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METODOLOGI

Teknik pengumpulan data dalam riset ini menggunakan angket (kuesioner). Angket yang digunakan
dalam riset ini angket campuran, yaitu gabungan antara angket terbuka dan tertutup.

Penyebaran angket ini menggunakan platform Google Form, disebarkan dari tanggal 20 April hingga 11 Mei
2022. Jumlah yang dapat dihimpun sebanyak 88 angket dan yang dapat dianalisa sebanyak 75 angket.

Untuk memperoleh data primer yang ditetapkan yaitu anak muda, tim The Indonesian Institute (TII)
menggunakan teknik snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah suatu metode untuk
mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang
menerus. Teknik sampling ini dipilih karena keterbatasan tim TII mendapatkan data sampel pemilih
muda yang ditetapkan.

Kriteria sampel yang ditetapkan adalah 1) Laki-laki dan perempuan; 2) usia antara 17 hingga 30 tahun
atau sudah atau pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Penggunaan teknik snow ball sampling kurang mewakili populasi, sehingga riset ini tidak
menggambarkan secara keseluruhan pandangan anak muda di Indonesia. Namun, hasil riset ini dapat
menjadi bagian gambaran terkait pandangan politik anak muda jelang Pemilu 2024.
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PROFIL RESPONDEN
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PILIHAN DI PEMILU 
2019



PILIHAN PARTAI POLITIK UNTUK DPR RI

PAN

PPP

Hanura

Perindo

Nasdem

PKB

Golkar

Gerindra

PKS

Demokrat

PSI

PDIP

1.61%

1.61%

1.61%

1.61%

6.45%

6.45%

6.45%

9.68%

11.29%
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25.81% PDI-P partai yang paling banyak
dipilih oleh responden pada Pemilu
2019. Sebanyak 25,81 persen
responden memilih PDIP.
Selanjutnya, diikuti oleh Partai
Solidaritas Indonesia (PSI) dengan
14,52 persen dan Partai Demokrat
dengan 12,90 persen.



ALASAN MEMILIH PARTAI POLITIK UNTUK DPR RI
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Alasan terbanyak responden angket dalam menentukan pilihan DPR RI pada Pemilu 2019 adalah karena partai tersebut dinilai memiliki visi dan
program yang jelas. Begitupula dengan alasan partai tersebut memperjuangkan keberagaman dan toleransi. Masing-masing sebanyak 22,22 persen
responden yang menjawab kedua alasan di atas. Selain itu, pengaruh keluarga menjadi alasan dari responden untuk menentukan pilihan. Alasan ini
dijawab oleh 12,07 persen responden.



PILIHAN PARTAI POLITIK UNTUK DPRD PROVINSI
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Tidak jauh berbeda dengan tingkat
DPR RI, di DPRD Provinsi, PDI-P
menjadi partai terbanyak dipilih
oleh responden pada Pemilu 2019.
Sebanyak 25,40 persen responden
memilih PDIP. Selanjutnya, Partai
Demokrat dengan 12,70 persen, dan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan
Partai Nasional Demokrat (Nasdem),
yang masing-masing meraih 11,11
persen.



ALASAN MEMILIH PARTAI POLITIK UNTUK DPRD 
PROVINSI
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11.11%

Karena partai tersebut mendorong 
partisipasi anak muda dalam politik

6.35%

Karena pengaruh figur calon anggota 
legislatif
11.11%

Karena partai tersebut memiliki sikap 
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Di tingkat pemilihan DPRD Provinsi, sebanyak 22.22 persen responden dalam menentukan pilihan pada Pemilu 2019 karena partai tersebut
memperjuangkan keberagaman dan toleransi. Selanjutnya, sebanyak 19,05 persen responden memilih karena partai tersebut memiliki visi dan
program yang jelas. Selain itu, pengaruh keluarga dan pengaruh figur calon anggota legislatif menjadi alasan memilih para responden. Masing-
masing sebanyak 11,11 persen responden menjawab kedua alasan tersebut.



PILIHAN PARTAI POLITIK UNTUK DPRD 
KABUPATEN/ KOTA
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Sama halnya dengan di DPR dan
DPRD Provinsi, di tingkat DPRD
Kabupaten/ Kota, PDI-P juga
menjadi partai terbanyak dipilih
oleh responden pada Pemilu 2019.
Sebanyak 25,81 persen responden
memilih PDIP. Selanjutnya, Partai
PKS dan Partai Demokrat yang
masing-masing meraih 14,52
persen.



ALASAN MEMILIH PARTAI POLITIK UNTUK 
DPRD KABUPATEN/ KOTA
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Di tingkat pemilihan DPRD Kabupaten/ kota, sebanyak 25 persen alasan respondendalam menentukan pilihan pada Pemilu 2019 karena partai
tersebut memiliki visi dan misi yang jelas. Selanjutnya, sebanyak 20 persen responden memilih karena partai tersebut memperjuangkan
keberagaman dan toleransi. Selain itu, sebanyak 15 persen responden menyatakan pengaruh figur calon anggota legislatif menjadi alasan mereka
untuk memilih di tingkat kabupaten/ kota. Kemudian, 12 persen responden menjawab karena pengaruh keluarga.



PILIHAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN 
WAKIL PRESIDEN
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Jokowi-Ma'ruf Amin Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Pasangan Joko Widodo dan KH
Ma’ruf Amin paling banyak dipilih
oleh responden pada Pemilu 2019.
Sebanyak 60,94 persen responden
memilih pasangan tersebut.
Sementara, pasangan Prabowo
Subianto dan Sandiaga Uno hanya
dipilih oleh 39,06 persen responden.



ALASAN MEMILIH PASANGAN CALON 
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
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Sebanyak 37,50 persen responden dalam menentukan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 karena pasangan calon
memiliki visi dan program kerja yang jelas. Selanjutnya, sebanyak 18,75 persen responden menjawab karena pasangan tersebut memperjuangkan
keberagaman dan toleransi. Begitupula dengan alasan karena pengaruh figur calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan 18,75 persen.



MENUJU PEMILU 2024



ISU UTAMA YANG PENTING UNTUK DIUSUNG 
OLEH CALON PRESIDEN DI PEMILU 2024
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Lain-lain
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Sebanyak 15,12 persen responden
menyatakan lapangan kerja menjadi
isu utama yang harus diusung oleh
Calon Presiden 2024. Selanjutnya, 
isu pemberantasan korupsi dengan
13,06 persen dan peningkatan
kualitas pendidikan dengan 11,34 
persen.



APAKAH GENDER MENJADI PERTIMBANGAN ANDA DALAM 
MEMILIH PRESIDEN DI PEMILU 2024? 

Tidak
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politik perempuan

Perempuan dan laki-laki 
memiliki hak yang sama, 
sehingga gender tidak menjadi 
pertimbangan



KEHADIRAN POLITIK – GAGASAN POLITIK  
Menurut Anne Philip (1995), bahwa penting bagi perempuan untuk memiliki representasi di parlemen

karena tahap awal dari menghadirkan kepentingan perempuan di parlemen (political of idea) adalah

kehadiran perempuan itu sendiri (political of presence). Hal ini berangkat dari asumsi bahwa kecil

kemungkinan bagi laki-laki untuk membawa kepentingan perempuan karena laki-laki dan perempuan

memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda.

Oleh karena itu, penting untuk mendorong komitmen partai politik dalam mendukung keterwakilan

perempuan dan melanjutkan strategi seperti narasi “perempuan pilih perempuan” dalam rangka

menjadikan gender sebagai sebuah preferensi dalam memilih. Dengan demikian, representasi

perempuan di DPR RI diharapkan dapat meningkat.



PEREMPUAN KANDIDAT CALON 
PRESIDEN 
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Dukungan politik
yang kuat dan
kapasitas

Memiliki kapasitas
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PENGALAMAN ADALAH KUNCI 

Dua pilihan calon presiden tertinggi ada pada Susi Pudjiastuti (38,67%) dan Najwa Shihab (34,67%).

Kesamaan dari kedua tokoh ini adalah memiliki pengalaman. Oleh karena itu, pengalaman yang diikuti

oleh kapasitas menjadi faktor penting bagi perempuan yang akan maju di Pemilu 2024 mendatang.

Dari seluruh nama calon perempuan yang muncul, yang paling berpeluang maju dan santer dibahas

sampai saat ini sebagai calon presiden ataupun wakil presiden adalah Khofifah Indar Parawansa dan

Puan Maharani. Namun, kedua nama ini bukan menjadi pilihan utama.



PERSEPSI TENTANG KOMITMEN PARTAI POLITIK TERHADAP 
REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK

Sudah
36.00%

Belum
30.67%

Tidak Tahu
33.33%

Data ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan responden

terhadap komitmen partai politik dalam menghadirkan

perempuan cukup tinggi, yaitu 33,33 persen. Hal ini

menandakan bahwa penting bagi partai politik untuk

membunyikan narasi-narasi politik perempuan.

Data ini juga menunjukkan bahwa persepsi responden

terhadap komitmen partai politik terkait representasi

perempuan dalam politik juga berimbang antara sudah

dan belum. Hal ini merujuk pada ketua umum partai

politik saat ini mayoritas adalah laki-laki.



PARTAI POLITIK YANG DINILIAI MEMILIKI KOMITEMEN 
TERHADAP REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN
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Alasan Penilaian Terhadap Partai Politik
yang Memiliki Komitmen terhadap

Representasi Politik Perempuan

 Karena representasi perempuan benar-benar
terwujud dan bukan hanya sekedar
pelengkap

 Karena partai tersebut inklusif

 Karena memperjuangkan isu perempuan
dalam kebijakan

 Karena figur perempuan dalam partai
tersebut



PSI DAN PDIP PARTAI YANG DIANGGAP PALING 
BERKOMITMEN 

Hasil riset ini juga menunjukkan bahwa jawaban “tidak tahu” masih terlampau banyak. Berkaitan dengan data

sebelumnya, hal ini menandakan bahwa masih banyak publik yang tidak memahami pentingnya menghadirkan

perempuan di perpolitikan Indonesia.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang

dianggap paling berkomitmen dalam menghadirkan perempuan di partai politik. Hal ini mengacu pada ketua

umum di kedua partai ini adalah perempuan.

Selain memiliki ketua umum perempuan, narasi politik juga dijadikan alasan utama memilih PSI dan PDIP

sebagai partai yang paling berkomitmen. Padahal, representasi perempuan paling banyak saat ini adalah Partai

Nasdem. Oleh karena itu, penting bagi partai-partai lain untuk membunyikan narasi politik perempuan.



KESIMPULAN  

Hasil riset memperlihatkan bahwa pilihan responden terkait partai politik di Pemilu 2019 dibuat berdasarkan dua argumen utama,

yaitu karena memiliki visi dan misi yang jelas, serta memperjuangkan keberagaman dan toleransi. Temuan tersebut mengindikasikan

bahwa pertimbangan anak muda dalam menentukan pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan yang rasional. Namun, tidak

sedikit juga pertimbangan anak muda untuk memilih partai politik dikarenakan pengaruh dari keluarga. Hal ini mengindikasikan

bahwa variabel sosiologis dalam hal ini pengaruh keluarga masih berpengaruh bagi anak muda.

 Jika ditinjau lebih jauh, dari 20 orang responden perempuan yang memilih pada Pemilu 2019, mayoritas pilihan partai politiknya

dipengaruhi oleh keluarga. Hal ini menandakan bahwa pemilih perempuan belum melihat program, serta visi dan misi partai politik

sebagai pertimbangan dalam memilih. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk lebih menggaungkan narasi politik

perempuan.

Pada pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) dalam Pemilu 2019. Hasil riset menemukan bahwa

secara umum pertimbangan responden dalam memilih pasangan Capres dan Cawapres karena pertimbangan rasional, yakni

pasangan Capres dan Cawapres memiliki visi, misi, serta program kerja yang jelas. Namun, tidak sedikit juga anak muda

mempertimbangkan figur pasangan calon. Hal ini mengindikasikan bahwa variable psikologis masih berpengaruh bagi responden.



KESIMPULAN

Terkait isu yang penting untuk dibawa di Pemilu 2024, pilihan responden angket ini pun beragam dan tidak ada yang

mendominasi. Namun, jika diurutkan, maka isu membuka lapangan pekerjaan menjadi yang paling banyak diusulkan.

Lalu diikuti oleh isu seperti pemberantasan korupsi, isu pendidikan, pengendalian harga bahan pokok, serta

kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan kepedulian responden akan isu-isu kebijakan publik yang riil.

Hasil riset ini memperlihatkan bahwa gender tidak menjadi pertimbangan dalam memilih di pemilu 2024 mendatang.

Dua argumen utamanya adalah karena gender tidak memiliki relevansi dengan kualitas, serta perempuan dan laki-laki

telah memiliki hak yang sama.

Dua pilihan calon presiden perempuan tertinggi ada pada Susi Pudjiastuti dan Najwa Shihab. Kesamaan dari kedua

tokoh ini adalah memiliki pengalaman. Oleh karena itu, pengalaman yang diikuti oleh kapasitas menjadi faktor

penting bagi perempuan yang akan maju di Pemilu 2024 mendatang.



KESIMPULAN 

Hasil riset ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan anak muda terhadap komitmen partai politik dalam

menghadirkan perempuan cukup tinggi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang 

dianggap paling berkomitmen dalam menghadirkan perempuan di partai politik. Hal ini mengacu pada ketua

umum di kedua partai ini adalah perempuan. 



REKOMENDASI

Hasil angket menunjukkan kepedulian responden akan visi dan misi yang jelas dari partai politik maupun calon presiden dan

wakil presiden. Lebih jauh, isu seperti mengangkat isu kebebasan, keberagaman, serta toleransi juga menjadi isu yang

menarik perhatian pemilih muda. Penting bagi partai politik dan kandidat di Pemilu 2024 untuk menggunakan temuan ini

sebagai masukan untuk positioning, program maupun kampanyenya. Penting bagi divisi hubungan masyarakat di partai

politik untuk proaktif dalam menanggapi isu kebijakan publik, termasuk berhubungan dengan media dan para pemangku

kepentingan terkait lainnya, seperti LSM, kampus, akademisi, pusat studi, organisasi mahasiswa dan anak muda, organisasi

profesi, dan lainnya, sehingga partai politik relevan dalam menjalankan fungsinya, bukan hanya di masa kampanye.

Dalam Pemilu 2024 mendatang, diproyeksikan jumlah pemilih milenial dan generasi Z akan meningkat menjadi sekitar 60

persen dari total suara pemilih (Media Indonesia, 12/10/2021). Hal ini menjadi potensi bagi partai politik dan pasangan

kandidat yang akan bertarung untuk membuat pemilih muda tertarik dan mendukung mereka. Kekuatiran anak muda saat ini

adalah terkait minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga berdampak pada jumlah pengangguran yang

tinggi. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memberikan solusi terkait keresahan anak muda dan menawarkan

program yang realistis dalam kampanyenya, maupun dalam posisinya baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Selain itu,

menghadirkan tokoh yang memiliki pengalaman dalam mengatasi permasalahan tersebut juga dapat menjadi poin plus bagi

partai politik.



REKOMENDASI

Partai politik perlu untuk membunyikan narasi-narasi politik perempuan. Hal ini juga harus ditunjukkan secara

konsisten lewat komitmen untuk mendorong kesadaran, kepekaan, serta kesetaraan gender dalam positioning,

organisasi, program, kebijakan, maupun visi misi partai politik. Partai politik juga perlu secara konsisten dan serius

menunjukkan komitmen ini kepada publik, sehingga publik, khususnya pemilih termasuk pemilih muda, juga

menyadari komitmen partai politik dalam mendukung partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan yang

berperspektif gender. Dengan demikian, partai politik dapat ikut memainkan peran untuk mendorong kesadaran dan

kesetaraan gender dalam politik, termasuk menjadikan gender sebagai salah satu preferensi dalam memilih yang

tentunya diikuti oleh kapasitas, komitmen, dan integritas kandidat yang bersangkutan.

Partai politik perlu serius dalam mengoptimalkan kebijakan afirmasi. Dalam hal ini, partai politik perlu menunjukkan

keseriusan dalam memberikan pembekalan kepada kader perempuan untuk menduduki posisi signifikan dalam

organisasi partai dan proses pembuatan keputusan di partai politik, dengan diikuti kapasitas yang memadai. Lewat

divisi litbang misalnya, partai politik juga dapat meningkatkan semua kapasitas kadernya, baik laki-laki maupun

perempuan, dalam mendorong kesadaran dan kesetaraan gender.
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