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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

 

A.Kesimpulan   

 Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab- bab sebelumnya maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Partai NasDem adalah partai baru 

yang mana kebergabungan partai ini di pemilu tahun 2014.  Rekrutmen politik 

merupakan proses  awal yang sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). 

Jika sekarang kapasitas dan legimitasi elit politik sangat lemah, salah satu 

penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Kaderisasi merupakan sebuah 

penggodokan atau menyiapkan sumber daya manusia untuk mewakili partai 

politik dalam menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam melahirkan pemimpin 

dan kader yang loyal serta berkualitas terhadap partai politik, maka perlu 

mengkaji lebih dalam tentang sistem kaderisasi yang dilakukan oleh sebuah partai 

politik. Apalagi Partai NasDem yang masih berusia muda dalam usahanya untuk 

mencetak para kader-kader loyal dan berkualitas serta menjalankan tugas-

tugasnya dengan baik sesuai sistem politik berbangsa dan bernegara. 

Rekrutmen terbuka adalah rekrutmen yang di lakukan secara terbuka dan 

umum,menjadi pertama memberikan formulir pendaftaran untuk mau dan ikhlas 

sukarela bergabung memperjuangkan hak rakyat bersama partai NasDem. 

 Rekrutmen tertutup adalah rekrutmen yang hanya di dalam partai nasdem 

pengkaderan yang di tunjuk atau dipilih oleh sebagian elit politik. Kapasitas 



63 
 

 

angota partai NasDem kapasitas angota untuk menjadi pengurus inti ataupun 

rekomendasi. 

 Proses rekrutmen partai politik harus sesuai tahapan baik secara terbuka 

maupun tertutup. Dan informasi dari setiap tahapan harus di informasikan oleh 

partai politik untuk diketahui oleh masyarakat luas . umumnya untuk gambaran 

atau pemberitahuan siapa saja bakal calon legislatif partai. 

Mendeskripsikan pola pengkaderan dalam tujuan dilaksanakan kaderisasi 

oleh partai Nasional Demokrat (NasDem). Mengetahui macam –macam sistem 

kaderisasi baik informal maupun formal yang berada dalam Partai Nasional 

Demokrat (NasDem).  Dalam pelaksanaan nya pengkaderan  ada dua macam yaitu 

kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Pertama ,kaderisasi formal merupakan 

proses kaderisasi atau upaya mempersiapkan seseorang menjadi calon pemimpin 

yang dilaksanakan  secara sengaja ,terarah,dan tertib,sistematis dan mengikuti 

kurikulum tertentu dalamjangka waktu tertentu yang berisi bahan –bahan teoritis 

dan praktik tentang kepemimpinan dan berbagai aspek pendukungnya sedang 

kaderisasi formalyang bersifat eksteren dapat ditempuh oleh partai Nasional 

Demokrat dengan cara yang di paparkan di atas. 

 Partai nasdem belum mempunyai sistem yang pasti sebagai alat pengukur 

kader militan ,sejauh ini hanya sebatas aturan belum merujuk kepada sebuah 

sistem yang di punyai partai nasdem namun dibalik ketidakpunyaaan sebuah 

pengukur militansi kader ,partai nasdem telah berupaya memunculkan sebuah 

progam dimana harapanya melalui progam ini mampu berdampak memunculkan 

militansi terhadap para kader. 
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B.Saran 

1. Rekrutmen yang berjalan sejauh ini hanya sebatas ritual politk yang mana 

ritual ini di lakukan hanya mendekati pemilu saja. 

2. Sudah saatnya partai politik merubah sistem rekrutmen maupun sistem 

kaderisasi dari partai politik itu sendiri . 

3. Partai politik sudah seharusnya menginformasikan tahapan sudah sejauh 

mana sistem kaderisasi yang sudah di capai dari partai tersebut. 

4.  Partai politik seharusnya mempunyai sitem pengukuran sejauh mana 

kader partainya sudah di kategorikan dalam kader yang militan .gunanya 

untuk mencegah “kutu peloncatan” kaderpartai nasdem berpindah ke 

partai lain. 
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