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A B S T R A K 

 

 Kesetaraan perempuan dalam berpolitik saat ini sudah mendapatkan posisi 

tersendiri dalam pemilan umum, maka penulis ingin meneliti bagaimana cara 

rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia dalam merekrut perempuan dalam kegiatan 

berpolitik. Partai politik yang akan mengajukan caleg kepada komisi pemilihan 

umum harus menyertakan calon legislatif kaum perempuan. Saat ini hal dalam 

pemilu legislatif karena diwajibkan adanya partisipasi wanita didalam politik agar 

tercapai kuota 30%. Dengan terpilihnya delapan wanita di dalam DPRD Kota 

Tanjungpinang suatu kemanjuan yang sangat baik, dimana dominasi laki-Laki 

didalam DPRD Tanjungpinang akan berkurang mengingat adanya kaum wanita.  

 Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme rekruitmen politik calon 

legislatif perempuan PDIP Kota Tanjungpinang pada pemilihan legislatif 2014. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

akan mengambarkan tentang rekrutmen politik. Informan penelitian sebanyak 5 

orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif 

kualitatif.  

 Setelah dilakukan penelitian, maka hasil temuan yang didapatkan bahwa 

rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP Kota Tanjungpinang dalam merekrut caleg 

perempuan masih menggunakan model tertutup dengan mengutamakan kader 

partai yang memiliki dedikasi dan loyaitas partai yang tinggi serta hasil dari 

musyawarah internal partai. Selama ini rekrutmen yang dilakukan sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku yaitu dalam Surat Ketetapan Nomor : 061/ TAP/ 

DPP/ III/ 2013 yaitu membahas tentang tata cara penjaringan, penyaringan, 

penetapan dan pendaftaran calon anggota legislative PDIP, calon legislatif 

perempuan di PDIP harus memiliki pendidikan yang baik, serta kemampuan yang 

baik. Rekrutmen tidak selalu dipublikasikan kepada masyarakat hanya ada 

musyawarah internal. sebelum menentukan calon legislatif para pengurus 

melakukan musyawarah. Namun memang partai ini tidak menutup kemungkinan 

menerima calon diluar partai. Selama ini dianggap musyawarah sudah cukup 

membantu menentukan siapa yang akan maju khususnya bagi caleg perempuan. 

Menentukan caleg perempuan tidak semudah menentukan caleg laki-laki. Karena 

jumlahnya terbatas maka harus dioptimalkan dengan baik. 

 

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Partai Politik, Rekrutmen Politik 
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A B S T R A C T 

 

Equality of women in politics is now getting its own position in the general 

pemilan, the authors wanted to examine how recruitment party the Indonesian 

Democratic Party in recruiting women in political activities. Political parties will 

propose candidates to the election commission should include women candidates. 

Currently in the legislative elections because it required the participation of 

women in politics in order to achieve a quota of 30%. With the election of eight 

women in Parliament Tanjungpinang an excellent kemanjuan, where male 

dominance in Tanjungpinang Parliament would be reduced given the presence of 

women. 

 

The aim of research to determine the mechanism of political recruitment 

of women candidates PDIP Tanjungpinang on the legislative elections in 2014. In 

this study the authors used a qualitative descriptive study that will be a portrait of 

political recruitment. Research informant as much as 5 people. Data analysis 

technique used is descriptive qualitative data analysis techniques. 

 

 After doing research, the findings showed that recruitment is done by 

PDIP Tanjungpinang in recruiting women candidates are still using a closed 

model with emphasis on party cadres who have the dedication and high loyaitas 

party as well as the results of internal party deliberations. During this recruitment 

is done is in accordance with the applicable rules such as women candidates in 

PDIP must have a good education, and good ability. Recruitment is not always 

made public only internal deliberations. before determining the candidates the 

committee to deliberate. But the party did not rule out the candidate receiving 

party. During the deliberations are considered sufficient to help determine who 

will advance especially for women candidates. Determine the female candidates 

are not as easy as determining male candidates. Due to the limited amount then 

be optimized 

 

 

Keywords: Keywords: Election, Political Party, Political Recruitment 
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REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI 

DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KOTA 

TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 

 

A. Latar Belakang 

  Kesetaraan perempuan dalam politik adalah suatu keadaan laki-laki dan 

perempuan mendapatkan hak, penghargaan atas harkat dan martabat serta 

partisipasi yang sama dalam semua aspek kehidupan, baik disektor publik 

maupunn sektor domestik. Harus diakui laki-laki dan perempuan secara kodrati 

memiliki ciri-ciri biologis dan peran-peran reproduksi yang berbeda. Namun 

dengan adanya perbedaan tersebut tidak seharusnya menimbulkan perlakuan yang 

diskriminatif terhadap perempuan  dalam pengambilan keputusan dibidang politik, 

ekonomi, sosial dan budaya.  

Namun pada kenyataanya yang dihadapi perempuan tidaklah semudah itu. 

Dengan data dilapangan keterwakilan perempuan dipusat kekuasaan dan 

pengambilan keputusan di Indonesia untuk mengartikulasikan kepentingannya 

belum menunjukan keterbukaan politik bagi perempuan. Tiadanya pembedaan 

peran antara laki-laki dan perempuan ini sudah seharusnya diperjuangkan. Karena 

ini sesuai dengan visi pembangunan pemerintah kabinet Indonesia bersatu tahun 

2004-2009, yang salah satunya adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan 

negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azazi manusia (HAM). 

Namun persoalan yang terjadi selama ini politik selalu didominasi oleh kaum laki-

laki sementara perempuan hanya  sebagai figuran dalam percaturan kehidupan 

yang menyangkut harkat orang banyak ini. Persoalan-persoalan gender menjadi 
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penting untuk diperjuangkan karena dampaknya pada ketidakadilan. Sosial yang 

menimpa kaum perempuan. 

  Rendahnya pertisipasi perempuan di politik formal disebabkan karena 

pengaruh budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat, yaitu dominasi kekuasaan 

laki-laki atas perempuan yang didukung oleh masyarakat, yaitu dominasi 

kekuasaan laki-laki atas perempuan yang dudukung oleh ideologi gender yaitu 

pola relasi laki-laki dan perempuan sebagai proses  hasil budaya yang kemudian 

dibekukan. Budaya patriarki yang didukung oleh ideologi gender yang ada dalam 

masyarakat menempatkan laki-laki lebih tinggi dan berkuasa dibanding dengan 

perempuan sehingga laki-laki memilih kekuasaan yang lebih besar dari pada 

perempuan.  

  Pada umumnya dunia pergerakan wanita masih melihat kenyataan dalam 

pelaksanaan hak-hak politik yang masih kurang memuaskan yaitu antara lain, 

pertama, kenyataan bahwa jumlah wanita yang duduk dalam badan –badan 

legislatif belum memadai, disebabkan oleh sistem pencalonan melalui daftar calon 

dimana wanita dicantumkan dibagian bawahdari daftar. Kedua  kenyataan yang 

menunjukan bahwa jabatan, kedudukan penentuan kebijaksanaan (policy making) 

belum banyak diisi oleh kaum wanita.(Dellyana, 2004:205) 

  Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan saat 

berada dalam posisi sebagai pemimpin perempuan mengalami lebih banyak 

hambatan ketimbang laki-laki, hal ini disebabkan bahwa Perempuan harus mampu 

menyelesaikan tugas yang dibebankan padanya dan harus menjadi pemimpin 

dalam arti yang sesungguhnya. Persoalanya mengapa perempuan sulit sekali 
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mengapai kekuasaan, karena penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan 

persepsi terhadap perempuan tradisional yang tidak mengenal kekuasaan. 

Kefeminiman juga tidak memuat ketegaran, keperkasaan atau ketegasan yang 

merupakan unsur inti kekuasaan.  

 Stereotip klasik mengenai perempuan dan kefeminiman tidak mencantumkan 

gagasan kekuasaan, dan meskipun kondisi telah berubah stereotip tersebut sulit 

dihilangkan. Gambaran klasik mengenai kefeminiman identik dengan kepasrahan, 

kepatuhan, kesetian, kemanjaan, kekanak-kanakan, kesimpatikan, kehangatan, 

kelembutan, keramahan, dan ketidaktegasan. (Markus Gunawan 2008:195) 

 Dalam kajian ini penulis mengambil tempat lokasi penelitian pada Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tanjungpinang. Penulis merasa 

tertarik melihat keberhasilan partai tersebut karena pada pemilu legislatif 2014 di 

Tanjungpinang, dengan perolehan suara sebanyak 22.429 dengan  perolehan suara 

tersebut PDI-P berhasil meraih tujuh kursi di DPRD Kota Tanjungpinang dan 

menjadi partai yang banyak menduduki kursi di DPRD sebanyak 7 kursi.  

 Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang 

ingin menjadi calon legislatif (Caleg) baik di DPR, DPD, maupun DPRD. 

Persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. 

Persyaratan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika ada persyaratan 

teknis lain yang secara spesifik mengatur persyaratan caleg, maka itu menjadi 

tanggung jawab parpol bersangkutan. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012, 
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bab vii, bagian kesatu tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD 

provinsi Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, 

dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara indonesia (WNI) yang 

memenuhi persyaratan. 

 PDIP menggunakan mekanisme penjaringan, penyaringan, dan penetapan 

yang didasarkan pada pertimbangan dan penilaian kualifikasi kader seperti 

pemahaman ideologi partai dan kemampuan memperjuangkan ideologi partai 

yang menjadi kebijakan di parlemen, kali ini akan dilengkapi dengan psikotes. 

Dari hasil psikotes ini akan digunakan sebagai bahan pembinaan dan penempatan 

lebih lanjut bagi caleg yang bersangkutan. Hasil dari psikotes dan penempatan 

tiap calon hanya diketahui oleh pimpinan partai dan tidak diberitakan kepada 

publik. Terobosan ini diambil DPP PDIP sebagai salah satu cara untuk 

mendapatkan kader yang benar-benar memenuhi syarat yang diperlukan untuk 

ditempatkan di legislatif. Rekrutmen caleg dari PDIP ini juga terbuka untuk kader 

di luar partai, tetapi harus memenuhi syarat tertentu yaitu menerima dan 

melaksanakan ideologi serta ketentuan partai. Caleg eksternal juga harus orang 

yang bisa memberikan nilai tambah bagi partai seperti memiliki skill dan 

kecakapan profesional tertentu.  

 Sosok wanita di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) harus 

bisa bersaing dengan sosok laki-laki dimana di dalam partai tersebut dominan 

adalah laki-laki. Karena jika tidak bisa bersaing dengan kerasnya persaingan 

didalam partai maka tidak akan bisa menjadi calon legislatif dari partai tersebut. 
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Jika melihat keikut sertaan wanita dalam politik sangat diperlukan agar dapat 

menyuarakan kepentingan perempuan.  

Partai politik yang akan mengajukan caleg kepada KPU harus 

menyertakan caleg kaum perempuan dalam pemilu legislatif karena diwajibkan 

adanya partisipasi wanita didalam politik agar tercapai kuota 30%. Dengan 

terpilihnya delapan wanita di dalam DPRD Kota Tanjungpinang suatu kemanjuan 

yang sangat baik, dimana dominasi laki-Laki didalam DPRD Tanjungpinang akan 

berkurang mengingat adanya kaum wanita.  

 Perempuan yang mendapatkan kursi di DPRD yang berasal dari partai PDI  

adalah Rahma dimana caleg ini mengumpulkan suara paling tertinggi di 

Tanjungpinang Timur dengan suara 2045 dan mengunguli caleg laki-laki dibawah 

jumlah suaranya, banyaknya suara yang ada maka dapat dilihat bahwa calon ini 

sangat dekat kepada masyarakat. Untuk menjadi caleg, pendidikan yang tinggi 

bukan merupakan hal yang utama untuk dipilih oleh masyarakat, melaikan 

pengalaman, wawasan, loyalitas tinggi, pola pikir dan mampu bersosialisasi.   

 Pada pemilihan legislatif 2014 dimana sebagian dari pemenang pemilu 

diduduki oleh perempuan. Dari 30 kursi yang ada di DPRD, delapan kursi di 

duduki oleh kaum perempuan pada periode 2014-2019. Dengan hampir 

tercapainya kuota yaitu 30 persen maka tingkat partisipasi perempuan dalam 

berpolitik meningkat.  

Dengan adanya kesetaraan perempuan dalam berpolitik maka penulis ingin 

meneliti bagaimana cara rekrutmen partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDI-P) dalam merekrut perempuan dalam kegiatan berpolitik. Dimana sekarang 
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perempuan sudah  mulai  dibutuhkan didalam suatu pemerintahan karena banyak 

berhubungan dengan kesejahteraan  masyarakat dimana partisipasi wanita sangat 

dibutuhkan seperti hukum waris atas dasar persaamaan hak antara pria dan wanita, 

hukum acara untuk pengadilan agama, pengadilan anak dan keserahteraan anak, 

mengusahkan perbaikan dalam bidang pencalonan anggota-anggota wanita dalam 

badan (legislatif, eksekutif, yudikatif).  (Dellyana 2004: 205-206). 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

menjadikan penelitian dan penulisan usulan penelitian yang berjudul : 

“REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PDIP KOTA 

TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2014” 

B. Landasan Teoritis  

Mekanisme dalam melaksanakan rekrutmen politik ini dapat dibagi dalam 

beberapa cara berikut: (Sahya Anggara 2013: 90-91) Pemilihan umum merupakan 

salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga  negara 

yang memiliki  hak politik serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh 

UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainya. Peraturan perundang-

undangan lainya yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan langsung dengan bidang politik yang meliputiUndang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah    

Pamungkas (2013: 8-10)  perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-

tahap rekrutmen politik sangat berhubungan bagaimana partai politik 
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mengorganisasikan diri. terdapat empat hal yang penting menunjukan bagaimana 

pengorganisasikan partai politik dalam rekrutmen politik yaitu:  

a. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan 

b. Siapa yang menyeleksi  

c. Dimana kandidat diseleksi 

d. Bagaimana kandidat diputuskan. 

 Secara garis besar penentuan sumber kader dapat dilakukan dengan dua 

sumber, yakni perekrutan dari dalam parpol dan perekrutan dari luar parpol. 

Keunggulan atas kebijakan penentuan sumber kader dari dalam parpol antara lain: 

a. Kenaikan posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya akan 

mendorong kader untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjanya.  

b. Pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain dalam suatu tingkatan 

dapat menghindarkan kejenuhan dan kebosanan terhadap jabatan lama 

yang sifatnya monoton.  

c. Promosi dan mutasi akan menimbulkan semangat dan gairah kerja 

lebih tinggi lagi bagi kader.  

d. Alokasi dana dalam promosi dan mutasi dapat lebih rendah dari pada 

pencarian kader dari luar parpol. 

e. Alokasi waktu relatif singkat sehingga kekosongan posis dapat segera 

diduduki oleh kader dalam parpol. 

f.  Karakteristik pribadi, kecakapan dan kepiawaian kader dari dalam 

parpol yang akan menempati suatu posisi telah diketahui dengan nyata. 

(Firmanzah 2011: 73)  
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Menurut Lili Romli (2005:19) dalam hal rekruitmen Politik ada dua 

mekanisme yang bisa dijalankan oleh Partai Politik,  yaitu rekruitmen yang 

terbuka dan tertutup.  

1. Model rekruitmen terbuka, artinya semua warga Negara yang 

memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, 

keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki 

posisi-posisi yang ada dalam pemerintah. Suasana kompetisi untuk 

mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang 

benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara. 

Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan 

masyarakat serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk 

integritasnya, model rekruitmen ini juga memberi kesempatan kepada 

masyarakat untuk menilai kemampuan elite politiknya. Biasanya model 

rekruitmen ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredebilitas 

dan mempunyai integritas tinggi.  

2. Model rekruitmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati 

oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas 

serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, 

kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri serta berdasarkan 

kedekantan, dan loyalitas saat menjadi kader partai. 

Dari Kedua mekanisme yang bisa dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDI P) dalam merekrut bakal calon anggota legislatif tentu dapat 

penulis simpulkan bahawa model pertama adalah model yang paling ideal karena 
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mencerminkan partai tersebut terbuka dan demokratis dalam menentukan syarat-

syarat dalam proses rekruitmen bakal calon anggota DPRD, karena mekanisme 

terbuka ini akan melahirkan tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki integritas 

tinggi. 

Sementara sistem rekruitmen dengan model tertutup masyarakat kurang 

mengetahui latar belakang calon yang akan mereka pilih karena mekanisme yang 

dilakukan oleh partai secara tertutup dan hanya diketahui oleh elite partai itu 

sendiri dan ini mencerminkan partai yang kurang demokratis. Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “Rekruitmen 

politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi 

dengan memperhatikan kesetaraan gender”. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Putra (2003:209) yang mengatakan 

terdapat beberapa mekanisme rekrutmen politik antara lain. 

a.    Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan 

seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik 

berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk 

mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan 

bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. 

Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan 

paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat 

mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan 

dari rekrutmen terbuka adalah: 

1. Mekanismenya demokratis 
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2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan 

mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki 

3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi 

4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai 

nilai integritas pribadi yang tinggi. 

b.  Rekrutmen tertutup, berlawan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam 

rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara 

bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang 

berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup 

kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai 

kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang 

kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit 

memperbaharui legitimasinya. 

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri 

dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan 

memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses 

pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem 

tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak 

mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon 

legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. 
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Disini dapat penulis katakan bahwa rekruitmen politik merupakan seleksi atau 

pemilihan dan pengangkatan dari orang-orang muda yang berbakat tanpa 

memperhatikan jenis kelamin, untuk menjadi calon pemimpin bangsa di masa 

depan juga untuk menjalankan sejumlah peranannya dalam suatu sistem politik. 

Rekruitmen politik harus dilakukan dengan ketat, karena keberadaan partai politik 

di masa depan jangan bergantung pada anggota yang telah direkrut. Rekruitmen 

berkaitan dengan karir politik seseorang. Anggota-anggota ini pun telah 

dipersiapkan oleh partai politik sebagai calon pengganti pimpinan partai politik di 

waktu yang akan datang, sehingga partai politik tersebut mampu terus eksis dalam 

jangka panjang dan tetap sanggup mencari serta mempertahankan kekuasaannya. 

C. Hasil Penelitian 

1.  Seleksi Tahap I 

 

 Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa sesuai 

dengan aturan dalam rekrutmen caleg di PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang, 

caleg minimal berpendidikan SMA, namun apabila ada beberapa calon yang 

masuk dengan pendidikan jauh lebih baik, maka ada pertimbangan lain. Menurut 

PDI Perjuangan pendidikan secara formal memang harus diperhitungkan namun 

pengalaman, dan loyalitas menjadi faktor penting untuk menjadi wakil rakyat. 

 Pelaksanaan kerja dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang 

unggul adalah mereka yang memiliki pendidikan dan pengalaman karena dengan 

pendidikan seseorang akan dapat memiliki pengetahuan yang baik. Hal tersebut 

juga dapat di terapkan pada anggota legislatif yang mencalonkan diri khususnya 

pada caleg perempuan di  PDIP Kota Tanjungpinang. PDIP selalu 
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mempertimbangkan pendidikan dalam mengusung calon legislatif hal ini 

dikarenakan nantinya calon legislatif terpilih akan dapat mempergunakan ilmu 

sesuai dengan pendidikan yang dimiliki untuk menyampaikan aspirasi masyarakat 

khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang. 

Banyak tahapan yang harus dilalui oleh Caleg Perempuan di PDI Perjuangan 

Tanjungpinang, kapasitas dan kemampuan diri menjadi hal yang penting dan 

harus diperhitungkan. Menurut aturannya seleksi pertama dilakukan adalah 

dengan melihat pendidikan yang pernah dijalankan secara formal oleh caleg. 

Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya anggota legislatif haruslah dapat 

memiliki pendidikan yang tinggi guna memiliki wawasan dan pemikiran yang 

luas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan memilih bacaleg perempuan yang 

memiliki pendidikan yang tinggi dengan harapan dapat memajukan aspirasi 

masyarakat serta dapat mewujudkannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya 

berdasarkan pendidikan yang tinggi. 

2. Tahapan II 

 

 Dalam Tahap II akan diukur beberapa hal yang menjadi ketentuan partai. 

Kontribusi calon anggota legislatif bagi partai politik sangat dominan, karena 

Caleg adalah penghasil kerja bagi partai politik. Berhasil tidaknya suatu partai 

politik salah satunya ditentukan oleh unsur calon legislatif yang ditunjuk sehingga 

kemampuan ataupun skill caleg tersebut adalah salah satu hal yang harus 

diperhatikan dalam proses rekruitmen.  

 Mengingat sedemikian pentingnya faktor keahlian, maka partai harus 

merekrut calon legislatif yang bekompeten yaitu mempunyai kemampuan bekerja. 
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Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa calon legislatif dari partai 

PDIP selalu direkrut berdasarkan keahliaan dan keterampilan yang dimilikinya, 

hal ini dilakukan karena nantinya dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil 

rakyat yang membawa aspirasi rakyat khususnya dari partai PDIP akan dapat 

mempergunakan segala keahlian yang dimiliki dan keterampilan yang bisa 

diterapkan dalam menjalankan tugasnya 

 Dalam UU tersebut desa yang merencanakan, mengololah, menggunakan 

dan membuat laporan dan mempertanggungjawabkan lewat APBD di setiap 

kabupaten atau kota. Masalahnya di desa kurang sumber daya manusia dan 

banyak desa yang tidak tahu proses perencanaan dan pengangaran, sehingga 

Pemerintah Daerah harus mampu melatih mereka agar tidak salah menggunakan 

dana. Hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan maka dapat 

dianalisa bahwa sejauh ini PDIP menggunakan rekruitmen dengan 

mempublikasikan kepada masyarakat tentang syarat menjadi Bacaleg yang 

meliputi pendidikan dan keterampilan. DPRD sebagai lembaga politik 

menempatkan posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan 

pembangunan. 

 Upaya Partai PDIP untuk menjalankan fungsinya sebagai rekrutmen politik 

adalah adanya Diklat Caleg bagi para calon anggota legislatif yang akan maju 

pada pemilu. Semua calon anggota legislatif akan mendapatkan pelatihan khusus 

yang dinamakan Diklat Caleg yang didalamnya memuat pengetahuan dan 

pelatihan menjadi seorang anggota legislatif. Proses yang akan dilakukan partai 

adalah mempersiapkan anggota-anggota maupun kader yang akan maju. 
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Kemudian setelah partai menentukan tim yang akan menyeleksi para calon, partai 

akan mempersiapkan DCS (Daftar Calon Sementara) menuju tahap selanjutnya, 

yakni DCT (Daftar Calon Tetap) yang sebelumnya terlebih dahulu akan 

dikonsulkan kepada DPP Partai PDIP dan dirapatkan oleh Ketua Umum Setelah 

adanya persetujuan dari ketua umum, calon akan diajukan pada waktu yang telah 

dijadwalkan dari pihak KPU telah memenuhi persyaratan. Kemudian partai akan 

membawa calon dalam penyusunan daftar calon tetap, partai pusat, dalam hal ini 

akan melimpahkan wewenangnya kepada DPD Provinsi akan mempersiapkan 

para calon di dapilnya masing-masing serta memberikan akses kepada calon untuk 

dihubungkan dengan pihak DPD Kabupaten/Kota terkait. 

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP Kota Tanjungpinang 

adalah rekrutmen tertutup. Rekrutmen PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang 

tersebut masih menggunakan model tertutup dengan mengutamakan kader partai 

yang memiliki dedikasi dan loyaitas partai yang tinggi serta hasil dari 

musyawarah internal partai. Dalam tahap rekrutmen, yang ikut dalam rekrutmen 

caleg perempuan adalah seluruh perempuan di PDI Perjuangan Kota 

Tanjungpinang, seluruh perempuan yang menjadi kader PDI Perjuangan Kota 

Tanjungpinang, mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti 

tahapan yang dilakukan dalam rekrutmen calon legislatif perempuan. 



17 

 

Selama ini rekrutmen yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku seperti calon legislatif perempuan di PDIP harus memiliki pendidikan 

yang baik, serta kemampuan yang baik. Rekrutmen tidak selalu dipublikasikan 

kepada masyarakat hanya ada musyawarah internal. sebelum menentukan calon 

legislatif para pengurus melakukan musyawarah. Namun memang partai ini tidak 

menutup kemungkinan menerima calon diluar partai. Selama ini dianggap 

musyawarah sudah cukup membantu menentukan siapa yang akan maju 

khususnya bagi caleg perempuan. Menentukan caleg perempuan tidak semudah 

menentukan caleg laki-laki. Karena jumlahnya terbatas maka harus dioptimalkan 

dengan baik. 

Di dalam pola rekrutmen bakal calon legislatif, Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDI Perjuangan) memiliki aturan mengenai tata cara dalam 

merekrutmen anggota legislatif. Sebagai partai politik yang mapan dan besar, 

sudah tentunya memiliki aturan yang menjadi acuan sebagai Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Mekanisme 

rekrutmen ini ada di dalam Surat Ketetapan Nomor : 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013 

yaitu membahas tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan 

pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

pada pemilihan umum tahun 2014. Maka dalam mekanisme ataupun tata cara 

merekrut calon anggota legislatif telah diatur dalam peraturan yang sudah 

tercantum di AD/ART. Sebagaimana proses mekanisme yang telah terjadi, maka 

penulis akan menerangkan bagaimana mekanisme partai dalam menentukan calon 

anggota legislatif khususnya di Kota Tanjungpinang menjelang pemilu 2014. 
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2.Saran 

 Saran yang diberikan, sehubungan penelitian yang dilakukan, yaitu :  

a. Seharusnya PDIP Kota Tanjungpinang juga memberikan kesempatan bagi 

perempuan-perempuan yang selama ini mempunyai prestasi di Kota 

Tanjungpinang untuk masuk sebagai bursa bakal calon legislatif yang 

kembali akan diuji bersama dengan kader partai. 

b. Seharusnya ada diklat khusus atau sosialisasi khusus bagi perempuan di 

PDIP Kota Tanjungpinang agar setelah terpilih nanti mampu bekerja 
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