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Sejak reformasi dan era pemilihan langsung di Indonesia, aturan tentang pemilu telah beberapa kali
mengalami penyesuaian. Saat ini, empat UU Pemilu yang berlaku di Indonesia kembali dirasa perlu
untuk dievaluasi agar dapat memayungi pelaksanaan prosedur demokrasi di Indonesia dengan lebih
baik namun juga lebih sederhana. Untuk tujuan tersebut, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan
survei kepada para pakar dan pengamat pemilu tentang UU Pemilu.

Tujuan, Metodologi, dan Rekan Survei
Survei ini dilaksanakan untuk merekam opini para ahli yang berpengalaman sebagai praktisi, peneliti,
maupun pengamat pemilu Indonesia tentang empat UU Pemilu di Indonesia saat ini. Survei
dilaksanakan pada 8 Februari hingga 25 Maret 2016 di enam kota yaitu Banda Aceh, DKI Jakarta,
Jayapura, Makassar, Medan, dan Surabaya. Sebanyak 216 responden yang mewakili akademisi,
masyarakat sipil, dan media diwawancarai secara langsung oleh 36 pewawancara terlatih. Metode
purposive sampling digunakan untuk memilih responden. Survei ini juga diusahakan untuk
menyesuaikan jumlah responden perempuan dan laki-laki (37% perempuan, 63% laki-laki).
Survei menemukan lima poin berikut:


UU Pemilu: Mayoritas responden survei setuju bahwa ada tumpang tindih dan inkonsistensi
antara berbagai UU pemilu, dan seharusnya disederhanakan menjadi satu UU pemilu. Mayoritas
responden percaya bahwa UU pemilu yang ada tidak jelas dalam hal isu-isu kunci seperti
peraturan keuangan kampanye dan pengawasan proses pemilu.



Keuangan Politik: Mayoritas responden mendukung transparansi dan pengawasan keuangan
kampanye dan partai politik. Kebanyakan responden setuju dengan aturan yang secara spesifik
mewajibkan laporan keuangan yang terstandardisasi, pembatasan pengeluaran, dan
pembatasan donasi bagi kandidat atau partai politik.



Transparansi: Kebanyakan responden pakar setuju bahwa proses penghitungan manual surat
suara di depan publik adalah faktor yang membuat pemilu Indonesia transparan, namun masih
terdapat kekhawatiran terkait transparansi di bagian lain dari proses penghitungan suara,
seperti rekapitulasi hasil penghitungan. Kebanyakan pakar yang disurvei cenderung setuju
bahwa penerapan teknologi baru, seperti proses rekapitulasi hasil elektronik dan sistem
pendaftaran pemilu yang terpusat dapat meningkatkan transparansi.



Penyelesaian Sengketa Pemilu (PSP): Ada ketidakpuasan yang signifikan akan banyak elemen
proses PSP, terutama yurisdiksi yang tumpang tindih dari lembaga-lembaga terkait. Responden
secara spesifik menilai PSP terutama keputusan MK cenderung memuaskan. Namun, praktik lain
seperti kapasitas penegak hukum, hakim, yurisdiksi antar lembaga terkait, jangka waktu gugatan,
dan mekanisme naik banding masih cenderung dinilai kurang memuaskan.



Keterwakilan Perempuan: Kebanyakan pakar yang disurvei tidak puas dengan proporsi
perempuan di badan-badan legislatif dan lembaga pemilu di Indonesia. Mayoritas mendukung
kuota 30% staf perempuan di lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta di legislatif.
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UU Pemilu
Sejak pemilu nasional 2014, perhatian partai-partai politik, ahli, dan organisasi masyarakat sipil
terfokus pada kebutuhan merevisi UU yang mengatur pemilu di Indonesia. Survei ini menanyakan
opini para pakar dari seluruh Indonesia mengenai masalah-masalah utama dalam UU pemilu yang
ada. Kurangnya penegakan hukum adalah masalah yang diidentifikasi oleh sejumlah besar pakar
yang disurvei. Menariknya, masalah terbesar kedua, ketiga, dan keempat yang diidentifikasi oleh
para pakar terkait dengan ketidakjelasan dan tumpang-tindih UU yang ada.
“Menurut pendapat Ibu/Bapak, apa saja tiga masalah utama terkait UU pemilihan umum di
Indonesia? Tolong berikan tiga jawaban.” (n=216)
Kurangnya penegakan hukum
Tumpang tindih dan pengulangan dalam UU pemilu
Peraturan yang tak jelas terkait peoses pencalonan
Peraturan yang tak jelas terkait proses pemilu
Peraturan terkait daftar pemilih
Isi UU pemilu tidak jelas, banyak penafsiran
Peraturan yang tak jelas mengenai peran partai politik…
Peraturan kampanye dan keuangan kampanye yang tidak…
Sengketa pemilu yang tidak jelas
Inkonsistensi peraturan pemilu
Isu sistem pemilu
Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan…
Kewenangan yang tumpang tindih di antara badan-badan…
Peraturan yang tak jelas mengenai pengawasan pemilu,…
Independensi dan kualitas badan penyelenggara pemilu

44%
34%
24%
19%
16%
16%
15%
15%
15%
14%
11%
10%
9%
9%
9%

Masalah pemilu yang paling banyak disebutkan di posisi kedua, yaitu UU pemilu yang tumpang
tindih. Sekitar 34% responden ahli berpendapat bahwa terlalu banyak tumpang tindih di antara
empat UU pemilu di Indonesia1.

1

Empat UU Pemilu yang ada adalah: UU Penyelenggara Pemilu; UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD; UU Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden; dan UU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota.
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Untuk memecahkan permasalahan akibat adanya empat UU Pemilu yang berbeda-beda, 85%
responden setuju/sangat setuju Indonesia harus menyederhanakannya menjadi satu hukum dan
78% responden setuju/sangat setuju dengan pendapat bahwa satu UU pemilu akan menghasilkan
lebih sedikit masalah dibandingkan UU yang terpisah. Hanya 1% responden yang sangat tidak setuju
dengan kedua pernyataan ini.

“Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, cukup setuju, agak tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan
pernyataan-pernyataan berikut terkait UU pemilihan umum di Indonesia?” (n=216)
Indonesia harus
menyederhanakan
empat UU pemilihan
umum menjadi satu UU
untuk mengatasi
inkonsistensi dalam tiap
UU yang berbeda-beda
tersebut

UU pemilihan umum
yang tunggal akan
menciptakan lebih
sedikit masalah
dibanding banyak UU

Sangat setuju

39

46

32

Setuju

46

TT/TJ

Tidak setuju

1 13 1

1

20

1

Sangat tidak setuju

Ketika ditanya mengenai seberapa jelas area-area terkait pemilu telah diatur dalam UU Pemilu, para
pakar menilai area berikut, dengan urutan dari yang paling jelas hingga paling tidak jelas:











Peran dan tanggung jawab Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, KIP, Bawaslu);
Kuota gender bagi partai politik;
Pelaksanaan kampanye politik;
Prosedur terkait penyelesaian sengketa Pemilu;
Representasi perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, KIP, Bawaslu;
Peran media selama masa kampanye;
Persyaratan untuk akses pemilu bagi pemilih berkebutuhan khusus (penyandang cacat);
Peraturan pendanaan kampanye;
Pengawasan proses pemilu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat; dan
Informasi dan pendidikan untuk masyarakat tentang proses pendidikan pemilihan umum.

Mayoritas pakar menganggap tujuh bidang terakhir tidak jelas atau sangat tidak jelas. Opini yang
paling kuat ditemukan di area persyaratan untuk pemilu akses untuk penyandang disabilitas dan
peraturan keuangan kampanye yang menurut 11% dan 13% pakar masing-masing sangat tidak jelas.
Ketika ditanya mengenai dampak UU pemilu pada demokrasi Indonesia, respon yang didapatkan
secara umum positif, dengan mayoritas menganggap UU pemilu:


Menjamin hak tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu;
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Menyediakan perlakuan sama bagi semua partai politik dan kandidat;
Memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat keputusan yang objektif (imparsial);
dan
Mendukung proses pemilihan umum yang jujur dan adil.

Akan tetapi, mayoritas responden (57%) tidak setuju/sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa
UU Pemilu mampu menjamin bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemilu tingkat
nasional dan pemilu kepala daerah selaras satu sama lain.
Meskipun UU pemilu saat ini dinilai tumpang-tindih dan
inkonsisten, dan masih ada beberapa ketidakjelasan serta
pengaruhnya, akan tetapi sebagian besar pakar yang disurvei
setuju bahwa UU pemilu yang ada saat ini menyediakan cukup
banyak dukungan untuk partisipasi. Sebanyak 76% responsen
setuju atau sangat setuju bahwa UU pemilu menjamin bahwa
masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai peserta
pemilu. Mayoritas yang lebih kecil setuju atau sangat setuju
bahwa UU pemilu telah memberikan peluang yang cukup bagi
partai politik baru untuk bersaing dalam pemilu (63%) dan
individu untuk maju sebagai kandidat partai politik (61%).

Penggunaan Fasilitas Publik
oleh Kandidat
Mengenai
isu
yang
banyak
diperdebatkan, yaitu hak kandidat
untuk menggunakan fasilitas publik
selama masa kampanye, pakar
dengan cenderung setuju bahwa
kandidat harus diberi hak tersebut
(55%).
Namun,
yang
tidak
setuju/sangat tidak setuju juga
cukup banyak, 42%.

Selanjutnya, persoalan tentang apakah UU pemilu
menyediakan mandat yang cukup kepada lembaga terkait pemilu untuk melaksanakan tanggung
jawabnya. Survei ini menemukan bahwa, Mahkamah Konstitusi (MK) paling besar dinilai memiliki
mandat yang cukup memadai (75%), kemudian KPU Nasional (55%). Sementara Bawaslu paling
banyak dinilai cukup memadai tetapi kurang memadai dalam hal lain (55%). Bahkan, Bawaslu cukup
banyak dinilai belum mendapat mandat yang cukup memadai (26%), pakar secara umum percaya
bahwa lembaga terkait pemilu tidak memiliki mandat yang cukup kuat. Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Agung (MA) juga dianggap oleh mayoritas pakar (51%
masing-masing) kurang memadai dalam beberapa hal.
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Saat mendiskusikan proses penulisan UU pemilu, survei menemukan bahwa mayoritas responden
berpendapat bahwa bahwa para pemangku kepentingan tidak diberikan cukup banyak kesempatan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan masukan ke rancangan UU (63%). Lebih
dari seperempat pakar menyatakan kekecewaan mereka terkait dampak masukan pemangku
kepentingan dalam pertimbangan UU pemilu, yaitu bahwa keterlibatan mereka tidak akan
menghasilkan peningkatan yang signifikan pada UU pemilu (27%).
“Mana di antara tiga pernyataan di bawah ini yang paling dekat dengan pendapat Ibu/Bapak,
sehubungan dengan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan
memperdebatkan undang-undang pemilihan umum (UU pemilu) di Indonesia?” (n=216)
T anpa atau dengan

keterlibatan
pemangku
kepentingan dan
ahli, UU pemilu
tidak akan
membawa
perubahan yang
berarti
26%

Tidak tahu/tidak
menjawab
1%

DPR telah memberikan
waktu yang cukup bagi
para pemangku
kepentingan dan ahli
untuk menganalisis
rancangan undangundang pemilu dan
memberikan masukan
9%

DPR memberikan
waktu yang kurang
cukup bagi para
pemangku kepentingan
dan ahli untuk
menganalisis
rancangan undangundang pemilu dan
memberikan masukan
64%

Kesimpulannya, para pakar cenderung mendukung adanya satu UU pemilu sebagai payung hukum
pemilu di Indonesia. Selain itu, survei juga menemukan bahwa UU pemilu terpadu harus
mengklarifikasi mandat lembaga-lembaga terkait pemilu dan menjaga independensi KPU secara
khusus. Terakhir, para pakar menyatakan keinginan bagi proses merevisi UU pemilu untuk
mengikutsertakan pemangku kepentingan pemilu.

Uang dalam Politik
Uang dalam politik berdampak pada semua tahapan siklus pemilu dan peraturan keuangan dalam
politik harus menjadi fokus dari kerangka hukum pemilu. Survei ini membahas opini para pakar
mengenai keadaan pengaturan keuangan dalam politik di Indonesia dengan menanyakan
pendapatan mereka mengenai isu-isu keuangan politik: subsidi negara, batas pengeluaran, batas
donasi, reformasi transparansi keuangan, dan – isu yang terkait secara tidak langsung – waktu siar
dari pemerintah.
Secara umum, survei menemukan dukungan luas di antara para pakar pada jaminan transparansi
keuangan yang lebih baik dan akuntabilitas dari kandidat dan partai politik. Secara khusus, mayoritas
responden setuju bahwa media harus diikutkan dalam mempublikasikan laporan keuangan kandidat
dan partai dan KPU harus mendiskualifikasi kandidat dan partai yang tidak memasukkan laporan
keuangan mereka secara tepat waktu.
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“Mengenai transparansi keuangan peserta pemilu. Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak
setuju, atau sangat tidak setuju, dengan pernyataan-pernyataan berikut?” (n=216)
Media harus ambil bagian dalam mempublikasikan laporan keuangan
parpol/kandidat

54%

45%

KPU harus membatalkan keikutsertaan parpol/kandidat yang tidak
menyerahkan laporan keuangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan

55%

42%

KPU harus menyeragamkan format laporan keuangan yang diserahkan oleh
partai politik/kandidat
Pelanggaran kriminal dalam pemilu harus diteruskan dan diselesaikan oleh
lembaga hokum terkait (Kepolisian RI – Kejaksaan RI – Pengadilan RI)
Organisasi-organisasi masyarakat harus diberi akses untuk memeriksa
laporan keuangan parpol/kandidat
Bawaslu harus memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan
pelanggaran kriminal atau administrasi dalam pemilu menyangkut masalah
keuangan kampanye yang menghambat kampanye pemilu yang sedang …

Sangat Setuju

Setuju

TT/TJ

52%

32%
Tidak Setuju

49%
39%
46%
Sangat Tidak Setuju

Sekitar 57% responden juga cenderung setuju jika partai politik mendapat subsidi dari negara,
namun mayoritas cenderung tidak setuju jika subsidi tersebut dikatakan dapat mengurangi korupsi
(60%).
Para pakar menyatakan dukungan yang lebih kuat bagi pembatasan pengeluaran kampanye pemilu
untuk mengendalikan peran uang dalam politik. Sebagian besar (85%) responden setuju bahwa
batas maksimum pengeluaran meningkatkan kesetaraan kesempatan antara partai politik dan
kandidat. Selain itu, mayoritas 78% juga cenderung setuju bahwa pembatasan biaya kampanye
adalah cara yang efisien untuk membatasi pengaruh elit kaya dalam politik.
Mengenai cara yang sudah diterapkan Indonesia, yaitu pembatasan sumbangan politik, survei
menemukan bahwa mayoritas besar pakar melihat cara ini meningkatkan kesetaraan kesempatan
dalam pemilu. Tujuh puluh lima persen pakar setuju bahwa batas sumbangan menciptakan
persaingan yang lebih berimbang antara partai politik dan kandidat. Mayoritas yang agak lebih kecil
(63%) percaya bahwa partai politik dan kandidat sekarang memiliki akses yang setara terhadap
sumbangan politik. Akan tetapi, pembatasan sumbangan tidak dianggap secara signifikan
mendukung lebih banyak kandidat perempuan untuk berpartisipasi
dalam pemilu karena hanya 7% yang sangat setuju dengan
Media Sosial dan Pemilu
pernyataan tersebut dan 26% setuju.
Indonesia juga mempertimbangkan cara-cara untuk menyetarakan
kesempatan dalam pemilu yang akan melibatkan media negara.
Survei menanyakan apakah pemerintah harus menyediakan waktu
siar gratis di semua jaringan televisi bagi partai politik dan kandidat
selama periode kampanye. Sekitar 86% pakar setuju dengan
pernyataan tersebut, demikian juga untuk jaringan radio. Akan
tetapi, dukungan para pakar tidak terlalu tinggi ketika pengaturan
kampanye diterapkan di media sosial. Sekitar 58% cenderung
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3%

46%

44%
40%

1%

Dukungan antara pakar bagi
pengaturan pemerintah
terkair penggunaan media
sosial dalam kampanye tidak
kuat. Mayoritas kecil (58%)
pakar setuju bahwa
pemerintah harus mengatur
penggunaan media sosial
dalam kampanye.

3%
6%
1%
19%

2%

21%

1%
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setuju, sementara 41% cenderung tidak setuju jika pemerintah mengatur semua jenis kampanye di
media sosial. Selain itu, terkait dengan survei, mayoritas 82% pakar setuju bahwa pemerintah harus
menetapkan standar dan panduan untuk survei mengenai proses pemilu.
“Mengenai peraturan pemerintah yang mengatur media selama musim kampanye. Apakah
Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan pernyataanpernyataan berikut?” (n=216)
Pemerintah harus menyediakan slot waktu di semua jaringan TV
nasional untuk partai politik dan calon selama masa kampanye

30%

56%

14%

Pemerintah harus menyediakan slot waktu di semua jaringan radio
nasional untuk partai politik dan calon selama masa kampanye

30%

56%

14%

Pemerintah harus membuat standar dan pedoman bagi pelaksanaan
survey selama masa kampanye
Pemerintah harus mengatur semua jenis kampanye di media sosial

Sangat Setuju

Setuju

TT/TJ

23%

20%

Tidak Setuju

59%

38%

16%

39%

Sangat Tidak Setuju

Transparansi
Transparansi di semua bagian proses pemilu sangatlah penting bagi akuntabilitas publik dan dalam
menjamin hak-hak pemilih. Survei menanyakan para pakar untuk berbagi opini dalam tingkat
transparansi tiap bagian proses pemilu. Responden diminta untuk menilai proses penghitungan,
rekapitulasi, pendaftaran kandidat/partai politik, dan pendaftaran pemilih salam skala 1-10. Ratarata nilai yang diperoleh adalah 6. Rekapitulasi suara dinilai terendah dalam transparansi dengan
nilai rata-rata sebesar 5,86. Sementara proses penghitungan suara dinilai lebih baik, dengan nilai
rata-rata sebesar 6,47.
Pemilu Indonesia dikenal berkat proses penghitungannya yang unik, yaitu surat suara dihitung
manual di depan publik. Sebanyak 96% pakar yang disurvei IFES setuju bahwa proses penghitungan
terbuka ini adalah cara yang mendukung transparansi.
Untuk meningkatkan transparansi bagian-bagian proses pemilu lainnya, para pakar cenderung
mendukung teknologi seperti ditunjukkan oleh hasil survei. Mayoritas pakar (88%) cenderung setuju
atau sangat setuju bahwa rekapitulasi elektronik akan mengurangi kemungkinan sengketa pemilu
terjadi. Mayoritas pakar (72%) juga cenderung setuju bahwa penerapan sistem pendaftaran pemilih
terpusat meningkatkan transparansi pemilu.

Penyelesaian Sengketa Pemilu
Kepuasan antara para pakar terkait proses penyelesaian sengketa pemilu (PSP) sangat terbatas.
Merespon tujuh elemen dalam proses PSP, para pakar menyatakan kepuasan yang lebih besar hanya
pada dua elemen. Elemen PSP yang dianggap memuaskan oleh mayoritas pakar hanya kualitas
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilu.
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Mayoritas responden menyatakan ketidakpuasan terkait:





Jangka waktu terkait proses memasukkan gugatan, pertimbangan, dan pengambilan
keputusan terkait sengketa;
Yurisdiksi yang jelas antar berbagai institusi yang berbeda yang terlibat dalam penyelesaian
sengketa pemilu;
Kapasitas hakim di pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk menyelesaikan sengketa
pemilu; dan
Kapasitas para penegak hukum (polisi) untuk menyelidiki pelanggaran kriminal selama
pemilu serta pengambilan tindakan.

Sedangkan mekanisme untuk naik banding terkait keputusan penyelesaian hasil gugatan pemilu, dan
akses terhadap informasi terkait proses gugatan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu tidak
mendapatkan opini mayoritas baik puas maupun tidak puas.
Kekhawatiran terbesar pakar adalah kapasitas penegakan hukum dan hakim di PTUN untuk
melaksanakan tanggung jawab PSP mereka dengan 86% dan 74% tidak puas.
Peran kerangka hukum pemilu juga dianggap bermasalah oleh pakar menurut hasil survei. Sebanyak
64% responden pakar menilai bahwa masih terdapat tumpang tindih peran di antara para pemangku
kepentingan PSP. Di antara yang menilainya tumpang tindih, paling banyak melihat kewenangan
institusi hukum untuk kasus pemilu masih tidak jelas (42%).

“Seperti yang Ibu/Bapak ketahui, Bawaslu, Panwaslu, polisi, PTUN, dan MK semuanya memiliki
peran dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Apakah menurut Ibu/Bapak peran-peran mereka
telah digariskan secara jelas atau masih ada tumpeng tindih kewenangan di antara lembagalembaga tersebut?” (n=216)
Kewenangan tiap institusi hukum untuk kasus
pemilu masih tidak jelas dan tumpang tindih

42,0
16,7

Peran Bawaslu diambil alih oleh lembaga lain
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65%
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34%

Peraturan sengketa pemilu yang tidak jelas,
tidak ada definisi jelas bagi kasus administratif

13,8

Indonesia masih tidak memiliki pengadilan kasus
pemilu

5,1

Prosedur yang tidak jelas bagi sengketa pemilu
(pelaporan, manajemen kasus pemilu

3,6

Independensi badan-badan hukum pemilu (MK,
PTUN, ...)

3,6

Putusan yang berbeda di tiap lembaga mengenai
kasus pemilu – 4%

3,6

Pengaturan yang tidak lengkap dalam UU

3,6
6,9
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Keterwakilan Perempuan
Pada umumnya, para pakar cenderung tidak puas dengan keterwakilan perempuan pada semua
elemen penyelenggara maupun peserta pemilu. Merespon pertanyaan mengenai kepuasan mereka
akan keterwakilan perempuan di berbagai lembaga terkait pemilu, sebagian besar pakar merespon
bahwa mereka tidak puas atau sangat tidak puas dengan keterwakilan perempuan dalam:








Partai politik: 73%
Lembaga legislatif (DPR, DPRD, DPD): 69%
KPU nasional dan daerah: 67%
Bawaslu nasional dan daerah: 67%
PPK: 66%
PPS: 65%
Panwaslu kabupaten/kota: 65%

Lebih dari separuh pakar juga menyatakan bahwa UU yang ada belum membentuk lingkungan bagi
perempuan untuk berkompetisi dan diwakili (51%). Di antara yang memberi penilaian demikian,
paling banyak yang menyalahkan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang kurang baik
(23%), serta budaya patriarkis yang kuat (22%). Sedangkan responden yang menyalahkan sistem dan
peraturan perundang-undangan dalam keterlibatan perempuan lebih sedikit.
Tingkat dukungan untuk mengatur kesetaraan gender dibahas lebih lanjut di pertanyaan lain yang
menanyakan dukungan pakar bagi kuota perempuan di berbagai lembaga. Mayoritas pakar
cenderung mendukung sistem kuota 30% perempuan di legislatif dan penyelenggara pemilu.

“Silakan sebutkan apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju
dengan usulan-usulan berikut ini untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di kedua system
manajemen politik dan pemilu?” (n=216)
Sebuah sistem kuota (30% dari kursi) harus disediakan
14%
untuk perempuan di Badan Legislatif
Sebuah sistem kuota (30% dari kursi) harus disediakan
15%
untuk perempuan di KPU Tingkat Nasional dan Regional
Sebuah sistem kuota (30% dari kursi) harus disediakan
15%
untuk perempuan di Bawaslu
Perempuan harus memiliki sedikitnya 3 kursi atau 11%
setidaknya 30 persen dalam panitia penyelenggara …
Pemilihan langsung dalam partai politik akan
6%
meningkatkan jumlah perempuan yang terdaftar dalam …
Perempuan berhak untuk mendapatkan tenggang waktu 4% 21%
yang berbeda dalam memenuhi persyaratan-…
Sangat Setuju
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