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ABSTRAKSI 
 
 Kaderisasi merupakan proses pendidikan jangka panjang untuk 
menanamkan nilai-nilai tertentu kepada seorang kader. Organisasi, apapun itu 
mutlak mensyaratkan kaderisasi. Terlebih lagi bagi partai politik. Kaderisasi 
merupakan hal yang fundamental untuk mempertahankaneksistensi sebuah partai 
politik. Kaderisasi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah regenerasi.  
 Akan tetapi pada kenyataannya banyak partai-partai besar yang dianggap 
gagal dalam kaderisasinya. Salah satu indikasinya adalah adanya kader partai 
yang meloncat ke partai yang lainnya atau mengundurkan diri dari keanggotaan 
partai, dan tidak sedikit pula kader-kader partai besar yang tersangkut banyak 
kasus. 

Berpijak pada fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah bagaimana pola kaderisasi dalam partai politik baru Nasional Demokrat 
wilayah Sidoarjo dan bagaimana analisis pola kaderisasi partai politik baru 
Nasional Demokrat wilayah Sidoarjo. Dipilihnya DPD partai Nasional Demokrat 
kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian karena partai Nasional Demokrat 
merupakan partai baru, dan mendapat respon positif dari masyarakat Sidoarjo.  

Untuk menjawab perumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini 
digunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang 
diharapkan dalam mengkaji permasalahan dapat lebih mendalam dan 
komprehensif. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 
wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan dari 
pihak DPD partai Nasional Demokrat kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara 
purpose sampling. Proses analisis data dilakukan dengan menguji, 
mengkategorikan, serta mengkombinasikan kembali bukti-bukti yang didapatkan 
untuk merujuk pada pijakan awal penelitian, sedangkan validitas data dapat diuji 
melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data 
yang absah. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Pola kaderisasi 
DPD partai Nasional Demokrat kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara 
membangun basis dukungan hingga tingkat akar rumput, tidak mengenal dikotomi 
tua-muda, dan menciptakan kader yang responsif. (2) Implentasi Pola kaderisasi 
DPD partai Nasional Demokrat kabupaten Sidoarjo adalah menggunakan sistem 
man to man dan menciptakan regerasi kader yang sehat 
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