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Pertanyaan diskusi

• Bagaimana pandangan terkait politik keluarga 
di Indonesia menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024?

• Mengapa politik keluarga dapat tumbuh subur di Indonesia?

• Bagaimana pandangan terkait perempuan yang memenangi 
pemilu dan terindikasi politik keluarga?

• Apa rekomendasi yang bisa diberikan terkait politik keluarga 
di Indonesia?



Representasi perempuan di Asia Tenggara



Representasi perempuan 1987-2019

• Ada tren peningkatan jumlah
perempuan di DPR RI sejak 1999 (36%)

• 34% dari angka kursi perempuan di DPR 
RI adalah bagian dari dinasti politik
(Puskapol 2014)

• Tahapan politisi perempuan bisa
dianggap sebagai tahap awal
(rekognisi). Artinya memang
membutuhkan waktu agar peluang
peran politisi perempuan lebih
substantif.



Kenapa di RI perempuan legislator 
didominasi oleh Politik Keluarga?

• Sumberdaya politik yang dibutuhkan sangat 
tinggi (kombinasi dari economic capital, 
social capital, dan symbolic capital) 
akarnya sistem pemilu PR terbuka

• Ada banyak kader perempuan parpol
yang berpotensi tapi tidak mendapat
nominasi

• Parpol cenderung memenuhi kuota
perempuan tanpa seleksi kualifikasi

• Ini akibatkan ketika terpilih sumbangan
pada kebijakan terkait perempuan
terbatas



Kerangka pikir “supply and demand” dalam menjelaskan
politik keluarga dalam caleg perempuan (Norris dan Lovenduski 1995)

SUPPLY DEMAND

1. Apakah kandidat mau?
2. Apakah kandidat bisa?

Apakah Partai mau
mencalonkan para 

perempuan ini?  



Persoalan “supply” dan “demand” sebagai penjelas

Persoalan “supply”

• Para kandidat perempuan memiliki kualifikasi, tapi tidak memiliki sumberdaya yang memadai
(economic capital, social capital, dan symbolic capital)

• Para kandidat perempuan memiliki kualifikasi tapi tidak memiliki waktu karena sudah sibuk
mengurus keluarga (nilai patriarki yang sangat kuat dengan pembagian kerja domestik )

Persoalan “demand”

• Parpol enggan mendukung pencalonan kader perempuan

• Parpol memprioritaskan kader perempuan yang memiliki sumber daya yang memadai
fenomena “perempuan dinasti” (kerabat para politisi/pejabat incumbent)

• Pemilih tidak mempercayai kapasitas calon politisi perempuan/pemilih (karena vote buying) 
lebih memilih politisi perempuan yang memiliki sumberdaya besar



SUPPLY DEMAND

INSTITUSIONAL 
(Kuota 30%, open-

list PR system)



Temuan 1: Perempuan menargetkan pemilih perempuan
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Sumber: Survei Caleg Perempuan Pileg 2019 ANU-PolGov UGM copyright 2020

Kandidat perempuan yang menargetkan pemilih perempuan, dan didukung oleh timses perempuan memiliki kesempatan menang lebih
tinggi, daripada kandidat yang menargetkan pemilih laki-laki dan timses laki-laki (Aspinall, White and Savirani, 2021)



Temuan 2: Perempuan dan timses perempuan (dan berhasil menang)
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Temuan 3: Biaya kampanye dan caleg perempuan
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Makin tinggi dana kampanye caleg
perempuan, tidak makin tinggi peluang

menang



Rekomendasi

• Kebijakan affirmatif untuk kandidat perempuan sudah memadai karena
mendorong politik rekognisi politisi perempuan. 

• Dari sisi supply: 
• mendorong perubahan di tingkat makro tentang gender equality di semua sektor, 

termasuk mendorong perubahan kultur patriarki
• Mendorong afirmasi per organisasi kelompok perempuan dengan insentif tinggi

• Dari sisi demand
• Partai politik perlu memulai rekruitmen kader bagi mereka di luar keluarga dinasti, 

misalnya perempuan yang aktif mengorganisir warga dan dapat diubah menjadi
pemilih saat pemilu

• Partai politik baru cenderung lebih terbuka pada caleg perempuan dari kalangan
orang biasa. 

• Edukasi pemilih bahwa perempuan layak dipilih


