
 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah PDI Perjuangan 

 

Pada awal kemerdekaan Indonesia, tanggal 16 Oktober 1945 

dikeluarkannya maklumat wakil presiden No.X mengenai pembentukan 

KNIP yang diikuti oleh manifesto politik pemerintah 3 November 1945 

yang merubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi 

parlementarian dan sekaligus mendorong pembentukan partai politik. Pada 

pemilu tahun 1955, dari banyak partai politik yang ada, terdapat empat 

parpol yang mendapatkan suara terbanyak yaitu PNI, Masyumi, Nahdatul 

Ulama (NU) dan PKI. Menurut Budiarjo (1982:209), empat partai utama 

yang muncul menjulang tinggi dalam pemilihan umum 1955 adalah PNI, 

Masyumi, NU dan PKI. Masing-masing partai ini mewakili banyak 

organisasi massa meliputi buruh, tani, pemuda dan wanita, pelajar dan 

pemuka, serta berbagai pekumpulan budaya, olahraga dan sosial. 

 

Banyaknya partai yang berdiri memiliki ideologi yang beragam. Perbedaan 

inilah yang sering mengakibatkan banyak terjadinya berbagai macam 

gejolak. Memasuki masa orde baru, akhirnya pemerintah melakukan 

langkah penyederhanaan dan penataan partai menjadi tiga partai yaitu 

Golkar, PDI, dan PPP. 
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Berdirinya PDI berawal dari penggabungan atau fusi dari 5 parpol, yakni 

Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), 

Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan Ikatan 

Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Kelima partai tersebut 

memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan 

yang berbeda. Fusi lima parpol ini berlangsung pada 10 Januari 1973 yang 

kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI. Proses ke arah fusi 

merupakan inisiatif presiden yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian 

konsultasi antara presiden dengan para tokoh parpol. Konsultasi pertama 

dilakukan secara kolektif dengan tokoh-tokoh dari sembilan parpol pada 7 

Januari 1970. Hal ini seperti yang dikutip dari 

Yuniindriyani.wordpress.com sebagai berikut: 

PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah 

partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai 

politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari 

Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 

1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) 

partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu Partai Nasional 

Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai 

Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan Ikatan 

Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). (diakses pada tanggal 

10 September 2015) 

 

 

Seiring perjalanan, PDI yang merupakan gabungan dari beberapa partai ini 

mengalami berbagai gejolak di kancah perpolitikan. Mengingat terdapat 

ideologi dan kepentingan yang berbeda dalam tubuh PDI. Gejolak tersebut 

akhirnya menghasilkan peristiwa 27 Juli 1996 yang memakan korban jiwa 

dan harta benda yang besar.  
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Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di 

kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati 

tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota 

Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di seluruh 

Indonesia. Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden 

Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDI Perjuangan didirikan. 

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan 

yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai 

pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 

153 orang. Di dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai 

Wakil Presiden mendampingi Abdurahman Wahid yang terpilih di dalam 

Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Keempat. 

Seperti yang dikutip dari Antaranews.com yaitu: 

Pada 1993 PDI mengalami perpecahan. Megawati yang terpilih 

secara aklamasi sebagai ketua umum partai berlambang banteng 

tersebut, kemudian diganggu kepemimpinannya melalui kongres 

PDI di Medan tahun 1996 yang memilih Soerjadi sebagai Ketua 

Umum PDI yang baru. Hasil kongres itu ditindaklanjuti dengan 

upaya pengambilalihan PDI dari kepemimpinan Megawati, hingga 

meletus peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kuda Tuli). (diakses 

pada tanggal 10 September 2015) 

 

 

Pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, 

pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Kongres I PDI 

Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru 

selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini 

adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi pasca terpilihnya 

Megawati sebagai Wakil Presiden RI. Kongres I PDI Perjuangan 
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diselenggarakan pada tanggal 27 Maret–1 April 2000 di Hotel Patra Jasa 

Semarang-Jawa Tengah. 

 

Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri 

sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara 

aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama 

Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Setelah Kongres I 

PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi 

Presiden Republik Indonesia Ke–5 menggantikan Abdurahman Wahid 

yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati 

Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 membawa perubahan pada sikap 

politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI 

Perjuangan. 

 

B. Visi PDI Perjuangan 

 

Berdasarkan yang tertuang pada AD/ART PDI Perjuangan 

No.9/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2015, Visi partai adalah keadaan pada 

masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karna itu menjadi arah 

bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar 

Partai, visi PDI Perjuangan adalah: 

1. Terwujudnya cita-cita Ploklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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2. Terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang demokratis, adil dan makmur. 

 

 

C. Misi PDI Perjuangan 

 

Berdasarkan yang tertuang pada AD/ART PDI Perjuangan 

No.9/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2015, Misi partai adalah muatan hidup 

yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas 

keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 

7, 8, dan 9 Anggaran Dasar Partai, yaitu: 

1. Menghimpun dan memerjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah 

kebijakan politik partai; 

2. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik 

peenyelenggaraan negara; 

3. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna 

membangun masyarakat Pancasila; 

4. Menghimpun, merumuskan dan memerjuangkan aspirasi rakyat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

5. Memerjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial dan 

budaya secara demokratis; 

6. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna 

mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia; 

7. Membentuk dan membangun karakter bangsa; 
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8. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab 

menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; 

9. Melakukan komunikasi politik dan partiasipasi politik warga negara; 

10. Memertahankan dan mewujudkan cita-cita negara ploklamasi 17 

Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

11. Melaksanakan, memertahankan dan menyebarluaskan Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa; 

12. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan 

jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memerhatikan 

kesetaraan dan keadilan jender, dan; 

13. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, agar 

terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

 

 

D. Ideologi PDI Perjuangan 

Di dalam sebuah partai politik idiologi merupakan hal wajib, karena  di 

dalamnya terdapat hal-hal yang sifatnya formal dan ideal tentang banyak 

hal. Menurut Prasetya (2011:35) idiologi partai adalah sebagai berikut: 

“Idiologi partai akan memerjelas bentuk dari sebuah partai politik 

dalam memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisasikan ke 

masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan 

dibentuk, masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan 

partai dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu dilakukan, dan 

lain sebagainya. Dengan dasar idiologi lah partai itu akan bergerak 

melalui program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi 

program kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.”  
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Berdasarkan yang tertuang pada AD/ART PDI Perjuangan 

No.9/TAP/KONGRESIII/PDI-P/2015, PDI Perjuangan dalam rangka 

melaksanakan peran dan fungsinya berusaha membuat landasan yang 

selalu searah dengan ideologi partai, yaitu: 

1. Mewujudkan cita-cita Ploklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Melestarikan tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan 

sebagai negara hukum yang demokratis; 

3. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 

4. Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila dengan 

menggelorakan semangat kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; 

5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

 

 

E. Fungsi Partai PDI Perjuangan 

 

Berdasarkan yang tertuang pada AD/ART No.9 /TAP/KONGRES III/PDI-

P/2015 PDI Perjuangan pasal 8, fungsi partai disebutkan sebagai berikut: 

1. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter 

bangsa; 

2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung-jawab 

menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; 
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3. Menghimpun, merumuskan, dan memerjuangkan aspirasi rakyat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna 

membangun masyarakat pancasila; dan 

5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara. 

 

F. Struktur dan Jenjang Kepengurusan PDI Perjuangan 

 

Berdasarkan yang tertuang pada AD/ART No.9/TAP/KONGRES III/PDI-

P/2015 PDI Perjuangan, dalam rangka melaksanakan tugas partai, disusun 

jenjang kepengurusan sebagai berikut: 

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

a. DPP partai meliputi wilayah NKRI; 

b. Dewan pimpinan pusat merupakan pemegang kekuasaan eksekutif 

tertinggi partai berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 

Tangga dan Peraturan Partai; 

c. Dewan pimpinan pusat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres Partai; 

d. Dewan Pimpinan Pusat memunyai wewenang bertindak keluar 

dan ke dalam untuk dan atas nama partai; 

e. Dewan pimpinan pusat menetapkan pedoman dan peraturan partai 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas partai berdasarkan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan 

Kongres; 

f. Dewan Pimpinan Pusat memunyai tugas sebagai berikut: 

a) Melaksanakan peraturan, keputusan, dan program partai di 
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tingkat nasional, serta menyelenggarakan manajemen   partai 

secara modern; 

b) Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada alat 

kelengkapan partai, petugas partai dalam lembaga legislatif, 

lembaga eksekutif dan alat kelengkapan partai lainnya di tingkat 

nasional; 

c) Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Dewan 

Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang; 

d) Melaksanakan Konsolidasi organisasi dan pendidikan kader 

partai di tingkat pusat; 

e) Menjalankan tugas lainnya yang bersifat eksekutif. 

g. Anggota dewan pimpinan pusat wajib mendahulukan tugas dan 

tanggung jawab sebagai pengurus partai. Di dalam hal anggota 

dewan pimpinan pusat berkeinginan menempati jabatan lain di 

bidang politik, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 

dari rapat  dewan pimpinan pusat; 

h. Anggota Dewan Pimpinan Pusat wajib mendahulukan tugas dan 

tanggung jawab sebagai pengurus partai. Di dalam hal anggota 

Dewan Pimpinan Pusat berkeinginan menempati jabatan lain di 

bidang politik, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu  

dari rapat Dewan Pimpinan Pusat; 

i. DPP mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia DPD dan 

DPC; 

j. DPP menetapkan tugas partai yang ditugaskan di dalam lembaga-
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lembaga negara atau organisasi lain di tingkat nasional; 

k. DPP menetapkan fraksi dan menetapkan pengurus fraksi. 

2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

a. Tugas dan fungsi DPP partai di daerah dilaksanakan oleh DPP 

partai; 

b. DPD adalah pelaksana eksekutif partai tingkat daerah; 

c. DPD memunyai wewenang dan kewajiban: 

a) Menumbuh kembangkan, memantapkan, dan membina 

kepengurusan partai di wilayahnya; 

b) Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga 

masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya. 

c) Memimpin, mengkoordinasikan, dan melakukan supervisi 

terhadap DPC dan kegiatan partai di tingkat daerah. 

d) Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia DPC di 

wilayahnya. 

e) Melaksanakan program kerja partai di daerah. 

f) Membentuk fraksi dan menetapkan pengurus fraksi di DPRD 

provinsi. 

g) Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota partai 

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga. 

h) Menyelenggarakan konferensi daerah partai dan menyampaikan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan   kewajibannya di 

dalam konferensi daerah partai. 
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3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 

a. Tugas dan fungsi DPP dan DPD partai di kabupaten/kota 

dilaksanakan oleh DPC partai. DPC adalah pelaksana eksekutif 

partai tingkat cabang. 

b. DPC memunyai wewenang dan kewajiban: 

a) Menumbuh kembangkan, memantapkan, dan membina 

kepengurusan partai di wilayahnya; 

b) Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga 

masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya; 

c) Memimpin dan mengoordinasikan anak cabang partai dan 

kegiatan partai di wilayahnya; 

d) Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia pengurus 

partai di wilayahnya; 

e) Melaksanakan program kerja partai di wilayahnya; 

f) Membentuk fraksi dan menetapkan pengurus fraksi partai  

di DPRD kabupaten/kota; 

g) Menyelenggarakan konferensi cabang partai dan 

menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya di dalam konferensi cabang partai; 

h) Memutuskan dengan dan atas persetujuan DPD partai untuk 

menarik kembali petugas partai di lembaga negara tingkat 

kabupaten/kota. 
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4. Pengurus Anak Cabang (PAC) 

a. Tugas dan fungsi DPP, DPD, dan DPC partai di kecamatan 

dilaksanakan oleh PAC partai; 

b. PAC sedikitnya 9 (Sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 11 

(sebelas) orang, terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil 

ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, 

seorang bendahara, dan beberapa orang wakil bendahara; 

c. PAC memunyai wewenang sebagai berikut: 

a) Menumbuhkebangkan, memantapkan, dan membina  

partai di wilayahnya; 

b) Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga 

masyarakat dan jajaran partai di wilayahnya; 

c) Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan partai di  

tingkat kecamatan. 

d. Mengesahkan  susunan,  komposisi, dan personalia Pengurus  

Anak Ranting Partai di wilayahnya; 

e. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Partai dan 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewajibannya di 

dalam Musyawarah Anak Cabang Partai. 

5. Pengurus Ranting Partai dan Pengurus Anak Ranting Partai  

a. Pengurus Ranting adalah pelaksana program partai di tingkat 

desa/kelurahan dan/atau yang setingkat; 

b. Pengurus Anak Ranting adalah pelaksana program partai di 

tingkat dusun/rukun warga/lorong/gang dan/atau sebutan lainnya. 
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G. Persyaratan Calon Kepala Daerah dari PDI Perjuangan. 

 

Berdasarkan SK DPP Nomor 031/IV/V/DPP tentang Penjaringan dan 

Penyaringan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2015 

terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon 

walikota maupun wakil walikota. Berikut adalah persyaratannya: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada negara kesatuan 

Republik Indonesia serta pemerintahnya; 

3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat 

atas/sederajat; 

4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; 

5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

menyeluruh dari tim dokter; 

6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana 

yang diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau lebih; 

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap; 

8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; 

9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan; 

10. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang 
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merugikan keuangan negara; 

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memeroleh kekuatan hukum tetap; 

12. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau bagi yang belum 

mempunyai NPWP wajib memunyai bukti pembayaran pajak; 

13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain 

riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau 

istri; 

14. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; 

15. Surat pernyataan pengunduran diri bagi kepala daerah dan/atau wakil 

kepala daerah yang masih menduduki jabatan. 

 

 

H. Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan 

Kota Bandar Lampung Periode 2015-2020 

 

 

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung 

merupakan jenjang kepengurusan dari DPD PDI Perjuangan Wilayah 

Lampung yang sekarang diketuai oleh Sjachrazad, ZP, SH. Struktur 

komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan Kota Bandar Lampung masa bakti 2015-2020 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kota 

Bandar Lampung Masa Bakti 2015-2020 

 

No. Nama Jabatan 

1. H. Sjachrazad.ZP, SH Ketua 

2. Hi. Wiyadi, SP Sekretaris 

3. Jhony Hardi Bendahara 

4. Hanafi Pulung Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai Dan 

Pemenangan Pemilu 

5. Nu’man Abdi, SE. MM Wakil Ketua Bidang Kaderisasi 

6. Ir. Tunas Budi Lukito Wakil Ketua Bidang Organisasi 

7. Hj. Wiwik Anggraini, 

SH 

Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilu 

8. Hi. Marsaid, SE Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik Dan 

Agitasi Propaganda 

9. Ahmad Jares Mogni, SH Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum Dan HAM 

10. Warnadi Darno Wakil Ketua Bidang Maritim 

11. Kasdi Wakil Ketua Bidang Nelayan, Buruh Dan Tani 

12. Endang Setyaningsih, 

SH 

Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia, 

Kebudayaan Dan Pariwisata 

13. Febrian Sanusi Wakil Ketua Bidang Ekonomi 

14. Melinda, S.Sos Wakil Ketua Bidang Perempuan Dan Anak 

15. Suradi, ST Wakil Ketua Bidang Pemuda Dan Olahraga 

16. Hj. Eka Sulistya Wakil Ketua Bidang Komunitas Seni Dan 

Budaya 

17. Shinta Desia Wakil Sekretaris Bidang Internal 

Sumber : DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung. 


