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Pemilu merupakan salah satu pilar dari akumulasi kehendak rakyat, pada 

tanggal 9 April 2014 Bangsa Indonesia telah melakukan pemilu legislatif untuk 

tingkat kota/kabupaten, provinsi dan pusat. Hasil pileg DPRD Kota Padang 

menunjukan rendahnya keterpilihan caleg perempuan, walaupun telah ada 

peraturan yang mensyarakat minimal kuota 30% caleg perempuan harus dipenuhi 

partai politik agar lulus verifikasi. Jumlah caleg yang ikut pileg di Kota Padang 

sebanyak 528 orang, terdiri dari 348 caleg laki-laki berjumlah dan 180 caleg 

perempuan. Hasil perhitungan suara akhir KPU Kota Padang memutuskan hanya 

7 orang caleg perempuan dan 38 orang caleg laki-laki yang terpilih menjadi 

anggota DPRD Kota Padang untuk periode 2014-2019. Hal yang sangat menarik 

untuk dilihat adalah di Dapil IV tidak memiliki caleg perempuan yang menang, 

dari 36 orang caleg perempuan yang bertarung. Padahal di Dapil IV juga terdapat 

jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

pemilih laki- laki, yakni  52. 698 ribu pemilih perempuan dan 52.357 pemilih laki-

laki. 

Berdasarkan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan 

dan menjelaskan, mengapa pemilih lebih cenderung memilih caleg laki-laki 

dibandingkan dengan caleg perempuan pada pileg DPRD Kota Padang tahun 2014 

di Dapil IV Kecamatan Padang Selatan dan Padang Timur. Data dalam penelitian 

ini dianalisis dengan teori pilihan rasional dari James Samuel Coleman, yang 

mengungkapkan bahwa aktor dipandang memiliki sebagai manusia yang 

mempunyai maksud dan tujuan. Tindakan aktor dilakukan untuk mencapai tujuan 

memperhitungkan untung dan rugi (reward, cost dan profit), jadi rasionalitas 

pilihan aktor tergantung sumberdaya yang dia miliki. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi 

kasus. Pemilihan informan secara purposive sampling sebanyak 30 orang, terdiri 

dari caleg, pengurus partai, pemilih dan masyarakat umum. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis 

memakai interactive model yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman 

(reduction, display dan conclusion/verification). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakterpilihan caleg perempuan 

pada pileg DPRD Kota Padang tahun 2014 karena nilai  (Nilai agama dan nilai 

sosial budaya) dan sumber daya. Sumber daya terdiri dari (1) Lebih percaya 

kepada kharakter caleg laki-laki, (2) Bantuan caleg kepada pemilih, (3) 

Popularitas dan pengalaman, (4) Faktor keuangan, (5) Tim sukses. Oleh faktor-

faktor inilah sehingga para caleg perempuan sedikit dipilih sedangkan caleg laki-

laki rata-rata memiliki sebagian besar dari faktor tersebut. 


