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Pemilihan Umum 2024 diperkirakan akan menandai sejumlah perubahan penting dalam lanskap 
politik Indonesia ke depan. Dari sisi politik, petahana Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat 
selama dua periode tidak bisa lagi mencalonkan diri sehingga membuat level kompetisi antar-calon 
presiden akan ketat. Kompetisi antar-partai diprediksi masih dinamis, meskipun sudah terbentuk 
stabilitas suara partai pada tingkat pemilih. 

Pemilu nanti akan strategis karena pemerintahan baru yang terpilih akan mempersiapkan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025-2045 atau untuk 20 tahun ke depan. 
Pemilu 2024 akan menjadi pemilu ke-6 setelah reformasi dan harusnya kian menunjukkan kematangan 
kita dalam berdemokrasi. Selain itu perlu juga terus kita memantau agar penyelenggaraan pemilu 
dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan adil. 

Pada tingkat populasi menjelang pemilu nanti terjadi perubahan demografi yang ditandai dengan 
membesarnya jumlah pemilih muda (generasi z dan milenial) yang berusia 17-39 tahun. CSIS 
memproyeksikan jumlah pemilih muda dalam pemilu nanti akan mendekati 60 persen dari total 
pemilih. Bila dikonversi jumlah pemilih muda bisa mendekati 114 juta orang. 

Perubahan lanskap politik ke depan akan didorong oleh tipikal pemilih muda yang dinamis, adaptif dan 
responsif, terutama pergeseran minat mereka pada isu-isu politik dan karakteristik kepemimpinan 
nasional. Pada agregat nasional, survei CSIS menemukan meningkatnya ketertarikan pemilih muda 
terhadap karakter calon pemimpin yang jujur dan anti-korupsi. 

Faktor penetrasi internet dan meningkatnya penggunaan media sosial juga diperkirakan akan 
mengubah arah dan preferensi politik pemilih muda. Media sosial pada level tertentu diprediksi akan 
mempengaruhi perubahan perilaku anak muda dalam memilih capres dan partai politik. 

Pada level calon presiden, saat tulisan ini dibuat masih belum ada kepastian siapa yang akan 
mendapatkan tiket pencalonan. Level kompetisi antar-calon populer masih kompetitif dan dinamis. 
Situasi politik yang kompetitif membuat untuk saat ini masih sulit diprediksi siapa yang akan 
memenangi pemilu 2024. Namun kami melihat anak muda diperkirakan akan menjadi segmen pemilih 
penting yang akan mempengaruhi hasil pemilu nantinya. 

Tulisan ini membahas bagaimana pola dan kecenderungan preferensi pemilih muda pada sejumlah isu 
penting, diantaranya, kepemimpinan nasional, demokrasi, partisipasi politik dan pertumbuhan media 
sosial. Isu-isu kunci yang diangkat dalam tulisan diangkat dari survei opini publik CSIS pada populasi 
yang berusia 17-39 tahun.

PENGANTAR
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Dalam survei ini kami mendefinisikan pemilih muda sebagai populasi yang berusia 17-39 tahun. Definisi 
tersebut mengadopsi syarat pemilih dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada 
pasal 1 ayat 34 disebutkan bahwa pemilih adalah warga negara yang telah genap berusia 17 tahun 
atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.  Sementara rentang 39 tahun mengadopsi batas 
usia populasi milenial yang didefinisikan Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk 2020 (BPS, 
2021). 

CSIS mengeksplorasi potensi jumlah pemilih muda dengan menggunakan basis data Sensus Penduduk 
yang berusia 15-39 tahun dan data jumlah pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berjumlah lebih 
dari 190 juta orang pemilih. Diasumsikan pemilih yang berusia 15-39 tahun saat Sensus dilakukan pada 
tahun 2020 berjumlah 54 persen. Dengan menggunakan proyeksi 4 tahun setelah Sensus dilakukan, 
kami memproyeksikan pemilih berusia 17-39 tahun akan berjumlah sekitar 60 persen. 

Jumlah sampel dalam survei ini sebesar 1.200 responden tersebar secara proporsional di 34 
provinsi. Dalam proses kendali mutu, data yang valid untuk dianalisis sebesar 1.192 sampel. Dengan 
menggunakan 1.192 sample, margin of error survei ini sebesar +/- 2,84%, pada tingkat kepercayaan 
95%. Survei ini menggunakan kendali mutu secara berlapis mulai dari proses rekrutmen enumerator 
hingga pengumpulan data dan verifikasi serta spotcheck lapangan. Kami melakukan validasi sampel 
dengan data populasi dan menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara sampel dan data 
populasi (Tabel 1).

Untuk mengetahui bagaimana sikap, 
perilaku dan persepsi pemilih muda 
terhadap politik dan pemilu 2024, CSIS 
menyelenggarakan survei opini publik 
secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. 
Survei menggunakan pendekatan 
probabilitas sehingga hasil survei dapat 
mewakili pendapat populasi muda yang 
berusia 17-39 tahun secara nasional. 

Pengumpulan data lapangan dilakukan 
pada 8-13 Agustus 2022 melalui 
wawancara tatap muka menggunakan 
kuesioner terstruktur. Proses penarikan 
sampel sepenuhnya dilakukan secara 
acak menggunakan metode multistage 
random sampling. Penarikan sampel 
mempertimbangkan proporsi antara 
jumlah sampel dengan jumlah penduduk 
pada setiap provinsi, proporsi berdasarkan 
gender, dan distribusi urban serta rural.

Desain Riset Dan Metodologi Serta Profil 
Pemilih Muda 
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Validasi Sample dan Populasi: Jenis Kelamin,
Domisili, dan Karakter Wilayah
Laporan Survei Pemilih Muda (17-39 tahun) | Periode Survei 8-13 Agustus 2022
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TABEL 1

50.58

56.10

56.70

49.42

43.90

43.30

Laki-laki

Pulau Jawa

Kota

Jenis Kelamin

Domisili

Karakter Wilayah

Kategori Sample
(2022)

Populasi
(BPS, 2021)

Perempuan

Luar Pulau Jawa

Desa

49.80

55.80

56.60

50.20

44.20

43.40



Dari sisi profil responden survei ini 
menemukan sebagian besar pemilih muda 
di Indonesia menamatkan pendidikan SLTA 
atau sederajat (56,3 persen), disusul tamat 
SLTP atau sederajat (19,1 persen) (lihat 
gambar 1).

Kami juga menanyakan terkait status 
kebekerjaan pemilih muda. Hasil survei 
menunjukkan 48 persen dari responden 
mengaku bekerja, 14,6 persen (sekolah atau 
mahasiswa), 22 persen (mengurus rumah 
tangga), dan 15,4 persen mengaku tidak 
bekerja. 

Stagnasi demokrasi telah menjadi tema 
utama politik Indonesia dalam beberapa 
tahun terakhir, yang didukung oleh beberapa 
isu soal pelemahan beberapa lembaga 
demokrasi dan sempitnya ruang kebebasan 
sipil. Tren di beberapa negara demokrasi di 
berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa 
kekecewaan masyarakat pada institusi 
negara dapat menjadi alasan munculnya 
dukungan pada rezim otokrasi. 

Sebagai kelompok usia yang akan 
mendominasi pemilih di tahun 2024, CSIS 
melihat penting untuk menangkap komitmen 
generasi muda terhadap demokrasi sebagai 
sistem politik sekaligus norma politik di 
Indonesia. 

Tidak pernah sekolah

Tidak tamat SD

Tamat SD/Sederajat

Tamat SLTP/Sederajat

Tamat SLTA/Sederajat

Tamat akademi/Diploma

Tamat S1 atau lebih tinggi

TT/TJ

0.3

2.1

2.7

8.6

0.4

10.6

19.1

56.3

CSIS Indonesia

Gambar 1

Profil Responden: Status Pendidikan
Laporan Survei Pemilih Muda (17-39 tahun) | Periode Survei 8-13 Agustus 2022

Dari 48 persen responden yang bekerja 
(n=572), kami menanyakan jenis pekerjaan 
mereka. Sebagian besar (21,7 persen) 
dari responden yang mengaku bekerja, 
mengatakan bahwa mereka bekerja sebagai 
pegawai swasta, disusul petani (12,6 persen), 
wirausaha (11,9 persen) dan jenis pekerjaan 
lainnya (lihat gambar 2).

Kami menemukan bahwa secara umum komitmen 
generasi muda di Indonesia pada demokrasi masih 
terbilang tinggi, meskipun mengalami sedikit 
penurunan dibandingkan data yang kami himpun 
pada tahun 2018. Masih cukup banyak responden 
yang menilai ruang kebebasan untuk menyampaikan 
kritik kepada pemerintah terbilang sempit. 
Sementara di antara lembaga-lembaga negara, 
lembaga legislatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 
menjadi yang paling mengalami krisis kepercayaan di 
antara responden muda.
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Note: Hanya ditanyakan kepada responden yang bekerja, yang jumlahnya sebesar 
48 persen dari total responden

Gambar 2

Profil Responden: Jenis Pekerjaan Responden (N=572)
Laporan Survei Pemilih Muda (17-39 tahun) | Periode Survei 8-13 Agustus 2022
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Mayoritas responden dalam survei yang kami 
lakukan masih mengaku bahwa demokrasi 
merupakan sistem politik yang lebih baik 
ketimbang opsi yang lain. Hanya saja, terjadi 
penurunan angka dari 68,5 persen di tahun 
2018 menjadi 63,8 persen di tahun 2022. 

Sedangkan terjadi peningkatan jumlah 
responden yang setuju pada pernyataan 
bahwa sistem politik yang ada tidak 
berpengaruh apa pun dari 10 persen di tahun 
2018 menjadi 18,6 persen di tahun 2022 
(lihat gambar 3). Selain dukungan terhadap 
demokrasi, kami juga menangkap secara 
umum tingkat kepuasan terhadap demokrasi 
dari antara responden yang kami survei. 
Hasilnya 62 persen menjawab puas, 35,9 
merasa tidak puas, dan sisanya tidak tahu 
atau tidak menjawab.

Survei kami menangkap dari enam indikator 
kebebasan sipil yang diuji, kebebasan dalam 
menyampaikan kritik kepada pemerintah 
menjadi yang paling tinggi responden 
mengaku bahwa kondisi sekarang terbilang 
tidak bebas. Angka 43,9 persen mengaku 
tidak bebas, berbanding dengan 54,3 persen 
yang mengaku bebas. Untuk kebebasan 
berekspresi di ruang publik, 73,7 persen 
mengaku bebas berbanding dengan 24,2 
persen yang mengaku tidak bebas. 

Dalam konteks kebebasan berserikat, 
berkumpul dan berorganisasi, 82 persen 
menilai bebas dan 15,9 persen menilai 
kondisi yang sekarang ada masih tidak 
bebas. Responden milenial dan gen Z juga 
masih menilai kebebasan pers relatif masih 
bebas dengan 71,1 persen menilai bebas 
berbanding dengan 25,9 yang menilai 
tidak bebas. Sedangkan untuk kebebasan 
akademik, 82,7 persen menilai bebas dan 
14,7 persen menilai tidak bebas (lihat 
gambar 4).

Dukungan dan Kepuasan Terhadap Demokrasi
Laporan Survei Pemilih Muda (17-39 tahun) | Periode Survei 8-13 Agustus 2022

Dukungan pemilih muda terhadap demokrasi mengalami penurunan
dibandingkan 4 tahun lalu. Ketidakpuasan terhadap demokrasi juga lebih
dari 1/3 dari total responden

Q: Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan 
pendapat Anda? 

CSIS Indonesia

Gambar 3
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Kebebasan Sipil
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Dari 6 indikator kebebasan yang diuji, 43,9% responden mengatakan belum 
bebas dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Q: Menurut penilaian Anda bagaimana kondisi kebebasan di Indonesia saat 
ini pada hal-hal di bawah ini? Apakah tidak bebas sama sekali, kurang bebas, 
cukup bebas atau sangat bebas ?

CSIS Indonesia

Gambar 4
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Terkait kepercayaan pada lembaga negara, 
dari 11 lembaga yang kami uji, rata-rata 
angka kepercayaan ada di angka 75,3 persen 
(lihat gambar 5). Dari 11 lembaga, 4 lembaga 
memiliki tingkat kepercayaan di bawa rata-
rata yakni KPK, Polri, DPD, dan DPR. 

Dari 4 lembaga tersebut, DPR menjadi 
lembaga dengan tingkat kepercayaan paling 
rendah, di mana dari responden generasi 
muda yang kami tanya, 42,5 persen mengaku 
tidak percaya. Lembaga TNI mendapatkan 
tingkat kepercayaan paling tinggi di antara 
11 lembaga yang diuji, dengan angka 93,5 
persen responden mengaku percaya.

Dengan demikian secara umum generasi Z 
dan milenial di Indonesia tidak bisa dikatakan 
mengikuti tren dunia kepada dukungan 
pada rezim otokrasi. Kedua generasi yang 
membentuk kelompok pemilih muda 
Indonesia di tahun 2024 tersebut masih puas 
dan menempatkan demokrasi sebagai sistem 
politik terbaik yang perlu untuk dipupuk 
di Indonesia. Penurunan angka memang 
terekam dalam survei kami. Namun angka 
tersebut masih terbilang sedikit di mana 
mayoritas masih dominan percaya pada 
demokrasi.

Konsistensi kelompok pemilih muda pada 
demokrasi pada beberapa tahun terakhir 
yang terekam lewat survei kami dapat 
ditempatkan sebagai modal yang baik untuk 
terus mendorong adanya perbaikan sendi-
sendi demokrasi ke depan, terutama pada 
variabel kebebasan sipil yang menjadi ruang 
partisipasi generasi muda.

Selain itu, kepercayaan pada demokrasi 
juga akan dipengaruhi oleh kepercayaan 
pada lembaga yang merepresentasikan 
demokrasi. Rendahnya kepercayaan pada 
lembaga perwakilan dibandingkan lembaga 
negara lain patut menjadi catatan penting 
dari temuan survei ini.

Political Trust
Laporan Survei Pemilih Muda (17-39 tahun) | Periode Survei 8-13 Agustus 2022

Dari 11 lembaga yang diuji, rata-rata kepercayaan terhadap lembaga negara 
sebesar 75,3%. Terdapat 4 lembaga dengan kepercayaan anak muda yang di 
bawah rata-rata (KPK, Polri, DPD, DPR)

Q: Secara umum seberapa percaya Anda terhadap lembaga-lembaga negara 
di bawah ini? Apakah tidak percaya sama sekali, kurang percaya, cukup 
percaya atau sangat percaya ?

CSIS Indonesia

Gambar 5
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Lembaga DPR yang diisi oleh politisi dan partai 
politik merupakan citra dari kualitas politik 
maupun demokrasi yang dapat dinilai langsung oleh 
masyarakat atau pemilih. Adanya tren penurunan 
dukungan pada demokrasi dapat disematkan pada 
rendahnya kepercayaan pada lembaga politik seperti 
DPR.

Bagian ini menjelaskan pergeseran ketertarikan 
pemilih muda terhadap kepemimpinan nasional 
dari kepemimpinan yang merakyat dan sederhana 
menjadi karakter pemimpin yang jujur dan anti-
korupsi. Pergeseran tersebut diasumsikan terjadi 
karena meningkatnya ketertarikan anak muda 
terhadap isu-isu korupsi dan kebutuhan untuk 
mengedepankan agenda-agenda pencegahan dan 
pemberantasan korupsi ke depan. 

Pemilih Muda Dan 
Kepemimpinan Nasional 
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Dari sisi pencapaian, sejumlah studi menunjukkan turunnya peringkat indeks persepsi korupsi 
Indonesia dan memburuknya kepercayaan pada demokrasi karena kasus-kasus korupsi politik. Kami 
juga menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mengalami penurunan dalam 
beberapa tahun terakhir. Dalam survei ini, kepercayaan pada KPK berada pada angka 71,6 persen di 
bawah lembaga-lembaga lainnya. 

Survei CSIS menemukan terjadi pergeseran ketertarikan pemilih muda terhadap karakter 
kepemimpinan nasional dibandingkan pemilu 2019 lalu. Satu bulan menjelang pemilu 2019 sebesar 
39,2 persen responden berpendapat bahwa karakter pemimpin yang merakyat dan sederhana 
dibutuhkan untuk memimpin Indonesia, dan ketika itu hanya 11,1 persen responden yang mengatakan 
membutuhkan pemimpin yang jujur dan anti-korupsi. Tingginya kesukaan publik terhadap pemimpin 
yang merakyat dan sederhana mungkin bisa menjelaskan kemenangan presiden petahana Joko 
Widodo pada pemilu 2019, dibandingkan Prabowo Subianto yang dipersepsikan pemilih sebagai 
tokoh yang tegas dan berwibawa.

Pada survei Agustus 2022, CSIS 
menemukan terjadi perubahan kebutuhan 
pemilih muda terhadap kepemimpinan 
nasional mendatang. Sebanyak 34,8 persen 
responden berpendapat bahwa pemimpin 
yang jujur dan anti-korupsi dibutuhkan 
Indonesia dan 15,9 persen untuk karakter 
pemimpin yang merakyat dan sederhana. 
Selain itu juga terjadi peningkatan 
kebutuhan terkait pemimpin yang 
berpengalaman, yaitu naik dari 8,7 persen 
pada 2019 menjadi 16,8 persen pada 2022 
(lihat gambar 6).

Survei ini juga merekam sejumlah 
kompetensi yang dibutuhkan bagi 
pemimpin Indonesia ke depan. Terdapat 
tiga kompetensi utama yang diinginkan 
oleh pemilih muda, di antaranya: 
kemampuan untuk melakukan perubahan 
(28,7 persen), memimpin di saat krisis (21 
persen), dan membuat kebijakan yang 
inovatif (14,8 persen) serta kompetensi 
lainnya (lihat gambar 7). Kami berpendapat 
bahwa faktor Covid-19 pada batas tertentu 
mempengaruhi cara pandang anak muda 
terhadap kompetensi pemimpin.

Karakter Pemimpin 2024
Laporan Survei Pemilih Muda (17-39 tahun) | Periode Survei 8-13 Agustus 2022

Pemimpin yang jujur/tidak korupsi diminati dan dibutuhkan pemilih muda 
dalam pemilu 2024 nanti.

Q: Menurut Anda manakah di antara karakter pemimpin di bawah ini yang 
paling dibutuhkan untuk memimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang?

Gambar 6
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Faktor inovasi dan kepemimpinan di saat krisis dipandang perlu dalam kepemimpinan ke depan. Apalagi 
tantangan di tingkat domestik dan global ke depan diperkirakan akan menantang dan membutuhkan 
pemimpin yang cepat mengambil keputusan dan mampu memimpin dalam situasi krisis.



Sementara pada aspek isu politik strategis, 
sebagian besar pemilih muda melihat 
isu ekonomi dan korupsi masih menjadi 
isu politik penting yang menarik minat 
mereka. Sebesar 44,4 persen responden 
menaruh perhatian pada aspek peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. (lihat gambar 
8). Isu ekonomi lainnya adalah terkait akses 
terhadap lapangan kerja. 

Hal tersebut menjadi penting mengingat 
sebesar 15,4 persen responden mengaku 
tidak bekerja saat survei dilakukan. Isu 
lainnya adalah terkait pemberantasan 
korupsi sebesar 15,9 persen, demokrasi dan 
kebebasan sipil (8,8 persen), kesehatan (6,2 
persen) dan lingkungan hidup (2,3 persen).

Dengan kondisi tersebut kami mendorong 
agar pemimpin ke depan tetap perlu memberi 
perhatian yang besar pada isu ekonomi, 
apalagi pada tahun ini dunia akan menghadapi 
situasi resesi global. Di tingkat domestik, 
seperti data BPS (2023), pencapaian 
pemerintah dalam bidang ekonomi 
sebenarnya cukup menggembirakan. 

Ekonomi nasional kita tumbuh dari 3,7 
persen pada tahun 2021 menjadi 5,31 
persen pada tahun 2022. Pemerintah juga 
mengalokasikan banyak dana untuk jaminan 
dan bantuan sosial, serta program-program 
peningkatan skill pencari kerja melalui 
Program Kartu Pra-Kerja.
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Kompetensi Presiden 2024
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Kemampuan membuat perubahan

Kemampuan memimpin di saat situasi krisis
Kemampuan membuat kebijakan yang inovatif

Kemampuan mengelola anggaran yang tepat

Kemampuan memutuskan kebijakan yang cepat

Kemampuan berkolaborasi dengan dunia usaha

Kemampuan perencanaan dan eksekusi kebijakan
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Tiga kompetensi utama pemimpin 2024 yang dianggap penting bagi pemilih 
muda (membuat perubahan, memimpin di saat krisis dan inovatif)

Q: Menurut Anda manakah di antara kemampuan (kompetensi) di bawah ini 
yang paling penting dimiliki oleh Presiden Indonesia ke depan?

Kompetensi Utama Calon Pemimpin 2024
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Isu-isu Strategis Anak Muda
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Isu ekonomi masih menjadi isu strategis bagi pemilih muda

Q: Manakah di antara isu-isu sosial dan politik di bawah ini yang paling 
menjadi perhatian Anda dalam pemilu 2024 mendatang?

Isu Strategis yang Menarik Minat Pemilih Muda 
dalam Pemilu 2024

Kesejahteraan Masyarakat

Lapangan Kerja

Pemberantasan Korupsi

Demokrasi dan Kebebasan Sipil

Kesehatan

Lingkungan Hidup
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Salah satu asumsi umum dalam perdebatan 
politik Indonesia ialah menempatkan 
generasi muda sebagai kelompok yang apatis 
pada politik. Pandangan ini patut untuk 
diuji lebih lanjut. Pasalnya sebagai negara 
yang sedang menikmati bonus demografi, 
Indonesia pada saat yang sama juga 
menikmati potensi untuk perubahan politik 
dengan lahirnya generasi baru yang dapat-

-memberikan warna baru pada perpolitikan 
nasional. Survei kami menemukan adanya 
harapan untuk bisa mendorong keterlibatan aktif 
generasi muda dalam politik maupun aktivisme 
politik untuk beberapa tahun ke depan. 

Temuan kami yang mengukur tingkat partisipasi 
politik pemilih muda memberikan setidaknya dua 
gambaran utama.

Pemilih Muda Dan 
Partisipasi Politik Dalam 
Pemilih 



Pertama, dalam kadarnya yang paling 
minimal, partisipasi pemilih muda tergolong 
tinggi dalam pemilihan umum. Kedua, 
terdapat sekelompok generasi muda yang 
memiliki ketertarikan tinggi dalam politik 
dan memerlukan akomodasi partai politik 
untuk bisa terlibat lebih jauh.

Dalam bentuk partisipasi yang paling 
sederhana melalui kotak suara, angka 
partisipasi pemilih dari responden pemilih 
muda dalam survei ini menunjukkan angka 
yang relatif tinggi. Sebanyak 85,9 persen 
mengaku ikut serta memilih dalam pemilu 
2014. Angka tersebut meningkat di tahun 
2019 menjadi 91,3 persen sesuai tangkapan 
survei kami (lihat gambar 9).

Apabila dibandingkan dengan angka riil 
partisipasi pemilih KPU secara keseluruhan, 
angka partisipasi pemilih Pemilu Presiden 
2014 dan 2019 ialah sebesar 69,6 persen 
dan 81,9 persen. Sedangkan untuk Pemilu 
Legislatif angkanya ada di 75,11 persen 
dan 81,69 persen. Dengan demikian bisa 
dikatakan partisipasi politik untuk memilih 
di antara pemilih muda memiliki potensi 
untuk menjadi penggerak utama partisipasi 
pemilih dalam pemilu, terutama ketika 
jumlah mereka semakin dominan.

Harapan utama untuk kelompok pemilih 
muda ialah adanya keterlibatan aktif 
dalam gerakan masyarakat sipil (civic 
engagement) untuk memberikan warna baru 
pada demokrasi Indonesia. Survei kami 
memperlihatkan harapan tersebut memiliki 
potensi asal terdapat saluran yang bisa 
dimanfaatkan oleh generasi muda. Terdapat 
14,6 persen responden mengaku memiliki 
keinginan untuk mencalonkan diri sebagai 
anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 
14,1 persen responden mengaku memiliki 
keinginan untuk mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah (lihat gambar 10).

Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif | 8

Partisipasi Politik
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Tingkat partisipasi pemilih muda meningkat dari pemilu 2014 ke pemilu 2019

Q: Apakah Anda ikut memilih dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019?
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Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilu 2014 dan 2019
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Political Interest
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Keinginan publik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala 
daerah hampir mencapai 15 persen, namun ketertarikan menjadi anggota 
partai sangat rendah.

Q: Bila memiliki kesempatan, apakah Anda memiliki keinginan untuk 
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah?
Q: Apakah Anda menjadi anggota/kader pada organisasi di bawah ini?
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Mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD

Mencalonkan diri sebagai kepala daerah
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Keterlibatan dalam aktivisme sosial 
memperlihatkan ada ceruk generasi muda 
yang dapat menjadi motor penggerak di 
basis komunitasnya. Sebanyak 21,6 persen 
responden mengaku ikut serta dalam 
organisasi kepemudaan, 16,8 persen dalam 
organisasi masyarakat, dan 14,1 persen 
dalam organisasi pelajar atau mahasiswa. 
Meskipun angka tersebut tidak menyentuh 
mayoritas, potensi sekelompok kecil 
generasi muda yang mau terlibat dalam 
kegiatan aktivisme sosial maupun politik 
dapat menjadi motor perubahan politik.

Satu saluran yang cukup jelas perlu 
untuk dibuka lebih luas ialah keterlibatan 
generasi muda dalam partai politik. Survei 
kami mencatat hanya terdapat 1,1 persen 
responden yang mengaku ikut serta dalam 
partai politik maupun organisasi sayap partai 
politik. 

Angka ini mengindikasikan adanya celah antara ketertarikan pada politik dan saluran untuk terlibat 
dalam partai politik. Adanya kelompok generasi muda yang menunjukkan keinginan sebagai politisi 
juga memberikan gambaran bahwa ada potensi regenerasi politisi yang bisa dikapitalisasi oleh partai 
politik.

Selain itu temuan kami juga memperlihatkan bahwasanya daya kritis yang menjadi modal dari generasi 
muda tidak membuat mereka begitu saja menjadi apatis pada politik. Kami menangkap 17,7 persen 
responden mengaku pernah menyampaikan pendapat melalui media sosial, dan terdapat 6 persen 
yang bahkan mengaku pernah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pejabat publik atau 
anggota dewan.

Meskipun masih sangat kecil, kami juga menangkap ada 2,4 persen responden yang mengaku 
pernah memberikan donasi uang untuk kegiatan partai politik. Angka-angka ini perlu dimaknai 
secara substansial di mana ada harapan bahwa kekritisan generasi ini secara umum juga berpotensi 
memberikan mereka motivasi untuk terlibat lebih jauh dalam perdebatan maupun aktivitas politik. 
Generasi ini tentunya sangat beragam dari segi latar belakang sosial ekonomi. Masing-masing dapat 
mengambil peran sesuai dengan kapasitas dan akses pribadi.

Pemilih Muda dan Media Sosial 
Dengan semakin baiknya infrastruktur digital di Indonesia, akses terhadap informasi menjadi lebih 
mudah. Ini membuat generasi muda sekarang cenderung memiliki literasi yang lebih baik terhadap 
informasi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan anak-anak muda mengakses sumber-sumber 
informasi alternatif sebagai penyeimbang informasi yang disajikan oleh media-media konvensional. 
Hal ini pada gilirannya akan mendatangkan pandangan-pandangan yang beragam dalam banyak hal 
karena informasi tidak lagi dikuasai oleh segelintir pihak saja.
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Political Interest
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Keinginan publik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala 
daerah hampir mencapai 15 persen, namun ketertarikan menjadi anggota 
partai sangat rendah.

Q: Bila memiliki kesempatan, apakah Anda memiliki keinginan untuk 
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah?
Q: Apakah Anda menjadi anggota/kader pada organisasi di bawah ini?
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Keikutsertaan Pemilih Muda dalam Organisasi
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Hasil survei menunjukkan bahwa anak muda 
kini menjadikan media sosial sebagai sumber 
referensi informasi utama. Pada tahun 
2018, baru ada 39.5 persen anak muda 
yang mengakses informasi lewat media 
sosial, sementara mereka yang mengakses 
informasi lewat televisi angkanya lebih tinggi 
yakni 41.3 persen. 

Kondisi ini berubah drastis pada tahun 2022 
di mana pemanfaatan media sosial sebagai 
sumber informasi meningkat menjadi 59 
persen, sedangkan akses terhadap televisi 
kini ada di angka 32 persen saja (lihat gambar 
12). Sumber-sumber informasi lain seperti 
berita online hanya berkisar di 8.2 persen 
(2018) dan 6.3 persen (2022). Sementara 
surat kabar, radio, dan podcast menjadi kanal 
informasi yang sangat kecil audiensnya.

Selain itu, penetrasi internet juga terlihat 
semakin baik. Pada 2018, terdapat 86 persen 
anak muda yang mengakses internet dalam 
tiga bulan terakhir. Angka ini meningkat 
menjadi sekitar 93,5 persen pada tahun 
2022 (lihat gambar 13).

Di sisi lain, kepemilikan akun media sosial 
juga cenderung meningkat secara signifikan. 
Aplikasi pengirim pesan yang sangat populer 
seperti Whatsapp mengalami peningkatan 
dari tahun 2017 (70.3 persen), 2018 (91.6 
persen), dan 2022 (98.3 persen). Aplikasi 
media sosial seperti YouTube dan Instagram 
juga meningkat tajam dalam periode yang 
sama. 

Sedangkan Facebook terlihat sedikit 
mengalami penurunan pada tahun 2022 
(84.8 persen) jika dibandingkan dengan 
tahun 2018 (93.1 persen). Aplikasi yang kian 
populer seperti TikTok kini dimiliki sekitar 
56 persen anak muda. Sedangkan pengguna 
Twitter relatif terbatas, yakni di kisaran 20an 
persen (lihat Gambar 14).
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Sumber Informasi
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Terjadi perubahan sumber informasi di mana sebagian besar anak muda 
merujuk media sosial sebagai sumber informasi utama

Q: Manakah diantara sumber informasi di bawah ini yang menjadi rujukan 
utama Anda untuk mendapatkan informasi?
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Akses Internet di Kalangan Pemilih Muda
Laporan Survei Pemilih Muda (17-39 tahun) | Periode Survei 8-13 Agustus 2022

Q: Apakah Anda pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir?
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Jika kita lakukan tabulasi silang antara penggunaan sumber informasi dengan beberapa isu penting 
seperti isu lingkungan, maka kita dapati kecenderungan menarik. Anak muda yang memanfaatkan 
media sosial sebagai sumber informasi utama cenderung percaya bahwa isu perubahan iklim adalah 
hal mendesak yang harus segera ditanggulangi pemerintah (45.7 persen), sedangkan mereka yang 
mengatakan ini bukan isu mendesak adalah 11.6 persen. 

Disisi lain, hanya 24.4 persen anak muda yang mengandalkan televisi yang percaya bahwa isu perubahan 
iklim adalah isu yang penting bagi pemerintah. Sama halnya jika menanyakan seberapa familiar mereka 
dengan isu-isu lingkungan. Anak muda yang mengakses media sosial cenderung memiliki pemahaman 
yang lebih baik tentang isu lingkungan dan perubahan iklim (38.6 persen) dibandingkan mereka yang 
bergantung pada media konvensional (15.2 persen).

Kecenderungan anak muda menggunakan 
media sosial menjadi lebih kritis 
dibandingkan mereka yang mengandalkan 
media konvensional juga terbaca dari 
evaluasi mereka terhadap kondisi ekonomi. 
Mereka yang intensitas menggunakan 
media sosialnya tinggi yang mengatakan 
bahwa kondisi ekonomi saat ini kurang 
baik adalah 34.4 persen. Sedangkan bagi 
mereka yang sedikit intensitas bermedia 
sosialnya adalah 24 persen. Ketidakpuasan 
pengguna media sosial ini terhadap 
kinerja pemerintahan juga lebih tinggi 
dibandingkan dengan pengguna media 
konvensional (15.3 persen berbanding 7 
persen).

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa 
semakin banyak anak muda memanfaatkan 
internet dan media sosial, kecenderungan 
mereka untuk kritis dan memahami isu-
isu penting menjadi lebih tinggi. Hal ini 
mungkin dikarenakan karena mereka 
mendapat pandangan dari berbagai sudut 
pandang yang memperkaya cara pikir 
mereka.

Dari survei ini terlihat bahwa media sosial semakin diandalkan dalam menerima dan membentuk 
informasi di kalangan anak muda. Tentu hal ini akan mendatangkan konsekuensi tersendiri. Berbeda 
dengan model pemberitaan di media konvensional, bentuk informasi di media sosial yang cenderung 
singkat, cepat, dan sederhana serta minim kurasi berpotensi menghadirkan efek negatif jika tidak 
dipahami secara bijak. 

Kesalahpahaman di dunia maya, misinformasi, dan penyebaran berita bohong alias hoax adalah 
beberapa efek prevalensi media sosial yang telah kita rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 
itu, platform media sosial yang saat ini ada perlu dibarengi dengan kemampuan cakap digital dalam 
menggunakan media sosial yang memadai agar generasi muda bisa memanfaatkan potensi digitalisasi 
secara maksimal. 
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Q: Apakah Anda pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir?
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Secara umum survei ini memotret pandangan anak muda yang relatif optimistik terkait isu-isu politik 
menjelang pemilu 2024. Meskipun sedikit mengalami penurunan, dukungan terhadap demokrasi 
masih tinggi, yakni di atas 60 persen. Demikian pula halnya kepuasan terhadap praktik demokrasi 
sehari-hari di mana mayoritas anak muda masih menganggap demokrasi berjalan secara baik. Catatan 
ada pada rendahnya kepercayaan terhadap lembaga perwakilan seperti DPR dan penegak hukum 
seperti KPK dan Polri. Ini memang bukan hal yang baru. Tetapi ini menunjukkan aspek penegakan 
hukum dan dinamika politik kepartaian masih menjadi hal yang dipandang negatif oleh sebagian besar 
kalangan. Diperlukan upaya serius untuk melakukan reformasi dan perbaikan lembaga-lembaga kunci 
di bidang ini demi semakin baiknya kualitas demokrasi Indonesia ke depannya. 

Terdapat perubahan cara pandang pemilih muda dalam melihat pemimpin yang ideal. Pada pemilu 
2019, karakter merakyat dan sederhana adalah dua faktor yang dianggap paling penting dalam diri 
pemimpin. Kedua hal ini dianggap lebih penting daripada citra jujur dan anti-korupsi. Tetapi survei 
terbaru kami menunjukkan pergeseran yang cukup berarti di mana karakter jujur dan anti-korupsi 
menjadi lebih diapresiasi (34,8 persen) ketimbang citra sederhana dan merakyat (15,9 persen). Selain 
itu faktor pengalaman juga mendapat porsi yang lumayan tinggi (16,8 persen). Ini terkonfirmasi 
dengan pertanyaan-pertanyaan terkait kompetensi pemimpin di mana kriteria seperti ‘kemampuan 
membuat perubahan’ dan ‘memimpin di saat krisis’ menjadi dua hal yang paling dianggap penting. 
Dengan begitu, di mata anak muda rekam jejak menjadi penting untuk diperhatikan. Ini mungkin juga 
bisa disandingkan dengan aspek ekonomi mengingat mayoritas anak muda menginginkan peningkatan 
kesejahteraan dan pembuatan lapangan kerja sebagai dua isu strategis yang harus diutamakan. 

Partisipasi politik anak muda juga memperlihatkan citra yang menggembirakan. Tingkat partisipasi 
dalam pemilu terakhir boleh dibilang sangat tinggi, yakni 91,3 persen. Ini menunjukkan suara mereka 
yang strategis mengingat populasi anak muda, sebagai sebuah voting bloc, akan menjadi mayoritas 
dalam pemilu yang akan datang. Selain itu, sekitar 14 persen anak muda memiliki aspirasi untuk 
mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD dan kepala daerah. Ini juga merupakan kabar baik 
mengingat semakin banyak anak muda mencalonkan diri ke dalam jabatan publik, semakin besar 
kesempatan regenerasi kepemimpinan bisa dilakukan. Terkait keaktifan berorganisasi, sebanyak 21,6 
persen mengaku terlibat dalam organisasi kepemudaan, sebanyak 16,8 persen terlibat dalam ormas, 
dan 14,1 persen dalam organisasi pelajar atau mahasiswa. Persentase ini memang belum mayoritas, 
tetapi menunjukkan bahwa sebagian anak muda tetap aktif bergiat di komunitas mereka masing-
masing. 

Terakhir, survei menunjukkan penetrasi media sosial semakin tinggi dan semakin penting dalam 
membentuk dan menyalurkan aspirasi politik anak muda. Anak muda semakin terhubung dengan 
dunia di luar mereka. Mereka menyerap informasi terkait perkembangan global, dan sekaligus 
merefleksikan apa yang kurang dari konteks lokal mereka masing-masing. Perbandingan ini membuat 
mereka cenderung lebih kritis dalam melihat persoalan-persoalan politik sehari-hari. Anak muda yang 
aktif menggunakan sosial misalnya akan cenderung lebih kritis terhadap isu-isu lingkungan. Mereka 
yang menyatakan lebih sering mengakses informasi lewat internet daripada televisi juga melaporkan 
tingkat kritisisme yang lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah. Ini mengingat mereka lebih terekspos 
dengan beragam berita-berita yang ada, bukan semata-mata bergantung dari satu sumber saja. Untuk 
itu, diperlukan kecermatan anak muda dalam memilah-milah informasi di dunia maya sekaligus upaya 
mitigasi dari pembuat kebijakan agar ruang digital kita menjadi lebih aman dan kondusif untuk berbagi 
informasi.

Penutup
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