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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik, Miriam Budiarjo, partai politik

merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam

proses pengelolaan negara 1 . Partai politik umumnya didefenisikan sebagai

organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam

masyarakat. Biasanya, mereka memusatkan perhatian pada persoalan kekuasaan

pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat untuk menempati

kekuasaan politik.

Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk

berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai

politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan

memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang

sewenang-wenang. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal

dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan

tertentu, dan memberikan jalan berdiskusi bagi pendapat yang saling

bertentangan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara

damai2.

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi tentu tidak terlepas

dari peran penting yang dilakukan oleh partai politik dalam mengakomodir sistem

politik. Di Indonesia banyak partai politik yang sudah lama berkiprah di dunia

1 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008, Hal. 397

2May Rudy, Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya. Bandung:
Refika Aditama, 2003, Hal. 87
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perpolitikan baik di dalam struktur pemerintahan pusat maupun didalam struktur

pemerintahan wilayah atau daerah-daerah yang ada di Indonesia. Namun, ada juga

partai politik yang baru  berkontestasi dalam dunia perpolitikan.

Partai NasDem sebagai partai baru yang hadir didalam perpolitikan

Indonesia yang secara resmi lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dan Kementerian Hukum dan HAM3 pada tanggal 11 November 2011. Artinya,

Partai NasDem berhak ikut dalam pesta rakyat (Pemilu 2014: Read). Gerakan

Perubahan adalah salah satu tag line dari partai ini, dimana istilah restorasi

menjadi tujuan utama yaitu bermula sebagai gerakan perubahan untuk

memperbaiki kondisi Indonesia yang sedang rusak atau menyimpang dari tujuan

yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Gerakan Restorasi yang di usung Partai Nasdem meletakkan tujuan dan

cita-cita dengan menjadikan Pancasila sebagai senjata spiritual, dan rakyat

Indonesia sebagai senjata materialnya. Restorasi Indonesia adalah gerakan

mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan

berkepribadian secara kebudayaan. Partai politik sebagai sebuah lembaga politik

yang ikut serta mewarnai sistem politik dan pemerintahan di negara Indoneasia.

Dalam hal ini, partai politik haruslah “Melembagakan Partainya”. Yang

dimaksud dengan pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan sikap dan

perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk suatu budaya

politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Dalam konteks

pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada,

3 Diunduh melalui http://politik.news.viva.co.id/news/read/263229-partai-nasdem-
dinyatakan-lolos-verifikasi, pada tanggal 29 Juni 2015.
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melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang

berlangsung. Sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel, apabila partai politik

mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul

sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan

menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk

saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi

politik.

Partai politik yang kokoh sekurang-kurangnya harus memiliki dua

kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga

dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua,

mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru

dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan yang dihadapi

oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan

organisasi partai yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna

mengasimilasikan kelompok baru ke dalam sistem politik. Dalam masa

perpolitikan di Indonesia, ada kisah sukses dari partai politik. Mulai dari pemilu

yang pertama, hingga yang terakhir.

Tabel 1.1. Kisah Sukses Partai Politik dari Pemilu 1955-2014

No Tahun Partai Politik Peserta
Pimilu

Urutan
Pemenang

Suara Kur
si

1 1955

PNI

172

1 8.434.653 57
Masyumi 2 7.903.886 57
NU 3 6.955.141 45
PKI 4 6.179.914 39
PSII 5 1.091.160 8

2 1971 Golkar 10 1 34.348.673 236
3 1977 PDI 3 3 5.504.757 29
4 1999 PKB 48 4 13.336.982 51

Partai Keadilan 7 1.436.565 6
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5 2004 Partai Demokrat 24 9 8.455.225 55

6 2009
PKS

34
4 8.206.955 59

Gerindra 8 4.646.406 30
Hanura 9 3.922.870 15

7 2014 NasDem 12 9 8.402.812 36

Tabel 1.2. Kisah Partai Politik Gagal dari Pemilu 2004-2014

No Tahun Nama Partai Jumlah
Partai

Suara Kursi

1 2004

Partai Buruh Sosial Demokrat

24

634.515 0
Partai Merdeka 839.705 0
Partai Perhimpunan Indonesia
Baru

669.835 0

Dll - -

2 2009
PBB

34
1.864.642 0

Partai Damai sejahtera 1.522.032 0
Dll - -

3 2014 PBB 12 1.825.750 0
PKPI 1.143.094 0

Data diatas menunjukkan bahwa partai baru tidak menjamin untuk dapat

meraih suara rakyat yang sigmifikan. Karena pada dasarnya, partai yang baru

adalah hasil adopsi dari partai sebelumnya. Sehingga kader ataupun anggota partai

baru itu adalah orang-orang lama, yang visi-misinya tidak jauh berbeda dengan

menjadi kader atau anggota partai sebelumnya.

Munculnya partai politik harus dibatasi dan dicegah  melalui kebijakan

yang tegas dan mampu mengurangi jumlah partai. UU No. 2 Tahun 2011 Tentag

partai politik juga belum mampu menekan munculnya partai politik baru. Karena

hanya melalui persyaratan yang sangat mudah. Syarat-syaratnya adalah

pembentukan minimal 2,5 tahun sebelum Pemilu, memenuhi 75% kepengurusan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
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Kabupaten/Kota setiap provinsi, dan 50% kepengurusan kecamatan di masing-

masing kabupaten/kota.

Belum lagi pada UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan

DPRD yang mensyaratkan partai politik harus mempunyai keanggotaan 1000

atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik. Regulasi ini

belum efektif dalam menekan munculnya partai politik baru, karena persyaratan

seperti ini akan sangat mudah bagi mereka yang memiliki latar belakang orang

berpengaruh.

Salah satu penyebab utama dari semua ini adalah sikap berpolitik yang

tidak didasari dengan ideologi yang jelas. Sehingga banyaknya kader partai yang

berpindah partai politik (Kutu Loncat: Read). Padahal ideologi merupakan arah

dan petunjuk tentang identitas partai politik sekaligus menjelaskan kondisi ideal

masyarakat yang ingin dibentuk. Ideologi tidak sebatas retorika berpolitik, tetapi

harus terejewantahkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan partai politik. Tanpa

ini, masyarakat akan kesulitan untuk mengidentifikasi masing-masing partai

politik. Identifikasi secara inflisit mengandung arti kata perbedaan. Konsep ini

sangat penting, karena dapat membantu masyarakat dalam menentukan dukungan

dan pilihannya. Ketidak jelasan ideologi kerena memang kondisi berpolitik yang

hanya ditunjukkan untuk berkuasa, jelas akan meningkatkan alienasi politik.

Akibat dari tidak memperhatikan Ideologi partai akan membuat fungsi

partai tidak berjalan dengan maksimal. Baik fungsi partai politik terhadap negara

maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Fungsi partai politik terhadap negara

antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi

politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik
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terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan

nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman.

Kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan

pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang

efektif untuk menghasilkan keder-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di

bidang politik. Sistem kepartaian yang ada juga masih menghadapi derajat

kesisteman yang rendah serta kurang mengakar dalam masyarakat, struktur

organisasi partai yang tidak stabil yang tidak mengacu pada AD/ART, dan citra

partai di mata publik yang masih relatif buruk. Selain itu, partai politik yang ada

pada umumnya cenderung mengarah pada tipe partai politik kharismatik dan

klientelistik ketimbang partai programatik.

Sehingga dalam Era Reformasi ini seringkali di anggap sebagai era di

mana ‘’banyak penumpang gelap” masuk dalam gerbong gerakan refomasi. Pada

saat dimana partai-partai politik berdiri, kaum-kaum yang umumnya memiliki

energi politik relatif besar tersebut, dengan mudah masuk kejajaran elit partai.

Akhirnya, proses rekrutmen politik berjalan secara tidak sehat. Di era

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kabinet pelanginya

institusi pembantu presiden banyak di isi oleh orang-orang dari parpol. Hal ini

merupakan keniscayaan apabila presiden mengharapkan dukungan yang cukup

besar di DPR. Hal tersebut menyebabkan misi utama kabinet menjadi bergeser

lebih banyak menjalankan misi mengadakan kompromi dan akomodasi dengan

partai-partai politik4.

4 Purwoko, system politik dan pemerintahan era reformasi, ejournal.undip.ac.id
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Menurut beberapa pengamat politik kompromi dan akomodasi itu sendiri

di lain sisi mengandung beberapa hal yang kurang menguntungkan. Pertama,

dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam politik kompromi keputusan yang

dibuat kerap kali berjalan lambat dan tidak responsif. Kedua, keterlibatan banyak

partai menyebabkan keputusan yang ditujukan untuk kepentingan umum dan

masa depan bangsa, terhambat oleh kepentingan sesaat partai-partai politik (elite

politik: read). Ketiga, nuansa politik yang lebih diutamakan dalam beragam

masalah sebagai konsekuensi politik kompromi dan akomodasi, akhirnya

memperlambat penguatandan pendewasaan sistem politik.

Penelitian ini penting untuk Partai NasDem dalam memperkuat

kelembagaannya melalui ideologi dalam mencapai kemenangan pemilu ditahun

2019. Juga penting dalam mengoptimalkan fungsi partai politik ditengah

masyarakat. Sehingga masyarakat tidak memandang partai politik hanya sebagai

alat memproleh kekuasaan saja. Melainkan menjadi penyambung lidah antara

masyarakat, partai politik, dan pemerintah dalam segala hal yang berkaitan

dengan kepentingan rakyat. Bukan hanya kepentingan individu, kelompok

ataupun partai politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

penulis penting memberikan batasan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pelembagaan Partai Nasdem Pasca Lolos Verifiskasi Pemilu 2014 ?

C. Tujuan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum peneliti

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pelembagaan Partai

Nasdem Pasca Lolos Verifiskasi Pemilu 2014. Namun, secara khusus, penelitian

ini untuk mengetahui proses Pelembagaan Partai Nasdem Pasca Lolos Verifiskasi

Pemilu 2014 yang lalu dalam mencapai kemenangan pada pemilu 2019

mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang akan di peroleh setelah

selesainya penelitia ini, diantaranya:

Manfaat Teoritik: Mengembangkan pengetahuan mengenai Pelembagaan

Partai Nasdem Pasca Lolos Verifiskasi Pemilu 2014.

Manfaat Praktis : Sebagai bahan rekomendasi perbaikan Pelembagaan

Partai Nasdem Pasca Lolos Verifiskasi Pemilu 2014 dalam meraih

kemenangan pada pemilu tahun 2019 mendatang.

E. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

Definisi konsep yang bermanfaat adalah konsep yang dibentuk menjadi

keterangan sebagai kebutuhan untuk menganalisa dan penyusunan dari tujuan

penelitian. Dalam penelitian-penelitian ilmu social, konsep-konsep digunakan

untuk membuat abstraksi-abstraksi umum. Konsep menggambarkan suatu

fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi

terhadap suatu yang khas.
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Dalam penelitian ini konsep yang digunakan oleh peneliti adalah konsep

penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa hasil

penelitian. Agar dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini

diperlukan adanya definisi konsep yang memberikan arahan dan ruang lingkup

penelitian sehingga mempermudah dalam penelitian dengan memperhatikan judul

dari penelitian, maka konsep-konsep yang dijabarkan kedalam definisi konsep

adalah:

a. Pelembagaan/Institusional

Institusionalisasi adalah  suatu proses ‘’pelembagaan’’. Tingkat kekuatan

meningkatnya norma-norma dimulai dari yang masih lemah sampai yang paling

kuat, yaitu: cara, kebiasaan, tatakelakuan, dan adat. Peningkatan pemahaman dan

panutan warga masyarakat terhadap suatu proses institusionalisasi atau proses

pelembagaan. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa semakin berfungsi

suatu norma dalam mengatur prilaku warga masyarakat, akan semakin melembaga

norma itu.

Pendekatan Institusional dalam ilmu politik sedemikian kuat sehingga

asumsi-asumsi dan praktik-praktiknya jarang ditentukan. Namun, menjadi korban

kritik terus-menerus. Premis metodologis dan toritis dibiarkan tak teruji di balik

tabir ‘’common sense’’ akademik. Di luar teori politik, aktivitas inti dalam ilmu

politik adalah deskripsi tentang konstitusi, sistem hukum, dan strukur

pemerintahan, dan perbandingannya antar waktu dan lintas negara.

Institusionalisme adalah ilmu politik.5

5David Marsh and Gerry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politk. Bandung: Nusa
Media, 2010, Hal.107
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Pendekatan Institusional memandang partai politik sebagai lembaga yang

memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan 6 . Teori kelembagaan

(Institusional), yang menyatakan bahwa partai politik dibentuk oleh lembaga-

lembaga negara baik legislatif maupun eksekutif sebagai kebutuhan para

anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan

masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak bias

dengan kebutuhan, tuntuan, dan harapan publiknya. Sehingga dibuatlah wadah

yang mampu menampung aspirasi warga masyarakat yang kemudian dikenal

dengan istilah partai politik.

b. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau

berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana partai politik adalah

suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

nilai, dan cita-cita yang sama 7 . Partai politik adalah unsur penting dalam

kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat

madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan

pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

Menurut UU No. 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

8Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia, LPM IKIP, Surabaya: 1998
7 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006,

Hal. 160
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memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan UUD 19458.

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang

jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan

untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara

langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan

umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia yang

terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan

penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada

anggotanya”9. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu

kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum

itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-abatan10. Menurut

Ichlasul Amal partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik

yang modern dan demokratis11. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk

mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu,

memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta

menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate) dan damai.

8Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 2011  tentang Partai Politik.
9 Miriam Budiarjo, Op.Cit Hal.161
10Diaskses melalui Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik, Pada tanggal 30 Juni 2015
11Ichlasul Amal, Op.Cit. Hal. 11
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Selanjutnya, menurut Yves Menydan Andrew Knapp12 menyatakan dalam

buku Muchamad Ali Safa’at, partai politik menjalankan peran penghubung yang

strategis antara proses kenegaraan dengan warga negara. Bahkan partai politiklah

yang menentukan dalam proses demokrasi. Sehingga Partai Politik menurut Josep

Lapalomba dan Myron Weiner dalam teorinya merupakan ‘’a creature of modern

and modernizing political system 13 ’’. Dalam ranah demokrasi, partai politik

merupakan salah satu institusi intrumen penting dari pelaksanaan sistem politik

demokrasi yang modern. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan

sebuah sistem yang disebut sebagi keterwakilan (representativeness) baik

keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti lembaga legislatif maupun

keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.

c. Pemilu

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilihan

umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud

apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai

integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh

suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat

konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik,

12Dalam Muchamad Ali Safa’at. Pembubaran partai politik. Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada.2011. hlm. X

13Dalam Koirudin. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta, Pustaka
Pelajar Offset. 2004. hlm. 64
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dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan

pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan Umum14 (Pemilu) adalah proses pemilihan orang untuk mengisi

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai

dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-

jabatan seperti Presiden dan DPR. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk

memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan

kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain.

Dalam hal ini, agitasi atau membangkitkan perhatian (to excite) atau

mendorong (stir it up)”, dan propaganda atau rencana sistematis atau gerakan

bersama untuk penyebarluasan suatu keyakinan atau doktrin di negara demokrasi

sangat dikecam. Namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan

teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu

komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut

konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan

program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu

yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan

suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh

aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan

dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

2. Definisi Operasional

14 Diaskses melalui http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/04/Pengertian-Makna-
Sistem-Jenis-Tahapan-Tujuan-Dan-Manfaat-Pemilu.html, Pada tanggal 30 Juni
2015
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Maksud dari definisi operasional adalah untuk mengoperasikan

permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan dengan memperoleh data atau

indikator yang menunjukkan konsep dan indikasi yang dimaksud. Definisi

operasioanal juga merupakan unsur penelitian yang memberikan bagaimana

caranya mengukur suatu variabel, agar dapat diperoleh suatu konsep atau

gambaran yang jelas, atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data-

data dan indikator-indikator yang nantinya menjadi konsep.

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan

caranya mengukur variabel, definisi operasional juga merupakan suatu informasi

ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang

sama 15 . Maka definisi operasional penelitian ini dapat dirumuskan beberapa

indikator terhadap Pelembagaan Partai Nasdem Pasca Lolos Verifikasi Pemilu

2014, diantaranya:

1. Konsolidasi di pengurus partai;
2. Kemampuan untuk menyesuaikan diri;

3. Pemantapan Anggota Partai, melalui:

a) Pelatihan ideologi partai

b) Pelatihan atau sosialisasi program partai

c) Peningkatan kualitas/militansi atau anggota Partai

4. Memperluas jaringan Partai, melalui:

a) Mencari tokoh lokal sebagai pengurus partai

b) Pembentukan organisasi sayap partai

1) Garda Pemuda Nasdem,

2) Liga Mahasiswa Nasdem,

3) Garda Wanita Malahayati,

4) Badan Advokasi dan Hukum Nasdem.

15 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, Hal. 27
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5) Membentuk kepengurusan tingkat kecamatan yang belum

ada

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Hali ini

karena masalah yang akan diteliti merupakan suatu situasi sosial yang sifatnya

deskriptif. Menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif

merupkan pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan

cara mendeskripsikannya secara benar, dibentuk menggunakan kata-kata serta

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diproleh dari

situasi yang alamiah.16

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada

alasan bahwa permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini yaitu bagaimana

Pelembagaan Partai Nasdem pasca lolos verifiskasi pemilu 2014. Disamping itu,

pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi

yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung17.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Bogda dan Taylor

mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

16 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
Alfabeta. 2011, Hal. 25

17 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit PT Remaja
Rosdakarya Offset, 2007, Hal. 10
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dapat diamati18. Sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam

terkait permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan

informasi yang sedetail-detainya tentang Pelembagaan Partai Nasdem Pasca Lolos

Verifiskasi Pemilu 2014.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data yang

digunakan adalah:

a. Data Primer yaitu data yang diproleh langsung dari objeknya yakni

Partai NasDem Kota Malang.

b. Data Sekunder adalah data yang diproleh dari dokumen-dokumen atau

arsip-arsip, buku-buku literature, majalah, Koran, internet yang

berkaitan dengan judul peneliti.

18Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002,
Hal. 9
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3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh

data yang ada dilapangan secara akurat yang sesuai dengan fakta dilapangan, guna

untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Observasi Lapang: Peneliti melakukan observasi atau pengamatan

langsung dilapangan untuk memahami apa yang diketahui oleh subjek

penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat,

mencatat penomena yang muncul. Observasi bertujuan untuk mendapat

data tentang suatu masalah sehingga diproleh pemahaman atau sebagai

alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi yang diperoleh

sebelumnya19.

b) Wawancara terstruktur: Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab

yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitaitif

dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang

makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik

yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut.

Suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain20.

c) Dokumentasi: Dokumentasi adalah metode penelitian kualitatif yang

dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari

19 Rahayu, I., dan Ardani, T, Observasi dan Wawancara, Malang, Bayuwangi, 2004, Hal. 1
20 Basniter, P, Dkk, Qualitative Methods In Psykology, A Risearch Guide, Backingham,

Open University Press, 1994, Hal. 127
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dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Tempat/Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel.

Istilah yang digunakan adalah tempat penelitian. Tempat penelitiannya adalah

Sekretariat sementara DPD Partai NasDem, Jln. Tlogo Agung No. 12, Merjosari,

Kota Malang.

5. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti lebih disebut sebagai responden, yang dijadikan teman

bahkan konsultan dari siapa informasi yang diperlukan diminta dan

dikonsultasikan. Subjek penelitiannya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah

Partai NasDem Kota Malang, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

6. Analisis Data

Dengan digunakan metode kualitatif ini maka data yang didapatkan akan

lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan

penelitian dapat dicapai.

Bagan 1.1. Komponen dalam analisa data (Interactive model)21

21 Sugiyono, 2014. Memahami penelitian. Bandung: Alfabeta. Hal. 92

Penyajian DataPengumpulan
Data

Penarikan
Kesimpulan

Reduksi Data

Sumber: Miles dan Humberman dalam Sugiyono
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a. Pengumpula Data

Pengumpulan data merupakan data yang baru di proleh dari hasil

penelitian. Kumpulan fakta atau fenomena-fenomena yang berwujud data

lapangan yang masih belum dipilah-pilah yang akan diolah ditahap kedua yaitu

Reduksi data.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan lapangan22. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan

analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di

reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari

data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka

jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu,

reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak

mempersulit analisis selanjutnya.

c. Display Data/ Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data.

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

22 Miles, Matthew B dan huberman, A Michael, Analisis Data Kualitatif, Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1992, Hal. 16
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memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan23.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun

dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat

dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta

diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam

memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data

yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna

tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju

tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian

data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses

analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah

berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan

berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

d. Menarik Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang

telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola,

penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan

kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan

kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

23 Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. Op.Cit. Hal. 17
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Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali

jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah

melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian

yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir

dari kegiatan analisis data.Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari

pengolahan data.


