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Abstrak 

Dengan terpilihnya 7 anggota legislatif perempuan pada Pemilu Legislatif 2014, 

PKB menjadipartai yang berhasil mengantarkan kader perempuannya menduduki 

kursi di DPRD Jawa Timur. Penelitianini merupakan hasil penelitian kualitatif 

yang bertujuan melihat proses kandidasi yang dilakukan oleh PKB Jawa Timur. 

Dengan menggunakan Teori Kandidasi Richard Matland, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PKB Jawa Timur sebagai partai berbasis Islam justru sangat 

afirmatif terhadap kader perempuannya. Ini bisa dilihat dengan proses kandidasi 

PKB yang tidak mendiskriminasi kader perempuannya untuk berkiprah di dunia 

politik. Mengikuti kerangka Teori Kandidasi, pada tahap seleksi diri anggota 

perempuan FPKB Jawa Timur secara personalitas bisa dilihat dari modal sosial, 

modal politik, dan modal finansial dari perempuan FPKB sebagai tolok ukur 

apakah mereka eligibles untuk“run for office”. Di tahapan seleksi partai, PKB 

menjalankan pola seleksi bureaucratic-oriented systemdengan menerapkan aturan 

yang ketat melalui seleksi Tim Mantap. Akan tetapi, PKB belum lepas dari pola 

Patronage-Oriented Systemyang masih berpaku pada kewenangan sosok pemilik 

partai dan tokoh agama. Keberedaan mereka tentu sangat berpengaruh dalam 

proses kandidasi yang dilakukan. 

Kata kunci: Kandidasi PKB, Politisi Perempuan, Partai Islam, Bureaucratic-

Oriented System, danPatronage-Oriented System. 

 

 

 

                                                 

Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga. Email: 

tasyayudinda@hotmail.com 



Abstract 

With the election of 7 female legislators in the 2014 Legislative Election, PKB 

became a party that successfully delivered its female cadres to occupy seats in the 

East Java DPRD. This research is the result of qualitative research which aims to 

see the process of candidacy conducted by PKB East Java. By using Richard 

Matland's Candidacy Theory, the results of the study show that the East Java PKB 

as an Islamic-based party is actually very affirmative of its female cadres. This 

can be seen by PKB’s process of candidacy which does not discriminate its 

female cadres to take part in politics. Following the Candidacy Theory 

framework, self-selection stage is crucial to know if the members of the East Java 

FPKB women eligible to “run for office”. It can be seen from their social 

resource, political resource, and financial resource. At the party-selection stage, 

PKB runs a bureaucratic-oriented system selection pattern by applying strict rules 

through TIM MANTAP. However, PKB has not been separated from the 

Patronage-Oriented System pattern that is still attached to the authority figure of 

party owner and religious figure. Their existence is certainly very influential in 

the process of candidacy.  

Keywords: PKB Candidacy, Women's Politician, Islamic-based Party, 

Bureaucratic-Oriented System, and Patronage-Oriented System. 

 

Pendahuluan 

Pemilu legislatif 2014 DPRD Jawa Timur menunjukkan bahwa PKB 

merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak. Kemenangan PKB juga 

beriringan dengan kemenangan perempuan dalam politik, yaitu banyaknya kursi 

yang didapatkan anggota perempuan PKB dengan mendapatkan sebanyak tujuh 

kursi. Partai selain PKB paling banyak hanya mendapatkan dua kursi. 

Keberhasilan PKB sebagai partai pemenang dan perolehan suara terbanyak untuk 

anggota perempuan inilah yang menarik untuk dicermati lebih jauh. PKB sebagai 

partai berbasis agama, khususnya Islam, justru sangat afirmatif terhadap para 

kader perempuannya. Ini dapat dilihat dengan PKB yang betapa mempersilahkan 

kepada para kadernya untuk berkiprah dalam dunia politik. Bila dilihat dari Daftar 



Caleg Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU Jawa Timur pada tahun 2014 

sebanyak 37 calon dari PKB. Bila di presentase, jelas melampaui kuota 30%. 

Kuota 30% sendiri merupakan amanah dari UU No 12 Tahun 2003 untuk 

mempermudah perempuan agar berpacu dalam dunia politik. 

Undang-undang di atas, sesungguhnya belum memberikan aspek edukasi 

tentang urgensitas kenapa perempuan berpolitik,undang-undang tersebut bisa 

dikatakan sifatnya hanya himbauan, bahkan paksaan. Perempuan sendiri dalam 

konteks bermasyarakat, memiliki kontribusi yang luar biasa, begitu juga 

kontribusi terhadap negara. Kebijakan yang ditulis oleh perempuan pada giliranya 

semangatnya akan membawa kepentingan kelopok perempuan juga. Nyatanya, 

kebijakan saat ini belum mampu menyertakan aspirasi kelompok perempuan. 

Dari situasi itulah, pentingnya edukasi untuk membangun kesadaran politk 

perempuan dan kebutuhan-kebutuhan akan berpolitik yang lainnya. Melalui itu, 

betapa wajibnya Partai Politik untuk benar-benar serius menghadapi kehadiran 

perempuann bahwa mereka juga mampu sebagai kandidat sebuah calon. 

Sebenarnya, UU tentang 30% secara tidak langsung memberikan dampak bagi 

perempuan untuk ramai-ramai memberanikan dirinya untuk bertarung sebagai 

calon legislatif
1
. Terlepas UU itu disambut secara pro dan kontra. Yang pro 

menganggap bahwa itu adalah momen yang tepat untuk bisa meningktkan 

elektabilitas suara partai politik, dan yang kontra, kelompok laki-laki 

sesungguhnya belum siap menjadikan dirinya sebagai kompetitornya. 

Fenomena yang ada dan terjadi sebelumnya adalah rekrutmen politik 

masih dilakukan dengan sangat asal-asalan. Sekadar contoh, partai politik 

menujuk para kader internalnya untuk mengajak kolega-kolega perangkat desa 

untuk hanya sebagai pemenuhan kuota saja
2
. Selain itu, di beberapa daerah 

menyertakan perempuan sebagai calon legislatif hanya demi pemenuhan kuota 

saja.Pada gilirannya para perempuan itu tidak diberikan ruang untuk 
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mengaktualisasikan idenya, ironisnya malah justru sebagai tempelan saja
3
, dimana 

mereka tidak diberikan hak utama untuk memimpin di ranah publik, tetapi hanya 

untuk mendukung partai tersebut agar bisa lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan 

Umum atau KPU. 

Melalui itu, pentingnya untuk memahami secara serius pertimbangan 

kandidat perempuan sebelum berkiprah pada pemilu legislatif. Faktor seperti 

viabilitas juga akan sangat mempengaruhi upaya para perempuan untuk lolos 

sebagai anggota legislatif, jadi tidak hanya sekadar kapasitas saja. Dari sini, 

sangat penting sekali menjadikan sekam kandidasi sebagai salah satu aspek yang 

sangat penting. Sebab bila partai politik masih saja keukeuh mempertahankan 

tradisi maskulinitas dalam sistem kandidadisinya, maka selama itu pula partai 

politik akan tetap mengacu pada sistem patriarkis. Pada tahapan kandidasi inilah 

yang nantinya akan menentukan nama sebuah partai politik. Dari sini partai 

politik harus sangat mempraktikkan mekanisme kandidasi yang prosedural. 

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena PKB merupakan 

satu-satunya partai yang berhasil mengantarkan kandidat perempuannya lolos 

sebagai anggota legislatif DPRD Jawa Timur. Kedua, PKB adalahsebagai salah 

satu partai berbasis Islam yang menariknya justru paling afirmatif terhadap kader 

perempuan. Penelitian yang sedang dilakukan berupaya untukmengetahui 

mekanisme kandidasi yang dilakukan oleh PKB terhadap kader perempuannya 

yang saat ini menjadi anggota legislatif DPRD Jawa Timur FPKB. Mengingat, 

yang menarik adalah PKB merupakan partai berbasis agama pemenang pemilu 

legislatif 2014 dengan mendapatkan perolehan suara terbanyak. 

Pada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Tim Peneliti Departemen 

Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga bertema Perempuan dalam Pemilukada 

dengan fokus pada kajian tentang kandidasi perempuan di Jawa Timur dan 

Sulawesi Utara pada tahun 2011 menjadi rujukan awal bagi penulis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hadirnya kandidat perempuancukup 
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banyakpemilukada 2010 di Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Para kandidat 

perempuan tersebut mengincar posisi yang varian, ada yang sebagai calon bupati, 

wakil bupati, walikota serta wakil walikota.
4
 

Penelitian yang dilakukan oleh dengan Ghea Clarisa Tuasuun pada tahun 

2015 dengan tema Kandidasi Perempuan Caleg Di Kota Surabaya Dalam 

Pemilihan Legislatif 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan 

perempuan caleg di Kota Surabaya untuk running for office dalam pileg 2014 

untuk running for office dalam pileg 2014 sebagian besar didasari oleh ambisi 

personal. Ambisi itu dipupuk melalu kualitas dan potensi mereka yang sudah 

dimiliki sejak dalam berkarir. Modal tersebut akhirnya menjadi salah satu senjata 

ampuh untuk lolos dalam proses kandidasi.
5
 

Penelitian yang dilakukan oleh Yasmin Nur Hajizah pada tahun 2017 

dengan judul Kandidasi Calon Muda dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 

Serentak 2015 di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini hendak mengungkap 

tentang motivasi dan tahapan penominasian kandidat calon muda yang 

memutuskan maju dalam bursa pencalonan kepala daerah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi datang dalam ambisi personal kandidat yang 

menyadari akan kualitas dan potensi yang dimilikinya.
6
 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alhafiz Atsari pada tahun 

2018 dengan judul Politik Relawan: Kandidasi Calon Perseorangan di Jogja 

Independent (JOINT): Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini hendak 

melihat proses kandidasi calon perseorangan di Kota Yogakarta yang dilakukan 

oleh kelompok JOINT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kandidasi 

calon perseorangan yang dilakukan oleh JOINT prosedural dan demokratis
7
.  
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Kerangka Teori 

 Penelitian ini meminjam Teori Kandidasi Richard Matland dalam 

menjelaskan dan membaca fenomena kandidasi anggota perempuan terpilih dari 

FPKB. Matland menegaskan ada tiga tahapan kandidasi yang wajib dilakukan 

para kandidat sebelum berkiprah dalam politik elektoral. Tahapan tersebut oleh 

Matland ia jabarkan lebih komprehensif dalam proses kandidasi. Tiga tahapan 

yang ditekankan oleh Matland adalah seleksi diri, seleksi partai dan pemilih. 

Seleksi diri merupakan skema perempuan menunjukkan kualitas dirinya agar 

mendapatkan pengakuan secara politik. 

Kedua, yaitu seleksi partai. Dalam skema ini, kandidasi berada di tangan 

partai. Biasanya, setiap partai politik masing-masing, mempunyaitim khusus yang 

memfokuskan untuk kandidasi calon legilsatif. Di skema seleksi partai, biasanya 

memilki dua wajah tradisi, pertama mekanisme kandidasi melalui pola sistem 

yang berorientasi pada sistem patronase, yang mana segala keputusan berada di 

cara-cara yang tradisionalistik dengan berpaku oleh keputusan sosok pemilih 

partai, dan setelah itu skema yang berorientasi pada sistem birokratik. Skema ini 

menekankan pada pola-pola yang sangat ketat, tertib, dan modern.  

Ketiga, yaitu pemilihan. Skema ini menurut Matland membicarakan 

tentang kandidat yang akan dipilih oleh pemilih.Skema pemilihan bagi Matland 

merupakan skema terakhir setelah skema seleksi diri dan seleksi partai. Suara 

pemiliha yang nantinya diraih oleh kandidat merupakan perihal yang sangat 

penting. Pentingnya adalah hal ini pada gilirannya akan berpengaruh pada 

perolehan suara politkk bila proses seleksi benar-benar jela, dengan catatan 

melalui daftar terbuka. 

Gambar 1.1 

Proses Rekruitmen Legislatif 

 



Sumber: Adaptasi dari R. E. Matland 1998, hlm. 67 

 

Proses Kandidasi 

Pada pemilu legislatif 2014, selain sebagai partai pemenang, PKB juga 

satu-satunya partai yang berhasil memenuhi kuota 30%. Hal ini dengan perolehan 

tujuh kursi untuk kader perempuannya. Data menujukkan, jumlah pemilih tetap 

pada tahun 2014 menujukkan laki-laki dengan sejumlah 14.957.276 jiwa yang 

masih kalah dengan jumlah pemilih tetap perempuan sejumlah 15.441.493. Ini 

menujukkan partisiapasi pemilih perempuan meningkat banyak bila dibandingkan 

dengan pemilu sebelumnya. 

Jumlah Dapil dalam pemilu legislatif 2014terdapat enam dapil. Dapil 1 

terdiri daari Surabaya, Sidoarjo. Dapil 2 terdiri dari Kota Probolinggo, Kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Dapil 3 terdiri dari 

Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo. Dapil 4 terdiri Lumajang dan Jember.Dapil 

5yang terdiri dari Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Dapil 6 terdiri 

dari Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, KabupatenKediri dan Kota 

Kediri. Dapil 7 terdiri dari Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, Ponorogo. Dapil 

8 terdiri dari Kabupaten Mojokerto, kota Mojokerto, Nganjuk, dan Jombang. 

Dapil 9 terdiri Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Dapil 10 terdiri 

Lamongan dan Gresik, dan Dapil 11 yang terdiri dari Bangkalan, Sampang, 

Pamekasan dan Sumenep. 

Fenomena keterwakilan yang melampaui 30% dalam pemilu legislatif 

2014 perlu diapresiasi. Menguatnya budaya patriarkis yang menjadi hambatan 

nyatanya dapat dilalui oleh kelompok perempuan. Hasil pemilu legislatif 2014 

menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan meenggambarkan betapa kuatnya 

kedasaran politik perempuan dan tekad yang mereka miliki. Hal ini dengan 

demikian menjadi pelajaran penting bagi partai politik yang lain untuk serius 

bahwa perempuan juga layak berpolitik. 

Keberanian perempuan untuk terlibat dalam ruang publik, dan 

meningkatnya kesadaran politik mereka nampak jelas dalam pemilu legislatif 

Jawaa Timur 2014. Pada titik ini, mekanisme kandidasi yang dilakukan berarti 



benar-benar jelas. Sebab, betapapun, setiap partai politik memiliki mekanisme 

kanddiasi yang berbeda-beda. Faktor motivasi perempuan untuk berpolitik juga 

menjadi penentu ketika berada dalam tahap kandidasi. 

 

Seleksi Diri: Profil Kandidat 

Beragam motivasi yang berbeda, dan penentu pada kandidasi diatas, 

memang sangat menarik bila dicermati lebih jauh. Belum lagi semisal ada faktor-

faktor penentu lain seperti kedekatan dengan petinggi partai politik. Fenomena 

itulah membuat peneliti untuk memahami lebih dalam bagaimana mekanisme 

kandidasi yang dialkukan partai politik terhadap kader perempuannya juga dengan 

memastikan bagaimana motivasi dan modal-modal yang menjadi penentuan. 

Maka, peneliti memutuskan untuk memilih perempuan anggota legisaltif FPKB 

sebagai gambaran yang memadai untuk penelitian. 

Keempat kandidat perempuan tersebut adalah Anik Masclahah, Anisah 

Syakur, Khozanah Hidayati dan Liliana Agustin. Meskipun beliau tidak memiliki 

latar belakang di bidang politik, namun keempatnya memiliki motivasi ideologis 

religius yang kuat. Masing-masing kandidat memiliki latar belakang profesi yang 

berbeda. Anik Maslachah dan Anisah Syakur yang merupakan dulunya seorang 

guru, sedangkan Khozanah dan Liliana adalah ibu rumah tangga. Namun, secara 

modal sosial, mereka merupakan terlibat dalam organisasi Muslimat yang 

merupakan Badan Otonom NU. Sedangkan untuk Modal Politik, mereka sama-

sama aktif di organisasi Perempuan Bangsa (PB) yang merupakan organisasi 

politik naungan PKB. Dengan demikian, hal ini menjadi berkah keuntungan 

dalam proses kandidasi. 

Beragam motivasi dan modal yang dimiliki perempuan FPKB menjadikan 

alasan mereka untuk berani melebur ke dalam dunia politik. Kehadiran mereka di 

dewan legislatif menunjukkan bahwa betapa tahapan kandidasi oleh PKB ini 

sangat menentukan sebelum mereka masuk ke fase pemilih. Peraturan mekanisme 

kandidasi PKB ini menjadikan keberhasilan mereka. Karena faktor-faktor seperti 

latar belakang, faktor pendidikan, faktor kemampuan sumber daya, dan faktor-

faktor penunjang lainnya. 



Ketika memasuki skema seleksi diri, ini sangat penting dalam proses 

kandidasi. Skema ini menekankan pada aspek psikologis. Sosok personal yang 

berkualitas akan faktor penentu menjadi anggota dewan. Para perempuan kandidat 

FPKB ini pasti memahami dirinya, kelayakan dirinya dan potensi dirinya yang 

pada gilirannya akanj uga menjadi faktor penentu. Ketika mereka menyadari betul 

akan prasayarat tersebut, praktis meyakinkan  dirinya untuk berpolitik.   

Faktor-faktor tersebut ternyata dapat dijumpai pada sosok perempuan 

FPKB ini. Untuk semisal, dalam konteks modal, mereka dahulunya adalah 

pernurus organisasi dan pengurus partai. Lebih jauh lagi, keempat perempuan 

tersebut juga merupakan sosok yang berpengaruh dan memegang jabatan staregis 

di organisasi maupun di partai. Hal ini dengan jelas dapat disimpulkan bahwa 

keempat kandidat perempuan tersebut sejatinya sudah menyadari betul akan 

kualits personal mereka. Matland mennegaskan bahwa kapablitas/kelayakan diri 

dalam atau yang disebut eligibles.  

Untuk pertama seleksi diri. Tahapan menjadi faktor penentu bagi 

perempuan kandidatmaju atau tidaknya dalam pemilu legislatif. Tahapan ini lebih 

menitikberatkan ke personalitas yang berisi seperti motivasi, ambisi pribadi, dan 

peluang akan jabatan. Karean menajdi seorang anggota dewan juga harus 

mempertimbanngkan secara serius faktor personalitas. 

Di dalam seleksi diri, kandidat perempuan anggota FPKB didukung oleh 

beberapa hal penting yaitu, motivasi, ambisi pribadi, karirnya sebagai faktor 

penunjang, kesadarn politik yang luar biasa, jenis kelamin yang menjadi nilai 

lebih, motivasi ideologis, dukunagn eksternal, dukungan keluarga, basis dorongan 

dari partai dan dukungan komunitas. Keempat kandidat tersebut dengan demikian 

mereka lebih mampu memahami serius kualitas personalnya sebelum mereka 

dijadikan kandidat legislatif. 

 

Bureaucratic dan Patronage 

Untuk selanjutnya yaitu seleksi partai. Melalui tahapan ini, partai politik 

mempunyai otoritas untuk menentukan kandidat akan dicalonkan. Maka, dengan 

demikian, partai politik harus berhati-hati di tahapan ini Di PKB, khususnya hal 



pertama yang dilakukan adalah dengan membuka lowongan untuk menjaring 

kandidat sebanyak-banyaknya. Setelah itu dilakukanlah sistem fit and proper test 

yang dimana oleh PKB dilakukan oleh tim khusus dari akademisi. Didalam fit and 

proper test ini sendiri terdapat credit point atau skor kredit. Pertimbangan dalam 

credit point adalah riwayat pendidikan, prestasi personal, dan riwayat organisasi. 

Setelah melalui tahap diatas, dari situ kemudian dibentuklah tim seleksi. 

Masing-masing partai memiliki tim seleksi yang mempunyai tugas dan fungsi 

untuk memutuskan kelayakan kandidat. Tim seleksi ini disebut oleh Matland 

sebagai Gatekeeper, yaitu mereka yang mempunyai otoritas untuk memutuskan 

kriteria sebagai kandidat. Di PKB sendiri tim seleksi ini disebut dengan Tim 

MANTAP. Tim MANTAP ini sendiri dibentuk agar proses kandidasi setiap caleg 

terstruktur sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Peraturan Partai (PP). 

Tim MANTAP pada Pileg 2014 beranggotakan Ketua Dewan Syuro yang 

diketuai oleh KH, Abdussalam Mujib. Sekretaris dipegang oleh Dewan Syuro 

KH. Muqorrobin. Ketua Dewan Tanfidz dipegang oleh ketua partai sendiri yaitu 

Abdul Halim Iskandar. Sekretaris Dewan Tanfidz dipegang oleh Thoriqul Haq 

dan unsur perempuan dari Perempuan Bangsa(PB) dipimpin oleh Anisah Syakur. 

Tugas pokok dan fungsi dari Tim MANTAP adalah untuk mengusulkan serta 

menetapkan nomor urut dan dapil calon kandidat tersebut. Banyak hal yang harus 

dipertimbangkan oleh Tim MANTAP. Pertimbangan itu seperti pengutamaan 

kader-kadernya. 

PKB mempunyai kelayakan dalam mekanisme kanddiasinya. Ada 

beberapa faktor yang jadi poin jika melihat dari temuan data. Pertama, tentang 

pengabdian perempuan kandidat kepada partai. Pengabdian yang dimaksud adalah 

keaktifan dan keloyalan terhadap partai. Kedua, kompetensi perempuan kandidat. 

Ketiga adanya jaringan-jaringandan basis dukungan yang dimiliki oleh prempuan 

kandidat. Cukup terbuka dalam proses kandidasi anggota legislatif FPKB ini, 

perempuan kandidat inikompeten danmemiliki rekam jejak yang bagus sehingga 

pada dasarnya lobby-lobby tidak diperlukan.Sayangnya, kehadiran banyaknya 

laki-laki dalam Tim MANTAP apakah cukup bisa obyektif dalam menyeleksi 

kendadiat. Akan tetapi, keempat kandidar ini mampu meyakinkan kepada tim ini 



yang diisi oleh laki-laki, ini berarti kualitas personal perempuan tersebut tidak 

bisa diremehkan lagi.  

Bila dilihat dari temuan terhadap seleksi partai di atas, dalam kerangka 

teori Matland, PKB merupakan partai dengan pola bureaucratic-oriented system. 

Ini bisa dilihat dengan aturan seleksi yang cukup detail, misalnya tahap seperti fit 

and proper test, kedua yaitu terstandarisasi yang bisa dilihat dengan pertimbangan 

seperti setela itu tahap credit point sepertidipertimbangkan adalah prestasi, 

pendidikan, pengalaman organisasi dan politik. Namun, dalam indikator Matland 

yang tentang tidak mengabaikan siapa yang ada dalam posisi kekuasaan justru 

memastikan bahwa PKB merupakan partai dengan pola Patronage-Oriented 

System. Fakta demikian bisa dilihat dengan pola PKB yang masih tidak bisa lepas 

dari kewenangan berdasar pada kepemimpinan tradisional daripada kewenangan 

legal-rasional. Ini bisa dilihat dari adanya otoritas dalam memutuskan kandidat 

yang diisi oleh pemilik partai  kumpulan para Kyai, atau tokoh agama. Maka, 

dengan demikian, PKB tidak bisa dilepaskan dari pola Patronage-Oriented 

System. 

Setelah melalui skema seleksi diri dan seleksi partai, kemudian beangkat 

ke skema pemilihan. Tahapan ini adalah tahapan akhir bagi tahapan meknisme 

kandidasi dan tahapan akhir seorang kandidat. PKB menyadari bahwa jumlah 

pemilih perempuan di Jawa Timur lebih banyak daripada laki-laki, dengan 

demikian, fakta tersebut oleh kadndiat perempuan dimanfaatkan untuk perolehan 

suara mereka. Terlepas target mereka pemilih perempuan, sayangnya isu gender 

tidak hadir dalam agenda politik mereka. Hal ini berimplikasi pada ambisi mereka 

yang hanya memfokuskan pada perempuan, tapi akhirnya justru tidak berdsasar 

pada agenda politik mereka. Akan tetapi, keempat perempuan terpilih FPKB ini 

sesungguhnya layak dan siap untuk berkompetensi dan akhirnya mereka terpilih 

sebagai kandidat untuk calon legislatif daerah di pemilu legislatif 2014 

 

 

 

 



Kesimpulan 

Perempuan FPKB dalam pemilu legislatif 2014 disokong beragam faktor 

untuk motivasinya. Ini antara lain seperti ambisi pribadi, motivasi ideologis dan 

dukungan luar personal. Keputusan perempuan terpilih FPKB di DPRD Jawa 

Timur pasalnya secara mendasar didukung dengan modal sosial dan modal politk 

yang sudah mapan. Semua itu juga beririsan dengan kualitas pribadi mereka yang 

memang sudah matang.  

Pada kandidat perempuan FPKB hal yang menjadi penentu keseuksesan 

dan keberhasilan mereka tidak semata-mata hanya mengharapkan dari jenis 

kelamin saja, tetapi dari profesi yang mereka tekuni. Sayangnya, ini pada 

gilirannya berimlikasi pada isu gender yang akhirnya mereka abaikan. Dengan 

demikian mereka memakai isu politik lainnya yang menjual.  

Menjadi partai agama tidak menjadikan PKB kemudian menganggap 

perempuan sebelah mata. Justru faktanya PKB partai yang sangat ramah gender. 

Kapabilitas dan kinerja masing-masing kandidatlah yang lebih diutamakan, 

Karena dalam PKB semua tergantung masing-masing individu untuk berkarya dan 

berpolitik.  

Kandidasi perempuan terpilih FPKB ini bila dibaca dengan Teori Matland, 

maka terdiri dari tiga skema tahapan, yaitu seleksi diri, seleksi partai dan 

pemilihan. Seleksi partai dalam PKB sesungguhnya memakai pola ganda, yaitu 

sistem yang berorientasi secara birokratik. Pola tersebut berpijak standariasisi, 

prosedural, dan demokratis.  Akan tetapi di sisi lain, PKB juga masih menerapkan 

pola seleksi warisan tradisionalistik, yaitu mekanisme kandidasi yang berorientasi 

pada patronase. Hal ini dapat dilihat dengan tim seleksi yang kewenanganya juga 

beradap pemilik partai, petinggi partai dan tokoh agama atau kyai. 
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