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Abstrak 

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis kecenderungan politik calon legislative 

perempuan yang memutuskan pencalonan melalui partai NasDem. Partai NasDem merupakan 

partai baru, terkenal dengan politik anti mahar selain itu beberapa calon legislatif perempuan 

dahulu merupakan kader partai lain. Penelitian ini menggunakan Teori Formasi Preferensi 

dalam Ilmu Politik dari James N. Druckman dan Arthur Lupia. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif melalui wawancara kepada informan lalu dilakukan analisis sesuai dengan 

data yang diperoleh. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi calon 

legislatif perempuan dalam memutuskan pencalonan  pada partai NasDem yakni persamaan 

ideologi dan visi misi, politik anti mahar, personalisasi ketua umum, suka dan ingin berjuang 

bersama partai. Beberapa pembentukan preferensi politik menggunakan metode memori dan 

online serta preferensi politik calon legislatif perempuan tergolong dalam preferensi politik 

yang rasional. 

Kata Kunci: Preferensi Politik, Calon Legislatif Perempuan, Partai Politik 

Abstract  

This study explains and analyzes political preference of women legislative candidates 

affiliated to the NasDem party in Surabaya. NasDem is a new party,  konwn as a politics 

without dowry, several women legislative candidates were from other parties. This research 

uses the preference formation in political science theory from James N. Druckman and Arthur 

Lupia. The study uses qualitative methodology by conducting interviews with informans, and 

then analyzed according to the data. The findings of the study that there are factors that 

influence political preference of women legislative candidates affiliated with the NasDem 

party is ideological equality and vision and mision, politics without dowry by the NasDem 

party, personalize the general chairman, like and they become fasasiated to the party structure 

and want to fight with the NasDem party. Some political preference formations of woman 

legislative candidates are using memory and online methods, and political preference of 

woman legislative candidates belong to rational political preferences. 
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Pendahuluan  

Keterlibatan perempuan dalam politik diperlukan dalam merepresentasikan suara 

perempuan-perempuan, dengan ini pemerintah mengupayahkan adanya keadilan geender 

melalui keterlibatan perempuan dalam pemerintahan seperti diberlakukannya UU No 12 

Tahun 2003 mengenai pemilihan umum, yang berisi adanya kehendak dari pemerintah 

mengenai kuota pencalonan perempuan miniman 30%. Banyak pihak memberikan asumsi 

kebijakan tersebut dikatakan “setengah hati”, asumsi tersebut beralasan karena keikutsertaan 

perempuan dalam kursi pemerintahan maupun pencalonan merupakan adanya paksaan untuk 

pencalonan dan bukan merupakan adanya keinginan untuk merespon persoalan mengenai 

gender (Siti & Anik, 2005). 

Partai politik memiliki peran sebagai kendaraan menuju pemerintahan, Ranney dan 

Kendal (1956) mendefinisikan partai politik sebagai kelompok masyarakat yang memiliki 

tingkat otonomi tinggi serta adanya tujuan dalam pencalonan dan keikutsertaan pada 

pemilihan umum dengan untuk mendapatkan serta menjalankan kontrol dibirokrasi dan 

kebijakan publik. Salah satu partai peserta pemilu 2019 yaitu partai NasDem yang merupakan 

partai baru dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Jakarta, salah satu program kerja partai 

NasDem yakni Indonesia Memanggil dimana bagi siapapun yang ingin berjuang bersama, 

partai NasDem siap menerima siapapun namun tentunya terdapat seleksi-seleksi yang 

dilakukan oleh partai. Adanya latar belakang yang beragam pada calon legislatif perempuan 

partai NasDem diantaranya beberapa calon legislatif perempuan merupakan mantan kader 

dan calon legislatif partai lain yaitu PKPI, selain itu terdapat calon legislatif yang memiliki 

latar keluarga partai PDIP serta pernah menjadi kader pada partai tersebut. Terdapat calon 

legislatif perempuan yang pernah bergabung dengan organisasi sayap partai Gerindra yakni 

Gema Citra, partai NasDem dikenal dengan politik tanpa mahar yang mana tidak adanya 

transaksi dalam pencalonan calon legisltif, selain anggota perempuan DPRD Kota Surabaya 

periode 2014 tidak ada yang berasal dari partai NasDem. Dengan berbagai fenomena tersebut 

perlu diketahui faktor yang melatarbelakangi calon legislatif perempuan partai NasDem Kota 

Surabaya memutuskan keterlibatannya sebagai calon legislatif pada partai NasDem dan juga 

bagaimana pembentukan preferensi politik tersebut. Berikut adalah tabel DCT calon legislatif 

perempuan partai NasDem Kota Surabaya beserta daerah pemilihannya. 
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Daftar Calon Tetap Calon Legislatif Perempuan Partai NasDem Kota Surabaya pada 

Pemilu 2019 

No 
Nama Calon Legislative NasDem DPRD Kota 

Surabaya 
Daerah Pilihan 

1. Hj. Dyah Widyastuti 
1 (Bubutan, Genteng, 

Gubeng, Krembangan, 

Simokerto dan Tegalsari) 

2. Dra. Sudarwati, MM 

3. Endang Rini Asih 

4. Lea Juliana 

2 (Kenjeran, Pabean 

Cantian, Semampir dan 

Tambaksari) 

5. Satriyani Absari Astuti 

6. Siti Chamaria Mislan 

7. Zulaikha Rahmania 

8. S. Kusmi Listyani 3 (Bulak, Gunung Anyar, 

Mulyorejo, Rungkut, 

Sukolilo, Tenggilis Mejoyo 

dan Wonocolo) 

9. Eny Kusnianingsih, SE 

10. Damayanti, ST 

11. Dra. Tutik Hidajati 
4 (Gayungan, Jambangan, 

Sawahan, Sukomanunggal 

dan Wonokromo) 

12. Dra. Sulistyowati 

13. Novita Sari Eka W, ST 

14. Susiati 5 (Asemrowo, Benowo, 

Dukuh Pakis, 

Karangpilang, Lakarsantri, 

Pakal, Sambikerep, Tandes 

dan Wiyung) 

15. Darti 

16. Agnes Sitynat Lase 

Sumber: kpusurabayakota.go.id, 2018  

Penelitian yang terkait tentang preferensi politik calon legislatif perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif  yakni penelitian Putri Nadiyatul Firdausi (2014) dimana 

kelembagaan formal dapat mempengaruhi preferensi politik anggotanya, sedangkan 

kelembagaan informal tidak mempengaruhi preferensi politik anggota di desa Sumberejo 

Lumajang. Perilaku memilih dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari mengenai 

kecenderungan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum dan alasan seseorang dalam 

menentukan preferensinya (Plano, Ringgs & Robin, 1985). Terdapat tiga pendekatan dalam 

perilaku memilih yaitu sosiologis yang terfokus pada pembentukan preferensi dipengaruhi 

oleh hubungan geografis juga demografis, pendekatan ekonomi lebih mempertimbangkan 

keuntungan dan pemilih dalam kategori ini merupakan individu yang rasional, selanjutnya 
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pendekatan psikologis yang lebih mempertimbangkan loyalitas dan jarang berpindah 

terhadap pilihan politiknya (Jack dalam Rochimah, 2009). Dalam penelitian Ananias (2017) 

menyatakan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat etnis 

Timor pada pemilihan umum legislatif di Kupang 2014 yakni kesamaan etnis, identifikasi 

partai, kesesuaian program partai dan politik uang yang termasuk dalam pendekatan 

rasionalitas. Kecenderungan  masyarakat di lingkungan IV kelurahan perkebunan Sipare-Pare 

dalam memilih bupati 2008 yakni faktor kepribadian, faktor ideologi atau keagamaan, dan 

program yang disampaikan oleh calon legislatif (Sandra, 2008). Banyak faktor bagi 

perempuan dalam memutuskan pilihan politiknya seperti pada pemilihan anggota DPRD kota 

Medan 2014 yakni pada pendekatan sosiologis yang melihat agama dan keluarga, dalam 

pendekatan psikologis dimana melihat sosok calon legislatif yang bersih dari isu-isu negatif 

yang beredar di masyarakat, pada pendekatan rasionalitas dengan melihat kualitas calon 

legislatif yang dapat dilihat dari visi misinya pada pencalonan tersebut (Habibie, 2017). 

Terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku memilih perempuan di Mojokerto dalam 

pemilihan umum legislatif 2014 di Kota Mojokerto yakni pada pendekatan sosiologis seperti 

agama, jenis kelamin, asal daerah, organisasi profesi, pada pendekatan psikologis seperti 

kedekatan emosional seperti keluarga, adanya jabatan formal, penampilan menarik serta 

adanya integritas, pada pendekatan rasional seperti pertimbangan pengalaman dan penilaian 

mengenai keberhasilan seorang calon legislatif dalam berorganisasi (Irtanto, 2015). Secara 

umum terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi preferensi politik seseorang dalam 

menentukan pilihan politiknya juga pembentukan preferensi tersebut, dalam penelitian ini 

akan menunjukkan faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi politik perempuan disertai 

dengan pembentukan preferensi politiknya karena dalam penelitian sebelumnya secara garis 

besar membahas mengenai perilaku memilih individu atau masyarakat dalam pemilihan 

umum, namun pada penelitian ini lebih fokus pada kecenderungan atas pilihan politik 

seorang calon legislatif dalam bergabung dan menjadi calon legislatif di suatu partai politik. 

Pada Yayasan Jurnal Perempuan menyatakan keikutsertaan perempuan dalam politik 

dapat memperbaiki persoalan-persoalan termasuk persoalan politik di suatu pemerintahan 

misalnya Bank Indonesia telah melakukan studi yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

yang erat antara perempuan yang tergabung dalam pemerintahan dengan rendahnya angka 

korupsi, faktanya di negara-negara yang keikutsertaan perempuan tergolong tinggi di 

pemerintahan angka korupsi termasuk sangat rendah contohnya di negara Skandinavia yang 

mana adanya hubungan baik antara perempuan yang ikut serta dalam pemerintahan dengan 
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tingkat kesejahteraan di negara tersebut, dimana Skandinovia adalah negara yang memiliki 

angka korupsi paling rendah serta dapat dikatakan sebagai negara yang makmur. Fenomena 

tersebut jika diterapkan di Indonesia yang mana keikutsertaan perempuan di pemerintahan 

yang tinggi dapat berpengaruh pada kebijakan politik yang mengarah pada perempuan dan 

anak serta mungkin akan mampu menurunkan angka korupsi di Indonesia dalam 

mewujudkan negara yang sejahtera. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fokus penelitian adalah untuk 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan calon legislatif perempuan 

memilih partai NasDem dalam pencalonannya. Subjek pada penelitian ini yakni tujuh calon 

legislatif perempuan yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai DCT dan ketua DPD partai 

NasDem Kota Surabaya. Untuk memperoleh hasil penelitian dilakukan wawancara dan 

pengelompokan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Analisis 

data dengan melakukan pengelompokan data-data sehingga mampu menjawab rumusan 

masalah. 

Preferensi Politik 

Dalam Jurnal Formasi Preferensi yang ditulis oleh James N. Druckman dan Arthur 

Lupia menjelaskan dalam pembentukan preferensi politik individu terdapat dua model yang 

dapat digunakan yakni model memori dan online, preferensi politik pada dasarnya dapat 

dipengaruhi oleh informasi-informasi yang ada. Pada model memori preferensi dibentuk oleh 

memori individu dimana individu untuk menentukan preferensinya mampu menjelaskan 

secara spesifik mengenai preferensi politiknya tersebut. Sedangkan dalam model online 

individu memiliki kelemahan dalam mengingat informasi sehingga individu dapat 

mmembentuk preferensi politiknya namun tidak dapat menjelaskan mengenai pilihannya. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi preferensi politik seperti yaitu keikutsertaan 

berpolitik, adanya interaksi dengan keluarga maupun di masyarakat, ideologi, sertapengaruh 

identifikasi partai politik (Lenk dalam Evangela&Theodore, 2016). Dalam pengambilan 

keputusan menurut Weber (1972) rasionalitas dibedakan menjadi dua yaitu rasionalitas nilai 

dan rasionalitas tujuan, rasionalitas nilai diartikan sebagai orientasi nilai yang didasarkan 

pada nilai-nilai seperti etika, moralitas, agama, kesukaan, asal usul dan lain-lain, yang mana 

seorang individu  mengambil keputusan atas dasar nilai yang dipegang bukan berdasarkan 

tujuan yang akan dicapai. Sedangkan rasionalitas tujuan diartikan sebagai orientasi keputusan 

yang didasarkan oleh tujuan akhir yang mana individu dapat dikatakan rasional jika 
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keputusan tersebut mampu mendukung tujuan akhir. Menurut Lindenberg (1985) rasionalitas 

berasal dari konsep individu yang memiliki preferensi lalu adanya kendala dalam 

pengambilan keputusan, konsep tersebut didasarkan dengan sikap individu yang egois, penuh 

perhitungan dan memiliki maksud untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini dimaksudkan 

ketika seorang individu mampu untuk memaksimalkan keuntungan dan mampu menekan 

biaya maka hal tersebut dapat dikatakan rasional, dan sebaliknya ketika individu tidak 

melakukan perhitungan atau pertimbangan mengenai untung rugi dalam pengambilan 

keputusan yang mana dalam perspektif ini individu dianggap sebagai makhluk yang tidak 

rasional. (Firmanzah, 2008) 

Preferensi Politik Calon Legislatif Perempuan Partai NasDem Surabaya 

Dalam memutuskan pilihan politiknya, terdapat pertimbangan atau faktor tersendiri 

bagi calon legislatif perempuan sehingga terbentuk preferensi politik tersebut, dalam 

pembentukan preferensi politik perlu untuk diketahui untuk membuktikan isu-isu yang 

beredar di masyarakat tentang kebijakan pemerintah dengan adanya kebijakan batas kuota 

pencalonan calon anggota legislatif perempuan minimal 30%. Dimana terdapat banyak 

asumsi yaitu keikutsertaan perempuan berpolitik dalam pencalonan hanya sebatas memenuhi 

kuota tersebut, dengan penelitian ini dapat menjawab alasan calon legislatif perempuan 

memutuskan pencalonannya yang terfokus pada partai NasDem. 

Berbagai faktor yang melatarbelakangi calon anggota legislatif perempuan 

memutuskan pencalonannya sebagai anggota legislatif pada parti NasDem Surabaya  yaitu 

pertama, persamaan ideologi dan visi misi antara calon legislatif perempuan dengan partai 

NasDem dimana ideologi partai NasDem menurut Surya Paloh yaitu nasionalis yang religius 

dimana ingin menjaga kutuhan NKRI juga nilai-nilai religious, selain itu gerakan restorasi 

yang dikenal sebagai sembohyan partai NasDem memiliki makna ingin menguatkan dan 

melakukan perubahan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Calon 

legislatif perempuan menyatakan memiliki ideologi dan visi misi yang sejalan sehingga 

memutuskan dalam pencalonannya melalui partai NasDem seperti salah satu calon 

menyatakan memiliki jiwa nasionalis yang tinggi dimana tidak memandang perbedaan antar 

SARA yang mana termasuk dalam nilai-nilai nasionalis yang diterapkan pada partai NasDem. 

Latar belakang salah satu calon legislatif perempuan dalam pencalonannya yaitu ingin 

membantu rakyat kecil dimana hal tersebut sesuai dengan visi misi partai NasDem yakni 

menciptakan demokrasi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Dan juga salah satu visi 
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misi calon legislatif perempuan dalam pencalonannya yakni fokus terhadap pendidikan yang 

mana ingin membatu pemerataan biaya pendidikan serta ingin memberikan solusi pendidikan 

bagi masyarakat yang dirasa tidak mampu mengenyam pendidikan, hal ini sejalan dengan visi 

misi partai NasDem yaitu menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa, untuk 

mewujudkan hal tersebut maka terdapat sistem yang menjamin hak memperoleh pendidikan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa persamaan ideologi dan visi misi tersebut 

menjadikan alasan calon legislatif perempuan memutuskan pencalonannya melalui partai 

NasDem. 

Kedua, politik tanpa mahar yang diterapkan oleh partai NasDem, dimana hal tersebut 

sangat menguntungkan bagi calon legislatif dalam segi perekonomian yang mampu 

meringankan biaya dalam pencalonannya. Partai NasDem tidak menerapkan adanya transaksi 

politik, jual beli kursi dan lain sebagainya seperti yang diungkapkan Surya Paloh dalam 

pidatonya bagaimana mengerikannya politik transaksional yang marak terjadi di Indonesia. 

Adanya politik tanpa mahar yang diterapkan oleh partai NasDem menjadi pilihan calon 

legislatif dalam pencalonannya yang berafiliasi pada partai NasDem.  

Ketiga, personalisasi ketua umum partai NasDem yaitu Surya Paloh dimana Surya 

Paloh tidak berambisi dalam pencalonan sebagai Presiden Indonesia, dimana calon legislatif 

perempuan menilai hal tersebut sebagai nilai plus bagi seorang pemimpin partai. Sifat dan 

karakter Surya Paloh dengan tidak adanya keinginan dalam pencalonan Presiden mampu 

menarik perhatian calon legislatif perempuan dalam memandang partai NasDem dengan baik. 

Dengan adanya pandangan mengenai personalisasi yang ada pada Surya Paloh mampu 

menjadi preferensi bagi pencalonan calon legislatif perempuan dalam berafiliasi pada partai 

NasDem. 

Keempat, suka terhadap partai dan juga keinginan dalam berjuang bersama partai 

NasDem dimana calon legislatif perempuan dalam pencalonannya melalui partai NasDem 

karena ingin berjuang bersama partai NasDem sebagai kader maupun di DPRD. Selain itu 

partai NasDem juga merupakan partai bersih yang akan berjuang membawa partai NasDem 

termasuk dalam tiga besar di Indonesia, keinginan dalam mewujudkan restorasi sebagai 

sembohyan partai NasDem dan melihat struktur partai NasDem yang teratur dan rapi 

membuat calon legislatif perempuan memutuskan pencalonannya melalui partai NasDem. 

Berbagai latar belakang yang mempengaruhi pencalonan calon legislatif perempuan 

partai NasDem Kota Surabaya yakni adanya keinginan dalam memperjuangkan hak 
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perempuan dan anak-anak, dimana calon legislatif perempuan merasa dapat membantu 

korban KDRT atau penelantaran anak hanya sebatas menemani lapor kepada aparat 

kepolisian namun tidak dapat secara langsung membantu melalui kebijakan-kebijakan bagi 

masyarakat yang merasa kurang diperhatikan. Selanjutnya calon legislatif perempuan 

menjelaskan bahwa dalam membatu rakyat kecil hanya dapat melalui uang, namun dengan 

keterbatasan uang yang ada calon legislatif perempuan ingin membantu rakyat kecil melalui 

kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Selain itu adanya loyalitas terhadap partai seperti ingin 

berjuang bersama partai dalam pemerintahan, gemar sosialisasi dengan masyarakat 

khususnya perempuan dan bergabung dengan berbagai organisasi masyarakat, sehingga 

muncul keinginan dalam menyampaikan serta merepresentasikan aspirasi-aspirasi perempuan 

yang dirasa kurang diperhatikan. Yang terakhir yakni, ingin memperjuangkan keadilan 

gender dimana saat ini dirasa kurang adanya keadilan misalnya dalam lingkup PKK yang 

mana kurang adanya keadilan dalam upah, upah yang didapat tidak berbanding sama dengan 

kerja keras yang dilakukan oleh anggota PKK dengan ini perlu adanya keadilan bagi 

perempuan. Beberapa latar belakang calon legislatif perempuan partai NasDem dapat 

disimpulkan bahwa adanya keinginan dalam merepresentasikan kepentingan perempuan dan 

anak-anak, membantu rakyat kecil, loyalitas terhadap partai, gemar sosialisasi dan adanya 

keinginan dalam memperjuangkan keadilan gender. 

Keterlibatan Perempuan Dalam Politik 

Politik dapat dikatakan identik dengan laki-laki sedangkan perempuan tidak memiliki 

kewajiban dalam berkecimpung di dunia politik, dengan berjalannya waktu adanya 

pembuktian bahwa banyak perempuan dapat terlibat ke dunia politik dengan keberhasilan 

yang dicapainya misalnya di Indonesia mantan Presiden Megawati, Gubernur Jawa Timur 

yaitu Khofifah, Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani, Menteri Perlautan dan Perikanan yaitu 

Susi Pudjiastuti dan lain-lain. Beberapa calon legislatif perempuan partai NasDem 

menyatakan pandangannya tentang perempuan yang memutuskan untuk berkecimpung dalam 

politik dan juga adanya kebijakan pemerintah mengenai kuota pencalonan perempuan 

sebanyak 30%. 

Banyak asumsi yang menyatakan bahwa perempuan hanya cukup untuk mengurus 

rumah tangga dan anak, namun dengan berjalannya waktu selain mengurus rumah tangga 

perempuan juga diharapkan mampu berkecimpung dalam politik. Dengan keterlibatannya 

sebagai wakil rakyat diharapkan mampu menyuarakan dan mendengar aspirasi dari 
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masyarakat khususnya bagi perempuan dengan harapan adanya kesetaraan gender yang 

selama ini dirasa kurang meratanya kesetaraan gender misalnya bagi ibu-ibu PKK yang tidak 

adanya keadilan dalam upah dan kinerja yang dilakukan dimana upah yang didapat dengan 

kinerja yang diberikan tidak sebanding, dengan ini diperlukan keterlibatan perempuan untuk 

membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap perempuan. 

Pendidikan politik juga penting bagi perempuan karena keterlibatan perempuan tidak 

dalam merealisasikan kebijakan kuota perempuan 30% namun harus adanya pendidikan 

politik serta kesadaran bagi perempuan bahwa keterlibatannya sebagai representasi 

perempuan di masyarakat. Jika suara perempuan ingin didengar dan diperjuangkan maka 

perempuan harus ikut terlibat dalam politik sebagai wakil rakyat agar mampu menjalankan 

fungsinya sebagai pengubung antara rakyat dengan pemerintah. Adanya kebijakan kuota 

pencalonan sebanyak 30% yang merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan 

keikutsertaan perempuan dalam berpolitik mendapat banyak sambutan positif serta dukungan 

terhadap kebijakan tersebut sebagai langkah pemerintah yang mampu menyetarakan keadilan 

gender. Perempuan yang terjun dalam politik dapat dikatakan memiliki wawasan yang luas 

dan juga keterlibatan perempuan dalam berpolitik juga mampu memberikan banyak wawasan 

baru. 

Kesimpulan 

Kebijakan pemerintah tentang adanya keikutsertaan perempuan dalam pencalonan 

sebanyak 30% mampu memberikan respon positif bagi perempuan yang ingin 

merepresentasikan kepentingan perempuan dan anak karena laki-laki dan perempuan 

memiliki pemikiran serta sudut pandang yang berbeda. Partai NasDem merupakan partai baru 

dalam pemilihan umum di Indonesia yang mana baru dua kali menjadi partai peserta 

pemilihan umum, partai NasDem dikenal dengan gerakan restorasi yang menginginkan 

adanya perubahan yang kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai 

NasDem dapat dikatakan pantas bagi anak muda atau perempuan yang ingin bergabung 

dalam organisasi politik atau mencalonkan sebagai calon legislatif melalui partai NasDem, 

melihat perbandingan DCT KPU Kota Surabaya pada pemilihan umum 2014 dan 2019 

dimana hanya terdapat 3 calon legislatif perempuan incumbent sedangkan 16 orang yakni 

calon legislatif baru. Setiap individu memiliki kecenderungan dalam memutuskan pilihan 

politiknya termasuk dalam memilih suatu partai politik, calon individu tentunya juga 

memiliki visi misi dalam pencalonannya yang mana nantinya visi misi tersebut dapat 
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terealisasikan ketika calon legislatif telah resmi menjadi anggota legislatif. Bagi calon 

legislatif perempuan tentu adanya pertimbangan dalam memutuskan terjun ke dunia politik 

karena perempuan memiliki tanggung jawab utama yakni mengurus rumah tangga.  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi preferensi politik calon legislatif 

perempuan partai NasDem yaitu adanya kesamaan ideologi dan visi misi antara calon 

legislatif perempuan dengan partai NasDem dimana partai NasDem berideologi nasionalis 

yang dapat dilihat dari persamaan visi misi pencalonan serta ideologi calon legislatif 

perempuan, personalisasi ketua umum partai NasDem yaitu Surya Paloh yang tidak berambisi 

dalam pencalonan presiden Republik Indonesia yang dapat menjadi inspirasi bagi calon 

legislatif perempuan partai NasDem, politik tanpa mahar dimana tidak adanya transaksi 

politik dalam pencalonan, serta suka terhadap stuktur partai yang tertata atau partai NasDem 

yang bersih membuat calon legislatif memutuskan pencalonannya pada partai tersebut serta 

adanya  keinginan dalam berjuang bersama partai NasDem di pemerintahan. Dalam 

pembentukan preferensi politik beberapa calon legislatif menggunakan model memori dan 

online dimana beberapa calon legislatif perempuan mampu menyebutkan dan menjelaskan 

secara spesifik mengenai pembentukan preferensi politik yang berafiliasi pada partai NasDem 

misalnya politik anti mahar, personalisasi ketua umum, suka terhadap partai berserta struktur 

partai dan keinginan berjuang bersama partai NasDem, namun beberapa calon legislatif 

perempuan faktor preferensi politik mengenai persamaan ideologi dan visi misi antara partai 

dengan calon legislatif sebagian pembentukan preferensinya menggunakan model memori  

yang dapat menjelaskan mengenai ideologi serta visi misi yang sejalan, politik anti mahar, 

personalisasi ketua umum dan pengaruh partai. Beberapa calon legislatif perempuan dalam 

pembentukan preferensinya menggunakan model online karena beberapa calon legislatif 

menyatakan bahwa preferensinya dipengaruhi oleh persamaan ideologi namun tidak dapat 

menjelaskan secara spesifik mengenai ideologi partai NasDem. 

Preferensi calon legisltif perempuan termasuk dalam preferensi politik rasional 

dimana preferensi politik anti mahar dapat dikatakan menguntungkan bagi calon legislatif 

perempuan karena pilihan politiknya meminimalkan biaya dan memaksimalkan 

keuntungannya dimana tidak adanya transaki atau jual beli kursi dalam pencalonan calon 

legislatif yang mana dalam segi ekonomi hal tersebut sangat menguntungkan. Persamaan 

ideologi dan visi misi merupakan preferensi politik yang rasional karena mempertimbangkan 

nilai-nilai yang menjadi landasan partai NasDem, selain itu personalisasi ketua umum dan 
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kesukaan terhadap partai juga termasuk dalam preferensi rasional karena juga 

mempertimbangkan nilai-nilai yang ada pada etika, moralitas bapak Surya Paloh serta nilai-

nilai yang ada pada partai NasDem.  
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