan melihat atau meneliti dokumen tersebut. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Adalah salah satu cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan 

memperoleh data yang objektif dan valid sebagai bahan untuk membuktikan 

kebenaran dan pengetahuan. Data sangat penting dalam suatu penelitian karena 

digunakan sebagai bukti atas kebenaran  suatu peristiwa dan pengetahuan.  

Oleh karena itu suatu penelitian sangat membutuhkan data-data yang objektif 

yang dapat diperolehdengan mengunakan teknik pengumpulan data yang tepat 

adapun pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Wawancara  

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan ,dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi- informasi atau keterangan –keterangan .Percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak ,yaitu 

pewancara (interview) yang mengajukan pertanyaan ter-wawancara 

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam memperoleh data utama dalam penelitian ini adalah melalui 

wawancara kepada informan guna memperoleh data yang akurat dan 

relevan. Sebelum  melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan –
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pertanyaan perlu dibuat draft pertanyaan –pertanyaan  yang nanti akan 

diajukan .Gunanya untuk tetap fokus sesuai tujuan penelitian  saat 

wawancara berlangsung. 

b) Dokumentasi  

Studi Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi baik berupa harian 

,memori ,laporan atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksut 

dokumentasi disini mengenai hal-hal, atau variabel yang berupa catatan , 

transkip ,buku ,surat kabar dan masih banyak lagi. 

4. Teknis Analisis Data  

Analisis data adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar dan 

bukan berwujud angka –angka. Maka laporan hasil penelitian ini nantinya akan 

berisis kutipan-kutipan data yang mampu mengambarkan penyajian laporan.
32

 

Penelitian ini mengunakan metode analisis deskriptif dengan menganalisis 

permasalahan secarasistematis. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. 
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G. Sistematika Penulisan  

 Sistematika laporan penelitian skripsi  adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah,perumusan masalah 

,tujuan penelitian ,tinjauan pustaka ,metode penelitian,dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PARTAI NASDEM mendeskripsikan profil serba 

serbi partai NasDem. 

BAB III SISTEM KADERISASI PARTAI NASDEM DPW JAWA TENGAH 

yang akan mendeskripsikan dalam proses rekrutmen partai menuju proses 

pengkaderan . 

BAB IV KESIMPULAN  

 

 

 

 

 

 

 


