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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rekrutmen calon anggota legislatif 

perempuan dalam partai Golkar Surabaya, serta mengetahui pertimbangan apa saja yang 

dilakukan Partai Golkar Surabaya untuk menentukan seorang layak menjadi caleg dari Golkar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Dewan Pimpinan Daerah 

Partai Golkar Surabaya dan para caleg perempuan Partai Golkar Surabaya dalam Pemilu 

Legislatif Kota Surabaya 2019 dengan menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam partai Golkar Surabaya 

menggunakan pola terbuka. Pertimbangan yang dilakukan partai golkar surabaya untuk 

menentukan seorang layak menjadi caleg Dari Golkar yaitu : 1) Rekrutmen politik merupakan 

indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah 

masyarakat politik. 2) pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi 

masyarakat. 3) pola-pola rekrutmen juga merupakan indikator yang penting untuk melihat 

pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyakat politik.  

Kata Kunci: Rekrutmen Politik, Caleg Perempuan, Partai Politik 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the recruitment process of women legislative 

candidates in the Surabaya Golkar party, and to determine what considerations were made by 

the Surabaya Golkar Party to determine who deserves to be a candidate for Golkar. This type of 

research is qualitative research. The location of the research was in the Golkar Party Regional 

Leadership Council of Surabaya and the Surabaya Golkar Party women candidates in the 

Surabaya City Legislative Election in 2019 using interviews. The results showed that the 

recruitment process for women legislative candidates in Surabaya's Golkar party used an open 

pattern. The considerations made by the golkar surabaya party to determine who deserves to be 

a candidate from Golkar are: 1) Political recruitment is a sensitive indicator in seeing the values 

and distribution of political influence in a political society. 2) patterns of political recruitment 

both reflect and influence the community. 3) recruitment patterns are also important indicators 

to see development and change in a political society. 
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2 
 

Pendahuluan 

Keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan politik di Indonesia boleh dikatakan 

masih belum diperhitungkan. Padahal Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang 

mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif yang 

diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti kontestasi Pemilu dan 30% dari 

total pengurus di partai adalah perempuan. Mereka cenderung hanya dijadikan sebagai 

pelengkap tanpa mempertimbangkan kualitas dan elektabilitas kader perempuan tersebut. 

Akibatnya, muncul kekhawatiran apakah calon legislatif perempuan yang diajukan oleh partai-

partai politik tersebut mampu bersaing dengan kolega partainya yang notabene adalah laki-laki 

dalam memperebutkan kursi di parlemen. 

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan 

yang membatasi kemajuan mereka. Khofifah Indar Prawansa dalam publikasi International 

IDEA (2002) mengatakan, dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkial, seperti 

Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatasi karena persepsi 

masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias 

kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga.  

Peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif harus disertai dengan 

pengawalan dan perjuangan yang berspektif Gender yang berkelanjutan di dalam proses politik. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-

undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan 

perempuan. 

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang 

Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan 

Kesamaan Kedudukan dengan laki-laki, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan 

partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan 

jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Kemudian, usaha untuk meningkatkan 

keterwakilan perempuan terus dilakukan dengan menerapkan kebijakan afirmasi (affirmative 

action) terhadap perempuan dalam bidang politik. Dimulai dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan 

bahwa: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD 
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Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. 

Dari waktu ke waktu, affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik 

semakin disempurnakan. Hal tersebut bisa kita lihat ketika DPR menyusun RUU Paket Politik 

yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009. RUU Paket Politik tersebut berisi Undang-

Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan 

DPRD. 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat 

pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: “Pendirian dan pembentukan Partai Politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan 

perempuan”. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: “Partai Politik didirikan dan dibentuk 

oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua 

puluh satu) tahun dengan akta notaris”. 

Tidak cukup pada pendirian partai politik saja, affirmative action juga dilakukan pada 

kepengurusan partai pada semua tingkatan, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota. Ketentuan 

tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik yaitu: “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan 

ART Partai Politik masing-masing”. 

Affirmative action terhadap perempuan dalam partai politik tidak berhenti pada 

pendirian saja, Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-

kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan 

tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD 

dan DPRD. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: “Partai Politik dapat menjadi 

peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga 

puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. 

Ketentuan lebih maju lagi dalam affirmative action adalah dengan diterapkannya zipper 

system. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 menyatakan: “Di dalam daftar 

bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat 
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sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Contoh dari penerapan zipper 

system tersebut adalah jika suatu partai politik menetapkan bakal calon Nomor Urut 1 hingga 3, 

maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus 

diletakkan pada Nomor Urut 1, 2, atau 3 dan tidak di bawah Nomor Urut tersebut. Dimikian 

selanjutnya, dari Nomor Urut 4 hingga 7, misalnya, maka seorang perempuan harus diletakkan 

di antara Nomor Urut 4 hingga 6. 

Dengan demikian, mencermati dan memperhatikan hal-hal diatas maka penulis tertarik 

dan untuk meneliti tentang bagaimana realitas politisi perempuan didalam partai politik, proses 

rekrutmen mereka, dan upaya partai Golkar Surabaya dalam meningkatkan representasi 

perempuan dalam struktur kepengurusan partai maupun dalam pencalonan di pemilu legislatif 

DPRD Kota Surabaya 2019. Penelitian ini dilakukan disurabaya atas pertimbangan peneliti 

sebagai warga surabaya dan peneliti juga tertarik pada partai golkar karena partai golkar adalah 

partai yang sudah sejak Orde Baru dan mempunyai beberapa organisasi sayap perempuan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rekrutmen calon anggota legislatif 

perempuan dalam partai Golkar Surabaya, serta untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang 

dilakukan Partai Golkar Surabaya untuk menentukan seorang layak menjadi Caleg dari Golkar.   

 

Kerangka Teoretik 

Teori Gender 

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya memuat pembedaan dalam hal 

peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang 

dalam masyarakat (Tierney, 1999).  Gender juga diartikan sebagai kelompok atribut dan perilaku 

yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan (Muhdirahayu, 2002).  

Kajian Gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas (masculinity) atau feminitas 

(feminity) seseorang (W. A. G & Isnanto, 2004).  Peran Gender tidak berdiri sendiri melainkan 

terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki 

dan perempuan sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari 

sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat 

turut memberikan andil (Muhdirahayu, 2002).  

Ketidakadilan Gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, 

sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan 
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perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan 

Gender akan dapat terwujudkan jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial 

perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. 

 

Rekrutmen Politik 

Rekrutmen politik tidak hanya persoalan tentang pencalonan perwakilan yang dipilih 

pada tingkat lokal, regional, nasional, dan dan daerah, tetapi juga pengisian berbagai penunjukan 

patronase untuk jabatan publik (Katz, Crotty, & Norris, 2006, p. 148). Partai politik memiliki 

peran penting dalam memilih calon anggota legislatif. Setiap negara pastinya menentukan 

beberapa syarat bagi pihak yang dirasa mampu untuk mendapatkan jabatan legislator. Menurut 

Pippa Norris ada beberapa tingkatan dalam proses rekrutmen calon kandidat, yakni sertifikasi, 

pencalonan, dan pemilihan (Katz et al., 2006, pp. 89–94). 

1. Proses sertifikasi, yaitu mengenai siapa yang layak untuk dipilih menjadi calon anggota 

legislatif. Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi para kandidat diadakan berdasarkan 

undang-undang pemilu. Persyaratannya adalah seperti umur, kewarganegaraan, rekam 

jejak, tempat kediaman, moralitas, inkompatibilitas, popularitas, simpanan keuangan, 

pengalaman berpolitik, dan keharusan untuk mengumpulkan tandatangan dukungan. 

2. Proses pencalonan, ialah mengenai siapa yang memutuskan kandidat yang akan 

dicalonkan sebagai anggota legislatif. Untuk mengukur tingkat demokrasi dalam internal 

partai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti : 

a. Tingkat pemusatan, yaitu seberapa jauh pencalonan ditetapkan oleh kepemimpinan 

partai nasional atau diserahkan ke bawah kepada daerah setempat. 

b. Keluasan dari mengambil bagian, yaitu mengenai apakah hanya beberapa orang yang 

memilih calon atau apakah banyak orang terlibat dalam proses ini. 

c. Ruang lingkup pembuatan keputusan, yaitu mengenai apakah ada pilihan dari satu, 

beberapa, atau bermacam-macam pendapat berlomba-lomba untuk pencalonan 

tersebut. 

3. Proses pemilihan, yaitu mengenai siapa yang terpilih sebagai hasil dari proses 

pencalonan. Tipe calon yang dipilih oleh partai mempunyai kapasitas untuk 

mempengaruhi kualitas dari anggota legislator, dan juga susunan dari pemerintahan. 

Sebagai contoh misalnya untuk memiliki pengaruh untuk lembaga legislatif, pembuatan 
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kebijakan, dan penyelidikan tentang hasil pemilu, jika partai memutuskan untuk memilih 

pengacara profesional, atau aktifis lokal, selebriti, atau pegawai partai berpengalaman. 

 

Partisipasi Politik Perempuan Indonesia 

1. Urgensi Partisipasi Politik Perempuan Indonesia 

Pergerakan perempuan Indonesia merupakan bagian yang tidak lepas dari pergerakan 

nasional, sehingga pergerakan perempuan Indonesia diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari 

sebuah usaha untuk mencapai kemerdekaan. Begitu pentingnya, organisasi-organisasi dan partai 

politik memang sengaja memberikan perhatian yang besar pada wanita, karena wanita 

merupakan pendidik pertama anak dan memegang peranan penting dalam penyebaran cita-cita 

(Mantovani & Santoso, 2015).  

Selama ini Perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik punya label-label tertentu 

dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak ada urusannya sama sekali 

dengan ranah publik (politik).  

Hambatan Perempuan terjun ke dunia politik dua kali lebih berat dari pada politisi Laki-

laki. Menuntut standar dan kualitas yang sama, adalah ketidakadilan bagi politisi Perempuan. 

Dalam kondisi yang masih sangat patriarkhis seperti keadaan dikebanyakan masyarakat 

Indonesia sekarang, maka sangat sulit, jika tidak mau dikatakan tidak mungkin, menghitung 

kualitas dan kapasitas Perempuan. Harus ada jaminan dulu Perempuan punya kesempatan sama 

sehingga ada keseimbangan yang proporsional dengan politisi Laki-laki, dan diminimalisirnya 

diskriminasi terhadap Perempuan sebagai titik awal (Soetjipto, 2005).  

2. Bentuk Partisipasi Politik Perempuan Indonesia 

Bentuk politik yang dilakukan perempuan Indonesia, baik itu secara individu maupun 

pergerakan, sebelum maupun sesudah kemerdekaan memiliki 7 (tujuh) aksi yaitu :   

a. Memperjuangkan kemerdekaan. 

b. Memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. 

c. Mengkritisi dan menentang poligami sewenang-wenang. 

d. Perkawinan. 

e. Menentang feminisme dan mengkritisi barat. 

f. Memperjuangkan ekonomi. 

g. Memberantas perdagangan anak perempuan.
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Rekrutmen Perempuan Di Partai Golkar 

Model proses pemilihan kandidat di Partai Golkar Surabaya terbagi menjadi 3 tahap yaitu 

tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilihan. 

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat 

berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai 

terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari 

rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan 

partai yang lainnya. Czudnowski (Abdul Wahab, dkk, 2007:103) mengemukakan model yang 

digunakan partai politik dalam rekrutmen politik dalam penelitian ini adalah Rekrutmen terbuka, 

yaitu 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.    

Berbeda dengan pola Rekrutmen tertutup, dimana pola ini berlawanan 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. Adapun 

beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap 

calonnya yakni sebagai berikut partisan yaitu Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap 

partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai. 

Compartmentalization yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan 

dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Immediate Survival yaitu 

proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan 

orang-orang yang direkrut, serta Civil Service Reform, yaitu proses rekrutmen berdasarkan 

kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau 

penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai. 
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Menurut Pippa Norris ada beberapa tingkatan dalam proses rekrutmen calon kandidat, 

yakni sertifikasi, pencalonan, dan pemilihan.  Proses sertifikasi (certification), yaitu mengenai 

siapa yang layak untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif. Syarat-syarat formal yang harus 

dipenuhi para kandidat diadakan berdasarkan undang-undang pemilu. Persyaratannya adalah 

seperti umur, kewarganegaraan, rekam jejak, tempat kediaman, moralitas, inkompatibilitas, 

popularitas, simpanan keuangan, pengalaman berpolitik, dan keharusan untuk mengumpulkan 

tandatangan dukungan. 

Dari hasil perolehan pemilu 2019, Golkar sebagai pemilik kursi lima sama dengan yang 

lain tidak mendapatkan pimpinan DPRD. Hal tersebut terlihat dari data Anggota Legislatif 

DPRD Surabaya pada Pemilu periode tahun 2009 s/d 2019 berikut. 

 

 

 

Tabel 2.1.  

Anggota Legislatif DPRD Surabaya pada Pemilu periode tahun 2009 s/d 2019 

 
Berdasarkan data pada tabel 2.1 di atas diketahui bahwa Anggota Legislatif DPRD 

Surabaya dari Partai Golkar dengan jumlah Anggota Legislatif perempuan paling banyak pada 

tahun 2014 sebanyak 3 orang. Hal ini berbeda jauh dengan jumlah Anggota Legislatif dari Partai 

Golkar pada tahun 2009 dimana Anggota Legislatif dari perempuan tidak ada sama sekali dari 

jumlah 5 anggota legislatif tersebut yang memenuhi syarat kuota 30% di parlemen. Sedangkan 

jumlah Anggota Legislatif pada Pemilu periode tahun 2019 dari Partai Golkar sebanyak 5 orang 

dengan jumlah anggota legislatif laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. 
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Kuota perempuan tersebut sebenarnya sudah termasuk memenuhi syarat 30% tetapi terjadinya 

penurunan jumlah anggota legislatif perempuan dari Partai Golkar ini dikarenakan adanya 

anggota legislatif perempuan yang menjadi terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode tersebut maka dari itu pada tahun 2019 ini hanya 2 

perempuan saja yang menduduki kursi DPRD di Kota Surabaya. 

 

Pertimbangan Penentuan Caleg Dari Partai Golkar 

Ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen yaitu rekrutmen politik merupakan 

indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah 

masyarakat politik.Pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi 

masyarakat., serta pola-pola rekrutmen juga merupakan indikator yang penting untuk melihat 

pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyakat politik.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa jumlah anggota legislatif perempuan 

dari partai Golkar pada tahun 2009-2014 tidak ada dari perempuan. Pada tahun 2014-2019 

mengalami peningkatan menjadi 3 orang perempuan dari partai Golkar dan pada tahun 2019-

2024 turun menjadi 2 orang perempuan dari partai Golkar. 

Pemilihan caleg pada partai golkar setelah melalui proses seleksi dilakukan dengan cara 

voting (vote). Hal menarik lain dari proses pemilihan pengurus Partai Golkar ada yang berbeda 

antara procedural dengan fakta dilapanagan, dimana ada pada mekanisme voting yang 

diterapkannya. Di dalam mekanisme voting, tidak ada satu delegasi yang mendapatkan nilai satu 

suara utuh. Artinya, “one man, one vote” tidak diberlakukan. Nilai voting dibagi menjadi dua 

kelompok suara: (1) delegasi yang mendapatkan 1/3 suara yakni meliputi pengurus lama, 

anggota partai, dan anggota organisasi sayap partai, dan (2) delegasi yang mendapatkan 1/10 

suara yakni pendukung kandidat tetapi bukan anggota partai. Proses voting ini dijalankan oleh 

Partai Golkar dengan dilandasi prinsip keadilan, terbuka, dan transparan. Selain itu, partai juga 

menjadi representasi yang imbang, khususnya keterwakilan perempuan dan anak muda di dalam 

pemilihan pengurus ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 50 caleg terpilih 

DPRD Kota Surabaya. 

Adapun jumlah anggota legislatif perempuan dari periode tahun 2009 s/d 2024 adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.3.  Jumlah Anggota Legislatif Perempuan dari Partai Golkar Surabaya Periode tahun 

2009-2024 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa jumlah anggota legislatif perempuan 

dari partai Golkar pada tahun 2009-2014 tidak ada dari perempuan. Pada tahun 2014-2019 

mengalami peningkatan menjadi 3 orang perempuan dari partai Golkar dan pada tahun 2019-

2024 turun menjadi 2 orang perempuan dari partai Golkar. 

Jumlah Anggota Legislatif Partai Golkar 2019 perempuan masing-masing sebanyak 1 

orang pada Dapil 1 dan Dapil 2. Dua orang Perempuan sebagai Anggota Legislatif 2019 dapat 

dilihat pada table berikut dibawah ini : 

Tabel 3.4.  

Anggota Legislatif Partai Golkar 2019 

 
Hasil temuan ini terdapat perbedaan antara fakta dilapangan dengan prosedural seperti 

pada teori rekutmen Pippa Norris.  

Kesimpulan 

Proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam partai Golkar Surabaya 

menggunakan pola terbuka, dimana dalam mekanisme rekrutmennya, Partai Golkar melakukan 

proses rekrutmen politiknya melalui dua pola rekrutmen, pertama, Partai Golkar merekrut kader-

kader muda melalui organisasi-organisasi pendukungnya; kedua, Partai Golkar melakukan proses 

penjaringan yang dilakukan oleh suatu tim seleksi dari DPD Partai Golkar Kota Surabaya untuk 

menyeleksi Bacaleg muda yang akan ditetapkan dalam daftar Caleg DPRD Kota Surabaya dari 

Partai Golkar. Sedangkan model proses pemilihan kandidat terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap 

sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilihan. Jumlah caleg terpilih DPRD Kota Surabaya 
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berjumlah 50 caleg dengan jumlah anggota perempuan sebanyak 17 orang dan jumlah laki-laki 

sebanyak 33 orang.  Sedangkan dari partai Golkar sendiri berjumlah sebanyak 5 orang. 

Pertimbangan yang dilakukan partai golkar surabaya untuk menentukan seorang layak 

menjadi caleg Dari Golkar yaitu : pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif 

dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. 

Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat, ketiga, 

pola-pola rekrutmen juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan 

perubahan dalam sebuah masyakat politik. 

Pemilihan caleg pada partai golkar setelah melalui proses seleksi dilakukan dengan cara 

voting (vote). Mekanisme voting, tidak ada satu delegasi yang mendapatkan nilai satu suara utuh. 

Nilai voting dibagi menjadi dua kelompok suara: (1) delegasi yang mendapatkan 1/3 suara yakni 

meliputi pengurus lama, anggota partai, dan anggota organisasi sayap partai, dan (2) delegasi 

yang mendapatkan 1/10 suara yakni pendukung kandidat tetapi bukan anggota partai.   
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