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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan, sekaligus 

penulis juga akan memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah 

diperoleh. Untuk lebih detailnya, akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian, menyajikan data serta menganalisis data maka 

penulis mengambil beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Pola kaderisasi DPD partai Nasional Demokrat Kabupaten Sidoarjo adalah 

memperkuat basis kehadiran mereka di massa akar rumput. Agar visi merestorasi 

Indonesia yang diusung partai ini benar-benar tersampaikan dan dimengerti 

masyarakat luas. Pola kaderisasi DPD partai Nasional Demokrat Kabupaten 

Sidoarjo tidak mengenal dikotomi tua-muda, DPD partai Nasional Demokrat 

Kabupaten Sidoarjo terbuka bagi siapa saja. DPD partai Nasional Demokrat 

Kabupaten Sidoarjo juga menciptakan kader yang responsif karena banyak sekali 

pejabat publik dan kader partai kehilangan kredibilitas karena tidak mampu 

memenuhi janji yang dikampanyekan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya 

kader partai yang responsif terhadap problema masyarakat, agar segala problema 

masyarakat tersebut dapat tersampaikan kepada pemerintah. 

2. Implementasi pola kaderisasi DPD partai Nasional Demokrat Kabupaten Sidoarjo 

adalah menggunakan sistem man to man, dan menciptakan regerasi kader yang 

sehat. sistem man to man artinya, kader merekrut langsung dengan bertemu 

langsung calon kader baru melalui kedekatan individual. Sasaran sistem man to man 



121 
 

ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di daerahnya, memiliki wewenang 

adan kekuasaan di daerahnya. Kemudian Orang-orang yang memiliki pengaruh di 

daerahnya tersebut merekrut massanya untuk bergabung dalam DPD partai Nasional 

Demokrat kabupaten Sidoarjo. Implementasi pola kaderisasi selanjutnya adalah 

adanya regerasi kader yang sehat, hal ini  bertujuan agar DPD partai Nasional 

Demokrat Kabupaten Sidoarjo dapat tetap eksis dan bisa bertahan dalam jangka 

waktu yang lama. Karena itu regerasi mutlak diperlukan. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti ingin memberikan saran 

yang sekirannya dapat bermanfaat untuk kemajuanDPD partai Nasional Demokrat 

Kabupaten SidoarjoBeberapa saran tersebut diantaranya: 

1. Sebagai partai baru, DPD partai Nasional Demokrat Kabupaten Sidoarjo harus terus 

memperkuat basis dukungannya hingga tingkat bawah. Agar jumlah massa yang 

didapatkan terus meningkat dan bisa menjadi pemenang dalam pemilu 2014. 

2. DPD partai Nasional Demokrat Kabupaten Sidoarjo seharusnya menerapkan sistem 

fit and proper test dalam pola perekrutan kader, agar kader yang diperoleh benar-

benar kader yang berkualitas.   

3. Ide restorasi Indonesia harus diimplementasikan, bukan hanya sebatas jargon 

semata. Sehingga dapat memperbaiki kesejahtaeraan masyarakat.  

4. Dalam melakukan penyeleksian calon legislatif, sebaiknya DPD partai Nasional 

Demokrat Kabupaten Sidoarjo melakukannya secara terbuka, di mana setiap 

tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga 

masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon legislatif. 

Sebelum seorang calon anggota legislatif diajukan kepada KPU. 
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5. Dalam perekrutan kader, selain untuk memperoleh kader sebanyak-banyaknya, DPD 

partai Nasional Demokrat Kabupaten Sidoarjo juga harus lebih memperhatikan 

kualitas, integritas dan kredibilitas kader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


