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O
rganisasi perempuan non-pemerintah (ornop perempuan) merupakan 
salah satu elemen masyarakat sipil yang sangat penting untuk penguatan 
demokrasi Indonesia. Namun demikian, belum ada kajian komprehensif 

dengan menggunakan perspektif gender yang berupaya memetakan kapasitas 
kelembagaan dan kerja-kerja ornop perempuan dalam meningkatkan partisipasi 
politik perempuan, khususnya menjelang Pemilu 2024. Oleh karena itu, sejak 
tahun 2020 Tim Gender dan Politik BRIN melakukan penelitian tentang 
“Organisasi Perempuan untuk Penguatan Masyarakat Sipil Melalui Konsep 
Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG) untuk Indonesia yang Inklusif”. Selama 
dua tahun penelitian (2020-2021) dan diskusi terfokus dengan berbagai 
elemen ornop perempuan, Tim Gender dan Politik BRIN telah menyelesaikan 
operasionalisasi konsep “Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG” sebagai dasar 
pelaksanaan survei MSSG. Adapun yang dimaksud dengan “Masyarakat Sipil 
Setara Gender (MSSG) adalah: kerangka analisis untuk memahami peran dan 
peta masalah yang dihadapi ornop perempuan sebagai bagian masyarakat sipil  
dalam mendorong kesetaraan gender, yang meliputi dimensi pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan perempuan yang dibangun dengan memperhatikan 5 
elemen (otonomi, representasi, konsolidasi, konteks lokal dan interseksionalitas, 
serta basis sosial) bagi penguatan peran dan partisipasi politik perempuan untuk 
penguatan demokrasi. 

Tahun 2022, tim Gender dan Politik BRIN telah memasuki seri penelitian 
tahun ke-3 yang mendapatkan pendanaan dari Rumah Program ‘Keindonesiaan’ 
Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN,  
berupa pelaksanaan survei nasional MSSG yang telah dilaksanakan pada bulan 
Mei tahun 2022. Oleh karena itu, Newsletter edisi kali ini menyajikan sebagian 
kecil hasil survei MSSG. Rubrik OPINI akan memaparkan salah satu hasil survei 
MSSG mengenai kesiapan ornop perempuan dalam mendorong peningkatan 
keterwakilan perempuan menghadapi Pemilu 2024. Pemaparan fokus pada 
aspek teoritis yang kemudian merefleksikannya pada temuan survei MSSG. 
Hal ini akan memberikan gambaran penting tidak hanya bagi ornop perempuan 
tetapi juga bagi para pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, rubrik CATATAN 
LAPANGAN memberikan gambaran tentang pelaksanaan survei MSSG, termasuk 
kendala, dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan survei MSSG disertai 
dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. 

Rubrik terakhir pada newsletter ini menyajikan capaian yang diraih Tim 
Gender dan Politik. Salah satu buku hasil penelitian Tim Gender dan Politik yang 
diterbitkan pada tahun 2017 oleh LIPI Press berjudul Perempuan Kepala Daerah 
dalam Jejaring Oligarki Lokal terpilih oleh Penerbit Internasional Springer untuk 
diterbitkan secara global. Buku tersebut baru saja diterbitkan oleh Springer 
dan BRIN pada tahun 2022 dengan judul Gender and Politics in Post-Reformasi 
Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks. Publikasi ini tidak hanya 
menjadi bukti bahwa kualitas hasil penelitian yang dihasilkan Tim Gender dan 
Politik BRIN telah dapat bersaing di level internasional, tetapi juga membuktikan 
sumbangan keilmuan Tim Gender dan Politik BRIN tidak hanya berhenti di level 
nasional, tetapi juga sampai ke skala internasional. Besar harapan kami, newsletter 
volume 3, No. 1 tahun 2022 ini dapat memberikan inspirasi, dan menjadi wadah 
memperkuat jejaring antara Tim Gender dan Politik BRIN dengan berbagai 
pemangku kepentingan antara lain akademisi gender, politisi perempuan dan 
ornop perempuan di Indonesia. Selamat Membaca!. (Kurniawati Hastuti Dewi)
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Ornop Perempuan dan Keterwakilan Perempuan                 
Menghadapi Pemilu 2024

T
ulisan ini menjelaskan sedikit hasil survei online MSSG 
yang disebarkan kepada ketua/wakil ketua/sekretaris ornop 
perempuan di 23 provinsi di seluruh Indonesia, selama dua 

minggu pada bulan Mei 2022. Ornop perempuan memiliki peran 
staregis sebagai wadah pendidikan informal perempuan dalam 
membangun kesadaran gender dan meningkatkan ketrampilan 
politiknya. Ornop perempuan dipercaya mampu berperan 
menyediakan sumber daya perempuan potensial untuk maju 
dalam berbagai kompetisi politik elektoral, sebagai bagian upaya 
meningkatkan keterwakilan perempuan  termasuk yang terdekat 
pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu dua dari 
empat pertanyaan dalam survei MSSG menanyakan tentang tentang 
kesiapan ornop perempuan menjelang Pemilu 2024, sebagai berikut: 

Pertanyaan: “Menghadapi Pemilu 2024, apakah organisasi ini 
mempersiapkan perempuan pengurus organisasi ini untuk ikut menjadi 
bakal calon legislatif (misalnya di DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, 
atau DPR RI)?”.

Ternyata hasil survei MSSG menunjukkan bahwa 57,81% 
ornop perempuan tidak mempersiapkan perempuan pengurus 
organisasinya untuk ikut menjadi bakal calon legislatif tingkat 
kabupaten/kota/provinsi/nasional menghadapi Pemilu 2024. 

Pertanyaan: “Menghadapi Pemilu 2024, apakah organisasi ini 
mempersiapkan perempuan anggota organisasi ini untuk ikut menjadi 
bakal calon legislatif (misalnya di DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, 
atau DPR RI)?”. 

Ternyata hasil survei MSSG menunjukkan bahwa 51,56% ornop 
perempuan tidak mempersiapkan perempuan anggota organisasi-
nya untuk ikut menjadi bakal calon legislatif tingkat kabupaten/kota/
provinsi/nasional menghadapi Pemilu 2024. 

Lalu, apa yang bisa dicatat dari temuan survei online MSSG 
ini? Merujuk pada kajian literatur, Christina Schwabenland dkk 
(2016) misalnya, mencatat bahwa kajian-kaijan tentang organisasi 
masyarakat sipil dan perempuan, meskipun mengalami peningkatan 
dalam tahun-tahun belakangan ini, tapi umumnnya kajian-kajian 
tersebut mengabaikan elemen gender di dalamnya. Ini artinya, 
masih menurut Christina dkk (2016), banyak temuan di lapangan 
yang memperlihatkan bagaimana perempuan melakukan aktivitas-
aktivitas yang “extra ordinary” namun tidak terlihat (invisible) dan 
tidak pernah diceritakan (untold story). 

Dalam kegiatan politik dan demokrasi, gambaran ini sangat 
berkaitan dengan pemahaman mengenai demokrasi sebagai konsep 
yang ternyata sudah bias gender sejak awal kemunculannya, dan 
kemudian dalam praktek politiknya yang sering dianggap taken for 
granted. Roberth Dahl (1971), seorang pakar demokrasi, mengatakan 
bahwa dalam demokrasi sedikitnya memiliki dua dimensi yakni (a) 
kompetisi atau kontestasi, dan (b) partisipasi atau inklusi. Norman 
H. Nie dan Sidney Verba (1975) misalnya, mengatakan bahwa 
partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang 
legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi 
seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang 
diambil oleh mereka. Ini artinya, “partisipasi” bermakna “politik” 
jika bertujuan langsung memengaruhi seleksi dan tindakan politik 
pejabat negara. Dalam realitas politik, ada pemisahan antara ruang 
privat dan ruang publik. Sebagian besar penghuni ranah publik 
adalah laki-laki, dan perempuan ada di ranah privat.  Mereka yang di 

ranah publik ini,  merujuk definisi partisipasi politik tersebut di atas, 
yang secara langsung memengaruhi tindakan maupun kebijakan 
politik. Sebaliknya, perempuan yang mayoritas di ranah privat 
dianggap tidak melakukan partisipasi politik karena dianggap tidak 
memengaruhi secara langsung produk-produk politik dari pejabat-
pejabat politik. 

Atas dasar itu, bisa dipahami kalau secara survai MSSG ornop 
perempuan seakan-akan tidak melakukan kegiatan atau persiapan 
politik apapun untuk mempersiapkan kader-kadernya dalam sistem 
demokrasi yang ada. Tapi dalam kajian lanjutan wawancara di lapa-
ngan setelah survei dilakukan, ditemukan bagaimana perempuan-
perempuan sangat aktif menggunakan basis sosial seperti kelompok 
PKK, yang tidak dianggap sebagai bagian dari partisipasi politik jika 
merujuk definisi Robert Dahl (1971). Sehingga menjadi kekuatan 
politik yang luar biasa dalam memenangkan kandidat-kandidat 
perempuan dalam politik elektoral. 

Meskipun demikian kita juga harus memberikan beberapa 
catatan kritis atas gambaran tersebut supaya kita tidak terjebak 
dalam glorifikasi dalam peran ornop perempuan dan keterwakilan 
perempuan dalam politik elektoral. Ada beberapa faktor yang harus 
diperhatikan di sini. Faktor pertama, sering diasumsikan karena 
penting dan spesifiknya isu-isu dan tuntutan-tuntutan perempuan 
maka ini hanya kalangan perempuan yang bisa memahami secara 
spesifik isu-isu dan tuntutan mereka sendiri. Karenanya slogan, 
women support women menjadi hal yang niscaya. Dalam realitas 
politik ternyata “dua tambah dua - tidak selalu empat”. Apa yang 
sering terjadi justru adanya rivalitas atau bahkan konflik diantara 
para kandidat perempuan ini, dan juga dengan basis konstituennya. 
Ini memperlihatkan, yang merupakan faktor kedua bahwa 
kepentingan perempuan tersebut tidak homogen tapi heterogen, 
dan bahkan sangat fragmented. Artinya, akan ada selalu potensi 
untuk saling bertabrakan kepentingan, isu dan tuntutan yang 
ada, dan seringkali juga tidak bisa dimediasikan atau disinergikan 
satu sama lain. Ini semua berhubungan dengan faktor ketiga yakni 
besarnya peran dan posisi partai politik, khususnya elit-elit parpol 
yang mayoritas laki-laki dan umumnya merepresentasikan politik 
maskulin, dalam menentukan kepentingan, kebijakan dan arah 
parpol yang diwakilkan oleh wakil-wakilnya, termasuk perempuan, di 
parlemen. Ini artinya meskipun anggota parlemen secara individual 
memiliki kepentingan, tuntutan dan aspirasi yang berhubungan 
dengan isu-isu perempuan akan selalu dikalahkan kalau tidak sejalan 
dengan arah dan perilaku partai politik. Keempat, dan ini merupakan 
kecenderungan umum sistem keterwakilan, termasuk keterwakilan 
perempuan, bahwa ada gugatan, baik secara teoritis maupun praktis, 
kalau sistem keterwakilan parlementer berbasis hasil  Pemilu  
ternyata  lebih menampilkan gambaran mitos daripada kenyataan. 
Dalam pelaksanaan Pemilu, seseorang yang masuk bilik suara 
pada dasarnya mandat tersebut sebetulnya sudah hilang karena 
representer dan yang direpresentasikan menjadi terputus. Elit (yang 
dipilih), termasuk perempuan, tidak pernah mengenal yang memilih 
(tetapi selalu mengatakan “saya ini dipilih oleh rakyat”), padahal 
rakyat siapa dan yang mana nyatanya  tidak selalu jelas. Sebaliknya, 
wacana yang digulirkan oleh parpol-parpol pada dasarnya 
independen dari  mereka  yang direpresentasikan. Kesadaran dari 
mereka yang direpresentasikan tidak pernah ada kecuali yang selalu 
diwacanakan oleh parpol-parpol dan mobilisasi. Relasi antara pemilih 
dan yang dipilih arbitrer (saling teralienasi dalam sistem Pemilu)                                
(Nur Iman Subono, Ade Latifa, Kurniawati Hastuti Dewi). 
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Pasca Pengumpulan Data: teknis penyuntingan dan pembersihan 
data

Data cleaning merupakan tahapan yang sangat penting pascasurvei. 
Tahapan ini bertujuan untuk memperbaiki atau menghapus data 
yang salah, tidak tepat, tidak lengkap, atau tidak relevan dengan 
tujuan pengumpulan data. Data yang salah atau tidak tepat akan 
menghasilkan kesimpulan yang tidak handal. Karena itu, tahapan ini 
penting untuk meminimalisir kesalahan pengumpulan data. Tidak 
ada tahapan yang baku dalam data cleaning. Namun demikian, proses 
ditekankan kepada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. 
Jenis pertanyaan ini berpotensi mengalami masalah seperti typo, 
jawaban bervariasi sehingga diperlukan pengelompokkan. Ketelitian 
ketika merancang kuesioner online di tahap awal dapat meminimalisir 
munculnya kesalahan-kesalahan data sehingga akan meringankan 
proses data cleaning. Keseluruhan proses data cleaning dilakukan 
dengan menggunakan Software R.

Tantangan dan Strategi

Beberapa tantangan dihadapi saat pengumpulan data survei online. 
Pertama, keterbatasan ketersediaan data terkait ornop perempuan 
yang mencakup seluruh provinsi membuat proses pencarian 
responden cukup memerlukan waktu karena harus bertanya secara 
berantai (snowball). Kedua, waktu pengisian kuesioner tergantung 
dari kesediaan responden. Tim peneliti sering mengingatkan 
kembali responden agar tidak lupa mengisinya. Kedua, tidak semua 
responden familier dengan kuesioner secara online, sehingga 
beberapa mengalami kesulitan hingga tidak menyelesaikan pengisian 
kuesioner. Tim peneliti selalu menjawab dan memberikan petunjuk 
terhadap pertanyaan teknis mengenai pengisian kuesioner dari 
responden. Terakhir, survei online tidak dapat menggali informasi 
yang sifatnya mendalam, sehingga dilakukan pendalaman melalui 
metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan diskusi 
kelompok terpumpun (FGD).   

Keterbatasan 

Tidak dipungkiri bahwa pengumpulan data survei yang dilakukan 
memiliki keterbatasan. Data yang dihasilkan hanya dapat 
menggambarkan informasi kondisi ornop perempuan yang 
berpartisipasi dalam survei, tidak mewakili gambaran ornop 
perempuan secara keseluruhan di Indonesia. Ini karena penggunaan 
metode non-probability sampling. Bias informasi atau pemahaman 
mengenai kuesioner dapat terjadi karena penggunaan survei 
online yang mengharuskan diisi secara mandiri. Namun, bias ini 
dapat dikurangi dengan berbagai upaya dan strategi yang telah 
dilakukan. Di sisi lain, tim peneliti berpendapat bahwa hasil survei 
ini tetap menjadi sangat penting mengingat terbatasnya data 
mengenai kapasitas kelembagaan ornop perempuan di Indonesia                             
(Wahyu Prasetyawan, Ari Purwanto Sarwo Prasojo). 

S
urvei online MSSG terhadap ornop perempuan oleh Tim 
Gender dan Politik BRIN dipersiapkan secara sistematis 
dan matang. Mempersiapkan kuesioner menjadi langkah 

pertama pengumpulan data. Sebelum kuesioner selesai dirumuskan, 
beberapa diskusi terfokus telah dilakukan untuk mengumpulkan isu-
isu yang menjadi perhatian pokok ornop perempuan berdasarkan 
kerangka dan operasionalisasi konsep MSSG yang sudah 
dipersiapkan. Berikutnya melakukan pre-test terhadap kuesioner 
dengan tujuan mencari informasi atas kekurangan, rumusan 
pertanyaan, dan penyampaian dalam Bahasa Indonesia. Masukan 
dari pre-test ini digunakan untuk memperbaiki kuesioner sehingga 
menjadi instrumen penelitian yang siap digunakan. Tim peneliti juga 
menghitung durasi sehingga waktu yang diperlukan tidak terlalu 
melelahkan responden.

Pengumpulan data survei MSSG dilakukan dalam situasi 
keterbatasan kerangka sampel (sampling frame) atas ornop 
perempuan yang ada di Indonesia. Data dari Kementerian Dalam 
Negeri mengenai organisasi masyarakat tidak memberikan indikasi 
ornop perempuan secara khusus. Dengan keterbatasan tersebut 
tim peneliti kemudian memutuskan menggunakan teknik non-
probability sampling dengan menggunakan daftar ornop perempuan 
yang sudah dimiliki. Daftar ini kemudian dikembangkan berdasarkan 
rekomendasi dari ornop perempuan yang sudah ada. 

Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu pada bulan Mei 
2022, dengan mode survei daring (online) atau CAWI (Computer-
assisted web interveiewing). Tim peneliti menghubungi nomor telepon 
maupun WhatsApp setiap kontak dari ornop perempuan, dan 
memohon kesediaan mereka untuk mengisi kuesioner. Responden 
yang dapat mengisi kuesioner ini salah satu dari ketua/wakil ketua/
sekretaris. Salah satu dari mereka dianggap kompeten dan memiliki 
informasi yang memadai mengenai organisasinya. 

Platform SurveyMonkey digunakan untuk implementasi survei 
online. Tersedianya fitur yang lebih kaya dibandingkan dengan free 
platform seperti Goggle Form menjadi alasan utama yang mendasari 
penggunaan platform tersebut. SurveyMonkey menyediakan tipe 
pertanyaan dan logika yang lebih banyak. Karena itu, implementasi 
kuesioner dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga ramah 
bagi responden dan ini dapat meningkatkan tingkat respons 
survei. Platform juga menyediakan fitur manajemen data yang baik 
seperti filtering, exporting ke berbagai jenis format, sehingga dapat 
mempercepat pemrosesan data pascasurvei.

Struktur Kuesioner Survei MSSG

Kuesioner terdiri dari 59 pertanyaan. Penyesuaian dilakukan 
terhadap beberapa pertanyaan, misalnya pertanyaan tentang 
kabupaten/kota. Pertanyaan tersebut dibuat tertutup daripada 
terbuka guna menghindari kesalahan ketik (typo) oleh responden. 
Karena pilihan jawaban nama kabupaten/kota bersifat kondisional 
terhadap provinsi, maka pilihan jawaban dibuat sebanyak 34 halaman 
terpisah dan dihubungkan sesuai dengan provinsi yang dipilih. Ini 
adalah salah satu contoh strategi dalam mengemas kuesioner online 
agar menjadi ramah bagi responden.

Gambaran Umum: cakupan survei MSSG

Sebanyak 64 ornop perempuan siap dianalisis lebih lanjut setelah 
dilakukan data cleaning. Seluruh ornop perempuan tersebut tersebar 
di 23 Provinsi di Indonesia. Sebagian besar di antaranya memiliki 
wilayah kerja di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. 
Mayoritas bergerak dalam bidang pengorganisasian kelompok 
(76,56%), advokasi (70,31%), dan pendampingan (67,19%).   
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Gambar 1. Penampakan halaman awal kuesioner versi online.
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Capaian

B
uku hasil penelitian 
Tim Gender dan 
Politik LIPI berjudul 

Perempuan Kepala Daerah 
dalam Jejaring Oligarki Lokal 
(Jakarta: LIPI Press, 2017), 
setelah melalui proses 
telaah dan seleksi terpilih 
oleh penerbit bereputasi 
internasional Springer 
untuk dipublikasikan. Proses 
publikasi tidak sederhana 
karena naskah harus 
melalui proses alih bahasa 
dari Bahasa Indonesia ke 
Bahasa Inggris, kemudian 
melalui proses reviu oleh dua orang reviewer. Para penulis 
buku ini kemudian harus menjawab beberapa pertanyaan 
dari para reviewer sampai kemudian dianggap cukup untuk 
dapat diterbitkan di level internasional. Setelah melalui 
proses panjang dan melelahkan (2018-2022), buku tersebut 
secara resmi dipublikasikan pada Agustus 2022 dengan 
judul Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women 
Leaders within Local Oligarchy Networks (Singapore: Springer 
& BRIN, 2022). Dapat diakses melalui https://link.springer.

com/book/10.1007/978-981-19-1734-9 

Dengan menggunakan perspektif gender, buku ini 
menyajikan analisis tentang pengaruh “ikatan keluarga” 
(familial ties) sebagai bagian dinasti politik lokal, dibalik 
kemunculan dan kesuksesan dua tokoh perempuan 
lokal di Tangerang Selatan dan Indramayu. Analisis 
juga meliputi kinerja kedua perempuan kepala daerah 
tersebut dalam mempromosikan demokratisasi lokal dan 
kepentingan gender praktis. Buku ini menunjukkan bahwa 
dua  perempuan  kepala  daerah  yang  berasal dari dinasti 
politik memiliki kesulitan berlapis untuk mempromosikan 
demokratisasi lokal, selain kinerja yang lemah untuk 
mempromosikan kepentingan praktis gender. Hal ini 
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disebabkan oleh keduanya terikat erat dengan jaringan 
oligarki lokal dari patron laki-laki di dalam dinasti politik 
tersebut yang menghambat otonomi dalam kepemimpinan 
mereka, selain modal individu dan sosial yang tidak merata 
kuat.  

Meski masih menemukan kekurangan, kita harus     
berterima kasih kepada keduanya sebagai perempuan 
dari Global South. Mengingat fakta bahwa oligarki lokal 
semakin bermunculan sejak era reformasi dibandingkan 
pada masa Orde Baru, maka temuan dan analisis buku ini 
akan membantu memperkaya pemahaman kita tentang 
politik Indonesia setelah 24 tahun era reformasi Indonesia 
(1998–2022) khususnya dengan perspektif dan pengalaman 
perempuan.  Buku ini menawarkan kontribusi praktis dan 
akademis tidak hanya bagi ilmuwan Indonesia tetapi juga 
ilmuwan di belahan dunia lainnya mengenai tantangan yang 
dihadapi para perempuan kepala daerah yang berasal dari 
jejaring oligarki seperti dinasti politik. Hal ini penting dilihat 
di tengah-tengah fenomena global kemunduran demokrasi 
Indonesia dan dunia. (Kurniawati Hastuti Dewi) 
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