Bab VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kelima partai politik yang diteliti
yaitu PDIP, Gerindra, PKS, Golkar, dan Demokrat telah memenuhi kewajiban
sebagai sebuah partai politik untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi dalam
bentuk pendidikan politik terhadap warga negara Indonesia termasuk perempuan
berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik. Para rekrutmen pada dasarnya
ialah mereka yang telah berusia 17 dan atau telah memiliki hak untuk memilih.
Selain itu, rekrutmen juga berasal dari berbagai organisasi sayap partai, maupun
organisasi masyarakat yang berafiliasi ke partai tersebut ataupun dengan
melakukan perekrutan multi level, yang berasal dari kepengurusan RT/RW,
Kelurahan, Kecamatan, dan Kota/Kabupaten serta dengan mengadakan berbagai
kegiatan kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah,
merupakan salah satu cara partai politik untuk merekrut sumberdaya perempuan
untuk dapat masuk kedalam partai politik, kedekatan personal seperti hubungan
keluarga juga menyebabkan para perempuan akhirnya ikut bergabung dengan
partai politik.
Mengenai tempat untuk melakukan kaderisasi, dari kelima partai politik
tersebut, Golkar dan PDIP merupakan dua partai yang menggunakan gedung DPC
maupun DPD untuk melakukan kaderisasi tanpa harus mengeluarkan dana sewa
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tempat untuk melakukan kaderisasi, sedangkan untuk partai yang lain
mengeluarkan dan sewa tempat untuk melakukan kaderisasi. Hal ini disebabkan
karena gedung dari DPC/DPD ketiga partai yang lain masih belum memadai
untuk melakukan kaderisasi. Sedangkan terkait dengan pendanaan kelima partai
politik tersebut tidak memiliki kendala yang dapat menghambat untuk melakukan
rekrutmen dan kaderisasi dalam partai.
Disisi lain, bentuk kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik bersifat
formal dan non formal, formal dalam hal ini mencakup seminar, kaderisasi
berjenjang dari partai berdasarkan status kader yang diatur dalam AD/ART partai
politik, pelatihan kepemimpinan, serta non formal mencakup konsolidasi yang
dilakukan baik para kader dengan anggota partai, maupun pengurus partai serta
kaderisasi secara otodidak, dimana para kader perempuan belajar dan
memperkaya pengetahuan mereka melalui buku yang berkaitan dengan politik.
Kaderisasi yang dilakukan oleh kelima partai politik tersebut dilakukan melalui
organisasi-organisasi sayap dan juga organisasi yang berafiliasi dengan partai
politik tersebut
Rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh DPC Gerindra, DPC
PDI Perjuangan, DPD Partai Golkar, DPD PKS, dan DPC Partai Demokrat pada
level kota Bandung tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Berbagai kegiatan
yang telah dilakukan dalam masyarakat berupa arisan, pengajian, begitupun dalam
tatanan kampus, berbagai kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk merekrut para
perempuan untuk bergabung dan melakukan politik praktis, dan juga telah
melakukan kaderisasi baik secara formal maupun non formal, akan tetapi semua

yang dilakukan tersebut tidak dapat dihindarkan dari berbagai kendala yang
dihadapi dilapangan.
Dari hasil analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan
utama yang menyebabkan perempuan akhirnya gagal untuk terlibat dalam dunia
politik adalah faktor eksternal atau non partai politik yang mempengaruhinya.
Faktor sosial dan budaya merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi
kegagalan perempuan untuk terlibat dalam politik praktis. Budaya patriarki yang
menjadi mindset masyarakat menyebabkan perempuan terbatas dalam sebagian
besar aspek, disamping itu, adanya stigma dan apriori terhadap dunia politik
menyebabkan perempuan itu sendiri akhirnya memutuskan untuk tidak
melibatkan diri dalam dunia politik. Dari segi sosial, perempuan mengalami
keterbatasan yang disebabkan oleh urusan domestic yaitu mengurus rumah tangga
dan izin dari suami. Peneliti menyimpulkan bahwa minat dan ketertarikan
perempuan untuk aktif dalam praktik politik juga merupakan hal yang sangat
mempengaruhi salah satunya terhadap tingginya konstelasi perempuan dalam
lembaga legislatif dan juga lembaga pemerintah lainnya, hal ini pada akhirnya
akan menjadi feedback kepada partai politik sehingga lebih memudahkan dalam
melakukan rekrutmen dan kaderisasi terhadap perempuan itu sendiri.

6.2. Rekomendasi
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan
peneliti untuk meningkatkan presentase perempuan dalam lembaga legislatif
melalui rekrutmen dan kaderisasi adalah sebagai berikut :
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1. Secara regulasi telah diatur bahwa perempuan telah mendapatkan jaminan
dengan adanya kebijakan kuota 30% perempuan sebagai pengurus partai
politik. Namun, tidak semua elemen perempuan mengetahui bahwa
sebenarnya mereka telah dijamin dan dilindungi untuk berkiprah di dunia
politik. Sebagai rekomendasi peneliti, pemerintah dan partai politik mampu
bersinergi untuk mensosialisasikan Undang-Undang tentang Partai Politik
tersebut, terlebih setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang
tersebut.
2. Sesuai dengan jargon Pemerintah saat ini yaitu “Revolusi Mental” maka,
dalam hal ini peneliti merekomendasikan agar adanya sebuah program
dengan tujuan untuk mengurangi stigma yang berkembang dikalangan
masyarakat maupun dalam diri perempuan itu sendiri. Rekomendasi peneliti
dapat berupa iklan layanan masyarakat pada stasiun televisi sebagai media
komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat

untuk membangun

kesadaran bahwa pentingnya perempuan sebagai aktor pembuat kebijakan,
terlebih dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
3. Secara regulasi, peneliti merekomendasikan agar Undang-Undang Partai
Politik serta PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) mengenai kuota
30% pencalonan perempuan dapat direvisi dengan memperhatikan tidak
hanya 30% pencalonan, akan tetapi 30% keterwakilan perempuan sebagai
anggota legislaitf. Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif yang
dimaksud oleh peneliti ialah jumlah perempuan yang terpilih sebagai
anggota legislatif harus sebesar 30%.

4. Memaksimalkan peran KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) sebagai
sebuah wadah untuk memfasilitasi perempuan agar lebih memiliki kesiapan
dalam berpolitik. Untuk jangka pendek, pemerintah dapat memaksimalkan
KPPI untuk aktif dalam memfasilitasi para perempuan untuk bergabung
dengan partai politik dan bersedia berkiprah dalam dunia politik salah
satunya maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019, sedangkan
untuk jangka panjang memaksimalkan KPPI untuk ikut serta secara
universal membangun karakter berpolitik perempuan baik yang berstatus
sebagai anggota partai politik, aktivis, maupun para akademisi.
5. Memberikan sanksi tegas kepada setiap partai politik yang tidak mampu
untuk memenuhi kuota 30% perempuan sebagai pengurus partai. Peneliti
merekomendasikan agar partai politik menjadikan rekrutmen dan kaderisasi
beorientasi kepada hasil dimana jumlah perempuan dalam partai politik
semakin meningkat. Partai politik dapat melakukan pendekatan secara
personal kepada keluarga perempuan apabila ada kendala mengenai izin
suami, tentu pendekatan yang dilakukan tidak menimbulkan gesekan.
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