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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan 

mengenai Peranan Partai Demokrat dalam Menciptakan Kader Perempuan dalam 

Pertanrungan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekanbaru, maka peneliti 

dapat menarik beberapa kesipulan dan saran yang diharapkan dapat mendatangkan 

manfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai 

Demokrat Kota Pekanbaru 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan untuk 

mengetahui Peranan Partai Demokrat dalam Menciptakan Kader Perempuan 

dalam Pertanrungan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Pekanbaru, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Partai Demokrat adalah dengan 

cara memaksimalkan kader partai dan juga melalui pendaftaran terbuka 

untuk mendapatkan kader yang terbaik dengan cara membentuk tim 

penjaringan dimana bertugas memilih dan merekomendasikan kepada 

partai bahwa seseorang kader itu layak atau tidak dalam mengikuti 

pertarungan pemilihan umum legislative tanpa adanya membedakan jenis 

kelamin; 

2. Tingkatan dalam pemilihan umum legislatif yang dilakukan oleh partai 

demokrat dalam mengikuti pertarungan pemilihan umum legislatif pada 
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tahun 2014 lebih besar ditentukan oleh tiga faktor yaitu, domisili atau 

derah binaan kader, keinginan kader, dan keputusan partai demokrat; 

3. Keterwakilan kader yang dilakukan oleh partai demokrat telah memenuhi 

syarat kouta sebanyak 100% dan Kouta 30% keterwakilan wanita, dalam 

hal ini partai demokrat menggunakan asas nasionalis,religious dan dekat 

kepada masyarakat agar mendapatkana kader-kader yang berkualitas. Dan 

partai demokrat juga menginginkan bahwa keterwakilan kader wanita 

dapat diperjelas dan lebih diperkuat oleh undang-undang. 

6.2. Saran  

Peranan partai demokrat dalam melakukan pengkaderan wanita untuk 

memenangi pemilihan umum legislative dan pemenuhan tuntutan kouta kader 

wanita dalam parlemen sangatlah penting, guna mengambil suara dan dapat 

memenangkan pemilihan dalam pemilihan umum selanjutnya dan tetap 

mempertahankan kedudukan wakil wanitanya, barikut beberapa saran dari 

penulis: 

1. Penulis menyarankan untuk tetap memaksimalkan kader yang telah 

dimiliki oleh partai demokrat dan tetap memberikan kesempatan kepada 

masyarakat yang inigin ikut berkecimpung dalam politik praktis, agar tetap 

terciptanya regenerasi kader yang dimiliki oleh partai demokrat ditingkat 

kota, provinsi dan nasional dalam pertarungan pemilihan umum 

selanjutnya; 

2. Penulis menyarakan untuk lebih mementingkan domisili atau daerah 

binaan dan keputusan partai dalam penetuan tingkatan pemilihan umum 
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daripada keinginan kader, agar kepentingan dan tujuan dari partai lebih 

dapat terpenuhi. 

3. Penulis menyarankan agar keterlibatan wanita dalam parlemen dapat 

dijaga oleh partai demokrat agar terdapatnya kepentingan untuk 

menyuarakan kepentingan wanita di parlemen, karena dengan semakin 

banyak nya kader wanita semakin menarik suara kaum wanita untuk 

memenangkan partai demokrat dan juga lebih memprioritaskan kualitas 

kader wanita dengan cara menambahkan jumlah dari caleg wanita disetiap 

dapilnya untuk menunjukan bahwa partai demokrat partai yang selalu 

menghormati dan menjungjung kesetaraan gender. 

 


