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ABSTRAK 

 

POLA PENGKADERAN PKB DALAM MENINGKATKAN KUALITAS 

BERPOLITIK (Study Pada DPC PKB Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh 

YUNI FEMELIA 

 

 Partai Kebangkitan Bangasa atau yang sering disingkat PKB, didirikan di 

jakarta pada tanggal 29 Rabi’ul awal 1419 Hijriah / 23 juli 1998 Masehi. Partai 

politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem 

demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat 

strategis antara proses-proses pemerintahn dengan warga negara. Setiap partai 

politik memiliki pola pengkaderan yang berbeda, dimana pola pengkaderan 

anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Kaderisasi 

merupakan sebuah pembentukan 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 terlebih dalam tentang pola pengkaderan yang 

dilakukan oleh sebuah partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa berusaha untuk  

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

tugasnya dengan baik. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengkaderan DPC 

PKB kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui faktor pendukung serta 

penghambat pengkaderan yang dilakukan DPC PKB dalam meningkatkan 

Kualitas berpolitik. Penelitian ini adalah penelitian (Field Research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan mengangkat data yang ada dilapangan. Menurut 

sifatnya penelitian ini bersifat deskriftif. Metode yang dipakai yaitu metode 

interview, dan dokumentasi data yang diperoleh dianalisis secara teliti. 

 Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa ada tiga tahapan pola yang 

dilakukan oleh PKB dalam merekrut kader-kader mereka. Para kader harus 

melewati jenjang tingkat dasar terlebih dahulu yaitu: Pemahaman arti 

berorganisasi, menanamkan loyalitas berorganisasi dan memantapkan dedikasi. 

kemudian dilanjutkan dengan jenjang tingkat menengah meliputi: Membuka 

wawasan berpikir yang berdasarkan ideologi partai, menumbuhkan dinamika dan 

kreativitas dalam pengembangan organisasi serta meningkatkan kualitas 

pengelolaan organisasi. dan yang terakhir dilanjutkan dengan jenjang tingkat 

lanjut yaitu: Membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan 

konseptual, membidik cara berpikir sistematis dan strategis dan membidik agar 

memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dan cara 

mengantisipasinya serta mendidik berpikir futuristik. 

Melalui tahapan tersebut diharapkan PKB bisa mendapatkan kader - kader 

yang berkualitas untuk dapat beregenerasi dengan sebaik-baiknya demi 

berlangsungnya kemajuan partai, hal ini disebabkan karena kader merupakan 

ujung tombak sebuah partai untuk dapat membawa partai ke arah yang lebih baik 

dan visi misi partai juga dapat tercapai dengan baik.. 







Motto 

 

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya”. (Qs An- Nisa ayat 59) 
1
 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Penerbit CV diponogoro, Bandung, 2009), h. 

87. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini “Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) 

Dalam Meningkatkan Kualitas Berpolitik ( Study Pada DPC PKB Kota Bandar 

Lampung )”. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, 

maka perlu diberikan penjelasan istilah- istilah yang terdapat didalamnya. 

Pola  Pengkaderan adalah bentuk proses mendidik seseorang menjadi 

kader. Deteksi pola dasar disebut pengenalan pola, salah satu pola dasar yang 

dapat dilihat adalah pola pengkaderan. Istilah kader, umumnya menunjukan pada 

pengertian kelompok elit atau inti sebagian  kelompok atau jamaah yang memiliki 

kemampuan dan yang telah lulus dalam proses seleksi.  

Pengkaderan berarti proses bertahap dan terus-menerus sesuai tingkatan, 

capaian, situasi dan kebutuhan tertentu yang memungkinkan seorang kader dapat 

mengembangkan potensi akal, kemampuan fisik, dan moral sosialnya.
1
 Sehingga, 

kader dapat membantu orang lain dan dirinya sendiri untuk memperbaiki keadaan 

sekarang dan mewujudkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita 

yang diidealkan, nilai-nilai yang diyakini serta misi perjuangan yang diemban. 

Pola pengkaderan yang dimaksud pada penelitian ini adalah bentuk pengkaderan 

yang menjadi standar bagi DPC PKB Kota Bandar Lampung untuk merekrut 

anggota baru yang berkualitas bagi DPC PKB Kota Bandar Lampung. 

                                                             
1
 Muhammad AS.Hikam,Demokrasi daCivil Sosiety.Jakarta: Pustaka LP3ES.1996,h.120 
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Kualitas Berpolitik adalah mutu para kader yang berkualitas untuk 

menjalankan politik semakin berkualitas para kader maka semakin baik dalam 

berpolitik. Berpolitik berasal dari kata politik yang artinya konsep kenegaraan 

yang terdidik dari kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan 

pembagian alokasi sumber daya. Kualitas berpolitik yang peneliti maksud adalah 

mutu dari standar baik buruknya sikap dalam aspek berpolitik yang mencakup 

manajemen kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pengambilan 

alokasi sumber daya.  

Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang berasaskan ke-Tuhanan 

Yang Maha Esa, kemanusiaaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam  

permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Adapun sifat Partai Kebangkitan Bangsa bersifat kebangsaan, demokratis dan 

terbuka. Partai Kebangkitan Bangsa didirikan pada tanggal 29 robi’ul awal 1419 

hijriah/ 23 juli 1998 masehi, dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa tingkat 

pusat berkedudukan di Jakarta.
2
 Partai kebangkitan bangsa yang peneliti maksud 

disini adalah partai kebangkitan bangsa DPC Kota Bandar Lampung 

Maksud judul di atas adalah bentuk  perekrutan dari anggota DPC PKB 

Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan standar dari sikap berpolitik 

kadernya yang mencangkup manajemen kekuasaan, pengambilan keputusan, 

kebijaksanaan dan pengambilan alokasi sumber daya, pada DPC PKB Kota 

Bandar Lampung. 

                                                             
2
AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Luar Biasa Di Ancol, Jakarta 2-4 

Mei 2008 h.14 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memih judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti tertarik mengangkat Partai politik islam yang ada di Indonesia 

terutama partai PKB yang termasuk salah satu partai politik Islam yang 

terbentuk cukup  lama jika di bandingkan dengan partai Islam lainnya. 

2. Saat ini banyak sekali anggota partai yang di isukan terjebak dalam kasus 

korupsi baik yang berada di legislatif maupun eksekutif bahkan yang hanya 

fungsionaris partai juga sering  keluar masuk pemberitaan yang negatife dan 

ini merupakan tantangan bagi PKB dalam perekrutan kadernya sehingga 

menarik untuk di teliti.  

3. Judul skripsi ini  di angkat karena adanya relevansi dengan jurusan Pemikiran 

Politik Islam dan lokasi penelitian yang mudah di jangkau.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai yang tergolong 

partai besar yang mana dari tercetus nya era repormasi sampai saat ini ia masih 

ikut serta dalam pemilu, hal ini tidak lepas dari peran kaum agamawan yang ikut 

serta terjun berpolitik dengan mengusung visi/misi nilai-nilai keislaman. 

Bertahannya kekuatan partai politik islam ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

para elit politik partai untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas agar partai 

tersebut bisa bertahan dan tetap eksis. 

Tidak bisa kita pungkiri setiap manusia dilahirkan dibumi dari yang 

pertama hingga yang terahir adalah seorang pemimpin, setidaknya adalah seorang 
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pemimpin bagi dirinya sendiri. Namun dalam dunia perpolitikan kita harus jeli 

dalam memilih seorang pemimpin, seperti yang di jelaskan dalam al-quran, surat 

an-nisa ayat 144. Yang berbunyi: 

                          

                

 

Arti dari ayat diatas”  Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu 

mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang 

mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk 

menyiksamu)  .”
3
 

Ayat diatas sangat jelas yang mana kita sebagai orang muslim jagan lah 

memilih orang kafir untuk dijadikan seorang pemimpin, kafir dalam artian  orang 

yang tidak mengikuti dan mejalankan perintah Allah serta tidak  mensyukuri 

nikmat karunia Allah SWT. Maka siksa Allah SWT lah yang akan menjadi 

ganjarannya. 

Bagus tidaknya seorang pemimpin pasti berimbas kepada apa yang 

dipimpin olehnya. Karena itu menjadi pemimpin adalah amanah yang harus 

dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh pemimpin tersebut, karena kelak 

Allah akan meminta pertanggung jawabannya itu. Dalam islam sudah ada aturan-

aturan yang berkaitan tentang pemimpin yang baik diantaranya. Seorang 

pemimpin harus memiliki sifat Amanah seperti ayat yang dibawah ini: 

 

                                                             
3
 Departemen Agama RI,Al-quran dan Terjemahnya, (Penerbit CV diponogoro, Bandung 

,2009), h.144 
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Artinya: Hai oran-orang yang beriman, jangan lah kamu menghianati Allah 

dan Rasul ( Muhammad) dan (juga) jagan lah kamu menghianati  amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.
4
  

Sifat amanah sangat lah penting bagi seorang pemimpin, karena amanah 

lah akan membawa kita kejalan yang lurus jalan yang di ridoi Allah SWT, kalau 

seorang pemimpin tidak amanah maka yang dipimpinnyah pun akan dirugikan, 

seperti dalam suatu organisasi apabila seorang pemimpinnya tidak amanah maka 

akan berdampak kepada apa yang dIa pimpin. Bukan hanya Amanah seorang 

pemimpin juga harus memiliki sifat Adil, seperti dalam al-quran dibawah ini: 

                           

                           

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan  dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

maha mendengar lagi maha melihat.”
5
  

Seorang pemimpin harus lah memiliki sifat adil, adil dalam artian tidak 

memihak kepada siapa-siapa melain kan dya memberikan kepada yang memang 

berhak memiliki atau mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan sesuai 

aturan baik secara agama maupun dimata hukum. Bukan hanya sifat Amanah dan 

                                                             
4
 Op.Cti 

5
 Op.Cit 
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Adil seorang pemimpin juga haru memiliki Ilmu agar selalu menjalankan 

tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, seperti dijelaskan ayat di bawah ini: 

                             

      

Artinya:” Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa 

ilmu pengetahuan: maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah 

disesatkan allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.”
6
 

Hidup tanpa Ilmu bagai malam tanpa lampu, tidak bisa dibayangkan 

apabila seorang pemimpin tanpa memiliki ilmu, apalagi kalau seorang pemimpin 

tersebut jauh dari ilmu agama ia hanya mengikuti hawa nafsu nya saja, dan 

ketahuilah apa saja yang kita perbuat didunia ini semua ada balasannya. 

Negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dalam 

menjalankan pemerintahannya. Dimana dalam setiap kehidupan bermasyarakat 

selalu mempertimbangkan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan 

kepentingan pribadi. Wadah organisasi yang Demokratis, tidak terlepas dari partai 

politik. Partai Politik adalah Institusi yang di anggap penting dalam sistem 

demokrasi moderen saat ini. Hal tersebut terjadi karena partai politik memegang 

peranan penting dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya 

partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik.
7
 

Definisi partai politik secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik 

adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 

                                                             
6
 Op.Cit 

7
Peraturah Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Dan 

Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, (Jakarta , Rineka Cipta, 2005),  h.43 
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orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Sedangkan tujuan kelompok ini 

adalah untuk memperoleh kekuasan politik  dan merebut kedudukan politik  

dengan cara konstitusionil guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanan 

mereka.
8
 Didalam Negara yang Demokratis partai politik menyelenggarakan 

fungsinya sebagai berikut: 

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik 

Komunikasi politik adalah transmisi informasi yang relevan secara politis dari 

satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem 

sosial dan sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik. 

Dan proses sosialisasi, partisipasi  dan perekrutan tergantung  pada 

komunikasi. Komunikasi dari pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap adalah 

fundamental pada ketiga hal tadi, karena semuanya menentukan bentuk 

aktivitas politik individu yang bersangkutan.
9
 

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik 

Sosialisasi politik merupakan  proses bagaimana memeperkenalkan sistem 

politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan  

serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik 

ditentukan oleh lingkungan sosisal, ekonomi dan budaya  di mana individu 

berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman  serta 

                                                             
8
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

Cet. Ke-.27 h.163  
9
Michel Rush Phillip  Althoff; Alih Bahasa Kartini Kartono, Pengantar Sosiologi Politik, 

(Jakarta, Rajawali Pers, 2008), h.253 
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kepribadiannya. Oleh karena itu sosialisasi politik  dalam beberapa hal 

merupakan konsep kunci sosiologi politik.
10

 

3. Partai sebagai sarana rekrutment politik 

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat 

untuk turut aktif dalam kegiatan politik  sebagai anggota partai (political 

recruitment). Dengan demikian partai politik  memperluas partisipasi politik. 

Juga diusahakan untuk menarik golongan muda  untuk di didik menjadi kader 

yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of 

leadership).
11

 

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) 

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat 

merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik partai politik berusaha 

untuk mengatasinya.
12

 Fungsi partai politik salah satunya adalah pendidikan 

politik. Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, 

khususnya diarahkan kepada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan 

diri sebagai pribadi otonom bebas dan pada sosialisasinya, dalam kaitannya 

dengan statusnya sebagai masyarakat sosial selaku warga negara. 

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi 

dua. Pertama peran dan fungsi internal organisasi, dalam bidang tersebut partai 

politik memegang peranan penting untuk memberikan pembinaan edukasi, 

pembekalan, kaderisasi, dan memberikan doktrin kepada kadernya guna 

melanggengkan ideologi politik partainya. Pengkaderan merupakan proses 

                                                             
10

 Ibid, h.25 
11

 Miriam Budiardjo, Op. Cit., h.164 
12

Ibid, h.164 
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bertahap dan terus-menerus sesuai tingkatan capaian situasi dan kebutuhan 

tertentu yang memungkinkan seseorang kader dapat mengembangkan potensi 

akal,fisik,dan moral sosialnya. Banyaknya kasus-kasus yang melanda partai-partai 

politik islam di indonesia akhir-akhir ini, menimbulkan bannyaknya tanggapan 

beragam dikalangan masyarakat pada umumnya. 

 Seharusnya peran partai politik di Indonesia sebagai agen pencerahan. 

Sebab partai politik mengemban peran dan fungsinya kalau saja dijalankan secara 

konsisten akan membawa perubahan pada peningkatan kualitas kader partai 

politik tersebut. Salah satunya fungsi partai politik melakukan perekrutan. Namun 

pada kenyataannya partai politik kurang maksimal dalam melakukan perekrutan 

anggotanya sehingga berdampak pada kualitas kadernya. 

Pada kenyataannya partai politik islam di Indonesia tidak hanya PKB  

belum mampu mengatasi krisis kepercayaan yang ada pada masyarakat sehingga 

berdampak pada elektabilitas partai itu sendiri. Para pengurus partai politik 

seharusnya lebih bersikap bijaksana dalam memposisikan partai politik agar tidak 

dianggap partai politik sebagai perahu tumpangan saja. Pada kenyataanya partai 

politik hanya berfungsi sebagai perahu tumpangan untuk mendapat kekuasaan dan 

jabatan (eksekutif dan legislatif), kalau partai tak menjalankan fungsinya sebagai 

wahana untuk mencetak kader pemimpin, maka dari mana kader pemimpin partai 

akan muncul.  

Masyarakat yang pada mulanya simpati terhadap partai-partai islam 

tertentu menjadi kecewa dan sangat menyayangkan sikap-sikap oknum para elit 

partai politik yang memanfaatkan kedudukan serta kekuasaannya demi 
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kepentingan pribadi. Hal ini tentu sangat disayangkan, dimana justru partai politik 

tersebutlah yang selalu giat melakukan himbauan dan ajakan untuk selalu berbuat 

baik serta menyerukan anti korupsi dan menjadi partai politik yang bersih pada 

setiap kader-kadernya. 

 Problematika yang sangat krusial dimiliki oleh partai PKB Kota Bandar 

Lampung yaitu kepercayaan masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap partai 

yang berbasis islam tersebut. Serta iklim pemilih yang lebih cendrung melihat 

partai yang memberikan sogokan atau serangan fajar. Sifat pragmatisme para 

pemilih yang menjadi faktor prolehan kursi di legislatif Kota Bandar Lampung 

hanya satu. Menurut Suryani M Nur selaku wakil ketua dewan tanfidz  DPC PKB 

Kota Bandar Lampung, menurut beliau  belajar dari pemilihan legislatif 2014 

untuk melakukan kaderisasi yang bertujuan memperoleh kader yang diharapkan 

mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam memberikan suaranya 

pada PKB.
13

Proses pembentukan seorang kader tentu menjadi tantangan tersendiri 

bagi sebuah partai.  

Kedua peran dan fungsi partai politik secara eksternal yakni partai politik 

sebagai wadah dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan pendidikan 

politik kepada masyarakat luas, Bangsa dan Negara. Kehadiran partai politik juga   

Memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa 

kondisi, situasi masyarakat menjadi lebih baik.
14

 

Fungsi pengkaderan merupakan cara bagaimana PKB merekrut kader yang 

tepat tidak memalukan, karena keberadaan kader merupakan masa depan 

                                                             
13

 Suryani M,Nur, Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB,Wawancara tanggal 3 desember 

.2016 
14

 Firmansah, Op.Cit. h. 70 
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keberadaan partai. Jika partai politik tidak menghasilkan kader yang berkualitas 

dari proses pengkaderan maka akan berdampak pada kemajuan partai kedepannya. 

Perekrutan kader dilakukan dengan sistem yang terbuka sehingga dapat 

diharapakan kader yang bemental korup tidak memiliki tempat dalam partai. 

Apalagi sekedar memiliki kader yang dianggap punya nilai jual untuk mencari 

dukungan suara.  Perekrutan partai politik kader yang belum  memiliki kualitas 

cukup baik. Penyebab dari kurangnya kualitas kader terdapat tiga faktor sebagai 

berikut: 

a. Kaderisasi kurang berjalan dengan baik sehingga berdampak pada kualitas 

kader. 

b. Kurangnya minat simpatisan yang berkualitas. 

c. Anggaran keuangan yang tidak memadai. 

Proses pengkaderan seharusnya dapat menyiapkan sumber daya kader agar 

kelak menjadi pemimpin yang mampu menjalankan fungsi dan peran 

organisasi yang lebih baik. 

Dalam pengkaderan terdapat dua personal yang penting yaitu: 

1) Usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan 

kemampuan baik ketrampilan maupun pengetahuan 

2) Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumber daya manusia 

organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda. Dalam hal ini 

merupakan bentuk pendidikan politik. 

Kader suatu partai politik adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan 

dengan berbagai ketrampilan dan disiplin ilmu, sehingga memiliki kemampuan 
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yang di atas rata-rata orang umum. Oleh karena itu jika di latih yang dilakukan 

oleh partai, agar kader memiliki kemampuan di atas rata-rata dari orang-orang 

umum.  

Fungsi dari kaderisasi atau pencetakan calon pemimpin tidak terlepas dari 

penanaman etika-etika politik islam. Kaderisasi merupakan salah satu media 

rekrutmen, pemantapan komitmen dan ideologi politik. Pengembangan kapasitas 

personal dan penguatan kelembagaan partai yang berorientasi jangka panjang, 

sebab tanpa kaderisasi partai layaknya seperti organisme yang sulit ber Kriteria 

kader yang mengerti visi, misi serta flatfrom dari PKB merupakan standar yang 

tidak bisa diabaikan sehingga Partai politik islam yaitu PKB dapat dipercaya oleh 

masyarakat, khususnya Partai PKB tingkat DPC kota Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu :  

1. Bagaimanakah pola pengkaderan DPC PKB Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat dalam pengkaderan DPC PKB  

kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penulisan skripsi ini di bagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pola pengkaderan DPC PKB Kota Bandar Lampung  
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2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengkaderan  

DPC PKB kota bandar lampung. 

b. Adapun manfaat penelitian  ini adalah: 

 Penelitian ini berguna sebagai sarana mengembangkan khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang politik  terutama untuk jurusan Pemikiran Politik 

Islam yang berkaitan dengan pola pengkaderan salah satu partai politik  selain 

itu sebagai masukan bagi partai politik yang terkait informasi tentang 

pengembangan partai melalui pola pengkaderan yang benar sehingga 

mendapat kader-kader yang berkualitas khususnya Dewan Pimpinan Cabang 

Kota Bandar Lampung. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

 Dilihat dari jenis penelitian ini, adalah penelitian lapangan atau “ Field 

Research” yaitu penelitian yang dilakukan mengangkat data yang ada dilapangan. 

Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan sejarah, 

stuktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari Partai Kebangkitan Bangsa kota 

Bandar Lampung. 

Selain jenis penelitian lapangan, penelitian ini juga berjenis penelitian  “Library 

Reserch” yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi 

dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam 
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perpustakaan.
15

Adapun data pustaka dipergunakan untuk memperoleh data 

dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber informasi berbagai 

bahan bentuk bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik 

pembahasan dalam penelitian ini, untuk  kemudian diolah menjadi landasan teori. 

b. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, 

gejala-gejala atau kelompok tertentu.
16

Peneliti memilih deskriptif untuk 

menggambarkan tentang DPC PKB Kota Bandar Lampung 

2. Populasi dan sampel 

a. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti atau yang akan 

dijadikan objek penelitian.
17

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus 

pimpinan dewan cabang partai kebangkitan bangsa Kota Bandara Lampung dan 

unsur masyrakat. 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian objek yang diselidiki dari seluruh objek 

penelitian.
18

 Penentuan jumlah sampel dipilih secara sampe quota karena setiap 

stratum (lapisan/subjek menurut lapisan-lapisan) ditentukan berdasarka sifat-sifat 

                                                             
15

Ibid,.h. 28 
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta, Bhineka 

Cipta, 1997), h. 105 
17

 Ibid,h.105 
18

 Cholid Narbuto Dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,(Jakarta,Bumi 

Aksara,2008),Cet.IX,h.107 
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atau ciri-ciri yang mempunyai pengaruh terhadap objek yang akan diteliti. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yaitu, 3 orang dari pihak DPC PKB Kota 

Bandar lampung dan 10 orang dari unsur masyrakat yang telah mengikuti 

pengkaderan. 

 Adapun Pihak PKB DPC Kota Bandar Lampung Penulis  jadikan responden 

yaitu: Taupik Qurahman, Suryani M. Nur ,Yulia Sayfitri.S.Kom dan unsur 

masyarakat yang penulis jadikan informen adalah yaitu: Eri Riawati, Nurhasanah, 

Jelita, Fauziah imah sari, Eka febriani, Fauzan, Nana karlina,Juanda, Wahyudi 

alif, Rantika dewi. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam usaha menghimpun data penelitian, maka penulis menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara (Interview) 

 Metode wawancara (interview) adalah Metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada 

tujuan penelitian.
19

 

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data-data dengan letak 

geografis, stuktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari Partai Kebangkitan 

Bangsa serta Pola  dalam melakukan Pengkaderan. 

 

 

                                                             
19

 Iqbql Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya, (Bogor, Ghalia 

Indonesia,2002), h.11 
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b. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, 

notulen rapat, agenda kegiatan, progaram kerja, anggaran dasar rumah tangga, 

serta dokumen penting lainnya.
20

 Tataran operasionalnya peneliti program kerja 

Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini penting peneliti pergunakan untuk menyertai 

dan sebagai penjelas sumber data.  

4. Analisis Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, 

maka langkah berikutnya adalah menggunakan analisa data kualitatif, yaitu data 

yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari 

hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data verbal, atau masih dalam bentuk 

keterangan-keterangan saja.
21

 . 

Analisis deskriptif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-

kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.  Maka 

dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu cara 

berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-

fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum.
22

 

                                                             
20

 Ibid,.h.11 
21

 Syaipan Djambak, Metodologi Penelitian, ( Palembang, Universitas Sriwijaya, 1998), 

h.78 
22

 Sutrisno Hadi, Op.Cit., h.42 
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Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, 

diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau 

kesimpulan yang besifat umum.
23

 Maksud dari metode ini yaitu suatu cara 

menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau 

kasus yang konkrit terjadi. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada karya ilmiah yang serupa dengan 

judul ini. Akan tetapi, dalam penelitian berbentuk buku, karya ilmiah, dan skripsi 

yang mengkaji tentang pendidikan politik masyarakat pernah dilakukan oleh: 

1.Skripsi  yang berjudul “ Pendidikan Politik Partai NasDem Sebagai Strategi 

Dalam Pembinaan Kader”, yang ditulis oleh Desi Elista Jurusan Ilmu Politik, 

Universitas Sumatra Utara. Skripsi ini menyoroti tentang NasDem dalam 

memberi pendidikan politik untuk pembinaan kader di Kota Bengkulu. 

2.Karya ilmiah yang berjudul” Manajemen Pengkaderan Partai Kebangkitan 

Bngsa (PKB) DPW Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan 

pendidikan politik calon anggota legislatif”yang ditulis oleh Abdul Hadi Jurusan 

Menejemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Skripsi ini menyoroti tentang telaah 

perencanaan serta pengawasan  dari sistem manajemen PKB DPW DIY. 

3.Karya ilmiah yang berjudul Fungsi Pendidikan Politik Partai  Demokrat Study 

pelaksanaan pemilu 2009 karya Ikhwanudin, hanya terfokus kepada bentuk 

pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai Demokrat kepada para kadernya 

                                                             
23

 Nana Sudjana, Prosedur Karya Ilmiah, (Bandung, Sinar Baru, 1991), h.6 
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pada pemilu legislatif tahun 2009. Isi karya ilmiah ini terfokus kepada pendidikan 

politik yang dilaksanakan oleh partai yang bersifat eksklisif dan formalitas untuk 

para kadernya saja. 

Terlihat bahwa dari penelitian-penelitian tersebut di atas telah ada peneliti 

yang melakukan penelitian tentang Partai Politik, yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian lainnya adalah bahwa penelitian ini membahas atau mengkaji 

tentang pola atau bentuk usaha yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa dalam 

meningkatkan kualitas kader partai di Kota Bandar Lampung. 
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BAB II 

 

KADERISASI DAN PARTAI POLITIK 

 

A. Kaderisasi 

1. Pengertian Kaderisasi 

Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga 

kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi 

sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. 

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena 

merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Tanpa kaderisasi, 

rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan 

tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis.
1
 

Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja 

yang mandiri dan berkelanjutan. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan 

calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah 

organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan 

dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia 

memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum. Bung Hatta pernah 

menyatakan kaderisasi dalam kerangka kebangsaan, “Bahwa kaderisasi sama 

artinya dengan menanam bibit. Untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa 

depan, pemimpin pada masanya harus menanam.” 

                                                 
1
Gibson, Ivancevich and Donnelly. (1995) Oragnizations, 8 Ed. Alih bahasa oleh: Nunur 

Ardiani. Organisasi, Edisi 8 Jilid I.( Jakarta: Binarupa Aksara,1996), h.26 
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Pandangan umum mengenai kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan 

menjadi dua ikon secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan kedua, 

sasaran kaderisasi (obyek). Untuk yang pertama, subyek atau pelaku kaderisasi 

sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan 

dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi 

regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua 

adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu 

yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Sifat 

sebagai subyek dan obyek dari proses kaderisasi ini sejatinya harus memenuhi 

beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader-kader 

organisasi yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologis. 

Sebagai subyek atau pelaku, dalam pengertian yang lebih jelas adalah 

seorang pemimpin. Bagi Bung Hatta, kaderisasi sama artinya dengan edukasi, 

pendidikan Pendidikan tidak harus selalu diartikan pendidikan formal, atau dalam 

istilah Hatta “sekolah-sekolahan”, melainkan dalam pengertian luas. Tugas 

pertama-tama seorang pemimpin adalah mendidik. Seorang pemimpin hendaklah 

seorang yang memiliki jiwa dan etos seorang pendidik. Memimpin berarti 

menyelami perasaan dan pikiran orang yang dipimpinnya serta memberi inspirasi 

dan membangun keberanian hati orang yang dipimpinnya agar mampu berkarya 

secara maksimal dalam lingkungan tugasnya. Sedangkan sebagai obyek dari 

proses kaderisasi, sejatinya seorang kader memiliki komitmen dan tanggung 

jawab untuk melanjutkan visi dan misi organisasi ke depan. Karena jatuh-

bangunnya organisasi terletak pada sejauh mana komitmen dan keterlibatan 
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mereka secara intens dalam dinamika organisasi, dan tanggung jawab mereka 

untuk melanjutkan perjuangan organisasi yang telah dirintis dan dilakukan oleh 

para pendahulu-pendahulunya.
2
 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam hal kaderisasi adalah 

potensi dasar sang kader. Potensi dasar tersebut sesungguhnya telah dapat dibaca 

melalui perjalanan hidupnya. Sejauh mana kecenderungannya terhadap problema-

problema sosial lingkungannya.
3
 Terdapat semacam landasan berfikir atau filosofi 

kaderisasi yang harus mendapatkan porsi perhatian oleh setiap 

organisasi/pergerakan. Yaitu: harus ditemukan upaya mencari bibit-bibit unggul 

dalam kaderisasi. Subyek harus mampu menawarkan visi dan misi ke depan yang 

jelas dan memikat, serta menawarkan romantika dinamika organisasi yang 

menantang bagi para kader yang potensial, sehingga mereka dengan senang hati 

akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi. Untuk 

dapat menjalankan peran tersebut, maka organisasi atau sebuah pergerakan harus 

terlebih dahulu mematangkan visi-misi mereka; dan termasuk sikap mereka 

terhadap persoalan mendesak dan aktual kemasyarakatan; serta pada saat yang 

sama tersedianya para pengkader yang handal, untuk menggarap bibit-bibit 

potensial tadi.  

Kader-kader potensial, setelah mereka memahami dan meyakini 

pandangan dan sistem yang telah diinternalisasikan, maka jiwanya akan terpacu 

untuk bekerja, berkarya dan berkreasi seoptimal mungkin. Maka, di sini, 

organisasi/pergerakan dituntut untuk dapat mengantisipasi dan menyalurkannya 

                                                 
2
Rivai, veithzal.Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. (Jakarta: PT. Raja Gravindo 

Persadda,2007), h.29. 
3
Jusuf Udaya, Teori Organisasi: Struktur, Desain &Aplikasi, (Jakarta,Arcan,1990),h.45. 
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secara positif. Dan memang sepatutnya organisasi/pergerakan mampu 

melakukannya, karena bukankah yang namanya organsiasi/pergerakan berarti 

terobsesi progresif bergerak maju dengan satu organisasi yang efisien dan efektif. 

Belakangan ini, sudah dimulai upaya ke arah kaderisasi yang berorientasi 

pada karya dan aksi sosial dalam level general, berupa penumbuhan dan stimulasi 

etos intelektual dan sosial. Jadi, bagaimana menggabungkan atau menemukan 

konvergensi yang ideal antara aktifitas berpikir (belajar) sebagai entitas 

mahasiswa dan aktifitas aksi sosial sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai 

tekstual-normatif. Dengan kata lain, harus ditemukan titik keseimbangan antara 

nilai-nilai tekstual-normatif tadi dengan realitas-kontekstualnya. Urgensi   dari 

kaderisasi berkala yang dilakukan oleh organisasi apapun.  

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh 

tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan 

pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan 

mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang 

tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang 

lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala 

dimensinya.
4
 

Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari 

kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, 

wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki 

kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan. 

                                                 
4
M.Syafaat Habib, Pedoman Dakwah, (Jakarta, Wijaya, 1992), h.242  
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Kaderisasi adalah proses pendididkan jangka panjang untuk 

pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan 

nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh. 

Kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon secara 

umum.Pertama, pelaku kaderisasi (subyek).Dan kedua, sasaran kaderisasi 

(obyek).Untuk yang pertama, subyek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi 

adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah 

organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan 

kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah obyek dari 

kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu yang dipersiapkan dan 

dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. 

a. Aspek kaderisasi
5
: 

Kaderisasi haruslah holistik.Banyak aspek yang harus tersentuh oleh 

kaderisasi untuk menghasilkan kader yang ideal.Aspek tersebut adalah 

1. Fisikal (kesehatan) 

2.  Spiritual (keyakinan, agama, nilai) 

3. . Mental (moral dan etika, softskill, kepedulian) 

4.  Intelektual (wawasan, keilmuan, keprofesian) 

5.  Manajerial (keorganisasian, kepemimpinan) 

Dari setiap aspek, harus ada sinergi dan keseimbangan agar tiap aspek bisa 

menunjang aspek yang lainnya sehingga potensi kader teroptimalisasi. 

 

                                                 
5
 Sondang.P.Siagian, Fungsi Manajerial, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), h. 169 
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b. Sistem Kaderisasi Rasulullah 

Proses kaderisasi merupakan hal yang sangat penting dalam dakwah 

kampus. Kaderisasi mempunyai fungsi produksi dan regenerasi. Proses kaderisasi 

dalam dakwah yang baik akan memproduksi dan mencetak kader yang baik pula. 

Secara kualitas dan kuantitas mempunyai kekuatan yang dapat mewujudkan visi 

dan misi dakwah.Karena pengkaderan tidak hanya berkaitan dengan perekrutan 

anggota saja tapi di samping itu perlu ada konsepan dalam pola pembinaan 

anggota baru sehingga menjadi anggota bagus yang siap diberi amanah 

dimanapun. Proses kaderisasi dakwah kampus harus mampu membentukan 

pemikiran, kepribadian, dan perilaku islami yang diharapkan. 

 Proses kaderisasi merupakan tugas mulia yang tidak mudah dan bukan 

suatu persoalan yang sederhana. Maka dibutuhkan kinerja bersama untuk 

mewujudkan regenerasi tangguh itu dengan berbagai pihak yang ada di dalam 

organisasi tersebut dan dibutuhkan mekanisme yang baik dalam rangka mencetak 

output kader yang diharapkan yakni mempunyai iltizam terhadap dakwah. 

Rasulullah Muhammad saw merupakan contoh pemimpin luar biasa yang 

sangat layak kita contoh sistem kaderisasinya. Melalui tangan dingin nya 

pengaruh islam menyebar keseluruh pelosok dunia hanya dalam tempo 23 tahun 

sejak kerasulannya. Kader-kadernya banyak mencatatkan tinta emas dalam sejarah 

kehidupan manusia. Misalnya, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah 

pengaruh islam semakin kuat dengan banyaknya daerah kekuasaan islam saat itu. 

Banyak daerah yang dikuasai seperti kekuasaan Kekaisaran Byzantium dan Persia 

yang meliputi Palestina, Suriah, Iran, dan Turki. 
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Kaderisasi menurut islam diartikan sebagai usaha mempersiapkan calon-

calon pemimpin hari esok yang tangguh dalam mempertahankan dan 

mengembangkan identitas khairu ummah, umat terbaik. Ini sesuai dengan seruan 

Allah dalam Al-Qur‟an. 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah.Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 

mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 

fasik.” (Q.S. Ali Imran : 110)
 6

  

Proses kaderisasi membutuhkan keteladanan. Seperti yang dicontohkan 

Rasulullah, yaitu dengan melakukan apa yang ia katakan. Sehingga kadernya 

menjadi taat dan melaksanakan apa yang beliau serukan. Allah swt juga telah 

mengingatkan kunci kaderisasi yang sukses dalam Al-Qur‟an. 

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu 

yang tidak kamu kerjakan?Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (Q.S. Ash-Shaff : 2-3)
7
  

Selanjutnya Rasulullah dalam melakukan kaderisasi selalu teratur dan 

terencana.Contoh diatas sudah cukup membuktikan bahwa kaderisasi yang beliau 

bangun selalu terencana dengan sangat baik.Allah swt memberi kunci kaderisasi 

selanjutnya dalam Al-Qur‟an. 

                                                 
6
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, ( Surabaya, TRI Karya, 2004), 

h. 62 
7
Ibid,h.805 
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“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 

kokoh”(Q.S. Ash-Shaff : 4) 

Pengkaderan adalah sebagai ruh dari organisasi dan menjadi sarana 

regenarasi.Disinilah dibutuhkan ilmu manajemen organisasi, hal ini penting untuk 

menjaga agar kaderisasi tetap berlangsung. Jika manajemen organisasinya lumpuh 

maka hampir dapat dipastikan kaderisasinya juga akan lumpuh
8
. 

Kaderisasi yang sukses tidak lepas dari peran pemimpin yang menjalankan 

tugas dengan baik. Itulah beberapa kiat yang Rasulullah lakukan dalam 

melakukan kaderisasi hingga meluasnya islam di seluruh dunia. Integrasikan 

sistem kaderisasi partai politik dengan sistem kaderisasi Rasulullah maka 

kaderisasi akan terus berjalan dan berkembang. Selanjutnya bila kaderisasi 

Rasulullah ini dibawa dan diterapkan dalam masyarakat maka akan tercipta 

masyarakat madani.  

c. Kaderisasi Kepemimpinan 

Diantara sekian sumber daya politik dalam dunianya partai politik.Selain 

sumber daya informasi, sumber daya finansial, sumber daya jaringan dan sumber 

daya tekhnologi informasi. Adalah sumber daya manusia memegang peranan yang 

paling penting dalam berpolitik, organisasi partai politik tidak digerakkan oleh 

mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia. 

Dengan demikian cara organisasi partai politik dalam mendapatkan 

manusia yang memiliki kemampuan dan intergritas tinggi merupakan tantangan 

                                                 
8
 Cheppy Hari Cahyono, Ilmu Politik dan Perspektif,  (Jakarta, Rajawali Press,2004),h.24 
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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 pragmatisme 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, 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.
9
 Sebagai berikut ini: 

1. Ketidak sesuaian paham ideologis antara orang-orang yang direkrut dengan 

organisasi partai politik yang bersangkutan 

2. Terjebaknya , suatu partai politik pada pragmatisme jangka pendek yang 

menjadikan organisasi partai politik sebagai kendaraan untuk berkuasa  

Fakta tersebutlah yang banyak mengisi tanah air pada masa ini. Hanya 

dengan modal popularitas sebagai aktor di medan lagi kemudian diangkat untuk 

berlaga dalam dunia politik. Padahal dalam politik,  tidak hanya cukup dengan 

modal tampang dan ketenaran saja.  Dari kalangan artis, selebriti, bintang 

                                                 
9
 Richard L.Daft, Manajemen, (Jakarta, Erlangga,2002), h.8 



28 

 

 

penyayi, actor lawakan mewarnai kompetisi politik menuju jabatan politik sebagai 

representasi rakyat nantinya.
10

 

Tentu saja tidak berarti bahwa cara ini salah. Misalnya di Amerika Serikat 

pun digunakan cara seperti ini. Contoh besarnya adalah Ronald Reagen yang 

menyusuri jenjang karir politik hingga akhirnya menjadi orang nomor satu di 

Negara adikuasa itu. Contoh yang lain, ada nama beken Arnold Schwarzenegger 

 yang memulai karis sebagai bintang film keras dan akhirnya menjadi Gubernur di 

California. Tapi mesti dingat bahwa munculnya aktor-aktor tersebut tidak semata-

mata  di dasarkan pada ketenaran mereka saja. Partai  politik boleh saja merekrut 

anggota partai politik untuk dinobatkan sebagai bakal calon anggota DPR di 

kemudian hari.Namun tidak boleh melupakan peran dan fungsi kaderisasi dalam 

struktur kepartaian.Karena bagimana mungkin imentransfer ideology dan warna 

partai jika partai politik tersebut.Cenderung memainkan politik instan. 

Ruginya bukan hanya pada rakyat yang diwakilinya kelak. Pasti kader 

yang telah menempati jabatan politik di parlemen  ketika tidak memilki 

kecerdasan kognitif, emosional, dan konatif. Untuk mentrasmisikan ideologi 

partai dalam segala bentuk kebijakan peraturan perundang-undangan. Maka akan 

memukul balik juga partainya. Sebagai partai yang dibawah dalam fraksi di 

parlemen otomatis akan merusak citra partai.
11

 

Oleh karena itu, sistem kaderisasi dalam partai politik.Mesti diefektifkan 

dalam membentuk kader yang berintegritas, professional, kredibel.Untuk 

menawarkan (suplay) produk politik yang berkulitas kepada ceruk pasar 
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 Hafied Canggara, Komunikasi Politik,(Jakarta, Rajawali Press,2002), h.66 
11
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29 

 

 

pemilih.Sisem kaderisasi jika dibuka tujuan dan substansi utamanya adalah 

membentuk kader yang memiliki jiwa kepemimpinan.Sehingga caleg tersebut 

dapat berperan baik di parlemen. Terkait dengan itu partai politik perlu melakukan 

pemberdayaan.  Kenneth A Bullen, mengemukakan secara jelas mengenai 

pemberdayaan politik sebagai salah satu komponen dari usaha pemberdayaan 

parpol adalah kapasitas parpol. Setiap parpol harus mempunyai capacity dan 

capability atau kapasitas parpol dan kemampuan untuk memperoleh kekuasaan 

dengan memenangkan pemilu.Salah satu kapasitas parpol adalah kapasitas 

absorsi. 

Kapasitas absorsi adalah kemampuan memperoleh kekuasaan untuk 

memerintah dukungan dari anggota masyarakat
12

. Karenanya Parpol tanpa 

kapsitas absorsi sama dengan manusia tanpa jiwa. Semakin tinggi kapasitas  

absorsi suatu parpol maka semakin mantap pula legitimasinya di kalangan 

masyarakat. Atau semakin rendah kapasitas absorsi sebuah parpol maka semakin 

hilang peluangnya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan hilang pula 

peluangnya untuk memerintah. 

Karena itu, tanpa legitimasi dari partai politik maka tidak mampu 

mendapat kapasitas absorsi.Cara yang terbaik dilakukan oleh Parpol mendapatkan 

kapasitas absorsi adalah dengan melahirkan kader yang memiliki karakter calon 

yang berjiwa kepemimpinan. Tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan oleh 

partai politik kecuali mengefektifkan sistem kaderisasi anggota. Di samping 

Parpol konsisten untuk melakukan transpransi kepada kader yang berkulitas untuk 
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 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi Pertama, 

(Jakarta: Modern English Press. 1991), h. 1177 
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berlaga dalam perekrutan bakal calon anggota DPR. Pasti akan ditemukan sumber 

daya manusia yang berkualitas pula.
13

 

Jika kader berkualitas, sejatinya pejabat publik terpilih, yang telah lolos 

proses perekrutan akan baik pula. Kalau sudah demikian bukan hal mustahil peran 

partai politik mewujudkan Negara yang mampu mendongkrak kesejahteraan 

ekonomi rakyat akan Nampak pula. Itulah tujuan ideal dari partai politik sehingga 

penting untuk dilakukan perekrutan sumber daya manusia agar memiliki jiwa 

kepemimpinan nantinya. Menurut Khoiruddin, dalam memahami karakteristik 

kepemimpinan, bagi partai politik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mendorong lahirnya kepemimpinan dan sifat (nature) 

kepemimpinan, partai politik menginetgrasikannya dalam sistem dan metode 

kaderisasi mereka.Jelas hal ini tergantung pada kemampuan partai politik 

mentransformasikan ke dalam kader melalui penjenjangan kader dalam Anggaran 

Dasar Rumah Tangga mereka. Karena sekali lagi dikemukakan bahwa persoalan 

metode kaderisasi yang hendak diterapkan oleh partai politik, otoritas penuh 

berada di tangan partai politik.Undang-undang Partai Politik hanya memberikan 

kewajiban kepada partai politik agar melakukan kaderisasi untuk perekrutan 

anggota partai politik. 

Ada beberapa faktor mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat 

diperlukan antara lain
14

 : 

1. Dalam organisasi ada ketentuan periode kepemimpinan seseorang 
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 Rochajat Harun dan Sumarno, Komunikasi Politik Suatu Pengantar, (Bandung, Bandar 

Maju, 2006), h.89 
14

 Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Bangsa, (Jakarta, PT Gramedia, 2006), 

h.235. 
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2. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki 

kepemimpinannya diganti, baik secara wajar maupun tidak wajar. 

3. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan 

memimpin 

4. Kematian 

Dalam pelaksanaannya proses kaderisasi ada dua macam yaitu kaderisasi 

informal dan kaderisasi formal sebagai berikut: 

d. Kaderisasi Informal 

Kaderisasi informal merupakan sebuah proses atau usaha-usaha untuk 

mempersiapkan seorang calon pemimpin atau seorang kader yang dilaksanakan 

tidak secara berencana, teratur tertib,sistimatis, terarah dan disengaja serta tidak 

menggunakan kurikulum tertentu. Akan tetapi kaderisasi informal ini merupakan 

sebuah proses pendidikan sehari-hari yang dimulai dari sejak dini,baik itu proses 

belajar di sekolah, pendidikan yang diberikan keluarga dan lingkungan 

masyarakat setempat.
15

 Proses ini menekankan pembentukan kepribadian dan 

penanaman akhlak dan sikap yang baik dalanm jangka waktu yang lama. 

Kepribadian positif perlu dipupuk sejak dini dan seumur hidup. 

Dari proses kaderisasi informal ini dapat diketahui kelebihan seseorang calon 

pemimpin yang memiliki kepribadian positif. Hal ini bisa dilihat dari prestasinya, 

loyalitas dan dedikasinya adlam sebuah kelompok atau organisasi yang diikutinya, 

serta akhlak dan agamanya atau loyalitasnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
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 Ichalasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta, Tiara 
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e. Kaderisasi Formal 

Kaderisasi formal merupakan proses kaderisasi atau upaya mempersiapkan 

seseorang menjadi calon pemimpin yang dilaksanakan secara disengaja, terarah, 

teratur dan tertib, sistematis dan mengikuti kurikulum tertentu dalam jangka 

waktu tertentu yang berisi bahan-bahan teoretis dan praktik tentang 

kepemimpinan dan berbagai aspek pendukungnya.Beberapa usaha kaderisasi 

formal yang bersifat interen dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai 

berikut:  

1. Memberi kesempatan menduduki jabatan pemimpin pembantu 

2. Latihan kepemimpinan di dalam atau di luar organisasi 

3. Memberikan tugas belajar 

4. Penugasan sebagai pucuk pimpinan suatu unit 

Sedangkan kaderisasi formal yamh bersifat eksteren dapat ditempuh 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Menyeleksi sejumlah generasi muda lulusan lembaga pendidikan jenis dan 

jenjang tertentu untuk diangkat memimpin suatu unit yang sesuai atau 

ditugaskan magang sebelumnya. 

2. Menyeleksi sejumlah generasi muda lulusan lembaga pendidikan jenis dan 

jenjang tertentu, kemudian ditugaskan belajar pada lembaga pendidikan 

yang lebih tinggi baik di dalam dan di luar negeri sebelum ditempatkan 

pada posisi tertentu. 
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3. Memesan sejumlah generasi muda dari lembaga pendidikan formal dengan 

program khusus sesuai dengan bidang yang dikelola organisasi pemesan 

dengan syarat tertentu. 

4. Menerima sejumlah generasi muda dari lembaga pendidikan untuk 

melakukan kerja praktik di lingkungan organisasi. 

5. Memberikan beasiswa belajar bagi orang yang tidak mampu kemudian 

setelah lulus langsung ditempatkan pada jalur yang memberi peluang 

untuk melatih dan mempersiapkan diri menjadi pimpinan secara bertahap.  

2. Bentuk-Bentuk Kaderisasi
16

 

a. Kaderisasi Pasif 

Kaderisasi pasif dilakukan secara insidental dan merupakan masa untuk 

kenaikan jenjang anggota.Pada momen ini, anggota mendapatkan pembinaan 

learning to know dan sedikit learning to be.Pembinaan pasif sangat penting dan 

efektif dalam pembinaan dan penjagaan. 

b. Kaderisasi Aktif 

Kaderisasi aktif yaitu kaderisasi yang bersifat rutin dan sedikit abstrak, 

karena pada kaderisasi ini, anggotalah yang mencari sendiri „materi‟-nya.Pada 

momen ini, anggota mendapatkan pembinaan „learning to know‟, „learning to do‟, 

dan „learning to be‟ sekaligus.Maka dalam hal ini sangat penting untuk dipahami, 

bahwa setiap rutinitas kegiatan, haruslah memberdayakan potensi anggota 

sekaligus menjadi bentuk pembinaan dan pengembangan aktif bagi anggota. 
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Kaderisasi ini sangat baik dalam proses pembinaan, penjagaan, dan 

pengembangan secara sistematis. 

3. Pendidikan Politik Kader Partai
17

 

. a.  PewarisanNilai-Nilai Organisasi Yang Baik 

Proses transfer nilai adalah suatu proses untuk memindahkan sesuatu 

(nilai) dari satu orang ke orang lain (definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang tertulis atau yang sudah tercantum dalam 

aturan-aturan organisasi (seperti Konsepsi, AD ART, dan aturan-aturan lainnya) 

maupun nilai yang tidak tertulis atau budaya-budaya baik yang terdapat dalam 

organisasi (misalnya budaya diskusi) maupun kondisi-kondisi terbaru yang 

menjadi kebutuhan dan keharusan untuk ditransfer. 

b. Penjamin Keberlangsungan Organisasi 

Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang berarti dalam 

setiap keberjalanan waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang 

(ga itu-itu aja, ga ngandelin figuritas). Nah, keberlangsungan organisasi dapat 

dijamin dengan adanya sumber daya manusia yang menggerakan, jika sumber 

daya manusia tersebut hilang maka dapat dipastikan bahwa organisasinya pun 

akan mati. Regenerasi berarti proses pergantian dari generasi lama ke generasi 

baru, yang termasuk di dalamnya adanya pembaruan semangat. 

c. Sarana Belajar Bagi Anggota 

Tempat di mana anggota mendapat pendidikan yang tidak didapat di 

bangku pendidikan formal.Pendidikan itu sendiri berarti proses pengubahan sikap 
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dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam proses mendewasakan 

manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan.Pendidikan di sini mencakup 

dua hal yaitu pembentukan dan pengembangan.Pembentukan karena dalam 

kaderisasi terdapat output-output yang ingin dicapai, sehingga setiap individu 

yang terlibat di dalam dibentuk karakternya sesuai dengan output. Pengembangan 

karena setiap individu yang terlibat di dalam tidak berangkat dari nol tetapi sudah 

memiliki karakter dan skill sendiri-sendiri yang terbentuk sejak kecil, kaderisasi 

memfasilitasi adanya proses pengembangan itu. 

Pendidikan yang dimaksudkan di sini terbagi dua yaitu dengan pengajaran 

(yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada karakter) dan pelatihan (yang 

dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada skill).Dengan menggunakan kata 

pendidikan, kaderisasi mengandung konsekuensi adanya pengubahan sikap dan 

tata laku serta proses mendewasakan. Hal ini sangat terkait erat dengan proses 

yang akan dijalankan di tataran lapangan, bagaimana menciptakan kaderisasi yang 

intelek untuk mendekati kesempurnaan pengubahan sikap dan tata laku serta 

pendewasaan. 

 

B. Kualitas Kader
18

  

1. Kualitas Internal Kader 

a. Partisipasi Kader 

Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau 

perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. 

                                                 
18

Op.Cit,h.89   



36 

 

 

Menyatakan bahwa partisipasi dikembangkan untuk menyatakan atau 

menunjukkan peran serta (keikutsertaan) seseorang atau kelompok orang dalam 

aktivitas tertentu, sedangkan partisipasi anggota atau kader dalam partai 

politikberarti mengikutsertakan kader partai politik itu dalam kegiatan operasional 

dan pencapaian tujuan bersama. Banyaknya para kader yang belum memanfaatkan 

sumber daya yang mereka miliki dalam melakukan partisipasi pada partai politik . 

Hal ini menunjukkan kurang tumbuhnya rasa memiliki dari anggota atau kader 

sehingga kader masih memanfaatkan jalur lain dalam memenuhi partisipasinya di 

dalam partai politik tersebut. 

b. Solidaritas Antar Kader Partai Politik 

Kerjasama kader partai politik dimaknai sebagai upaya membangun ikatan 

solidaritas antar anggota, karena adanya sebuah ikatan mengenai perjuangan serta 

visi serta misi yang sama, ikatan solidaritas bisa dibangun secara lebih kongkrit. 

Ikatan solidaritas ini pada kenyataannya juga bisa dikembangkan untuk meraih 

tujuan gerakan yang lebih besar.Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

Solidaritas yang kuat antar kader dapat menjadi suatu kekuatan didalam mencapai 

tujuan partai politik tersebut. 

c. Kader Yang Juga Tokoh Masyarakat 

Kader  yang juga tokoh dalam masyarakat sehingga rangkap jabatan ini 

menimbulkan fokus perhatian terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga 

kurang menyadari adanya perubahan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya rangkap jabatan yang dimiliki oleh pengurus partai politik 
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menyebabkan kurang profesionalismenya pengurus dalam mengelola partai 

politik, namun juga dapat menambah popularitas partai politik tersebut. 

d. Kinerja Kader 

Kinerja kader yang belum layak, karena kemampuan serta sumber daya  

yang masih terbatas pada beberapa program kerja serta tugas pokok dan fungsi, 

yang belum terbinanya jaringan dan mata rantai jaringan dalam meningkatkan 

jumlah pemilih secara terpadu sehingga menyebabkan partai politik sulit untuk 

berkembang dikarenakan jumlah kursi pada legislatif. Kinerja para kader yang 

belum maksimal dapat  menyebabkan partai politik agak sulit untuk berkembang. 

e.  Ketrampilan Manajerial Kader 

Hal ini sebenarnya saling berkaitan dengan kualitas sumber daya insani 

dan masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik  

yang bersangkutan. Ketrampilan manajerial di partai politik sangat penting karena 

organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki manajemen yang baik 

koperasi tidak akan berkembang tanpa fungsi pengaturan yang terarah. Dan dalam 

perencanaan program kerjapartai politik yang bersangkutan harus mampu 

diterjemahkan oleh tim manajemen berdasarkan kesepakatan di dalam rapat 

anggota tahunan (RAT). Kader yang memiliki ketrampilan manajerial mampu 

membuat partai politik yang bersangkutan menjadi lebih berkembang. 

f.  Kualitas Sumber Daya Manusia  

Para kader sertajumlah kader dan kualitas sumber daya manusia para para 

kader serta elit partai politik yang bersangkutan, partai politik yang pada  

umumnya dikelola oleh kader dengan status pendidikan yang tidak begitu tinggi, 
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sehingga kemampuan manajerialnya juga kurang memadai. Apalagi pelatihan 

sebagai media penambah wawasan dan kemampuan manajerialnya belum tersedia 

secara optimal. Kualitas sumber daya kader merupakan suatu hal penting dalam 

perkembangan partai politik yang bersangkutan secara keseluruhan. 

g. Pemilikan dan Pemafaatan Perangkat Teknologi Produksi dan 

Informasi  

 

Pemilikan dan pemafaatan perangkat teknologi produksi dan informasi 

yang belum memadai. Pada umumnya kader partai politik yang bersangkutan 

masih belum memiliki akses terhadap alat-alat komunikasi modern seperti 

jaringan internet. Banyak kader yang masih awam terhadap teknologi sebagai 

piranti manajemennya sehingga cukup lamban dalam memberikan berbagai 

informasi serta komunikasi terhadap konstituen. Kader partai politik yang 

bersangkuatan harus lebih tanggap dan lebih cepat dalam memperoleh informasi-

informasi agar tidak tertinggal dengan kader yang berasal dari partai politik yang 

lain, karena untuk memenuhi komunikasi antara partai dengan simpatisan serta 

konstituen bahkan orang awam sekali pun harus selalu mengikuti perkembangan 

zaman.  

2. Kualitas Eksternal Kader
19

 

a.  Komitmen Kader Dalam Partai Politik 

Komitmen kader dalam partai politikuntuk menempatkan partai 

politiksebagai soko guru perpolitikan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan kerja 

keras kader dalammenguasainya sebagian dewan legislatif serta perolehan suara 
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dalam pemilihan yang tinggi di tingkat Kota, Kabupaten, provinsi bahkan di 

tingkat Nasional. 

b. Pelatihan, Pendidikan Serta Penyuluhan Pada Kader 

Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan. Pengetahuan kader terhadap makna 

dan hakekat partai, wujud dari kinerja partai politik yang bersangkutan, hak dan 

kewajiban anggota di dalam berkoperasi belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. 

Pelatihan dan penyuluhan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

insani anggota, meningkatkan kemampuan manajerial.Kualitas dan ketrampilan 

yang dimiliki kader partai politik yang bersangkutan itu sangat penting. Karena 

dengan meningkatkan ketrampilan dapat menghasilkan produk (kandidat serta 

visi,misi, serta program kerja yang dijual pada konstituen) yang berdaya saing dan 

dapat memajukan partai politik. 

c. Iklim Pendukung Perkembangan Kader 

Suasana (iklim) untuk suburnya pertumbuhan kader tidak dapat datang 

begitu saja. Untuk itu partai politik berusaha menciptakan suasana yang dapat 

mendorong pertumbuhan kaderi dengan cara mengadakan koordinasi-koordinasi. 

Dengan koordinasi-koordinasi tersebut dimaksudkan agar kader yang 

bersangkutan dapat berkembang serta tumbuh. 

d. Jaringan Antar Kader 

Jaringan kader merupakan suatu tempat untuk mencari wilayah cakupan 

konstituen yang lebih luas agar dapat memperoleh suara yang lebih besar pada 

pemilihan. Bahwa kinerja kader umumnya terfokus pada internal partai politik 

yang bersangkutan yang belum terbentuk jaringan kader. Partai politik akan lebih 
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berdaya saing jika partai politik mampu membentuk jaringan antar kader. Melalui 

jaringan yang kuat, partai politik akan mampu memenangkan pemilihan umum 

atau menguasai dewan legislatif maupun eksekutif dengan meningkatkan kualitas 

serta kinerja para kadernya. Dapat dijelaskan bahwa jaringan adalah suatu faktor 

pendukung yang mempunyai kekuatan yang menentukan dalam melaksanakan 

program kerja dan program lainnya. Agar supaya sistem bekerja dengan baik, 

dibutuhkan input-input yang mengalir secara konstan. Input akan membuat suatu 

sistem itu dapat berfungsi; dan dengan output kita dapat mengidentifikasi 

pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu. Apa yang terjadi di dalam suatu sistem 

merupakan akibat dari upaya angggota-anggota sistem yang menanggapi 

lingkungan yang selalu berubah-ubah.  

Kader yang memiliki jaringan yang kuat akan memberi input derta output 

yang baik bagi partai politik tersebut. Kondisi parpol yang masih terbelenggu 

dengan kewenangannya akan melupakan tujuan dan fungsi utama parpol. 

sehingga tidak ada prepare kaderisasi mendatang,   ketidak siapan ini akan 

menyebabkan kaderisasi tidak berjalan dengan baik banyak partai yang memilih 

calon pimpinanya dari kalangan orang-orang terkenal seperti fenomena sekarang 

ini yaitu sosok artis dengan hal ini terlihat partai hanya mementingkan 

kemenangan untuk memperoleh kekuasaan tanpa menghiraukan kelayakan 

kadernya untuk menduduki suatu jabatan, belum adanya peraturan yang tegas 

tentang rekrutmen kader pimpinan di partai politik.  

Hal  ini akan terus terjadi sehingga kemajuan partai mungkin hanya 

sebatas fatamargana, seorang kader harus memiliki kualitas yang lebih dari kader 
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yang berasal dari partai politik  lain, kader yang baik merupakan orang yang jelas 

terpilih dengan keprofesionalnya bukan ketenaranya maka dari itu jaringan yang 

harus dimilii oleh kader harus memberikan solusi yang baik dalam menciptakan 

hubungan antara partai dan konstituennya. 

 

C. Kualitas Partai Politik  

a. Kualitas Partai politik (parpol) 

Kualitas partai politik melalui para elitnya memberikan andil penting 

dalam memastikan berjalannya roda pemerintahan. Namun, kualitas peranan 

parpol tampak jalan di tempat selama beberapa waktu belakangan. Hal itu terlihat 

dari Indeks Demokrasi Indonesia yang tercatat stagnan. Salah satu penyebabnya 

lemahnya parpol dalam mendidik kader-kadernya, Itu juga berimbas ke kualitas 

partai itu untuk kedepannya.
20

 

Partai Politik dan politisi dipandang sebagai kontestan utama dan 

memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pemilu. Sejauh ini upaya partai 

politik untuk mensukseskan pemilu masih belum maksimal, justru partai politik 

dianggap tidak memikirkan bagaimana pemilu nanti dapat berjalan dengan baik. 

Partai politik dinilai hanya sibuk mengatur strategi untuk mendapatkan kekuasaan 

semata, bukan untuk kesuksesan pemilu. Ironisnya acapkali partai politik 

melakukan segala acara untuk mendapatkan kekuasaan termasuk cara-cara yang 

menyimpang dari visi/misi partai itu sendiri.  
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Mengaca pada praktik politik diberbagai pemilihan kepala daerah dan 

kepala desa masih menyisakan banyak persoalan diantaranya menguatnya praktik 

money politik ditengah masyarakat.  

b. Pengertian Partai Politik 

Partai  politik adalah salah satu komponen penting dalam hidup 

berdemokrasi di sebuah negara. Partai poltik dipandang salah satu cara seseorang 

atau kelompok untuk meraih kekuasaan  pendapat ini sudah biasakita dengar di 

berbagai media massa ataupun seminar-seminar yang membahas tentang partai 

politik. Menurut lapalombara dan Myron weiner, ada tiga teori yang menjelaskan 

asal-usul parpol. Pertama,teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara 

parlemen awal dan timbulnya parpol. Kedua, teori situasi historik yang melihat 

timbulnya parpol sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang 

ditimbulkan dengan perubahan masyrakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan 

yang melihat parpol sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. 

Teori yang pertama mengatakan parpol dibentuk oleh kalangan 

legislatif(dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota arlemen(yang 

ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan 

masyarakat. Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu 

sistem politik mengalami masa teransisi karena perubahan masyarakat dari bentuk 

tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang 

bersetruktur kompleks. Pada situasi ini trjadi berbagai perubahan, seperti 

pertambahan penduduk karena perbaiakn pasilitas kesehatan, perluasan 

pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi 
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meda, urbanisasi, ekonomi berorentasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan –

harapan baru, dan munculnya grakan-gerakan populis. 

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti 

pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, 

perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan 

kekuasaan negara seperti birokratisasi pembentukan sebagai kelompok 

kepentingan dan organisasi propesi, dan meningkatkan kemampuan individu yang 

mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi 

politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan sebagai aspirasi tersebut.
21

 

Banyak sekali definisi-definisi mengenai parpol yang dibuat oleh para 

sarjana. Ada beberapa definisi parpol yang dibuat oleh ilmuan klasik dan 

kontemporer, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.  

1. Menurut Carl J. Friedrich, Parpol adalah sekelompok manusia yang 

terorganisir secara stabil dengan tujaun merebut atau mempertahankan 

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan  partainya dan berdasarkan 

penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang 

bersifat idiil dan materil. 

2. Menurut Crow dan Mayo, Parpol adalah institusi yang mengaftikan dan 

memobilisasi prang, kepentingan, menyediakan instrumen kompromi dari 

beragam pendapat, dan mempasilitasi munculnya seprang pemimpin.  

3. Menurut David E. Aftera, Partai-partai politik merupakan perantara tunggal 

terpenting untuk politik, daya saing, tawar-menawar,dan negoisasi. Partai 
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memungkinkan politisi dekat dengan publik disuatu pihak dan menjadi 

sesuatu yang berlainan bagi sejumlah besar orang. Sebaliknya, ketika 

memproleh jabatan, para politisi diharapkan mampu berdiri diatas berbagai 

kepentingan publik yang lebih umum. Jelaslah bahwa sebagai politisi 

bertindak seperti itu dan sebagian yang lain tidak, tetapi semua itu merupakan 

bagian permainan partai. 

4. Menurut,EddiWibowo,T.SaifulBahri,danHeseel Nogi S. Tangkilisan Parpol 

adalah suatu kelompok yang terorganisir yang angota-anggotanya mempunyai 

orientasi ,nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dibentuknya 

sebuah partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan poltik dengan cara  (yang biasa) konstitusional dimana melalui 

kekuasaan tersebut parpol dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 

5. Menurut Edmund Burke, Parpol adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang 

yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-

sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka tujui
22

. 

Definisi partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisi 

membentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuatan politik secara sah 

untuk menjalankan program-programnya. Partai politik mempunyai asas, tujuan, 

idiologi, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya. 

Roger f saltou memberikan definisi tentang partai politik, menurutnya partai 

politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak  terorganisasikan, 

bertindak sebagai suatu kesatuan kelompok politik dan dengan memanfaatkan 
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kekusaanya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan 

menjalankan kebijakan umum yang mereka buat
23

. 

Mengacu pada definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partai 

politik merupakan hasil perorganisasian sekelompok orang agar memperoleh 

kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan. 

a. Fungsi Partai Politik 

Secara garis besar menurut firmanzah, peran dan fungsi parpol dpat 

dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal 

ini organisasi parpol memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi, 

pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar 

belakang pendirian parpol. Kedua, parpol juga bersifat eksternal organisasi. Di 

sisni peran dan fungsi organiasi parpol terkait dengan masyrakat luas, bangsa, dan 

negara. Kehadiran parpol juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, 

dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik. 

Dwight King Menyataka peran dan fungsi parpol terbagi menjadi tiga macam 

yaitu: 

1. Membrerikan jembatan intitusional antara warganegara dan pemerintah. 

2. Menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan 

kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil 

pemilu. 

3. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan 

publik. 
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Menurut Gaffar dan Amal, dalam kepustakaan ilmu politik, sering 

dikemukakan bahwa parpol mempunyai peranan yaitu: 

1. Dalam proses pendidikan politik 

2. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai 

macam posisi dalam kehidupan bernegara. 

3. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarkat. 

4. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat. 

Sementara itu, james Rosnau lebih menekankan kepda fungsi parpol 

sebagai sarana penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu 

sistem politik. Dalam hal ini menurutnya ada dua peranan penting parpol dalam 

linkage  politik, yaitu: 

1. Sebagai intitusi yang berfungsi penetratif (penetratif linkage/hubungan 

erat), dalam arti sebagai lembaga yang ikut memaikan peranan dalam 

proses pembentukan kebijakan negara. 

2. Sbagai “reaktive linkage (hubungan interaksi),” yaitu lembaga yang 

melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. 

Sedangkan menurut Amin ibrahim, mengenai peran arpol yang paling 

utama adalah mem3nuhu hakikatnya sebagai bagian terpenting dari instruktur 

politik dan hakikatnya sebagai organisasi sosial politik yang bersifat sukarela, 

yaitu: 

1. Peran sebagaui mediataor antara konstituennya (masyarakat pada 

umumnya ) untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada suprastruktur 

politik. Peran ini dilakukan melalui tindakan aktualisasi, yakni megemas 
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aspirasi tersebut secara nyata,menyatakannya kemudian 

mengagrekasikannya ( mendesaknya), sehingga  suprastruktur politik 

diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan 

aspirasi masyrakat tersebut. 

2. Bentuk peran tersebut dapat saja dengan mengaftifkan fungsi-fungsi 

tersebut diats secara nyata ( aksinya), seperti aksi-aksi partisispasi politik 

yang beraneka ragam dimensi dan intentitasnya, kegiatan komunikasi 

politik,  kampanye menjelanh pemilu dll. 

3. Atas dasar keterkaitan anatara peran dan fungsi tersebutlah, banyak 

pendapat yang tidak membedakan antara peran dan fungsi parpol, tetapi 

menyatukannya sebagai rangkatai yang tidak terpisahkan satu dengan 

yang lain
24

. 

Didalam sebuah negara yang demokratis partai politik menyelenggarakan 

fungsinya sebagai berikut: 

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik 

Komunikasi politik adalah transmisi komunikasi yang relefan secara 

politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, 

dan antara sistem sosial dan sistem politik merupakan unsur dinamis 

dari satu sistem politik. Proses sosialisasi, partisipasi dan perekrutan 

tergantung pada komunikasi, komunikasi dari pengetahuan, nilai-nilai 
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dan sikap. Pada ketiga hal tadi semuanya menentukan bentuk aktifitas 

politik individu yang bersangkutan
25

. 

2. Partai sebagai Sara Sosialisasi Politik 

Sosialisasi merupakan proses bagaimana memperkenalkan sistem 

politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan 

tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala politik. Sosialisasi politik 

ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan budaya dimana 

individu berbeda selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-

pengalaman serta kepribadiannya. Oleh karena itu sosialisasi politi 

dalam beberapa hal merupakan konsep kunci sosiologi politik
26

. 

3. Partai sebagai Sarana Rekrutmen Politik 

Partai politi juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang 

berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota 

politik. Dengan demikian partai politik memperluas partisipasi politik, 

juga diusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader 

yang dimasa mendatang akan mengganti pemimpin lama
27

. 

4. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik 

Dalam suasana demokrasi,persaingan dan perbedaan dalam 

masyarakat merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik 

partai politik berusaha untuk mengawasinya
28

. 

 

                                                 
 

25
 Michel Rush Philip Althoff; Alih Bahasa Kartini Kartono, Pengantar Sosiologi Politik, 

Jakarta, Rajawali Pers, 2008),h.253 
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 Ibid, h.25 
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 Miriam Budiarjo, Op.Cit, h.164 
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b. Tujuan Partai Politik 

Setiap organisasi yang di bentuk oleh manusia tentunya memiliki 

tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut Parpol. Tujuan 

pembentukan suatu parpol, disamping yang utama adalah merebut, 

mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan  suatu negar 

-juga dapat diperlihatkan dari aktifitas yang dilakukannya.  Rusadi Kantaprawira 

mengemukakan, aktifitas yang dilakukan parpol pada umumnya mengandung 

tujuan: 

1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukan orang-

orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut mengambil 

atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya. 

2. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila prlu terhadap 

kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas  (terutama 

dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berda dalam tangan parpol 

yang bersangkutan). 

3. Berperan untuk dapat memadu (stremlining) tuntutan-tuntutan yang masih 

mentah (row opinion), sehingga parpol bertindak sebagai penafsir 

kepentingan dengan merancangkan isu-isu politik (political issue) yang 

dapat dicerna dan diterima masyarakat secara luas. 
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Secara garis besar tujuan partai politik dapat dibedakan menjadi dua:  

1) Tujuan Umum Partai Politik  

a) Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksut 

dalam pembukaan Undang-Undang dasar negara republik 

Indonesia tahun 1945. 

b) Menjaga dan memelihara keutuhan negara republik Indonesia. 

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila 

dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara 

kesatuan republik Indonesia
29

. 

2) Tujuan Khusus Partai Politik 

a) Meningkatkan Partisipasi politi anggota dan masyarakat dalam 

rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan. 

b) Memperjuangkan cita-cita partai dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
30

. 

Realitas politik sebenarnya sudah berlangsung sejak menusia hidup 

bersama dalam sebuah masyarakat, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya 

secara terus menerus dalam sebuah masyarakat hal ini membuktikan bahwa 

mereka sebenarnya sudah berpolitik. Berinteraksi satu sama lain, saling mengatur 

dan mengurus urusan hidup bersama untuk satu tujuan atau kemaslahatan tertentu. 

Interaksi individu dan kelompok adalah inti keberadaan masyarakat, interaksi 

                                                 
 

29
 Timredaksi Fokus Media, Undang-Undang Politik, (Bandung, Fokusmedia, 2009), 

h.150-151. 
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politik sama artinya kita membicarakan sejarah manusia bermasyarakat baik 

dalam dimensi sejarah, sosiologi dan antropologi
31

. Berdasarkan uraian diatas 

peneliti menyimpulkan bahwa tujuan partai politik adalah melakukan sosiologi 

politik sebagai berikut. 

a) Pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. 

b) Rekrutmen politik yaitu seleksi dan pemilihan orang atau 

pengangkatan seseorang, kelompok untuk melaksanakan sejumlah 

peranan dalam sistem politik. 

c) Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum 

serta ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. 

d) Komunikasi politik, partai melakukan proses penyampaian informasi 

mengenai politik dari pmerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. 

e) Pengendali komplit dalam hal ini partai politik melakukan 

pengendalian konflik mulai dari perbedaan pendapat sampai pada 

pertikaian fisik antar individu atau kelompok. 

f) Kontrol politik dalam hal ini partai politik melakukan kegiatan untuk 

menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi 

kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah.  

Sikap merupakan faktor yang sangat penting bagi manusia karena 

menentukan tingkah laku dalam menghadapi segala persoalan 
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kehidupan baik secara individu ataupun kelompok, sikap merupakan 

dasar dari tingkah laku manusia yang mengarahannya untuk berbuat 

yang baik atau buruk.  

Dengan melihat aktivitas dari parpol tersebut diatas, maka rakyat 

sebagai subjek dalam sistem ketatanegaraan dapat melakukan pilihan 

–pilihan alternatif, yakni parpol mana yang akan diikuti atau menjadi 

saluran politik mereka.
32
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BAB III 

 

DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI KEBANKITAN BANGSA 

(PKB) 

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

A. Kota Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu 

kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan 

Pelembang menurut jumlah penduduk. Secara geografis, kota ini menjadi pintu 

gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut 

Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas 

pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.  

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km
2 

yang 

terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 162 kelurahan dengan populasi penduduk 

1.167.101 jiwa kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km
2 

dan diprpyeksikan 

pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini kota 

Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di 

provinsi Lampung.
1
 

a. Zaman prakemerdekaan Indonesia 

Wilayah kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda 

termasuk wilayah Onder Afdeling Telokbetong yang di bentuk berdasarkan 

Staatbalat 1912 Nomor : 462 yang terdiri dari Ibukota Telokbetong sendiri dan 

daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota Telokbetong ini 

                                                 
 

1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung ( 02 Mei 2016).  
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meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara kota 

Telokbetong.  

Ibukota Onder Afdeling Teloknetong adalah Tanjungkarang, sementara 

kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibukota keresidenan Lampung. 

Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam marga verband, melainkan berdiri 

sendiri dan di kepalai oleh seorang asisten demang yang tunduk kepada Hoof 

Vab Plaatsleyk Bestuur selaku kepala Onder Afdeling Telokbetong. Pada zaman 

jepang, kota Tanjungkarang-Telokbetong dijadikan shi (Kota) di bawah 

pimpinan seorang shicho (bangsa jepang) dan dibantu oleh seorang fukushicho 

(bangsa Indonesia).
2
 

b. Zaman pasca kemerdekaan Indonesia 

Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, kota Tanjungkarang dan 

kota Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua 

kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan 

istilah penyebutan kota Tanjungkarang-Telukbetung. 

Secara gografis, Telukbetung berada di selatan Tanjungkarang, karena 

itu di marka jalan, Telukbetung yang dijadikan patokan batas jarak ibukota 

provinsi. Telikbetung, Tanjungkarang dan Panjang (serta kedaton) merupakan 

wilayah tahun 1984 digabung dalam satu kesatuan kota Bandar Lampung, 

mengingat ketiganya sudah tidak ada batas pemisahan yang jelas. 
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Pada perkembangan selanjutnya, status kota Tanjungkarang dan kota 

Telukbetung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada 

tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi 

Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota 

Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung. 

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah 

dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-

Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan walikota Bandar 

Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari 

“Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “ 

Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.
3
 

c. Hari jadi kota Bandar Lampung 

Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah 

yang berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari 

Residen Banten William Craft kepda Gubernur Jenderal Cornelis yang 

didasarkan pada keterangan pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) 

yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1982 antara lain berisikan: 
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“Lampong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati 

Tamenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang”, (Deghregistor yang 

dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dan seterusnya), dan 

hasil simposium hari jadi kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 

November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 

Februari 1983 ditetapkan bahwa hari jadi kota Bandar Lampung adalah tanggal 

17 Juni 1682
4
. 

d. Perubahan Jumlah Kecamatan 

Dengan Undang-Undang No 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah 

No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung 

diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 

kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. 

G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang pemekaran kelurahan di 

wilayah kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 

kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. Lalu pada 

tanggal 17 september 2012 bertempat di kelurahan sukamaju, diresmikanlah 

kecamatan dan kelurahan baru diwilayah kota Bandar Lampung No. 04 tahun 

2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan. Kota Bandar 

Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan.
5
 Adapun 7 kecamatan 

baru hasil pemekaran terdiri dari :  

a) Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton. 
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b) Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian 

wilayah Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi 

suatu kecamatan. 

c) Kecamatan Langkapura merupakan penyesuaian dari sebagian 

wilayah Kecamatan Kemiling dan Tanjungkarang Barat yang 

dipisah menjadi suatu kecamatan. 

d) Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang 

Timur. 

e) Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang 

Timur. 

f) Kecamatan Telukbetung Timur pemekaran dari Kecamatan 

Telukbetung Barat. 

g) Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Telukbetung 

Selatan. 

e. Metropolitan Bandar Lampung 

Seiring perkembangannya, kecepatan pertumbuhan penduduk melonjak 

cukup tinggi sejak lima tahun terakhir. Pertumbuhan bahkan mencapai 1,1 persen 

per tahun, dengan penduduk Bandar Lampung yang membengkak dari 800.000 

jiwa menjadi 1,2 juta jiwa
6
, Hal itu mulai memicu pertumbuhan kota ini ke arah 

barat hingga Gedong Tataan; ke timur hingga Tanjung Bintang dan Bergen; serta 

ke utara hingga Kecamatan Natar. Pada tahun 1986-1989, Ditjen Cipta Karya 

Departemen Pekerjaan Umum telah merancang konsep pengembangan Kota 
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 Kementerian PU Petakan Bandar Lampung dan Metro Kawasan Metropolitan. 
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58 

 

Bandar Lampung yang disebut Bandar Lampung and Surrounding Area (Blasa). 

Konsep ini meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Natar, Tanjung Bintang, dan 

Katibung bagian utara. Di tahun 2015 ini Kota Bandar Lampung dan Kota Metro 

merupakan kawasan yang dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Kemenpupera) berpotensi sebagai area metropolitan, 

terkhusus dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak Bakauheni 

Bandar Lampung Palembang Tanjung Api Api (WPS MBBPT).
7
  

2. Pemerintahan 

Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang wali kota. Saat ini 

jabatan wali kota Bandar lampung dijabat oleh Drs. H. Herman HN,.MM dengan 

jabatan wakil wali kota dijabat oleh Yusuf Kohar. Wilayah kota Bandar 

Lampung dibagi menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan yaitu : Teluk Betung 

Utara, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Tanjung 

Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Tanjung senang, 

Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, 

Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Way Halim. 

a. Walikota 

Sejak berdirinya kota Bandar Lampung dari 1965 sampai saat ini 

walikota Bandar Lampung secara berturut-turut adalah : 

Sumarsono adalah walikota Bandar Lampung yang menjabat pada 

periodede tahun 1956-1957, sedangkan walikota setelah sumarsono adalah 

zainal pagar alam yang merupakan salah satu tokoh berpengaruh dilampung. 
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 Sejarah Kota Bandar Lampung . 
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Pada masa pemerintahan beliau dibangunlah bandara radin intan11 dan salah 

satu orang yang menggagas berdirinya pelabuhan bakauheni, setelah masa 

jabatan zainudin abidi pagar alamposisi walikota dipegang oleh Alimudin 

Umaryang lahir dikenali, belalau lampung barat pada 23 marer1928. 

Setelah masa jabatan Alumudin berahir maka digantikan oleh 

Muhammad Thabrani daud dengan masa jabatan 1965-1969, beliau juga 

merupakan kepala sekolah SMAN 2 Bandar Lampung yang pertama. Setelah 

Muhammad Thbrani daud kursi walikota bandar lampung diduduki oleh M,fauzi 

saleh dari tahun 1976-1981 lalu dilanjutkan oleh Zulkarnain subig dari tahun 

1981- 1986. Setelah itu Nurdin Muhayat menjabat sebagai walikota, selanjutnya 

pria yang dilahirkan di tanjung karang, 20 januari 1939 sempat mengenyam 

pendidikan di fakultas ekonomi Universitas Padjajaran, tetapi pada tahun 2004 

dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD dan ditahan di Lapas 

rajabasah. 

Priode selanjutnya Kota Bandar Lampung dipimpin oleh suharto 

dengan wakilnya Achmad Yulizar. Eddy sutrisno menjabat sebagai walikota ke 

9, beliau juga sempat mengeluarkan buku biografi tentang kehidupannya, dan 

setelah itu Herman HN, menjabat sebagai walikota Bandar Lampung pada 

priode 2010-2015 dengan wakil tabroni harun. Herman HN,menjabat dua 

periode pada pemilu selanjutnya, pada tahun 2016 beliau dipercaya lagi untuk 

memimpin Kota Bandar Lampung hingga saat ini dengan wakilnya yaitu Yusuf 

kohar.
8
 

                                                 
8
 Wajah Baru DPRD Kota Bandar Lampu 
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3. Kependudukan 

Berdasarkan sensus BPS, kota ini memiliki populasi penduduk sebanyak 

1.167.101 jiwa (sensus 2014)
9
, dengan luas wilayah sekitar 197,22 km

2
, maka 

Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 8.316 jiwa/km² dan tingkat 

pertumbuhan penduduk 1,79 % per tahun. Berikut adalah tabel jumlah penduduk 

dari tahun ke tahun: 

Tahun 1971 1980 1990 2000 2008 2009 2010 2014 2030 

Jumlah 

Pendudu

k10 

198.

427 

284.275 636.418 743.109 822.880 833.51

7 

881.801 1.16

7.10

1 

2.400.000 

(perkiraan) 

 

4. Perekonomian  

Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB menurut harga konstan 

yang dicapai daerah ini pada tahun 2006 sebesar 5.103.379 (dalam jutaan rupiah) 

dengan konstribusi terbesar datang dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran 

19,12%, disusul kemudaian dari sektor bank/ keuangan 17,50%, dan dari sektor 

industri pengolahan 17,22%. Total nilai ekspor non migas yang dicapai Kota 

Bandar Lampung hingga tahun 2006 sebesar 4.581.640 ton, dengan konstribusi 

terbesar datang dari komoditi kopi (140.295 ton), karet (15.005 ton), dan kayu 

(1524 ton). 

Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah (Harga Konstan) 

 

 

Sektor 

Tahun 

2010 2007 2006 2005 2004 

Rupiah 

(Juta) 

% Rupiah 

(Juta) 

% Rupiah 

(Juta) 

% Rupiah 

(Juta) 

% Rupiah 

(Juta) 

% 

Pertanian 257,527 3,94 236,085 5,33 234, 703 4,60 210,340 4,40 210,140 4,62 

                                                 
 

9
 Statistik Kota Bandar Lampung  2013, BPS Kota Bandar Lampung.  
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Pertambangan 82,616 1,26 74,814 1,69 75,190 1,47 77,288 1,62 80,866 1,77 

Industri 

Pengolahan 

1,204,646 18,42 1,014,690 22,92 878,966 17,22 798,200 16,71 746,367 16,41 

Listrik dan 

Air Bersih 

40,636 0,62 36,402 0,82 37,017 0,73 41,241 0,86 40,631 0,89 

Bangunan 472,016 7,22 401,042 9,60 404,529 7,93 392,272 8,21 387,596 8,52 

Perdagangan/

Hotel/ 

Restoran 

1.097,399 16,78 997,962 22,54 975,939 19,12 968,952 20,28 948,289 20,84 

Bank / Keu / 

Perum 

1,462,350 22,36 1,007 0,02 893,092 17,50 725,942 15,19 634,984 13,96 

Angkutan 

Komunikasi 

1,015,910 15,53 862,362 19,48 818,550 16,40 790,381 16,54 738,202 16,23 

Jasa 907,602 13,88 802,404 18,13 735,393 15,39 773,600 16,19 762,595 16,76 

Total 6.540.702 100 4.426.768 100 5.103.379 100 4.778.189 100 4.549.463 100 

 

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara 

lain di sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa 

cengkeh, kakao, kopi robusta, kelapa dalam, kelapa hibrida. Kontributor utama 

perekonomian daerah ini adalah disektor industri pengolahan. Terdapat berbagai 

industri yang bahan bakunya berasal dari bahan tanaman dan perkebunan, industri 

tersebut sebagian besar merupakan industri rumah tangga yang mengolah kopi, 

pisang menjadi keripik pisang, dan lada. 

Hasil industri ini kemudian menjadi komoditi perdagangan dan ekspor. 

Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. 

Keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih 

memudahkan para pedagang utuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus 

barang maupun jasa
10

. 
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 Profil Kota Bandar Lampung.  
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Sebagai Salah Satu Kota terbesar di Sumatera, Bandar Lampung 

memainkan peranan penting dalam pengembangan dan kegiatan ekonomi di pulau 

Sumatera, Dan Sebagai Kota yang bergerak menuju kota metropolitan, Bandar 

Lampung menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Lampung. Sebagian 

besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. 

Dewasa ini terdapat beberapa supermarket yang cukup besar. 

5. Kondisi Geografis 

Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50º20’-

50º30’ LS dan 105º28’-105º37’ BT dengan luas wilayah 192.96 km2 dengan 

batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan natar kabupaten 

pesawaran 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan teluk lampung 

c. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kedondong tataan dan 

padang cermin kabupaten pesawaran 

d. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan tanjung bintang 

kabupaten lampung selatan 

Kota Bandar Lampung berada di bagian selatan Propinsi Lampung 

(Teluk Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera.
11

  

Topografi 

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran 

pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian 

                                                 
 

11
 Profil Kabupaten atau Kota Provinsi Lampung. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Metropolitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatera
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permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan hinggga 

bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada 

Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu 

Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 

 Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di 

bagian Selatan 

 Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian 

Utara 

 Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara 

 Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung 

Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadana Ham, dan 

Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur. 

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa 

merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan 

kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. 

Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki 

ketinggian masing-masing hanya sekitar 2-5 mdpl atau kecamatan dengan 

ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar 

Lampung. 
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B. DPC PKB Kota Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya DPC PKB 

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon akibat 

desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, 

unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya. Peristiwa 

ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era 

Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah 

Air. 

Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya 

mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama 

parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang 

diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan 

Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang  parpol. Unsur-unsur yang 

terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang 

sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, 

ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk 

menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. 

Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas 

Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.Dalam 

menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya 

secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar 

NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak 
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terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik 

praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan 

keinginan warga NU.Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan 

langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga 

NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai 

Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di 

Cirebon. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah 

PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk 

Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. 

Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator 

Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr 

KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., 

M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk 

mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. 

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring 

semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, 

maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 

memberi Surat Tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi 

yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H 

Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, 

M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, 

Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas 

membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin 
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membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru 

yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU. 

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan 

rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya.Tanggal 26 - 28 

Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La 

Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan 

ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai 

Reformasi Politik, Mabda' Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART 

dan Naskah Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH 

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin 

mendirikan partai politik NU.Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik 

partai.Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi 

kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah. 

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH 

Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith 

Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil 

musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, 

Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.Usai 

pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 

1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah: 

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah 

terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk 

mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 
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melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat 

beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, 

kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, 

setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu 

pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong 

menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang 

telah disepakati bersama. 

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT 

serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga 

Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang 

bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai 

Kebangkitan Bangsa(PKB). Ketokohan dan kepemimpinan Gus Dur terbukti 

ampuh mendongkrak suara pada Pemilu 1999. Pesta demokrasi perdana bagi 

Green Party namun capaian suara langsung berada di kisaran 12,61 persen atau 

meraup 13.336.982 suara. Dengan jumlah itu, partai yang dideklarasikan para kiai 

NU ini berhak menduduki 51 kursi di DPR RI. 

Koalisi poros tengah reformasi pun menunjuk Gus Dur untuk maju 

sebagai calon presiden. Setelah melalui proses pemungutan suara pada Sidang 

Umum MPR, Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden RI dan Megawati 

Soekarnoputri sebagai wakilnya. PKB kembali menduduki peringkat ketiga pada 
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Pemilu 2004 dengan raihan 12.002.885 suara (10,61 persen) dan mendapat 52 

kursi DPR RI. Periode lima tahunan berikutnya, raihan suara PKB di Pemilu 2009 

meraih 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR. 

Jelang Pemilu 2014, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar 

menyusun strategi calon legislator harus bekerja keras dan mengintensifkan 

politik silaturahim untuk merebut kembali sukses yang mereka raih pada Pemilu 

1999 dan 2004.Sinergi NU dan PKB pun semakin diperkokoh. Alhasil, hasil quick 

count atau hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, di 2.000 

TPS, PKB menduduki posisi lima besar dengan perolehan suara 9,07 persen. 

Kenaikan suara ini berada di kisaran 100 persen dibandingkan Pemilu 2009. 

1. Mabda Siyasi 

a. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya 

suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan 

batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta 

mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan 

menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan 

ketertiban dunia. 

b. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu 

adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang 

mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan 

keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia 
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dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang 

dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil 

dalam segala situasi (al-„adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-

ta‟awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati 

bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan 

sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya 

dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-

musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.  

c. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama 

yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat 

beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu 

mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya.  

d. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, 

terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, 

hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan 

keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya 

agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), 

terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta 

berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas 

perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan 

terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan 

pendekatan amar ma’ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta 
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mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung 

kemunkaran. 

e. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya 

masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui 

keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat 

penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan 

publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, 

terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan 

terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar 

sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung 

kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya 

mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan 

menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggung jawabkan. 

f. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya 

milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia 

merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang 

oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian 

dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang 

amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, 

keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat. 

g. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-

baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu 
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menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. 

Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan 

pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya 

dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa 

kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat 

dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol 

pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya 

mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak 

memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang 

institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus 

selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan 

perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan 

kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini 

tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan 

kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal 

partai. 

h. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa 

pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan 

kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai 

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai 
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dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama 

yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan 

(ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhwuah insaniyah), dengan 

selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, 

tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya. 

i. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah 

diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang 

berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta 

mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi 

corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak 

karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat 

beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus 

sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini 

berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan 

dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat 

dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis. 

j. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas 

agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk 

visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai 

Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala 

bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan 

didirikannya partai. 
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2. Makna Lambang PKB
12

 

a.  Arti Gambar adalah sebagai berikut: 

1) Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 

(sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, 

kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan 

persaudaraan. 

2) Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai 

yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat 

Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan 

bangsa yang demokratis; 

3) Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis 

perjua ngan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, 

material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar. 

b.  Arti warna adalah sebagai berikut : 

1) Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos 

perjuangan partai; 

2) Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat 

Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan 

3) Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa 

pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia. 

                                                 
12

 AD/ART PKB, (Jakarta, 2010),h.13 
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2. Visi dan Misi Partai PKB 

Visi dan Misi Partai PKB sebagai berikut: 

a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana 

dituangkan dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945.  

b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan 

batin, material dan spiritual.  

c. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, 

bersih dan berakhlakul karimah. 

3. Tujuan dan Usaha 

Tujuan partai PKB adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan republik Indonesia sebagaiman 

dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

b. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin, 

material, dan spiritual. 

c. Mewujudkan tatanan politik nasional dan demokratis, terbuka, bersih 

dan berahlakulkarimah.  

Sedangkan untuk mencapai tujuannya, partai kebangkitan bangsa 

melakukan usaha-usaha sebagai berikut: 

a. Bidang agama 

Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Masa Esa dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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b. Bidang Politik 

Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang 

demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan 

nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negri 

bebas aktif serta mengembangkan kerja sama luar negri untuk 

menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. 

c. Bidang ekonomi 

Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan 

yang adil dan demokratis. 

d. Bidang Hukum 

Berusaha menegakkan dan mengmbangkan negara hukum yang 

beradap, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-

hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial. 

e. Bidang Sosial dan Budaya 

Berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap 

memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan 

martabat bangsa. 

f. Bidang Pendidikan 

Berusaha Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berahlak 

mulia, trampil,propesional,dan kritis terhadap lingkungan sosial 

disekitarnya,mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional 

yang beriorentasi kerakyatan ,murah dan berkesinambungan. 
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g. Bidan Pertahanan  

Membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban 

untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong 

terwujudnya swabela masyrakat terhadap perlakuan-perlakuan yang 

menimbulkan rasa aman,baik yang datang dari pribadi-pribadi 

maupun institusi tertentu dalammasyrakat. 

4. Asas dan Prinsip Perjuangan 

a. Asas, pasal 3 

Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil 

dan berdab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmah kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

b. Prinsip perjuagan, pasal 4 

Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah Subhannah 

wata’ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, mengakkan 

keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaran dan 

kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah 

Waljamaa’ah. 

5. Sifat dan Fungsi 

a. Sifat, pasal 5 

Parti bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka. 
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b. Fungsi, pasal 6 

Partai berfungsi: 

1) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia 

dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, 

agama dan profesi. 

2) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak 

sipil dan partisipasi politik. 

3) Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak 

sipil dan politik rakyat. 

4) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan 

rakyat dalam lembaga-lembaga dan proses politik. 

5) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan 

pemimpin politik, bangsa dan negara
13

. 

6. Struktur Anggota Dewan Pengurus DPC Kota Bandar Lampung
14

 

a. Dewan Syura 

Ketua   : Drs.K.H. Hafifudin Hanif 

Wakil Ketua  : Ust.Ahmad Zaki 

Wakil Ketua  :  K.H. Arifin Alqodri 

Wakil Ketua  : K.H.Asep Sofyan  

Wakil Ketua  : Drs.Ust. Ujang Hafid 

Wakil Ketua  : Hi. Syahrul Hasan,S.E. 

 

Sekretaris    : Ust.Ali Citra,S.Ag. 

Wakil Sekretaris  : Ust.Irmansyah,S.Ag. 

Wakil Sekretaris  : Ust. Suryadi 

Wakil Sekretaris   : Junarsih Jami’an 

Wakil Sekretaris   : Jal Suryati 

 

                                                 
 

13
 AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Mukthamar Luar Biasa di Ancol, (Jakarta, 

2008), h. 15 
14

 SK DPC Kota PKB Kota Bandar Lampung periode 2011-2016 
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Anggota     : K.H.Halimi 

Anggota    : K.H.Ahmad Haris Ghozali 

Anggota    : Ust.Tb. Sudrajat 

Anggota    : Hasanah SY. 

Anggota    : Dewi Puspa Indah,S.E. 

Anggota    : Yulia Sayfitri,S.Kom. 

Anggota    : Ummu Azizah 

 

b. Dewan Tanfidz 

 

Ketua    : Taufik Rahman,S.Ag 

Wakil Ketua : Suryani,S.Sos 

Wakil Ketua : Budi Pramono 

Wakil Ketua : Hudri 

Wakil Ketua : Sudarya 

Wakil Ketua : Imam Hidayat 

Wakil Ketua : Cucu Juhara,S.H. 

Wakil Ketua : Hj.Nur Aisyiah Maleha 

Wakil Ketua : Istiqomah Munawar 

Wakil Ketua : Abdul Jalil,S. 

Wakil Ketua : Rahmatullah,S.Sos. 

Wakil Ketua : Syani’am MW. 

 

Sekretaris   : Chepri Khaeruman Hutabarat 

Wakil Sekretaris  : Hasan Alkaff 

Wakil Sekretaris  :  M. Rolland Nurfa,S.Sos. 

Wakil Sekretaris  : Tomi Supandi,S.E 

Wakil Sekretaris  : Abdul Aziz,S.H,S.Pd.i 

Wakil Sekretaris  : Mas Yulianti 

Wakil Sekretaris  : Masnun 

Wakil Sekretaris  : Maria Elina,S.E. 

Wakil Sekretaris  : Dian Mulyadi,S.Ag. 

Wakil Sekretaris   : Uus Ruslandi 

Wakil Sekretaris   : Mayroji 

 

Bendahara   : Feri Safari Saiful Islam 

Wakil Bendahara : Aan Hasanah 

Wakil Bendahara : Roihanah Zahara,S.H. 

Wakil Bendahara : Astri Ayu Cahyani  

a. Dewan Syuro 

Dewan Syuro adalah dewan pimpinan partai yang membuat dan 

menetapkan kebijakan umum partai. 
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b. Dewan Tanfidz 

Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif partai yang membuat 

dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis partai.Demikianlah 

Penjelasan di atas mengenai makna dari dewan syuro dan dewan 

tanfidz yang tertuang di dalam AD/ART partai. 

7. Kondisi Geografis 

Nama partai dalam penenlitian ini adalah DPC PKB Kota Bandar 

Lampung. Secara administratif, DPC PKB Kota Bandar Lampung terletak di  Jl. 

Putri Balau Gg.Tunggal 2 No.1Tanjung Baru, Kedamaian, Bandar lampung 

Provinsi Lampung, Tipologi DPC PKB kota Bandar Lampung sendiri merupakan 

pusat jasa, perdagangan dan perekonomian di Provinsi Lampung. 

Luas bangunan Gedung Partai kebangkitan bangsa sendiri yaitu Panjang 

12 meter, Lebar 15 meter. DPC PKB berbatasan dengan bangunan lainnya, DPC 

PKB yaitu disebelah Utara berbatasan dengan Gedung Laundry, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Perkampungan, sebelah Barat sorum mobil, Sebelah Timur 

jalan raya. 

 



BAB IV 

POLA PENGKADERAN PKB  SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN 

PENGHAMBAT 

 

A. Pola Pengkaderan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan 

Bangsa( PKB )Kota Bandar Lampung 

                  Bentuk Pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Bandar 

Lampung adalah kampanye pengenalan partai baik melalui seminar partai politik, 

diskusi tentang partai politik serta melakukan pengkaderan. Sasaran pengkaderan 

DPC PKB Kota bandar lampung ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah 

terorganisir maupun bagi yang belum terorganisir dari kelompok masyarakat. 

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai dilapangan adalah kampanye dengan 

mengajak masyrakat dalam pengenalan Visi/Misi partai tersebut, Keberhasilan 

menarik minat masyarakat ditentukan oleh tingkat keikut sertaan masyarakat 

dalam mengikuti pengkaderan.
1
 

       Oleh karena itu semua elemen organisasi harus bersikap untuk 

mendukung terselenggarannya program ini, pengoptimalan program pengkaderan 

dapat dibentuk melalui lembaga yang berfungsi sebagai pasilitator, pengkaderan 

partai kebangkitan bangsa menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk 

merebut masa depan. Menurut Suryani M. Nur selaku Wakil Ketua Tanfidz DPC 

PKB Kota Bandar Lampung Pengkaderan Merupakan kegiatan rutin DPC PKB 

                                                             
 

1
 Suryani M,Nur,Wawancara tanggal 3 desembar 2016. 
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Kota Bandar lampung guna untuk mendapatkan kader-kader yang yang menjadi 

penerus pengurus dari partai itu sendiri.
2
 

Pengkaderan merupakan proses bertahap dan terus menerus sesuai 

tingkatan capaian situasi dalam kebutuhan tertentu yang memungkinkan 

seseorang kader dapat mengembangkan potensi, akal, fisik dan moral sosialnya. 

Pengkaderan juga dilakukan agar menghindari terjadinya politik pragmatis serta 

melahirkan kader-kader yang berkulaitas.
3
 itulah mengapa sangat penting 

diadakannya pengkaderan dalam menjaga kontinuitas atau stabilitas pada partai 

PKB .  

Suryani M.Nur mengatakan Saat ini sistem kaderisasi PKB telah 

dibangun secara berjenjang, terstruktur, dan sistematis sebagaimana yang tertuang 

pada pasal 98 AD/ART PKB yang berbunyi: 

1. Rekrutmen anggota dan pengurus partai dilakukan melalui sistem kaderisasi 

yang berjenjang, terstruktur dan sistematis 

2. Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus partai yang 

hendak mendapatkan promosi jabatan strategis di internal partai dan atau 

pemerintahan 

3. Kaderisasi menjadi bagian tidak terpisah dalam penilaian kinerja dewan 

pengurus partai sesuai tingkatannya. 

Pendidikan Kader Pertama(PKP) diharapkan bisa menjaga 

keberlangsungan dan akselerasi program perjuangan partai dalam mempersiapkan 

                                                             
 

2
ibid,Wawancara 16 oktober2016 

 
3
Suryani M,Nur,Wmengatakan 

‘akil Ketua Dewan Tnfidz DPC PKB,Wawancara tanggal  3desember 2016 
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regenerasi kepemimpinan PKB. Melalui pendidikan pemula ini para kader 

diharapkan memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan partai PKB 

dimasyarakat serta menjunjung tinggi NKRI. Setiap kader harus mengikuti 

beberapa jenjang atau tahapan terlebih dahulu dimulai pemula, menengah hingga 

nanti ke kader inti. 

Ada tiga tahap pola pengkaderan di dalam partai PKB yaitu: 

1. Tingkat Dasar 

Pada jenjang ini pendidikan dikhususkan untuk: 

(a) pemahaman arti berorganisasi, 

(b) menanamkan loyalitas terhadap organisasi, 

(c) memantapkan dedikasi. 

Kader dasar adalah jenjang pengkaderan yang pertama dilakukan 

PKB, untuk  mengikuti pengkaderan dasar seseorang  tidak mesti harus menjadi 

anggota partai terlebih dahulu maksudnya seseorang tidak harus terdaftar sebagai 

anggota atau memiliki kartu anggota terlebih dahulu asalkan bersedia mengikuti  

rangkaian pengkaderan tingkat dasar sampai kegiatan berakhir. 

Bentukkegiatandilakukanadalahmemperkenalkanmabdasiya’si, AD/ART 

sertatujuandidirikan PKB.Pemahaman idealism dannilai-nilai PKB 

sertamemantapkanroyalitasdanloyalitaskaderpada PKB, 

paracalonkaderdapatpenjelasandandoktrinbahwa PKB adalahsatu-satunyapartai 

yang harusdipilih, 

dibeladandiperjuangkan.Doktrinrelaberkorbandidapatparakadergunamemperoleht

ujuanpartai.Pendidikanpolitikkebangsaancalonkaderakanmendapatkanteoridasar-
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dasarilmupolitik, pemahamanarti Negara danbernegarasertanilaidaripancasilaserta 

UUD 1945. 

Tujuandarikaderisasitingkatpertamagunamemperolehkader yang 

mencintai Negara, bhinekatunggalika, 

danpartai.Kaderisasitingkatpertamaditujukanuntukkaderpemuladi  DPC PKB Kota 

Bandar Lampung sertatanggauntukmengikutipengkaderan yang selanjutnya. 

Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula DPC PKB Kota Bandar. 

2. Tingkat Menengah 

Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk: 

(a) membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai, 

(b) menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi, 

(c) meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi 

 Kaderisasiinibiasanyalebihkepadapraktekdilapangan, 

parakaderlebihdifokuskanpadapraktek. Para kader yang 

mengikutikaderisasitingkatmenengahmendapattugasdariintrukturberupabagaimana

caramemperjuangkanaspirasimasyarakatberdasarkanpotensidaerahasalnya. 

Kaderisasipadajenjanginidifokuskanpadapotensialamparakadermasing-masing, 

seperti di bidang industry 

sertaagraris.Setelahpesertamenyelesaikantugasnyamakakadermendapatkanpendidi

kanpolitikdariinstrukturlebihdalammengenaiteori-

teoripolitikpadalapangansertateoripolitikapa yang 

tepatdalammempengaruhimasyarakatsertainstrukturmengajarkanbagaimanamena

warkanisu-isupolitik yang ditawarkansesuaidenganjenisdaerahnya. 
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Tujuankaderisasitingkatmenengahadalah agar 

parakadernantinyadapatmemahamisecarajelasbagaimanamemperjuangkanaspirasi

masyarakat, danapa yang menjadikebutuhanmasyarakatberdasarkandaerahnya. 

Jenjanginidiperuntukkanbagikadermadya DPC PKB Kota Bandar Lampung. 

3.   Tingkat Lanjut 

Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk: 

a) membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan 

konseptual, 

b) membidik cara berpikir sistematis dan strategis, 

c) membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-preistiwa 

politik dan cara mengantisipasinya, 

d) mendidik berpikir futuristik. 

Para kader diberi pelatiahan mengenai kepemimpinan serta teori 

kepemimpinan karena kaderisasi tingkat lanjut tidak hanya untuk para kader yang 

akan menjadi wakil rakyat dari PKB namun untuk menjadi elit partai. Jenjang ini 

diperuntukkan bagi calon-calon politisiDPC PKB Kota Bandar Lampung. 

B. Bagaimana Faktor Pedukung dan Penghambat Pengkaderan Dewan 

Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun lembaga biasanya 

akan memproleh dukungan dari masyarakat atau bahkan akan mendapatkan 

tentangan dari masyarakat, telah disinggung dibagian bab sebelumnya tujuan, isi 

atau materi dan metode pengkaderan itu harus sejajar dengan pembaharuan 
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terhadap setruktur-setruktur partai politik dan struktur kemasyrakatan. Tegasnya 

Pengkaderan itu tidak hanya diarahkan pada perubahan politik individu saja akan 

tetapi juga diarahkan pada pembaharuan bentuk-bentuk struktur politik dan 

lambaga masyarakat. 

Maka menjadi jelas bagi kita bahwa pengkaderan itu bukan gerakan 

eliter dengan ideologi yang melayang-layang tinggi dan juga bukan berupa 

aktifitas yang sia-sia serta bukan pula kegiatan yang tidak efisien. Dibawah ini 

akan peneliti sampaikan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat Dewan 

Pimpunan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan pengkaderan 

bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung: 

1. Faktor Pendukung  

Faktor pendukung pengurus DPC Kebangkitan Bangsa untuk melakukan 

kegiatan pengkaderan adalah sebagai berikut; 

a. Solidnya pengurus DPC PKB Kota Bandar Lampung, sebagaimana 

telah diketahu kepengurusan PKB  dianggap salah satu yang solid, hal 

ini disebabkan pembagian jabatan dalam tubuh partai didasarkan 

bukan hanya dari segi kemampuan akan tetapi juga ditentukan oleh 

pengalaman dengan masa jabatan. 

Dalam situasi seperti ini maka pengurus yang baru masuk tidak merasa 

keberatan jika pengurus yang sudah lama mengabdi menduduki 

jabatan yang strategis. Selain itu sikap pengurus yang selalu 

menjunjung tinggi ahlakul karimah menjadi sebuah perekat bagi 

partai,organisasi yang ditata dengan rapi menjadikan setiap struktur 
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bagian kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PKB berfungsi dengan 

baik dan maksimal dibidang pengkaderan. 

b. Sistem Pengkaderan Anggota, Pengkaderan Partai Kebangkitan bangsa 

dilakukan dengan baik secara berjenjang dengan menggunakan media 

yang bervariasi salah satunya dengan pengajian, dalam kegiatan ini 

pengurus menggunakan media komunikasi antara pengurus dengan 

masyarakat sehingga dapat tercpta kedekatan diantaranya. Dalam 

proses pengkaderan dengan cara seperti ini yakni dengan pengajian 

dan menggunkan media komunikasi maka akan tumbuhrasa kesadaran 

akan pentingnya keikutsertaan masyarakat diadalam perpolitikan yang 

diawali dengan pengurus DPC PKB Kota Bandar Lampung kemudian 

diharapkan akan terus mengjak masyarakat untuk aktif didalamnya. 

Pola pembinaan dan kaderisasi ini mejadikan upaya untuk 

meningkatkan serta membangun kesadaran politik semakin membaik 

dan maksimal. 

2. Faktor Penghambat 

     Selajutnya Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dan sebagai asas 

bagi tata tertib kenegaraan itu digunakan di negeri ini untuk memberikan jaminan 

kepda setiap individu mencapai kebebasan mengembangkan kehidupannya sendiri 

secara bertanggung jawab. Demokrasi tiak hanya menjamin kebebasan individu 

lewat hukum-hukum formal saja, akan tetapi juga menjamin dapat dilaksanakan 

nya dimensi-dimensi sosial secara bertanggung jawab serta etis menuju proses 

demokratisasi yang lebih maju dari masyarakat. 
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Pengkaderan dengan tugas pokok membangun kekuatan-kekuatan kontra 

untuk memberantas distorsi ( pemutar balikan, mengubah bentuk kearah yang 

salah) dengan begitu pengkaderan diarahkan kepada proses humanisasi 

masyarakat. Semua upaya untuk membuka mata secara politik masyarakat Kota 

Bandar Lampung tidak luput dari kesulitan dan hambatan, dibawah ini akan 

peneliti uraikan faktor penghambat dalam melakukan pengkaderan yang dialami 

oleh pengurus didaerah setempat, faktor penghambatnya adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Kepentingan 

Kepentingan pribadi ataupun golongan terkadang mempengaruhi serta 

membawa dampak negatif terhadap kesadaran dalam membangun pengenalan 

partai, ketika timbul rasa ketidak puasan atau timbul kekecewaan akibat terjadinya 

masalah intern maka akan muncul adalah mundurnya seseoarang pengurus 

yangkecewa tersebut dari partai. 

Pada awalnya kepentingan tersebut adalah untuk dirinya sendiri akan 

tetapi ketika individu merasa kecewa maka segala aktifitas yang berkenaan 

perjuangan partai akan ditinggalkannya kesadaran politik dan pengkaderan yang 

akan dilakukan. Dari sisi masyarakat sendiri jika ksadaran akan pentingnya 

pengkaderan rendah maka masyarakat tidak mau beraktifitas dengan tekun dan 

sungguh-sungguh didalam partai bahkan bersifat apatis di bidang politik. 
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b. Lingkungan dan Pendidikan  

Lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penghambat apabila tumbuh 

sikap kurang peduli terhadap perpolitikan yang ada serta bersikap apatis terhadap 

pesta demokrasi atau pemilihan umum kepala daerah seperti memilih tidak 

menggunakan hak suaranya atau golput dalam pemilukada. 

Pada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah 

terkadang tidak merasa percaya diri apabila berinteraksi dengan golongan yang 

memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga antara lapisan masyrakat 

yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah kurang menjalin interaksi 

dengan masyrakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

c. Apatisme Politik 

Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus 

asa mengakibatkan rakyat sulit untuk mempercayai usaha-usaha edukatif dan 

gerakan gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan rakyat semata. 

Hal tersebut terkadang menjadi faktor penghambat dilapangan untuk 

melakukan pengkaderan masyarakat, sifat apatis terhadap politik juga didasari 

oleh pengalaman masyarakat karena sejak dulu tidak pernah merasakan manfaat 

dari politik selain itu anggapan bahwa politik itu kejam masih tersimpan di 

masyarakat sehingga masyarakat enggan atau bahkan tidak mau ikut aktif dalam 

politik. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah atau kurang memadai 

sehingga masyrakat kebanyakan kurang memahami atau bahkan sulit memahami 

situasi sosial dan politik yang ada dosekitarnya. 
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Oleh karena itu aksi politik hampir selalu berupa perbuatan bersama-

sama, hasil dari solidaritas dan komunikasi yang diselesaikan dengan jalan politik 

sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Maka perbuatan politik itu 

merupakan rentetan aktivitas yang diawali dengan falsapah/pandagan hidup serta 

pedoman yang ada, setelah itu dilengkapi dengan informasi-informasi aktual 

mengenai permasalahan politik dan kemasyrakatan ditengah kehidupan 

ketatanegaraan. Pada akhirnya seseorang melakukan perbuatan-perbuatan politik 

yang nyata didalam situasi yang penuh ketengangan dan konflik. Faktor 

pendukung dan penghambat yang terjadi merupakan sikaf sebagai hasil belajar, 

pembentukan terjadi sepanjang hidup melalui interaksi dengan objek diluar diri. 

Sikap terdiri dari dua macam yaitu sikap individu yang merupakan sikap 

pribadi dan sikap sosial yang merupakan milik sekelompok manusia. Sikap 

terbentuk melalui proses belajar sosial yaitu bentuk pengkondisian pengalaman 

langsung.
4
 

Dapat disimpulkan bahwa sikap terbentuk melalui proses belajar sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungan sosialnya yang terjadi sepanjang hidup, 

sedangkan perubahan sikap terjadi karena proses persuasi dan tergantung pada 

sektor nilai sikap, kepribadian dukungan sosial, kualitas informasi serta 

keterkaitannya pada kelompok. Uaraian diatas tadi sedikitnya telah menguraikan 

tentang faktor pendukung dan penghambat yang ada di lapangan dalam 

pengkaderan masyrakat, tetapi itu semua menjadi rasa kebersamaan makin terasa 

dan semakin merapatkan barisan. 

                                                             
4
M.Nursalim Malay,et.al.,Prilaku Mahasiswa Terhadap Parpol Islam,(Bandar 

lampung,Harakindo Publishing,2013),cet-1,h.10 
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Pada dasarnya seseorang dikatakan berhasil menjadi seorang kader 

adalah apabila telah melewati ketiga jenjang tersebut dan mengikuti proses 

pengkaderan secara berurutan. Seorang kader tidak diukur dari banyaknya seorang 

kader mengikuti organisasi, tetapi sejauh mana keikhlasan, kejujuran, yang ada 

pada diri seorang kader, bahkanperbedaan agama tidak menjadi penghambat 

untuk menjadi kader DPC PKB Kota Bandar Lampung 
5
. Dapat melaksanakan 

amanah yang sudah ada, sehingga profesionalisme dalam mengemban dan 

menjalankan amanah merupakan hal yang harus dilakukan. 

 

                                                             
 

5
Suryani M,Nur,Wakil Ketua Dewan Tnfidz DPC PKB,Wawancara tanggal  3desember 

2016 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pola Pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB kota Bandar 

Lampung meliputi tiga jenjang yaitu jenjang tingkat dasar, jenjang tingkat 

menengah, dan jenjang tingkat lanjut. Pada jenjang tingkat dasar anggota kader 

mengikuti Pendidikan Kader Pertama (PKP) dimana pada jenjang ini seseorang 

tidak mesti menjadi anggota partai terlebih dahulu asalkan bersedia mengikuti 

rangkaian pengkaderan tingkat dasar sampai kegiatan berakhir. Tujuan dari 

jenjang pertama ini  untuk memperoleh kader yang mencintai negara, Bhineka 

Tunggal Ika dan Partai. 

Lalu pada jenjang kedua yaitu jenjang menengah difokuskan pada 

praktek dilapangan dimana kader mendapat tugas dari instruktur berupa tugas 

bagaimana cara memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

 Dan yang terakhir adalah jenjang tingkat lanjut dimana kader diberi 

pelatihan tentang mengenai kepemimpinan serta teori kepemimpinan karena 

kaderisasi tingkat lanjut tidak hanya untuk para kader yang akan menjadi wakil 

rakyat dari PKB namun juga untuk menjadi elit partai. Jenjang ini diperuntukkan 

bagi calon calon politisi DPC PKB Kota Bandar Lampung. 

Setelah para kader menjalani tahapan tahapan tersebut diatas, secara 

otomatis kader tersebut sudah menjadi anggota partai PKB dimana mereka 

berkewajiban menjalankan visi dan misi dan platform Partai Kebangkitan Bangsa 

dan mensosialisasikan partai Kebangkitan Bangsa kepada masyarakat luas, agar 
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masyarakat awam lebih mengenal Partai Kebangkitan Bangsa, serta mengetahui 

visi dan misi Partai Kebangkitan Bangsa agar Partai Kebangkitan bangsa dapat 

lebih maju dan memperoleh dukungan dari masyarakat luas.  

Bentuk Pengkaderan masyarakat yang dilakukan Partai Kebangkitan 

Bangsa di Kota Bandar Lampung antara lain adalah Workshop, pendidikan kilat 

(diklat), seminar, dialog, kampanye pengenalan partai. Bentuk pengkaderan 

masyarakat yang dilakukan oleh partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandar 

Lampung telah sesuia dengan fungsinya sebagai partai politik dan sejalan dengan 

undang-undang yang mengamanahkan. Tetapi pengkaderan masyarakat tersebut 

masih membutuhkan penyempunaan dan membutuhkan perbaikan dimasa yang 

akan datang karena pengkaderan yang diberikan masih bersifat formalitas saja. 

Faktor pendukung dan penghambat Pengkaderan yang dilakukan 

Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) adalah 

kepengurusan yang solid dan sistem pengkaderan menjadi faktor pendukung 

terlaksananya pengkaderan diantaranya adalah adanya kepentingan, sikap apatis 

serta tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penghambat dalam kegiatan 

melakukan pengkaderan. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas peneliti ingin 

memberikan saran yang berkaitan dengan pola pengkaderan PKB dalam 

meningkatkan kualitas berpolitik yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan 

Bangsa Kota bandar lampung. Dimana DPC PKB harus melaksanakan sebaik 

baiknya dalam hal perekrutan kader kader partai yang berkualitas. Kader yang 
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berkualitas dapat menjalankan politik dengan baik karena semakin berkualitas 

para kader maka semakin baik dalam berpolitik. Karena kader merupakan ujung 

tombak sebuah partai oleh sebab itu elektabilitas dan akseptabilitas dan yang 

terakhir popularitas  kader harus diimbangi pula seperti memanfaatkan media 

sosial dalam sosialisasi, sebab perkembangan IPTEK yang telah maju, dengan 

memanfaatkan sosial mediadiharapkan dapat menambah popularitas kader DPC 

PKB kota Bandar Lampung. 

Riset  terhadap perilaku pemilih harus benar-benar dilakukan dan dikaji 

secara serius oleh LPP DPC PKB Kota Bandar Lampung dimana hasil riset 

tersebut diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan isu dan program kampanye 

yang tepat sasaran. Seperti PKB dapat menjalin kerjasama dengan lembaga riset 

independen tertentu seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) atau Center Search 

of Indonesian Sains (CSIS) atau yang lainnya untuk mendapatkan hasil riset yang 

lebih objektif. Penelitian mendatang hendaknya lebih mengarah pada tingkat 

kapabilitas kandidat Politik. Sebagai contoh penelitian mengenai tingkat 

kapabilitas tokoh incumbent dalam pemilihan calon legislatif Kota Bandar 

Lampung periode mendatang, ketika mendekati masa kampanye serta selesai 

pemilihan. 
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