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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dominasi tokoh lama dalam tubuh PKS 

Bengkulu, dan mengetahui dinamika yang terjadi dalam tiga periode penetapan kandidat yang 

berasal dari PKS untuk kontestasi pemilihan gubernur. Adanya fenomena selalu munculnya 

tokoh tua, membuat membuat kesan bahwa PKS Bengkulu kehabisan sumber daya manusia yang 

mumpuni. Guna mendapat hasil yang maksimal, penelitian ini menngunakan metode kualitatif-

deskriptif. Peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh PKS 

Bengkulu, diantaranya ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu, anggota legislatif, mantan pejabat 

publik, dan juga tokoh senior PKS Bengkulu. Hasil dari penelitian ini adalah, terjadinya 

dominasi kelompok tua atas kelompok muda disebabkan inferioritas/ketidakpercayaan diri dari 

kelompok muda terhadap kelompok tua yang dikarenakan kelompok muda masih merasa ada di 

bawah baying-bayang senior mereka. Namun di sisi lain, kelompok muda beranggapan bahwa 

mereka telah memberikan ruang kepada kelompok muda untuk tampil, jadi yang menjadi 

kesimpulan dari masalah ini adalah, kurangnya komunikasi yang efektif antara kelompok tua dan 

kelompok muda untuk membangun sebuah iklim politik yang seimbang. 
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ABSTRACT 

This study aims to find out what causes the over-domination of old figures in the Bengkulu PKS 

body, in further, expected to see the dynamics that occur in the three periods of the 

determination of candidates from PKS for the contestation of governor elections. The existence 

of the phenomenon of the emergence of old figures, made the impression that the Bengkulu PKS 

ran out of qualified human resources.To get maximum results, this research uses qualitative-

descriptive methods. Researchers get data from interviews with several figures of Bengkulu PKS, 

including the chairman of the Bengkulu Province PKS DPW, legislative members, former public 

officials, and also senior figures in Bengkulu PKS. The results of this study were, the dominance 

of the old group of young groups due to young groups who felt insecure about the old group. 

This self-inconfidence arises because young groups still feel under the shadow of their seniors. 

But on the other hand, young groups assume that they have given space to young groups to 

appear, so the conclusion of this problem is the lack of effective communication between young 

and old groups to build a balanced political climate. 
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Pendahuluan  

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah satu agenda politik yang bersifat formal dan juga 

sangat sakral sehingga penting bagi setiap daerah. PKS yang berkembang di Provinsi Bengkulu 

dapat dinilai memiliki perkembangan yang cukup pesat dari awal masuk di tahun 1988. Tahun 

2005 menjadi salh satu capaian besar bagi PKS karena berhasil mengantarkan kadernya yaitu M. 

Syamlan, menjadi wakil gubernur pertama yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat 

Bengkulu, dengan memperoleh 340.160 suara (54.21%). Namun, di pemilihan gubernur yang di 

helat pada tahun 2010, pasangan cagub dan cawagub yang diusung oleh PKS, Sudirman Ali-



Dani Hamdani (kader PKS) hanya mendapat 20% suara dan bahkan tidak lolos ke putaran ke 2. 

Kemudian, pada pemilihan walikota Bengkulu tahun 2013, Kader PKS Dani Hamdani dimajukan 

lagi dalam kontestasi, kini beliau menjadi calon wakil dari Ahmad Kanedi yang merupakan 

petahana walikota sebelumnya. Walaupun pasangan calon ini sudah masuk ke putaran dua, 

namun keberuntungan belum juga menghampiri Dani Hamdani dan khususnya PKS Bengkulu. 

Paslon ini gagal mendulang suara maksimal dan tumbang di putaran kedua. 

Tahun 2018 akan menjadi penentu catatan, terlebih para calon yang akan bersaing dalam 

kontestasi ini sudah sama-sama diketahui. Utamanya oleh masyarakat di Kota Bengkulu itu 

sendiri. Ada 2 pasangan petahana yang bertarung pada kontestasi kali ini, pasangan Helmy 

Hasan-Dedi Wahyudi yang diusung PAN, Gerindra, dan Demokrat, Helmy Hasan adalah 

Walikota Bengkulu periode sebelumnya yang maju kembali dalam pertarungan. Pasangan 

petahana kedua adalah Patriana Sosia Linda-Mirza yang diusung oleh Golkar, PDIP, dan Hanura. 

Terakhir, kemudian ada satu pasangan dari jalur independen, yaitu David Suardi-Bakhsir. 

Kemudian pasangan terakhir adalah pasangan yang diusung oleh PKS dan Nasdem, Erna Sari 

Dewi-Ahmad Zarkasih.  

Pemiliham Walikota periode inipun, masih terlihat adanya kesenjangan antara generasi 

baru di PKS Bengkulu dengan para seniornya. Ahmad Zarkasih yang merupakan kader lama atau 

sesepuh di PKS Bengkulu kembali dimunculkan. Secara singkat, Ahmad Zarkasih merupakan 

mantan pimpinan dewan provinsi Bengkulu periode 2004-2009.  

Penelitian ini  membahas terkait bagaimana komposisi tokoh PKS di Bengkulu, dan 

dinamika internal di tubuh PKS Bengkulu dalam penetapan kandidat di pemilukada. Sehingga, 

diharapkan mampu mengetahui dominasi tokoh lama PKS Bengkulu dalam penetapan kandidat 

yang akan maju di pemilukada dan mengetahui dinamika yang terjadi dalam proses 

penetapannya. Kemudian, dari beragam pemahaman, peneliti memandang politik sebagai 

kegiatan pencarian dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Hal yang menyangkut 

kekuasaan dalam masyarakat yakni sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasil 

kekuasaan. Kerangka teori menjadi panduan bagi peneliti dalam melakukan analisa dalam 

menjawab rumusan masalah. 

 

Ideologi sebagai landasan arah gerak PKS 
Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader murni dengan sistem pembinaan dan 

perekrutan kader yang rapi. Proses pengkaderan dimulai dari pemuda-pemuda yang mengikuti 

kelompok mentoring dan halaqah, kemudian mereka menjelma menjadi para aktivis kampus 

yang kapabel di perguruan tinggi mereka masing-masing. Inilah titik awal PKS membina kader-

kader mudanya. Serba-serbi kehidupan kampus yang dihadapi adalah replika kehidupan 

berbangsa dan bernegara. PKS merupakan partai kader dengan ideologi dan alur gerak yang jelas 

di Indonesia. Partai ini mampu mengarahkan kader dalam satu komando seluruhnya, sehingga 

menjadi solid dalam pergerakannya. Mental kader seperti ini dibangun melalui pembinaan rutin 

terhadap kader. Selain itu, kader dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman, sehingga 

ketika menduduki kursi pemerintahan, nilai-nilai keislaman ini tetap ada dan tertanam kemudian 

dapat teraplikasikan oleh seluruh kader di jajaran pemerintahan tersebut. Kesuksesan PKS dalam 

mempertahankan jumlah suara nasional dari rentang periode 2004 hingga 2014, menjadi  bukti 

bahwa kader yang berperan sebagai mesin partai ini bekerja dengan efektif. PKS memiliki sistem 

pengkaderan yang terstruktur secara rapi, dari tingkat daerah hingga pusat. Hal inilah yang 

menjadi pembeda antara PKS dengan partai lainnya. Taraf dasar pengkaderan PKS ini biasanya 

dimulai dari jenjang sekolah atau universitas. Mereka yang tergabung dalam organisasi Rohis di 



sekolah-sekolah kemudian membuat sistem pengkaderan rohis atau Lembaga Dakwah Kampus 

secara berjenjang, membentuk kader yang struktur, membuat kurikulum pengkaderan, dan 

regulasinya. 

Memasuki masa pemilukada, para pengurus PKS tentunya akan melakukan pembahasan 

pula mengenai kemungkinan koalisi atau kemungkinan calon yang akan diusung ataupun 

didukung. Dalam prosesnya, jikan ingin mengusung calon dari kader internal, pengurus pks akan 

melakukan jajak pendapat internal atau mereka menyebutnya sebagai pemira internal untuk 

melihat siapakah kader internal pks yang menurut kader-kader di pks sendiri yang paling pantas 

untuk dimajukan dalam kontestasi pemilukada. 

Pola Kaderisasi PKS di Bengkulu 

Secara umum, pola kaderisasi dan perjenjangan PKS di Bengkulu, dilakukan dalam tujuh 

jenjang. Tahapan kaderisasi yang pertama “Training Orientasi Partai I” (TOP I). Lulusan dari 

training ini kemudian mendapatkan kartu tanda anggota, dan berhak untuk mengikuti Taklim 

Harian Partai sebagai bentuk pembinaan terhadap mereka. Status yang didapatkan adalah 

Anggota Pemula Terdaftar. Selanjutnya, saat para kader telah mendapat penilaian cukup matang 

dari Murabbi/Mentor masing-masing, mereka akan mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti 

jenjang pengkaderan selanjutnya, yaitu :Training Organisasi Partai II. Setalah rampung 

mengikuti training tersebut, kader akan mendapat kenaikan status menjadi Anggota Pemula 

Terbina. Kewajiban kader akan bertambah, dengan keharusan untuk mengikuti Training Rutin 

Kader (TRK), Pelatihan-Perlataihan Kepartaian (PPK), dan Kegiatan Internal Partai (KIP). 

Jenjang ketiga dari tahapan kaderisasi PKS adalah seorang Anggota Madya, dalam kalangan 

internal biasa dikenal dengan istilah Muayyid. Jenjang ini merupakan bidang perluasan dan 

pendalaman yang diikuti oleh kader pemula, yang terletak dalam bidang sosial, ilmu, dan 

wawasan. Tahapan kaderisasi selanjutnya, adalah seorang Muntasib, atau Anggota Madya. 

Predikat ini didapat setelah kader lulus dari Training Dasar I dan melanjutkan kepada Training 

Dasar II. Tahapan ini merupakan jenjang “kelanjutan tarbiyah bagi anggota muda” yang 

menggunakan manhaj Tarbiyah anggota madya. Tahapan kaderisasi kelima, adalah Training 

Lanjutan I yang merupakan pintu masuk sebagai Anggota Ahli. Tahapan ini dikenal dengan 

istilah Muntazhim. Jenjang ini merupakan jenjang terakhir dari manhaj Tarbiyah PKS. Jenjang 

ini memuat keluasan dasar2 keislaman, pengembangan diri, dakwah dan pemikiran islam, 

termasuk tsaqafah keislaman, serta wawasan sosial yang telah disempurnakan dan dilengkapi 

dari materi-materi sebelumnya. Tahapan kaderisasi keenam, adalah seorang Anggota Ahli, yang 

dikenal dengan sebutan Amil. Prasyaratnya adalah telah mengikuti Training Lanjutan II. 

Kemudian, jenjang pengkaderan resmi lembaga yang terakhir adalah Anggota Purna.  

  Selain kaderisasi dan perjenjangan kelembagaan yang telah disebutkan, ada pula 

keanggotaan yang tidak diberikan berdasaran keanggotaan. Penenerimaan keanggotan ini 

merujuk pada kapabilitas dan kiprahnya sesuai dengan manhaj. Predikat yang melekat pada 

anggota ini adalah Anggota Kehormatan. Kader yang menyandangnya, melewati mekanisme 

Analisa Kapasitan dan Integritas Personal. Selain itu, Anggota Kehormatan juga wajib mengikuti 

Orientasi Partai dan Tokoh, yang diselenggarakan oleh partai.  

Secara garis besar, pengkaderan partai dibagai kedalam dua pola umum. Yaitu pola fardi 

dan pola Jama’i. Pola pengkaderan fardi merupakan pola perekrutan person-to-person yang 

menjadikan ukhuwah dan kedekatan antara pengkader (murobbi) dengan calon kader mutarobbi 

sebagai ruhnya. Akativitas halaqoh yang intensif dan kuat, akan menyokong mutarobbi dalam 

aktivitas kaderisasi yang lebih tinggi lagi. Kedua, adalah rekrutmen jama’i yang mrupakan 

perekrutan calon kader partai yang diakukan secara massal. Biasanya rekrutmen ini dilakukan 



melalui acara-acara terbuka ataupun seminar, yang terdiri dari Rekrutmen Kepartaian, 

Rekrutmen Pendaftaran, Rekrutmen Lembaga Pendidikan, dan Rekrutmen Kegiatan Partai. 

 

Dinamika PKS menghadapi Pemilihan Daerah di Bengkulu 

Hal yang menjadi permasalahan utama dalam tulisan ini adalah lambatnya regenerasi 

tokoh yang terjadi di PKS Bengkulu. Masalah regenerasi tokoh ini sebenarnya sudah terjadi 

beberapa tahun kebelakang. Baik di pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. 

Tokoh-tokoh yang tampil pun masih sama, bahkan sejak PKS masih bernama PK di tahun 1999. 

Kader-kader muda yang seharusnya muncul, hanya terbatas ada di internal partai, tidak muncul 

di tataran eksternal, terutama dalam panggung politik yang lebih luas. Tapi memang, dalam 

prosesnya bakal calon dari internal PKS akan dikerucutkan dan pada kenyataannya yang 

dikerucutkan dan kemudian dilempar ke masyarakat adalah kader-kader lama juga. Pembahasan 

nama calon dari internal partai akan dibuat daftar kelebihan dan kekurangannya, kemudian 

dimunculkan pada pilkada tahun tersebut. Kriteria yang dimunculkan dalam daftar teratas adalah 

kader-kader senior dan kader-kader junior akan dimunculkan seolah sebagai nama pelengkap 

saja. Setelah dibuatkan daftar nama, kekurangan dan kelebihan, perdebatan akan berputar sebatas 

pada popularitas dan potensinya di masyarakat atau tidak, bukan pada bagaimana jika 

memberikan kesempatan pada kader-kader muda, kemudian akan kita promosikan 

ketokohannya, dibentuk sedemikian rupa agar masyarakat lebih mengenal kader tersebut. 

Tahun 2005 hingga 2010, PKS Bengkulu menjadi partai pertama di Bengkulu yang 

berhasil mengirimkan kadernya dalam pemilihan gubernur secara langsung yang pertama di 

Bengkulu. KH Syamlan sebagai kader PKS di Bengkulu, berhasil memenangkan kontestasi 

pilgub. Saat itu berpasangan dengan Agusrin Najamudin dengan perolehan suara mencapai 

54.21%. Pada saat itu di putaran kedua pilgub Bengkulu, Agusrin-Syamlan berhadapan dengan 

Muslihan DS selaku   mantan bupati Bengkulu utara yang berpasangan dengan Patrice Rio 

Capella sebagai wakil ketua DPRD provinsi Bengkulu. Pasangan Agusrin-Syamlan mengalahkan 

pasangan yang bisa dibilang memiliki modal politik besar, baik itu sebagai birokratnya maupun 

ketokohannya. 

 Tahun 2008, pada pilwakot Bengkulu saat itu, PKS mencalonkan Hamdani Nasution 

sebagai calon wali kota, selaku kader senior dan golongan tua dalam rentang usia kader PKS di 

Bengkulu. Padahal kota Bengkulu merupakan basis massa terbesar PKS di provinsi Bengkulu. 

Namun, mereka menemui kekalahan di basis mereka sendiri. Pada tahun 2010 hingga 2015, PKS 

kembali mencoba peruntungannya dalam pemilihan gubernur Bengkulu. Mereka mencalonkan 

Dani Hamdani sebagai calon wakil Gubnernur Bengkulu berpasangan dengan Sudirman Ali yang 

pada saat itu berlatar belakang kepolisian. Dani Hamdani dicalonkan sebab ketokohannya dalam 

dunia pendidikan dan juga merupakan seorang ulama di provinsi Bengkulu. Namun lagi-lagi 

untuk kedua kalinya PKS tidak berhasil dalam pemilukada di provinsi Bengkulu. Namun pada 

periode ini, secara kalkulasi jumlah kursi di DPRD provinsi, PKS mendapatkan jumlah kursi 

terbanyak sejak mereka mengikuti kontestasi di Bengkulu hingga kini, yaitu 6 kursi. 

Periode 2015-2018, merupakan periode terburuk dalam tubuh PKS Bengkulu, karena ada 

kabupaten yang tidak terdapat perwakilan dari PKS disana. Kemudian pada pemilihan gubernur 

tahun 2017 lalu, untuk pertama kalinya, tidak ada kader PKS yang muncul dalam perhelatan 

pemilukada tingkat provinsi. Mereka hanya mendukung calon petahana, yang kemudian 

berujung  kekalahan dari calon penantang. Pada pemilihan walikota tahun 2018 inipun PKS 

mengalami kekalahan fatal. Menjadi calon wakil walikota yang diusung oleh nasdem, pks, dan 



ppp, Ahmad Zarkasih yang di tahun sebelumnya juga baru saja kalah dalam pemilihan bupati 

Bengkulu utara, kali inipun lagi-lagi harus menerima kekalahan. 

 

Dinamika Penetapan Calon Perwakilan Daerah dari PKS 

Ketika sudah memasuki masa pemilukada, para pengurus PKS tentunya akan melakukan 

pembahasan pula mengenai kemungkinan pembentukan koalisi atau kemungkinan calon yang 

akan diusung ataupun didukung. Jika ingin mengusung calon dari kader internal, pengurus PKS 

akan melakukan jajak pendapat internal atau mereka menyebutnya sebagai pemira internal untuk 

melihat siapakah kader internal pks yang menurut kader-kader di pks sendiri yang paling pantas 

untuk dimajukan dalam kontestasi pemilukada. Teknisnya adalah, pasca PKS Bengkulu 

mengadakan survey di masyarakat, mencari tahu kebutuhan masyarakat itu tipe personal 

pemimpin seperti apa, hasil dari survey tersebut akan dijadikan parameter dan acuan bagi kader 

yang akan dicalonkan.setelah itu pengurus wilayah akan mengerutkan calon-calon yang 

dianggap kompeten jika dimunculkan di eksternal.  

Begitu juga dengan partai politik, yang berkontestasi dalam ajang pemilukada khususnya, 

tentu akan dicari dan dimajukan orang yang memiliki tingkat dikenal masyarakat yang paling 

tinggi, dengan begitu tim pemenangan tidak perlu bekerja ekstra lagi untuk mengenalkan calon 

tersebut ke masyarakat. Pembahasan pertama adalah mengenai daftarpotensial. DPW provinsi 

Bengkulu dan tim yang dibentuk dalam rangka pemilihan gubernur akan melakukan list terhadap 

kader-kader yang memiliki potensi kemenangan dalam pemilihan gubernur saat itu. Setelah 

melakukan pendataan terhadap kader yang bisa dikatakan potensil untuk maju, pengurus DPW 

PKS Bengkulu akan memriksa dan mempelajari jenjang pengkaderan dari masing-masing kader 

yang masuk ke dalam bursa potensil. Tahapan berikutnya adalah dengan melakukan survei 

internal kepada kader PKS Bengkulu terhadap calon yang masuk bursa potensil tersebut. Seluruh 

kader PKS Bengkulu akan mengikuti pemilihan raya internal dan proses ini biasanya menang 

selalu dilakukan setiap momen-momen menjelang pilkada berlalngsung. Ketika hasil  pemilihan 

raya internal sudah diketahui, hasil dari pemilihan raya tersebut akan di bawa kembali ke 

structural DPW untuk dibahas dan dilakukan survei kembali. Hal ini bertujuan untuk menyaring 

para kandidat yang telah dipilih oleh kader PKS pada pemilihan raya internal sebelumnya, 

sehingga akan semakin dikerucutkan dalam survei struktural ini. 

 Tahap selanjutnya pasca survei internal adalah pelibatan semua kader di struktur, baik di 

DPC, DPD, bahkan hingga DPW, kemudian meramu hasilnya hingga menemukan siapa yang 

paling pas untuk dimajukan. Setelah muncul satu nama calon, calon tersebut ditokohkan ke 

masyarakat, diumunculkan ke publik, sering ditampilkan dalam panggung-panggung politik atau 

mimbar-mimbar keagamaan, sehingga nilai-nilai kehadirannya lebih dirasakan oleh masyarakat. 

Namun, bilamana dalam prosesnya PKS Bengkulu harus melakukan koalisi dengan partai lain, 

maka PKS Bengkulu akan memunculkan kader yang punya bargaining power jika akan 

disandingkan dengan tokoh dari partai lain, sehingga kader dari PKS dirasa akan memiliki nilai 

jual.  

 

Dominasi Tokoh Lama dalam PKS Bengkulu 

Penentuan calon yang akan diusung dalam pemilihan gubernur, tentunya setiap partai 

politik memiliki kriterianya masing-masing atau pra syarat formal mereka buat untuk menjadi 

bahan pedoman bagi siapapun yang akan mengajukan diri atau partai tersebut ajukan. Tidak ada 

perbedaan dengan kriteria formal dari partai politik lainnya. Dan memang kriteria formal ini 

biasanya memang bersifat pasti bagi setiap partai politik karena sudah ada regulasi negara yang 



mengaturnya. PKS juga memiliki jenjang pengkaderan atau jenjang keanggotaan yang menandai 

bahwa seseorang kader tersebut sudah mencapai level tertentu dalam pembinaan di PKS atau 

biasa disebut sebagai tarbiyah. Jenjang keanggotaan ini memiliki fungsi untuk mengukur 

seberapa tinggi pemahaman seorang kader terhadap jamaahnya yang dalam hal ini adalah PKS. 

Maka dengan mengenal jamaahnya, kader akan semakin mudah untuk mengejawantahkan misi 

dari partai terhadap misi-misi mereka di masyarakat jika terpilih ataupun tidak terpilih. 

Kemudian kriteria non-formal yang terakhir adalah tentang keorganisasian atau tanzhim. Dalam 

hal ini maksudnya adalah poisisi atau kedudukan si calon atau kader dalam struktural 

keorganisasian PKS bagaimana dan sudah setingkat apa. Popularitas masih menjadi acuan 

seseorang untuk maju dalam kontestasi politik.Hal ini dikarenakan, panggung politik yang 

mereka milik sudah mapan. Hambatan yang seringkali ditekankan pada kader muda, adalah 

bahwa mereka masih susah menemukan panggung untuk mendongkrak popularitas mereka.  

Kader-kader muda beranggapan bahwa mereka masih berada di bawah bayang-bayang 

kader senior, sehingga mereka kesulitan untuk mencari celah agar bisa menembus tembok besar 

popularitas dan bayang-bayang itu, bahwa munculnya rasa tidak percaya diri dari kader-kader 

muda adalah karena dominasi yang terlalu kuat dari kader senior, sehingga ketika dalam proses 

pengambilan keputusan, atau di meja diskusi, mereka cenderung sungkan untuk mengutarakan 

pendapat. Begitu pula dengan kondisi di lapangan, kader-kader muda lebih banyak diam karena 

merasa terhimpit dengan popularitas senior-senior mereka yang memang sudah memiliki tempat 

tersendiri di hati masyarakat.  

Disatu sisi, kader muda menyatakan bahwa mereka tidak bisa maju karena adanya 

bayang-bayang dari kader tua. Bayang-bayang berupa kinerja yang mentereng serta aksi nyata 

yang kontributif di masyarakat mampu menutup ruang kader muda untuk tampil di masyarakat. 

Sedangkan Kader tua pun cenderung menyalahkan kader muda. Mereka beranggapan bahwa 

kader-kader muda tidak mampu untuk mencari panggnung. Utamanya panggung dakwah dan 

tidak punya inisiatif dan cenderung berada di zona nyaman. Selain itu juga memang, kader-kader 

senior itu masih sangat mendominasi, baik secara keputusan maupun secara pengaruh, sehingga 

lagi-lagi secara tidak langsung kader-kader muda ini akan selalu merasa menjadi pengikut saja 

dari kader-kader senior ini karena merasa belum mampu menyamai kiprah mereka atau menjadi 

semumpuni mereka. Selain memberikan ruang, kader tua tentunya harus selalu memberikan 

dorongan untuk kader-kader muda. bukan malah semakin mendominasi struktur atau panggung 

ketika kader muda semakin terhimpit. berjalan beriringan akan membuat kader muda merasa 

dibantu ketidakpercayaan dirinya. 

Dari hasil pengerucutan itulah yang dibawa dalam rapat DPW, sekaligus berhitung 

apakah mampu untuk maju sendiri ataukah harus berkoalisi. Hasil dari ini nantinya akan dibawa 

ke DPP PKS untuk diambil keputusan karena keputusan akhir dalam setiap keputusan politik 

PKS di seluruh Indonesia, berasal dari keputusan akhir di DPP. Proses penetapan di PKS berarti 

bersifat top to bottom. karena pengambil keputusn akhir adalah dpp. proses sejak awal memang 

bottom to up, namun keputusan akhir ada di dpp. ini semakin menjelaskan bahwa di tubuh pks 

oligarki memang terjadi. Dengan keputusan akhir berada di tangan DPP, ini justru sebaliknya 

menunjukkan bahwa intervensi DPP justru sangat dalam. DPP tidak mengikuti proses 

penominasian dari sejak awal, DPP hanya menyediakan alat bagi pengurus daerah untuk menjadi 

acuan dalam proses penetapan dalam artian bahwa DPP tidak tau kondisi mendalam dari tiap-

tiap daerah, namun DPP diserahkan keputusan akhir. Menunjukkan sekali oligarki sangat terasa 

dalam proses penetapan tersebut. 

 



 

 

Kesimpulan 

Melihat dari teori Pippa Noris yang penulis jadikan teori utama dalam penelitian ini, 

dapat diketahui bahwa PKS Bengkulu memiliki tiga tahapan dalam pencalonan seorang kandidat 

dalam kontestasi pemilukada, sertifikasi partai, nominasi, dan pemilihan. Dalam prosesnya, 

kandidat yang kuat dan selalu muncul tentunya memiliki nilai kedekatan dengan internal partai 

dan punya dominasi besar dalam tubuh PKS Bengkulu, sedangkan di masyarakat secara umum, 

mereka sudah dikenal sebagai tokoh masyarakat ataupun seorang ulama. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, tokoh lama selalu mendominasi dalam setiap 

panggung baik di internal maupun eksternal karena tokoh muda yang belum menemukan 

kepercayaan dirinya dikarenakan mereka merasa di bawah bayang-bayang kader senior. Kader 

senior merasa sudah memberikan ruang lebih kepada kader muda, namun terkadang kader muda 

tidak menangkap peluang itu, bahkan jika tidak diberikan panggung mereka tidak mencari 

panggung mereka sendiri. 

Dominasi tokoh senior lebih terjadi karena kader muda yang memang merasa terhimpit 

dan tidak percaya diri melihat senior-seniornya lebih kuat. Untuk itulah, perbaikan regenerasi 

tentunya dimulai dengan perbaikan rekrutmen dan kaderisasi yang mana ini menjadi kekuatan 

utama dari PKS yang memang dikenal sebagai partai kader dan kader-kadernya yang militanpun 

dibentuk dari pembinaan kader yang massif ini. AD-ART partai tetap menjadi rujukan utama 

dalam sistem kaderisasi PKS Bengkulu, dengan catatan sistem kaderisasi ini tentunya akan 

disesuaikan atau mengakomodasi kebutuhan masyarakat atau kultur masyarakat atau lingkungan 

Bengkulu itu sendiri. Inilah yang seharusnya menjadi salah satu fokus pembahasan besar dari 

PKS Bengkulu selain masalah kaderisasi. Namun sesungguhnya seperti yang sudah peneliti 

jabarkan di bab sebelumnya bahwa, tidak terjadinya komunikasi yang baik antara golongan tua 

dan golongan muda menjadi pencetus utama lemahnya regenerasi tokoh terjadi di PKS 

Bengkulu.  

Selain itu, PKS Bengkulu juga tidak memiliki media sosial yang kredibel, bahkan untuk 

website partai saja tidak tersaji informasi yang baik dan jelas di website tersebut. Hal ini bisa 

saja mengalami penurunan yang terus menerus jika PKS Bengkulu tidak melakukan 

pembenahan di bagian-bagian yang memang lemah dalam penanganan mereka. Terobosan baru 

pun perlu dihadirkan guna menjawab permasalahan dikalangan anak muda dan remaja. Hadirnya 

PKS Muda diharapkan mampu dimaksimalkan guna mewadahi permasalahan yang tentunya 

berkaitan dengan generasi muda yang seharusnya menjadi ceruk pemilih yang perlu digarap 

serius oleh PKS di era milenial ini, dikarenakan generasi milenial merupakan ceruk pemilih 

terbesar saat ini. 
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