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I. PENDAHULUAN 

PARADIGMA baru Partai GOLKAR saat ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi, dan 

platform politik. Di dalam perumusan paradigma baru ini ada terkandung aspek pembaruan 

sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan  struktur atau 

kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai GOLKAR untuk 

tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya kekaryaan. 

 

Pembaruan ini disamping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga 

diarahkan untuk mewujudkan Partai GOLKAR yang mandiri, demokratis, kuat, solid, berakar 

dan responsif. Dengan paradigma baru maka Partai GOLKAR diharapkan menjadi Partai 

politik yang modern dalam pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai 

“Paratainya penguasa” (the ruler’s party) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik 

untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama. 

 

Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai 

GOLKAR sendiri, yakni jati diri dan watak GOLKAR sebagai kekuatan pembaru. 

Sebagaimana disebutkan pada poin keempat dari IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN 

KARYA, etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar 

Partai GOLKAR sejak kelahirannya. Fitrah inilah yang mendorong dilakukannya pembaruan 

ini. Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan pengejawantahan belaka dari 

fitrah tersebut. 

 

Paradigma baru Partai GOLKAR ini telah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, 

terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses 

yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai GOLKAR. 

 

Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkannya 

prinsip kedaulatan ditangan anggota. Yaitu mekanisme pengambilan setiap keputusan 
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organisasi dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dari bawah (bottom-up), dan dengan 

pemungutan suara secara langsung. Melalui mekanisme yang demokratis ini maka terbukalah 

peluang bagi kader-kader untuk memimpin Partai karena memang dalam perspektif 

demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi 

pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu. 

 

Implikasi lain dari serangkaian pembaruan tersebut adalah sangat berarti, yakni Partai 

GOLKAR menjadi benar-benar mandiri dan mampu  mewujudkan tegaknya asas kedaulatan 

ditangan anggota sebagai salah satu prinsip utama dari Partai yang modern, demokratis, dan 

mengakar. Partai GOLKAR bertumpu hanya pada kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan 

kekuatan di luar dirinya, dan selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan 

organisasional secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar atau golongan 

manapun. 

Pendidikan dan Pelatihan Pemilih Pemula ini penting dilakukan untuk: mewujudkan visi dan 

misi Partai Golongan Karya sebagaimana tersebut di atas. Dan sudah tentu ini merupakan 

tanggung jawab Partai Golongan Karya sebagai Partai Politik untuk memberikan pendidikan 

politik kepada masyarakat, terutama pemilih pemula. 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

MAKSUD dan Tujuan diadakannya Pendidikan dan Pelatihan Pemilih Pemula antara lain: 

a. Memberikan Pendidikan Politik kepada masyarakat, terutama Pemilih Pemula, 

b. Memberikan paradigm yang tepat tentang Politik kepada masyarakat, 

c. Melatih cara dan strategi berorganisasi kepada masyarakat, dan 

d. Memberikan Pemahaman yang utuh tentang politik kepada masyarakat. 

 

III. WAKTU PELAKSANAAN 

PENDIDIKNA dan Pelatihan Pemilih Pemula ini akan dilaksanakan pada tanggal 06-07 Juni 

2011. 

 

IV. TEMPAT PELAKSANAAN 

PENDIDIKAN dan Pelatihan Pemula akan dilaksanakan bertempat di Kantor DPD Partai 

Golongan Karya Kota Sukabumi, Jalan Pabuaran Nomor 16. 
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V. MEKANISME KEGIATAN 

PENDIDIKAN dan Pelatihan Pemilih Pemula akan dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu: 

a. Materi Indoor, 

b. Materi Outdoor. 

 

VI. SUSUNAN PANITIA 

SUSUNAN  Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Pemula (terlampir) 

 

VII.  ANGGARAN BIAYA  

ANGGARAN  Biaya untuk Pelaksaan Kegiatan Pendidkan dan Pelatihan Pemula adalah 

sebesar Rp. 10.725.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) 

Rencana Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pemilih Pemula (terlampir) 

 

VIII. SUMBER DANA 

SUMBER Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemilih Pemula ini berasal dari: 

a. Angaran Keuangan Partai Golongan Karya, 

b. Donatur Perorangan ataupun Lembaga 

 

IX. PENUTUP 

DEMIKIAN Proposal Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemilih Pemula ini dibuat. 
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