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ABSTRAK 
 

PROSES PENETAPAN CALON LEGISLATIF (CALEG) 
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM 2014 

(Studi Kasus: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
 (PDI-P) Cabang Kota Surakarta) 

 
Soffi Adityarozi, A220100194, Program Studi Pendidikan Pancasila 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses penetapan calon 

legislatif (caleg) partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 
cabang Kota Surakarta untuk pemilihan umum 2014. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan 
perilaku yang diamati serta mempertimbangkan asumsi dari pendapat orang lain 
sebagai narasumber. Sumber data dalam penelitian ini meliputi narasumber, tempat 
atau peristiwa, dan arsip atau dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
metode wawancara, observasi, dan teknik dokumen. Untuk menguji keabsahan data, 
menggunakan trianggulasi sumber dan teknik pengumpulan data, untuk menganalisis 
data yang terkumpul digunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini 
mendiskripsikan tentang proses penetapan caleg yang dilakukan oleh DPC PDI-P 
Kota Surakarta sudah melalui proses yang demokratis dengan memberikan 
kesempatan kepada semua anggota partai untuk mencalonkan diri sebagai caleg. 
DPC PDI-P Kota Surakarta melakukan tiga tahap pencalegan, yaitu penjaringan, 
penyaringan, dan penetapan. Penjaringan merupakan tahap awal di mana nama-
nama muncul sebagai kandidat. Penyaringan merupakan tahap kedua bagi caleg 
yang lolos tahap penjaringan. Penyaringan dilakukan dengan memperhatikan tes 
psikologi, tes bebas narkoba dan psikotropika, penilaian berda-sarkan bobot skoring, 
hasil penugasan partai, serta pengabdian di partai dan masyarakat. Dari hasil 
kelima aspek tersebut, dijadikan sebagai pedoman dalam pemberian nomor urut bagi 
caleg. Nomor untuk urutan yang di atas diprioritaskan bagi pengurus struktural DPC 
dan PAC PDI-P. 
 
Kata Kunci: Calon Legislatif, PDI-P Surakarta, Pemilu 2014 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi modern dengan  

perwakilan rakyat representatif, karena pada zaman modern ini tidak mungkin 

dilaksanakan pemerintahan rakyat secara langsung. Demokrasi merupakan “sistem 

politik mengenai tata cara mengikutsertakan rakyat dalam membuat suatu keputusan” 

(Soehino, 2010:1), hal tersebut sejalan dengan ketentuan UUD 1945 pasal 1 ayat (2), 

yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Ketentuan tersebut didasari prinsip sila keempat Pancasila: 

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan”. Ketentuan dan prinsip tersebut menegaskan mengenai ada dan harus 

terselenggaranya demokrasi di Indonesia. 

Ciri khas dari negara demokrasi ialah gagasan bahwa pemerintah yang 

demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan 

bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi 

sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil dengan cara 

menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan 

pemerintahan dalam satu tangan atau badan. 

Demokrasi dalam kehidupan bernegara salah satunya tercermin melalui ada dan 

pelaksanaan Pemilu. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan yang dipegang oleh 

rakyat. Pemilu yang diadakan di Indonesia bertujuan untuk sarana demokrasi, 

menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mewujudkan tujuan 

nasional, memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wakil presiden. Anggota 

legislatif yang terpilih melalui pemilu merupakan perwakilan rakyat di lembaga 

legislatif. Artinya anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memilih. 

Mereka sebagai wakil harus  mempunyai ke-mampuan atau kewajiban untuk bicara 

dan bertindak atas nama suatu kelompok lebih besar yang diwakili (Budiardjo, 

1988:176). Pemilu untuk memilih wakil rakyat tersebut disebut pemilu legislatif yang 

dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  
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Hakikat pemilihan umum adalah pengakuan dan perwujudan dari hak-hak 

politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak rakyat kepada wakil-

wakilnya untuk menjalankan pemerintahan (Karim, 1991:2). Melalui pemilihan 

umum lembaga perwakilan rakyat dibentuk. Kedudukan lembaga perwakilan yang 

dibentuk tersebut  sebagai simbol demokrasi dan kedaulatan rakyat karena aturan-

aturan umum yang dibuat oleh legislatif merupakan hasil pemikiran bersama antara 

anggota legislatif dengan rakyat (Blondel dalam Karim, 1991:2). 

Keterwakilan politik rakyat tidak hanya ditentukan oleh pemilihan umum tetapi 

yang lebih penting adalah seberapa jauh partai politik dapat memainkan perannya 

secara aktif di dalam proses politik. Pemilihan umum merupakan satu-satunya cara 

untuk mewadahi keikutsertaan rakyat dalam politik melalui partai politik (Karim, 

1991:8). Hubungan pemilihan umum dengan partai politik dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Memilih pemimpin bangsa melalui partai politik. 

2. Membantu menjalankan mesin pemilu. 

3. Partai sebagai sarana kampanye politik. 

4. Mengawasi kegiatan-kegiatan kaum ekstremis dari kedua sisi spektrum politik. 

5. Mendorong diskusi umum tentang isu-isu penting. 

6. Partai sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah (Huckshorn dalam Karim, 

1991:9). 

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat diketahui bahwa melalui pemilihan 

umum, demokrasi ditegakkan. Diadakannya pemilihan umum, harus ada partai politik 

yang berkompetisi dengan bebas. Pemilihan umum yang bebas cermin dari masya-

rakat yang demokratis. Partai politik sebagai wadah yang menyediakan calon legis-

latif harus melakukan perekrutan bakal calon anggota secara terbuka dan demokratis. 

Kenyataanya, dalam pelaksanaan pemilihan umum sekarang ini, semakin 

banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi aktif mengawasi aktivitas partai 

politik dalam perekrutan caleg bahkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. 

Masyarakat sudah mulai apatis, tidak mempercayai janji-janji dari partai politik yang 
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dianggap hanya menjual visi dan misi saat pemilu. Kepercayaan publik terhadap 

partai politik mulai menurun. Angka golput pada Pemilu 2004 dan 2009 cukup besar, 

dan tidak menutup kemungkin pada Pemilu 2014 akan meningkat. Ketidakpercayaan 

masyarakat diperparah dengan kasus beberapa kader partai politik yang terjerat 

korupsi. Muncul opini di masyarakat yang menganggap semua partai politik tak ada 

bedanya. Opini tersebut diperkuat dengan adanya partai politik yang semula dinilai 

bersih, ternyata presiden partainya tersandung kasus korupsi.  

Peneliti memilih PDI-P karena partai tersebut merupakan partai politik besar 

dengan pendukung yang cukup banyak. Nama besar partai membuat masyarakat yang 

menginginkan menjadi wakil rakyat, mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari 

partai tersebut dengan harapan dapat memperoleh suara terbanyak pada pemilihan 

umum. Banyaknya bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri, membuat proses 

penetapan calon legislatif cukup ketat. Seleksi yang ketat tersebut dapat menimbulkan 

cara-cara yang tidak benar dalam memperoleh nominasi sebagai calon legislatif, 

seperti hubungan kedekatan antara elit partai, loyalitas calon terhadap faksi tertentu, 

bahkan kekuatan finansial dari kandidat. Akibatnya, bakal calon legislatif yang 

memiliki kompetensi dan komitmen, namun tanpa dana yang memadai atau 

kedekatan dengan petinggi partai politik akan tersingkir.  

Kursi legislatif memang tidak pernah sepi peminat walaupun untuk 

memperolehnya harus dengan cara haram yang dikenal dalam kamus korupsi politik 

yaitu Candidacy Buying atau dalam istilah umum “membeli nominasi”. Hal ini yang 

menjadi mata air bencana yang menyebabkan citra legislatif semakin buruk karena 

kerap tersangkut korupsi. Hal ini disebabkan karena cara memperoleh kekuasaan 

sebagai wakil rakyat diperoleh dengan biaya besar dan dengan cara yang koruptif 

pula. Setidaknya jika ingin menjadi bakal Calon Legislatif (Caleg), harus memiliki 

biaya deposit minimal Rp 100 Juta, sedangkan dana kampanye berkisar hingga 

miliaran rupiah. Candidacy buying atau membeli rekomendasi yaitu politisi berupaya 

untuk direkomendasikan menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif dengan cara 

membayar atau mengiming-imingi elit partai. Proses jual beli rekomendasi ini 
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bermula dari dua belah pihak baik tawaran dari elit partai maupun calon yang tidak 

percaya diri karena minimnya kapasitas sebagai wakil rakyat (Detiknews, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, bisa diartikan bahwa dalam proses penetapan calon 

legislatif pada partai politik masih belum sebagaimana diharapkan, demokratis dan 

partisipatif. Maka dari itu diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi 

aktivitas partai politik serta pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan para wakil 

rakyat tersebut. Masyarakat harus benar-benar cerdas memilih wakil rakyat yang akan 

duduk di kursi legislatif. Masyarakat harus aktif mencari informasi tentang calon 

legislatif yang akan dipilih, baik dari segi kepribadian, kualitas, loyalitas, hingga 

faktor-faktor apa saja yang menentukan kandidat tersebut menjadi seorang calon 

legislatif. Dengan memperhatikan kualitas proses penetapan bakal calon legislatif, 

masyarakat dapat menilai dan menduga kualitas partai politik yang terkait, politisi 

yang bakal berkarya di badan legislatif, serta dampaknya proses pembuatan 

kebijakan, dan implikasinya terhadap kualitas kehidupan masyarakat secara 

menyeluruh sebagai outcomes dari sistem politik demokrasi.  

Permasalahan tersebut relevan untuk penulis kaji, baik sebagai calon guru 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun mahasiswa PKn, karena kajian 

penelitian ini berkaitan erat dengan mata pelajaran PKn, karena kajian PKn meru-

pakan: 

Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 
masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas 
menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk 
kehidupan masyarakat yang menjamin hak warga masyarakat (Zamroni dalam 
Gatara dan Sofhian, 2012:9).  
 

Permasalahan tersebut relevan untuk penulis kaji, baik sebagai calon guru 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun mahasiswa PKn, karena kajian 

penelitian ini berkaitan erat dengan mata pelajaran PKn, karena kajian PKn meru-

pakan: 

Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 
masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas 
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menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk 
kehidupan masyarakat yang menjamin hak warga masyarakat (Zamroni dalam 
Gatara dan Sofhian, 2012:9). 
 

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri 

yang beragam dari segi agama, sosial, kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk 

menjadi Warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kaitan penelitian ini dengan visi dan 

misi mata pelajaran PKn yang telah dipaparkan di atas adalah dapat memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat se-bagai Warga Negara Indonesia untuk dapat 

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih 

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kaitannya dengan penelitian ini 

yaitu penulis dan masyarakat pada umumnya diharapkan tidak apatis terhadap 

pemerintahan yang diwakilkan oleh anggota legislatif dengan lebih peduli terhadap 

hak dalam berpolitik melalui pengawasan terhadap kegiatan partai politik dan calon 

anggota dewan legislatif. Masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi aktif 

dalam pelaksanaan pemilu legislatif dengan memberikan hak suaranya dan lebih 

cerdas memilih caleg yang memang memiliki kompetensi dan laik dipilih sebagai 

anggota dewan legislatif. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian: “Bagaimana Proses Penetapan Calon Legislatif (Caleg) 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Cabang Kota Surakarta untuk 

Pemilihan Umum 2014?” 

 

Tujuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah “Untuk Mendiskripsikan Proses Penetapan Calon Legislatif 
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(Caleg) Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Cabang Kota 

Surakarta untuk Pemilihan Umum 2014”. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini di Kantor DPC PDI-P Kota Surakarta, Radio Metta FM, 

rumah warga di daerah Makam Bergolo, Serengan dan Yosodipuran, Pasar Kliwon. 

Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan 

penelitian untuk kepentingan skripsi secara keseluruhan dilakukan selama kurang 

lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Nopember 2013 sampai Februari 2014. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena analisis datanya berupa kata-

kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati serta mempertimbangkan asumsi 

dari pendapat orang lain yang disebut informan atau narasumber. Penelitian ini 

menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

terjadi dan data-data yang diperoleh dari informan maupun dari pengamatan yaitu 

mengenai proses penetapan calon legislatif yang dilakukan oleh partai PDI-P Kota 

Surakarta untuk pemilihan umum tahun 2014. 

 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengurus DPC PDI-P Kota Surakarta. 

2. Pengurus PAC PDI-P Kota Surakarta. 

3. Calon legislatif PDI-P Kota Surakarta. 

Objek dalam penelitian ini adalah proses penetapan calon legislatif pada PDI-P 

untuk pemilu 2014. Proses tersebut dimulai dari tahap awal penjaringan caleg sampai 

penetapan sebagai calon legislatif yang terdaftar oleh Komisi Pemilihan Umum 

Daerah (KPUD) Kota Surakarta.   
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Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah “benda, hal atau orang tempat peneliti 

mengamati, membaca, atau bertanya tentang data” (Arikunto, 2007:88). Pengum-

pulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Dilihat dari 

sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan: 

1. Sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. 

2. Sumber sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2005:62). 

Sumber data dapat diperoleh dari orang (informan), tempat penelitian, dan 

dokumen. Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Person (orang) yaitu tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang sedang 

diteliti.   

2. Paper (kertas) yaitu berupa dokumen, surat keterangan, arsip, pedoman, surat 

keputusan dan sebagainya tempat peneliti membaca dan mempelajari sesuatu 

yang berhubungan dengan data penelitian. 

3. Place (tempat) yaitu berupa ruang, laboratorium, bengkel, kelas, dan sebagainya 

tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian 

(Arikunto, 2007: 88-89).  

Berdasarkan uraian di atas, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan 

menjadi 3 jenis, yaitu narasumber (informan), tempat (peristiwa), dan dokumen. Pen-

jelasan lebih rinci dari masing-masing hal tersebut dijabarkan di bawah ini. 

1. Narasumber (informan) 

Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi (Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008:1066) atau orang yang memberikan infor-

masi (Arikunto, 2010:188). Jadi narasumber adalah seseorang yang dapat 

memberikan informasi. Dalam penelitian ini, narasumber (informan) yang dapat 
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memberikan informasi adalah terdiri dari pengurus DPC, pengurus PAC, dan calon 

legislatif dari PDI-P Kota Surakarta. 

2. Tempat dan Peristiwa 

Tempat adalah ruang (bidang, rumah, dsb) yang tersedia untuk melakukan 

sesuatu (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:1668). Tempat dapat 

pula diartikan sebagai tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung (Spradley dalam Sugiyono, 2005:68). Jadi tempat diartikan sebagai 

ruang atau tempat berlangsungnya suau interaksi.  

Tempat atau lokasi untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah di 

Kantor DPC PDI-P Kota Surakarta, Radio Metta FM Surakarta, KPUD Kota 

Surakarta, serta rumah warga sebagai tempat untuk sosialisasi caleg, yaitu di daerah 

Makam Bergolo RT 3 RW 8 Serengan dan Yosodipuran RT 03 RW 1 Pasar Kliwon. 

3. Arsip atau Dokumen 

Dokumen merupakan “catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang” (Sugiyono, 

2005:82). Dokumen dapat berupa surat keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan, 

foto dan sebagainya (Arikunto, 2007:88-89). Dengan demikian dokumen dapat 

diartikan sebagai catatan peristiwa berupa tulisan, gambar, foto, surat keputusan, dan 

sebagainya. 

Arsip atau dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI-P, Surat Ketetapan (SK) Nomor 

061/TAP/DPP/III/2013 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan, dan 

Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 

Pemilihan Umum Tahun 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Anggota 

Partai dari caleg, serta formulir pencalegan. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data adalah “cara yang dipakai dalam 

pengumpulan data” (Mustari, 2012:55). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), doku-

mentasi dan gabungan keempatnya. 

Instrumen pengumpul data terkait dengan teknik dan sumber dalam penelitian 

ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Instrumen Pengumpul Data Penelitian  

Sumber Data Teknik Pengumpulan 
Data 

Instrumen Pengumpulan 
Data 

Narasumber/ Informan Wawancara Kisi-kisi wawancara 
Peristiwa Observasi Kisi-kisi observasi 
Dokumen Telaah Dokumen Kisi-kisi telaah dokumen 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini dijabarkan sebagaimana uraian berikut: 

1. Pengumpulan data, mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses penetapan 

calon legislatif untuk Pemilihan Umum 2014 melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

2. Penyajian data, menyajikan data berupa proses penetapan calon legislatif untuk 

pemilihan umum. 

3. Reduksi data, memilih data yang termasuk proses penetapan calon legislatif untuk 

pemilihan umum 2014. 

4. Penarikan kesimpulan, verifikasi proses penetapan calon legislatif untuk pemilihan 

umum 2014. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) sebagai partai politik memiliki kewajiban 

ikut menyukseskan penyelenggaraan pemilu dengan cara menjadi peserta pemilu, 

baik legislatif maupun eksekutif. Dalam pemilu legislatif, PDI-P menyediakan kandi-
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dat caleg yang akan dipilih langsung oleh rakyat. Kandidat caleg yang disediakan 

oleh PDI-P terdiri dari caleg untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD 

Kabupaten/Kota.  

PDI-P Kota Surakarta melakukan seleksi penjaringan bakal caleg yang akan 

menduduki DPRD Kota Surakarta. DPC PDI-P Kota Surakarta berusaha semaksimal 

mungkin untuk menyelenggarakan penjaringan caleg dengan terbuka dan demokratis. 

Proses pencalegan dilakukan sesuai dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu 

anggota legislatif serta aturan internal partai PDI-P yaitu SK yang dikeluarkan oleh 

DPP PDI-P No. 061/061/TAP/DPP/III/2013 tentang tata cara penjaringan, 

penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota legislatif.  

Di dalam kedua aturan tersebut sudah diatur secara jelas syarat-syarat menjadi 

caleg, mekanisme pencalegan hingga pendaftaran calon anggota legislatif. UU No. 8 

Tahun 2012 menjelaskan syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh calon 

legislatif. Menurut hasil penelitian ini, caleg dari partai PDI-P Kota Surakarta sudah 

memenuhi syarat-syarat yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2012 pasal 51. Hal tersebut 

terbukti dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPUD Kota Surakarta 

pada tanggal 22 Agustus 2013. Sedangkan dalam aturan internal PDI-P juga telah 

ditentukan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh bakal caleg. Akan tetapi menurut 

hasil wawancara dengan salah satu caleg, tidak semua syarat-syarat dalam aturan 

tersebut dilakukan.  

Tahapan yang dilakukan PDI-P Kota Surakarta dalam pencalegan adalah 

melalui tahap penjaringan, penyaringan, dan penetapan. Tahap penjaringan dilakukan 

musyawarah untuk menentukan siapa saja nama kandidat yang akan diajukan sebagai 

caleg. Setelah nama-nama kandidat di data, kemudian dilakukan tahap penyaringan. 

Tahap penyaringan dilakukan dengan memperhatikan tes psikologi, tes bebas narkoba 

dan psikotropika, penilaian berdasarkan bobot skoring, hasil penugasan partai, serta 

pengabdian di partai dan masyarakat. Dari hasil penilaian kelima aspek tersebut, 

dijadikan sebagai pedoman dalam pemberian nomor urut bagi caleg. Nomor untuk 

urutan yang di atas diprioritaskan bagi pengurus struktural DPC dan PAC PDI-P.  



12 
 

Caleg yang telah terdaftar sebagai DCT, melakukan sosialisasi ke warga 

masyarakat untuk memperkenalkan diri. Peneliti melakukan pengamatan caleg yang 

bernama Ibu Ety Isworo ketika sosialisasi ke warga sebanyak dua kali, yaitu di daerah 

Serengan dan Pasar Kliwon. Dlam dua kali pertemuan tersebut, Ibu Ety selalu 

mengajak warga untuk berpartisipasi memberikan hak suara dan tidak menyarankan 

warga untuk golput. Ketika sosialisasi, Ibu Ety tidak banyak janji karena Beliau ingin 

ketika nanti terpilih akan sering terjun langsung ke warga untuk menyerap aspirasi 

dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi 

untuk permasalahan tersebut. Beliau memberikan pendidikan politik kepada 

masyarakat bahwa uang bukanlah segalanya.  
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