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Abstrak 

Dalam pola kaderisasi partai politik di Indonesia masih banyak permasalahan. Untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang baik pasti membutuhkan proses yang nantinya akan 

memberikan dampak yang baik dalam mengatur pemerintahan di suatu Negara. Dalam penelitian 

ini akan meneliti tentang pola kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya. Data primer 

diambil dengan  cara wawancara mendalam meliputi sekertaris Dewan Perwakilan Daerah, 

anggota, dan juga mantan ketua Bidang Kewanitaan dan juga merupakan mantan  calon anggota 

legislatif 2014. Selain data primer juga menggunakan data skunder yang di dapat dari berbagai 

literature yang di dapat dari dokumen partai. Dalam analisis data menggunakan cara kualitatif 

yang menggunakan Teori Partai Politik menurut Katz dan Mair yang di dalamnya menjelaskan 

tentang model-model partai politik dan juga fungsi  partai politik yang disesuaikan dengan pola 

kaderisasi Partai Keasilan Sejahtera. Dari hasil temuan penelitian ini menunjukanbahwa  pola 

kaderisasi di PKS dibagi menjadi dua yaitu  bertahap dan juga pola kaderisasi keahlian, dalam 

pola kaderisasi secara bertahap adanya tingkatan tingkatan anggotanya. Pada pola kaderisasi 

secara bertahap dibaji menjadi tiga anggota kelompok yaitu anggota pendukung, inti dan juga 

anggota kehormatan. 

Kata Kunci:Kaderisasi, Partai Politik, Partai Keadilan Sejahtera, Teori Partai Politik 

Abstrac 

In the system of regeneration of political parties in Indonesia there are still many problems. To 

get a good human resources would require a process that will have a good impact in regulating 

government in a country. In this study will examine the system of regeneration of Prosperous 

Justice Party of Surabaya City which includes the pattern of cadreisation. Primary data is taken 

by in-depth interviews including Secretary of the Regional Representative Council, members, 

and also former chairman of the Women's Field and also a former legislative candidate 2014. In 

addition to the primary data also use the secondary data obtained from various literature from the 

party documents. In the data analysis using qualitative methods that use Political Party Theory 

according to Katz and Mair in which describes the models of political parties and also the 

function of political parties that are adapted to the pattern of regeneration of the Keadilan 

Sejahtera Party. From the findings of this study showed that the pattern of cadre in PKS is 

divided into two, namely gradually and also the pattern of cadre- gation of expertise, in the 

regeneration pattern gradually the level of the members level. In the pattern of cadreisation 

gradually be divided into three members of the group of supporters, core members and members 

of honor. 
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Pendahuluan 

 Partai politik merupakan suatu kumpulan orang- orang yang memiliki ideologi dan tujuan 

yang sama. Di mana partai politik mempunyai peran dalam membuat kebijakan publik yang 

berasal dari anggota anggota partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum yang 

akanmenempati kursi dipemerintahan. Partai politik juga mempunyai berbagai macam fungsi 

yang diantaranya adalah rekrutmen dan juga pendidikan politik, dalam rekruktmen itu 

mempunyai tujuan untuk mencari calon calon anggota partai yang nantinya akan melanjutkan 

perjuangan partai politik. Dengan adanya rekrutmen yang mendapatkan anggota baru bagi partai 

politik selanjutnya akan adanya pendidikan politik. Di dalam pendidikan politik atau kaderisasi 

adanya  pembinaan untuk anggota anggota yang sudah di rekrut diberikan pembinaan yang 

bertujuan memberikan pengetahuan tentang politik. Dan juga menyiapkan anggota anggota 

partai yang akan mewakili partai dalam mengambil peran dalam sistem politik di suatu Negara
1
 

Dalam reckrutmen politik setiap partai politik mempunyai cara cara dan syarat syarat 

yang dimiliki oleh partai politik dalam menseleksi calon anggotanya, karena setiap partai politik 

mempunyai tujuan ataupun ideology yang berbeda-beda. Di Negara Indonesia masih adanya 

pemasalahan yang berkaitan dengan pola kaderisasi suatu partai yakni masih kurangnya partai 

politik dalam memberikan pembinaan dan juga pendidikan politik yang diberikan kepada 

anggota anggotanya. Kurangnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai dalam pola 

kaderisasi partai kepada anggotanya akan berpengaruh pada kualitas aggotanya yang nantinya 

akan maju dan mempunyai peranan dalam sistem pemerinahan di Indonesia. Bila suatu pola 

kaderisasi partai politik kurang menyeluruh bisa dapat mempengaruhi jumlah pemilih dari 

sebuah partai politik. Dikarenakan partai politik belum menyeleksi anggota anggota dan juga 

memberikan pembinaan secara baik, berkurangnya pemilih pada partai politik disebabkan juga 

kurangmengakarnya partai politik, dan juga kurang meyakinkan pada pemilih dalam memilih 

kembali partai, dan juga masih kurangnya hubungan kepercayaan pada konstituen dan juga 

kuranagnya pengelolaan anggota partai yang dimulai dari tahap rekrutmen sampai kaderisasi 

yang dimana para anggota tersebut nantinya akan menjadi pejabat publik. 
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Dari beberapa partai yang di Indonesia terdapat berbagai macam partai dan juga 

bermacam macam ideologi. Di Indonesia ada partai politik yang berbasis agama yaitu PKS di 

PKS sendiri juga mempunyai cara sendiri dalam pola kaderisasi di partai. Di partai PKS 

mempunyai pola kaderisasi yang metodik dan juga sistematis yang dimana metode yang 

digunakan dalam pola kaderiasi ini bersifat menyeluruh dari tingakat pusat sampai tingkat 

ranting, sehingga pembinaan ini diikuti oleh seluruh anggota partai. Dengan adanya pola 

kaderisasi ini merupakan salah satu usaha dari partai politik dalam mempersiapkan sumberdaya 

manusia yang disiapkan untuk mengatur jalannya sistem pemerintahan.
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Dalam beberapa penelitian yang terdahulu membahas tentang kaderisasi partai politik. 

Yang pertama, tentang sistem kaderisasi Partai GOLKAR era reformasi di Provinsi Jawa Tengah  

yang diteliti oleh Debby Triasa. Dalam hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam 

rekrutmen Partai GOLKAR berjalan secara terbuka dan pada saat rekrutmen tidak adanya 

anggota anggota partai yang disiapkan  khusus untuk rekrutmen anggota partai. Dan pada sistem 

kaderisasi masih adanya beberapa kendala yang sebenarnya pada kaderisasi Partai GOLKAR 

sudah bagus, kendala yang dimiliki adalah masalah kurangnya dana.
4
Pada penelitian yang 

Kedua,membahas tentang kaderisasi pada calon anggota legislatif Partai Demokrat di Provinsi 

Sumatra Utara diteliti oleh Andhika Tobing. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Partai 

Demokrat dalam mencalokan  anggota legislatif tidak harus yang dicalonkan ikut dalam 

kaderisasi yang ada di partai,  Parta Demokrat lebih banyak memilih yang akan dicalonkan nanti 

karna ketokohan calon anggota legislatif tersebut, berdasarkan pada massa yang mengenal calon 

anggota legislatif tersebut.
5
Penelitian ketiga,ada penelitian dari Yuni Famelia tentang pola 

pengkaderan PKB dalam meningkatkan kualitas berpolitik dalam penelitian ini menunjukkan 

adanya jenjang tingkatan  dalam merekrut kader kadernya yang terbagi menjadi tiga jenjang 

yaitu tingkat dasar, tingkat menengah dan yang terakhir tingkat lanjut, di mana dalam setiap 

jenjangnya memberikan pelatihan dan juga materi dalam pembentukan karakter kadernya yang 
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berkaitan dengan politik dan juga ideologi partai.
6
Yang keempat, Marita Harvina yang meneliti  

tentang proses kaderisasi dewan pimpinan daerah Partai Amanat Nasional Kota Bandar 

Lampung. Pada proses kaderisasi Partai Amanat Nasional dilakukan secara berjenjang yaitu ada 

kader muda, kader dasar, kader madya dan juga kader utama pada proses kaderisasi tersebut akan 

diisi yang dimulai dengan adanya perkenalan lalu adanya pemberian materi yang berkaitan 

dengan partai dan juga tentang perkembangan politik yang ada. Selanjutnya dari proses yang 

telah diberikan oleh partai adanya tahap evaluasi pada perkembangan kader kadernya setelah 

adanya pembinaan yang diberikan dan juga menjadikan tolak ukur dalam kaderisasi-kaderisasi 

sebelumnya apakah ada kemajuan dalam proses kaderisasi kader atau tidak.
7
Dalam penelitian 

terakhir Amaliya Hidayatul yang kelima, tentang strategi rekrutmen Partai Gerindra dalam 

kaderisasi pemuda di Kota Surabaya, yang mendapatkan hasil bahwa dalam sistem rekrutmen di 

Partai Gerindra terdapat dua macam yaitu sistem terbuka dan juga patronase. Pada saat proses 

kaderisasi dan juga rekrutmen masih ada beberapa hambatan yaitu  terbatasnya dana dalam 

kegiatan kaderisasi dan juga sosialsisasi yang diberikan oleh pengurus partai.
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Partai politik merupakan salah satu lembaga Negara yang mempunyai kesempatan dalam 

mengkontrol pemerintah dengan cara penguasaan jabatan publik dan juga organisasi pemerintah 

melalui pemilihan umum. Dengan adanya berbagai macam model partai politik yang diantaranya 

partai massa, partai elit, partai catch all, dan juga partai kartel.
9
 Partai politik mempunyai fungsi 

selain menjadi kontrol untuk pemerintah, partai politik juga mempunyai peranan menjadi 

penghubung warga Negara dari berbagai macam partai politik yang ada. 

 

 

Metode Penelitian 
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 Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang dimana dengan penelita 

kualitatif diharapkan mampu memberikan penjelasan secara rinci dan juga bisa dijelaskan secara 

mudah tentang fenomena yang ada, sehingga dengan metode penelitian ini bisa mendapatkan 

data yang diinginkan. Data yang dihasilkan adalah data diskriptif yang berbentuk kata kata 

tertulis dan juga lisan yang diperoleh dari cara mencari data berbentuk wawancara. Dengan data 

yang diperoleh oleh peneliti, peneliti dapat menjabarkan dan juga mengembangkan jawaban 

ataupun data yang telah di dapatkan dari para narasumber yang ada di lapangan.  Pada saat 

wawancara informan dapat menjaskan jawaban mereka menggunakan bahasan mereka sendiri 

sehingga wawancara berjalan secara santai dan proses wawancara dapat berjalan dengan lancar. 

Dalam penelitian ini peneliti mencari data wawancara dengan sekertaris Dewan Perwakilan 

Daerah Partai Keadilan Ssejahtera Kota Surabaya, Mantan Ketua Bidang Perempuan PKS Kota 

Surabaya, dan anggota Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya, dengan menggunkan teknik 

Purposive Sampling. 

Penelitian ini akan meneliti di Kota Surabaya, dimana di Kota Surabaya adanya 

peningkatan suara pada saat pemili seperti halnya pada saat pemilu 2004 PKS hanya 

mendapatkan tiga kursi saja di DPRD Kota Surabaya lalu pada pemilu berikutnya yang 

dilaksanakan pada tahu 2009 mengalami peningkatan Kursu di DPRD yang berjumlah lima 

Kursi DPRD Kota surabaya. 

Pola Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Surabaya 

Masih adanya permasalahan dalam sistem kaderisasi di partai politik perlu adanya 

perubahan yang harus di lakukan sehingga akan memberikan dampak yang lebih baik 

kedepannya pada saat pemilu yang akan datang seperti halnya pada Partai Keadilan Sejahtera 

yang sebelumnya pada pemilu 1999 yang pada tahun itu masih bernama PK tidak dapat 

mengikuti pemilu yang mengharuksan partai yang ikut pemilu harus mempunyai dukungan 

minimal sebesar 2%, pada pemilu selanjutnya pada tahun 2004 PK yang telah menjadi PKS atau 

Partai Keadilan Sejahtera memiliki peningkatan suara sebanyak enam kali lipat yang menjadi 

7,34% dari 1,36%, dalam sepuluh besar partai politik yang lolos ke parlemen, PKS merupakan 

salah satunya.
10

 

                                                            
10

Al-Hamdi,Ridho.2013.Partai Politik Islam Teori Dan Praktik.Yogyakarta:Graha Ilmu 



 Partai Keadilan Sejahtera mulai mengikuti pemilu pada tahun 2004, di Kota Surabaya 

PKS mendapatkan hasil suara yang bisa membawa tiga anggotanya duduk di kursi dewan Kota 

Surabaya. Selanjutnya pada pemilu 2009 PKS mendapatkan peningkatan dalam perolean suara 

yang menambah anggotanya maju ke DPRD yang sebelumnya berjumlah tiga orang pada pemilu 

tahun 2009 berjumlah lima orang yang keseluruhan suara PKS mendapatkan 65.358 suara di 

tingkat Kota Surabaya. Pada pemilu terakhir pada tahun 2014 PKS tetap mendapatkan jatah kursi 

sebanyak lima tetapi adanya penambahan suara dari tahun sebelumnya yang berjumlah 68, 936 

suara. Sehingga dengan meningkatnya jumlah suara partai keadilan sejahtera bisa dikarenakan 

karna adanya penambahan jumlah anggota di Kota Surabaya.
11

PKS mempunyai kader yang di 

Kota Surabaya berjumlah  3.035 anggota, di mana kader kader tersebar di 31 kecamatan di Kota 

Surabaya, kecamatan yang memiliki kader terbanyak terdapat di kecamatan sukolilo yang 

berjumlah 729 kader, dan yangterendah berada pada kecamatan genteng kali yang hanya 

berjumlah 8 kader.  

 Penambahan anggota maupun kader Partai Keadilan Sejahtera juga diimbangi dengan 

sistem kaderisasi yang harus diikuti oleh anggota anggota partainya, karna kaderisasi merupakan 

sarana partai dalam mencetak anggotanya sehingga sesuai dengan ideologi yang diyakini partai. 

Dengan adanya bekal pembinaan yang di dapat dari kaderisasi merupakan suatu langkah dalam 

membentuk struktur kerja anggota yang ada di partai supaya lebih baik dan berkelanjutan, 

sehingga anggota yang ada di partai dapat melanjutkan perjuangan partai dari anggota 

sebelumnya. Dengan adanya pembinaan pada sistem kaderisasi juga memberikan peningkatan 

kualitas pada setiap kader yang ada sehingga dapat menjalankan fungsi partai dengan baik. 

Dalam proses kaderisasi di PKS mempunyai pola tahapan-tahapan bagi anggota-anggotanya, 

polanya di bagi dua yaitu pertama pola kaderisasi secara bertahap dan kedua pola kaderisasi 

secara keahlian dalam pola kaderisasi secara bertahap dibagi lagi menjadi tiga kelompok anggota 

yaitu anggota pendukung, anggota inti dan anggota kehormatan. Pola kaderisasi tersebut terdapat 

pada AD/ART partai. Dalam anggota pendukung terdiri dari anggota pemula dan muda, anggota 

pemula merupakan anggota yang dimana posisinya masih menjadi anggota yang mengajukan 

permohonan untuk menjadi anggota partai dan dicatat oleh dewan pengurus cabang. Lalu 

anggota muda merupakan anggota yang sudah mengikuti training orientation pertama partai dan 
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anggota muda ini sudah terdaftar keanggotaanya di tingkat daerah bukan di Tingkat cabang lagi. 

Pada pola kaderisasi secara bertahap ini diberikan pelatihan tentang pendalaman keislaman dan 

juga memahami bagaimana politik 

Kedua yaitu anggota inti yang terdiri dari anggota madya yang bisa dikatakan anggota 

madya adalah anggota partai yang sudah mengikuti pelatihan dasar tingkat dua dan 

keanggotaannya sudah terdaftar pada tingkatan wilayah. Lalu anggota dewasa, anggota yang ada 

di sini sudah mengikuti pelatihan kepartaian tingkat lanjut. Lalu anggot ahli anggotanya sudah 

mengikuti pelatihan di tingkat tinggi dan keanggotaannya terdaftar pada tingkat pusat dan 

terakhir anggota purna yang anggotanya sudah mengikuti pelatihan tingkat ahli, dan 

keanggotaannya sudah terdaftar pada tingkat pusat. Pada pelatihan di tingkat inti ini anggota atau 

kader sudah mulai dicalonkan di pemerintahan dan juga sudah ada yang berada di pemerintahan 

sudah langsung prakteknya dan sudah berperan di dalam pemerintah. Ketiga yaitu anggota 

kehormatan merupakan anggota yang telah berjasa  bagi partai mulai dari pertama kali berdirinya 

partai dan berjuang bersama sejak awal partai dibangun pada anggota ini langsung dukukuhkan 

oleh Dewan Pengurus Pusat.  

Pada pola kaderisasi yang kedua yaitu pola kaderisasi secara keahlian, yang merupakan 

dalam pola ini anggota partai mendapatkan pelatihan lebih untuk suatu bidang yang khusus 

mereka kuasai. Dimana di dalam struktur partai terdapat bidang-bidang yang ada. Sehingga 

adanya pendalaman pembinaan untuk setiap anggota yang berada pada bidang tersebut.sehingga 

setelah mereka masuk kedalam struktuk di kepartaian yang akan diberikan tugas sesuai dengan 

bidang yang mereka kuasai partai akan memberikan pelatihan lebih yang berkaitan pada bidang 

yang sedang mereka tempati. 
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 Sehingga dengan pola kaderisasi yang ada di PKS ini berpatokan pada AD/ART partai, 

disetiap jenjang keanggotaannya diberikan materi-materi yang sesuai dan juga pelatiah yang 

bertahap. Partai politik memunyai fungsinya yang salah satunya merupakan sosialisasi politik, 

yang dimana sosialisasi politik merupakan sarana dalam memperkenalkan nilai nilai politik, 

sikap-sikap dan juga etika politik, semua itu bisa diajarkan salah satu caranya dengan adanya 

pendidikan politik, di setiap partai politik pasti mempunyai kegiatan pendidikan politik bagi 

masyarakat maupun untuk kader kader partainya tersendiri. Di PKS juga adanya pendidikan 

politik untuk anggota anggotanya yang diberikan pelatihan pelatihan yang tidak hanya sebentar 

teapi juga membutuhkan tahapan atau proses yang agak panjang yang bertujuan untuk 

membentuk sikap dan prilaku anggotanya supaya sejalan dengan apa yang dilakukan dan 

diyakini oleh partai keadilan sejahtera. Dengan adanya pelatihan atau pembinaan dan juga 

pendidikan politik yang diberikan oleh partai secara sistematis yang bertujuan dalam membentuk 

kader kader partai, selain bekal pendidikan politik diberikan juga bekal tentang dasar dasar 

agama di dalamnya yang tidak lepas dari Al-quran dan juga hadis sebagai pedomannya yang 

nantinya bisa menjadikan anggota-anggotaya  mempunyai nilai lebih dan menjadikan mereka 

pemimpin nantinya.  

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif institusionalis yang dimana perspektif ini 

merupakan pendekatan yang berfokus pada Negara atau lembaga pemerintah. Lembaga 

pemerintah atau negara bila membuat suatu kebijakan publik harus didasarkan pada persetujuan 



pemerintah bila kebijakan publik itu tidak di setujui oleh pemerintah maka kebijkan itu tidak 

boleh  dilaksanakan. Sehingga persetujuan pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat oleh 

lembaga Negara maupun pemerintah sangat mempengaruhi, seperti contohnya undang-undang 

dasar.
12

Sehingga dalam penelitian ini menggunkan perspektif institusionalisme dikarenakan 

fenomena kaderisasi PKS melakukan aktifitas prosedural kaderisasi sesuai dengan norma-norma 

dan juga AD/ART partai. Dalam perspektif institusionalisme partai politik merupakan institusi 

partai politik yang mempunyai peran dan tugasnya. Yang dimana mempunyai peran dan fungsi 

secara internal dan eksternal. Fungsi internal yaitu kaderisasi, rekrutmen, pendidikan politik dan 

yang lain. selain pendidikan internal partai politik juga mempunyai fungsi dan peran secara 

eksternal yang dimana peranannya terkait dengan masyarakat secara luas, karena dengan adanya 

anggota partai politik dipemerintahan bisa membawa suatu Negara ke suatu kondisi tertentu yang 

dilaksanakan melalui kebijakan publik.  

Dalam Teori Partai Politik menurut Katz dan Mair terdapat empat model partai politik 

yaitu partai kade atau partai elit, yang kedua partai massa, yang ketiga partai catch all, dan 

terakhir adalah partai massa. Di partai politik juga mempunyai fungsi  yang dengan adanya 

fungsi ini bisa menjadi jembatan untuk masyarakat dengan pemerintah, yang terdiri dari kontrol 

politik, rekrutmen, sosialisasi politik, komunikasi politik, pemandu kepentingan, dan 

pengendalian konflik. Dalam teori partai politik partai keadilan sejahtera bisa dimasukkan 

kedalam kelompok partai elit atau kader, dimana dalam sistem kaderisasi partai keadilan 

sejahtera mempunyai berbagai pelatihan yang diberikan. Partai keadilan sejahtera mengutamakan 

kualitas kader kadernya sehingga sangat diperhitungkannya kemampuan kader kadernya, dengan 

kualitas yang dimiliki oleh kadernya. Dimana dalam partai elit sangat mengutamakan kualitas 

kadernya dan juga pengurus partainya. Partai keadilan sejahteraKS mempunyai aturan baku dan 

juga punya patokan yang dimiliki oleh partai yaitu berpatokan pada Al-quran dan juga hadis 

dimana dalam partai elit juga mempunyai aturan yang baku yang berlaku untuk partainya, selain 

Al-Quran dan juga hadis menjadi patokan PKS tetap menjadikan pancasila sebagai patokannnya 

karna makna dan juga kandungan yang ada di dalam pancasila sesuai dengan apa yang ada di 

dalam ajaran agama islam. Pada pola kaderisasi secara keahlian di PKS diberikan juga pelatihan 

yang di dalamnya bisa memunculkan dan juga mengasah keahlian kader dalam bidang tertentu, 

yang di manadalam struktur kepengurusan partai keadilan sejahtera terdiri dalam beberapa 
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bidanng didalamnya.sehingga dengan adanya kaderisasi secara keahlian akan memberikan 

kemampuan yang lebih pada kader kadernya. Partai kader juga kemampuan kadernya sangat 

diperhitungkan. Sehingga dengan kemampuan dan juga kualitas yang dimiliki oleh anggota 

partai politik sangat berpengaruh pada penilaian yang diberikan oleh masyarakat.Dan juga pada 

partai politik mempunyai peran dan tugas secara internal dan eksternal, dimana PKS 

menjalankan fungsinya sebgai partai politik dengan melakukan kegiatan rekrutmen dan juga 

pendidikan politik ataupun kaderisasi. 

Kesimpulan 

 Dalam prespektif institusionalisme yang mempelajari tentang aspek aspek dan juga 

proses politik yang bekerja pada lembaga  politik  seperti legislative, eksekutif dan juga institusi 

partai  politik, dimana pola kaderisasi ini merupakan salah satu proses kaderisasi atau penyiapan 

sumber daya manusia partai politik, dan juga kaderisasi merupakan salah satu fungsi dan tugas 

dari partai politik.Dalam proses kaderisasi yang dimiliki oleh PKS mempunyai proses yang agak 

panjang yang dimana anggota anggotanya harus melewati beberapa pelatihan atau pembinaan 

yang diberikan oleh partai, dengan adanya pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan 

bekal anggota anggotanya yang nantinya akan terjun didalam dunia politik atau pemerintahan. 

Yang dimana pola kaderisasi partai keadilan sejahtera ini terbagi menjadi dua kelompok yang 

pertama kaderisasi secara bertahap dan juga kaderisasi secara keahlian pada kadrisasi secara 

bertahap ini terbagi lagi menjadi tiga kelompok anggota yaitu anggota pendukung yang di mana 

dalam anggota pendukung ini merupakan anggota yang baru pertama kali mendaftarkan diri, di 

dalam sini diberikan pengtahuan tentang visi dan juga misi partai, pemahaman tentang AD/ART 

partai, ajaran ajaran agam dan juga dasar dasar perpolitikan, lalu anggota inti yang merupakan 

anggota yang sudah mulai mengikuti pembinaan dan juga pelatihan yang diselenggarakan oleh 

partai, dalam kelompok ini diberikan anggota anggotanya tetap mendapatkan ajaran agama dan 

suda mulai terjun langsung dimana anggota anggotanya menjadi orang orang yang duduk 

dipemerintahan. Lalu anggota kehormatan yang merupakan orang orang yang berjasa pada partai 

yang sudah bergabung dalam artai sejak pertama berdiri. Kelompok kedua dalam pola kaderisasi 

yaitu kaderisasi secara keahlian yang merupakan kaderisasi bertujuan untuk mengasah dan juga 

mengembangkan kemampuan serta keahlian anggota partai sesuai bidang yang dimilikinya yang 

nantinya berguna dalam struktur kepengurusan partai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka 

Surbakti,Ramlan.2010.Memahami Ilmu Politik.Jakarta:PT Grasindo 



Katz, S.Richard, William Crotty, dan Asnawi, Ahmad (Penerjemah). 2014. Handbook Partai 

Politik. Bandung: Penerbit Nusa Media. 

Rahmad,Imdaadun. 2008.Ideologi Politik PKS.Yogyakarta:PT LKIS Pelangi Aksara 

Al-Hamdi,Ridho.2013.Partai Politik Islam Teori Dan Praktik.Yogyakarta:Graha Ilmu 

Triasa,Deby. 2012. Skripsi. Sistem Kaderisasi Partai GOLKAR Era Reformasi (Studi Kasus di 

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Semarang:Universitas 

Diponegoro 

Tobing, Andhika. 2009. Skripsi. Kaderisasi dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi DPD 

Partai Demokrat Provinsi Sumatra Utara dalam Penepatan Caleg Pada Pemilu 2009 di 

Sumatra Utara). Medan:Universitas Sumatra Utara 

Famelia, Yuni. 2017. Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam 

Mengingkatkan Kualitas Berpolitik. Lampung:Universitas Negeri Raden Intan 

Hervina, Marita. 2012. Proses Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat 

Nasional Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung:Universitas Lampung 

Hidayatul, Amaliya. 2017. Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda di 

Kota Surabaya. Surabaya:Universitas Airlangga 

Medeiros,James.2005.Political Science: An Introduction 9th EDITION, Prentice Hall 

Fadhilah,Marwah. 2018. Sistem Kaderisasi Partai Politik (Studi Partai Keadilan Sejahtera Kota 

Surabaya). Surabaya:Universitas Airlangga  

Tifiacerdikia. 2017. Problematika Rekrutmen Pola Dalam Sistem Politik Indonesia 

https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-4/politik/problematika-rekrutmen-

politik-dalam-sistem-politik-indonesia/ diakses pada 10 Oktober 2016 

Antara Jatim. 2014. Rekapitulasi Suara di KPU Surabaya Tuntas 

https://jatim.antaranews.com/berita/131467/rekapitulasi-suara-di-kpu-surabaya-

tuntasdiakses pada 23 April 2018 

 

https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-4/politik/problematika-rekrutmen-politik-dalam-sistem-politik-indonesia/
https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-4/politik/problematika-rekrutmen-politik-dalam-sistem-politik-indonesia/
https://jatim.antaranews.com/berita/131467/rekapitulasi-suara-di-kpu-surabaya-tuntas
https://jatim.antaranews.com/berita/131467/rekapitulasi-suara-di-kpu-surabaya-tuntas

