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Kawula17.

Terbentuknya Kawula17

Kawula lahir atas kekhawatiran sekaligus harapan kami, para
peneliti di BOI Research, untuk meningkatkan partisipasi anak
muda di arena politik. Politik yang kami bayangkan tidak melulu
tentang jalur formal, tetapi juga untuk memahami pilihan politik
yang termanifestasi dalam daily life choices masing-masing.

Untuk itulah kami menginisiasi terbentuknya Kawula17. Kawula17
adalah upaya independen dan non-partisan yang berkolaborasi
dengan para peneliti, akademisi, dan organisasi lainnya yang secara
aktif memantau kondisi politik Indonesia. Melalui Kawula17, kami
berharap masyarakat Indonesia, terutama anak muda, dapat
memahami preferensi politiknya dan mendorong terbuka
kembalinya ruang-ruang diskusi di ranah publik.

Apa itu Kawula17?

Kawula17 adalah Voting Advice Application (VAA). Dalam Kawula17,
para pemilih akan menentukan posisinya di masing-masing isu,
yang kemudian akan diterjemahkan melalui kedekatan pilihan
mereka dengan partai politik* Indonesia saat ini. Pertanyaan yang
diberikan dalam VAA Kawula berbasiskan isu/kebijakan yang saat
ini sedang dibahas publik dan pemerintah.

Bagaimana VAA Kawula17 bekerja?

Seperti VAA pada umumnya, beberapa set pertanyaan disediakan
bagi para users. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi isu maupun
kebijakan yang saat ini sedang dibahas di DPR, serta ramai di
kalangan publik. Contohnya, perpanjangan masa jabatan presiden,
pemindahan ibu kota negara, penggunaan energi terbarukan, dan
lain-lain. Pemetaan posisi partai politik* dilakukan di masing-
masing isu. Posisi ini didapatkan melalui desk research di portal
berita maupun konfirmasi langsung dengan perwakilan partai.

Setelah posisi-posisi partai teridentifikasi, kuesioner disebar melalui
survei online untuk kalangan publik. Dari jawaban-jawaban yang
terkumpul, Kawula17 mencoba untuk memetakan pilihan publik
dengan sikap partai politik di masing-masing isu yang tersedia.

3
* Partai politik merujuk pada 12 partai dan Partai Hijau Indonesia (PHI). 12 partai terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 
Partai Gerindra, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
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desain grafis, serta ketertarikan
di dunia politik. Sebagai peneliti,
Grace mampu untuk
melakukan analisis data secara
akurat dan interpretasi hasil
penelitian kuantitatif maupun
kualitatif yang bermanfaat.
Grace juga cakap dalam
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Secara umum, sikap PBB terhadap beberapa isu/kebijakan terkini paling
relevan dengan pandangan publik saat ini.

Apa yang kami lakukan?

Mengikuti pilot survei kami pada Oktober 2021, pada tahun 2022 ini
kami telah melakukan dua survei di kalangan umum. Dari survei
ketiga ini, 600 responses terkumpul dari seluruh Indonesia.

Dalam survei ketiga, 10 topik besar berhasil dikumpulkan dari
periode di bulan Juni 2022, yang sedang ramai diperbincangkan
oleh media dan partai politik. Beberapa topik tersebut antara lain
membahas mengenai kualitas pendidikan, hak asasi manusia
(HAM), kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual,
sahnya pernikahan beda agama, pemilihan umum, masalah
lingkungan dan lainnya. Topik lain dan pembahasan secara
lengkap dapat ditemukan di bagian “Preferensi berbasis isu”.

Preferensi publik terhadap partai politik

Setiap isu terdiri dari tiga pernyataan (kolom kiri, netral dan kolom
kanan) dan skor diberikan di masing-masing pernyataan tersebut.
Tiap-tiap skor kemudian diberikan pada partai politik sesuai
dengan sikap/pilihan partai di masing-masing isu. Skor inilah yang
kemudian menjadi alat analisis Kawula untuk menentukan dan
memetakan sikap user, baik secara individu maupun keseluruhan,
dan preferensinya terhadap 13 partai politik.

Baik di level individu maupun keseluruhan, besar-kecilnya skor
partai (dalam skala 0 sampai 100) mengartikan kedekatan
preferensi user(s) dengan pandangan partai politik di isu-isu yang
tersedia.

Berdasarkan dari hasil survei ketiga, ada 3 topik penting yaitu isu
pendidikan, HAM, masalah gender dan penghapusan kekerasan
seksual. Preferensi publik terhadap topik yang dibahas di survei ini
lebih banyak yang sesuai dengan sikap partai poltik berbasis
keagamaan, seperti PBB (42.0), PKS (39.5), dan PPP (39.5).

Sebaliknya, sikap Demokrat (28.9), PAN (28.9), PKB (28.5) dan PDI-P
(26.7) terhadap 10 topik besar di bulan Juni 2022, kurang sesuai
dengan pandangan sebagian besar publik saat ini.

5

Index
PBB 42.0
PKS 39.5
PPP 39.5

Gerindra 38.8
Perindo 38.4

PHI 37.4

PSI 33.6
Nasdem 32.9
Golkar 29.3

Demokrat 28.9
PAN 28.9
PKB 28.5

PDI-P 26.7
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Partai politik di Kawula17

Demokrat Gerindra Golkar Nasdem PAN

PBB

PDI-P

Perindo PHI*

PPPPKB PKS

PSI

Perwakilan partai
(DPR, SekJen, ThinkTank)

Portal berita

Keterangan:

Pemetaan posisi partai politik
ditentukan dari publikasi

media massa. Selain itu, jika
memungkinkan verifikasi

dengan perwakilan partai juga 
dilakukan secara langsung.

*PHI belum terdaftar secara resmi 
sebagai partai politik.
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Dalam membahas mengenai pernikahan beda agama, hasil
menunjukkan bahwa 6 dari 10 menyetujui regulasi pernikahan
berdasarkan hukum agama. Terkait isu agama lain yang dibahas, 6
dari 10 juga merasa bahwa tidak perlu ada penyesuaian dengan
suara adzan, sementara 2 dari 5 mengambil posisi netral dalam
menanggapi perubahan logo halal.

Kemudian mengenai masalah lingkungan, 2 dari 5 orang setuju
terhadap perubahan ketergantungan penggunaan bahan bakar
fosil menjadi energi terbarukan dan berkelanjutan. Sementara, 3
dari 5 orang belum menentukan posisi atau lebih memilih
penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian, 2 dari 5 orang juga
masih belum menentukan posisi dalam menanggapi isu
penggunaan dana PEN untuk pemindahan ibu kota (IKN) dan
dampaknya terhadap lingkungan.

Terkait isu pemilihan umum, kurang lebih 4 dari 10 orang
mendukung calon presiden yang independen dan perubahan
aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan
wakilnya. Jumlah yang sama berpendapat bahwa perpanjangan
masa presiden lebih dari dua periode harus dihindari. 1 dari 2
merasa bahwa hal tersebut dapat berisiko terhadap
penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, mengenai isu keterlibatan
Indonesia dalam perang Rusia-Ukraina suara publik didominasi
oleh mereka yang memilih posisi netral.

Apa temuan kami?

Tingkat kepentingan tiap isu

Dari 10 topik yang dibahas dalam survei ketiga kami, terdapat
beberapa isu yang mendapat lebih banyak perhatian publik.
Peningkatan kualitas pendidikan, masalah gender dan
penghapusan kekerasan seksual, serta hak asasi manusia
merupakan topik yang dianggap penting oleh masyarakat saat ini.

Pandangan publik mengenai isu/kebijakan saat ini

Secara umum, masyarakat memiliki opini yang kuat di beberapa
topik tertentu. Topik-topik di antaranya adalah penanganan
kekerasan seksual, pernikahan berdasarkan hukum agama, serta
program beasiswa untuk menunjang pendidikan.

Terkait isu gender dan kekerasan seksual, 6 dari 10 menganggap
bahwa konsensual seks bagi pasangan yang belum menikah
merupakan tindakan yang seharusnya dilarang dan diregulasi oleh
pemerintah. 7 dari 10 juga berpendapat bahwa kasus kekerasan
seksual yang terjadi di institusi pendidikan sebaiknya ditangani
oleh lembaga independen. Lebih lanjut, institusi yang
menyembunyikan kasus atau gagal melindungi korban harus
diproses secara hukum. Publik juga mengarahkan dukungannya
terhadap peningkatan kualitas pendidikan pelajar Indonesia
melalui pelaksanaan program beasiswa.

7
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Desain penelitian

Methodology

Computer-assisted self 
interviewing (CASI)

24 Juni – 17 Juli 2022

Fieldwork period

1. Memahami aspirasi publik mengenai 
beberapa isu yang sedang dibahas oleh 
pemerintah maupun DPR.

2. Untuk membantu publik mengetahui 
pilihan politik.

Research objective

n = 600 responden*
Umur: 18 – 44 tahun
Area:  Indonesia

Sampling

*representatif untuk Indonesia
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Laki-laki 49%
Perempuan 48%
Menolak untuk 
Mengatakan 4%

Jawa 56%
Sumatera 19%
Nusa Tenggara 8%
Kalimantan 8%
Sulawesi 8%

9

Profil responden*

* Based on weighted results on gender, area, age, and education level

Jenis kelamin

Wilayah

18-24 30%
25-34 36%
35-44 34%

SMP, SMA/SMK
dan sederajat 86%
Perguruan Tinggi 14%

base: all, n = 600

Umur

Pendidikan

9 dari 10 responden pernah 
memilih dalam pemilihan 
nasional maupun daerah 

sebelumnya

Perkotaan 57%
Pedesaan 43%

Area
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Pertimbangan partisipasi masyarakat Indonesia pada Pemilihan
Umum (Pemilu) 2024

7 dari 10 masyarakat 
Indonesia mengatakan 

bahwa mereka akan 
berpartisipasi dalam 

Pemilu 2024.

Namun, mayoritas 
belum 

menentukan 
pilihannya.

68%

Pertimbangan memilih Pemilu 2024
n = 600 base: all

73%21%

1%

Mungkin ya

Memilih untuk tidak mengatakan

Tidak1%Mungkin tidak

Ya

4%
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Preferensi berbasis isu
Source: storyset
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Peningkatan kualitas pendidikan, masalah gender dan kekerasan seksual,
serta hak asasi manusia adalah 3 topik yang dianggap paling penting bagi
publik saat ini.

Q1. Bisakah kamu menunjukkan topik mana yang paling penting bagimu secara pribadi? 

Tingkat kepentingan tiap isu
n = 600 base: all

89%

65%

77%

86%

29%

80% 78%
73%

52% 52% 49% 47%
42%

36%
30%

Peningkatan
kualitas

pendidikan
Indonesia

Masalah
gender dan

penghapusan
kekerasan

seksual

Hak asasi
manusia
(orientasi
seksual)

Penggunaan
energi

terbarukan
dan

berkelanjutan

Sahnya
pernikahan

beda agama

Isu agama Pemilihan
umum

(presiden
independen,

ambang batas
pencalonan

presiden)

Perpanjangan
masa jabatan

presiden

Pemindahan
Ibu Kota

Negara (IKN)

Peran
Indonesia

dalam perang
Rusia-Ukraina

Maret Juni
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Terkait isu peningkatan kualitas pendidikan, 3 dari 5 masyarakat Indonesia
mendukung berjalannya program beasiswa oleh Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP). Suara dukungan paling besar berasal dari perempuan.

Source: storyset

Tingkat kepentingan: 80%

Mayoritas masyarakat Indonesia setuju bahwa program beasiswa merupakan 
inisiatif yang (sangat) baik untuk mendukung para pelajar Indonesia untuk 

mendapatkan pendidikan terbaik di dalam maupun luar negeri.

58%

Hasil ini sejalan dengan 
hasil survei kedua (Maret 

2022), yaitu 7 dari 10
masyarakat mendukung 

adanya subsidi untuk 
pendidikan gratis.
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Masalah gender dan penghapusan kekerasan seksual mendapatkan
perhatian yang relatif besar dari masyarakat, terutama dari para
perempuan dan mereka yang berusia 18-24 tahun.

Tingkat kepentingan: 78%

Konsensual seks (untuk
mereka yang berusia 18+ 

tahun) bagi pasangan
yang belum menikah
tidak boleh dilakukan
dan perlu diregulasi

pemerintah.

Pemerintah perlu 
membuat sebuah

lembaga independen di 
sekolah / kampus untuk

mengintervensi
penanganan kasus

kekerasan seksual di 
sekolah / kampus.

Sekolah/kampus yang 
menyembunyikan kasus
kekerasan seksual dan 

mengabaikan
perlindungan terhadap

korban harus dapat
bertanggung jawab

secara hukum.

70% 57%45%

32%23%

Netral

Sekolah/kampus perlu diberikan 
ruang untuk melindungi nama baik 
sekolah/kampus dalam menangani 
kasus kekerasan seksual.
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2 dari 5 masyarakat mendukung penggunaan energi terbarukan dan
berkelanjutan, terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan.

Tingkat kepentingan: 52%

Source: storyset

Diperlukan upaya lebih untuk mengubah ketergantungan 
konsumsi energi kita dari bahan bakar fosil menjadi sumber 
yang terbarukan dan berkelanjutan.

Netral

Bahan bakar fosil masih sangat diperlukan untuk 
menanggung konsumsi energi kita. Sampai saat ini, sumber 
terbarukan belum dapat menggantikan bahan bakar fosil.

40%

22%

38%
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Secara umum, masyarakat menganggap bahwa isu pernikahan beda
agama harus diatur oleh undang-undang.

Tingkat kepentingan: 52%

Pernikahan harus 
diatur oleh undang-

undang yang 
berbasiskan pada 

tafsir hukum agama 
yang berlaku.Source: storyset

61% Pandangan ini mendapatkan
dukungan besar dari mereka

yang berusia 35-44 tahun.

Hampir sebagian masyarakat 
dibawah umur 34 tahun masih 
belum menentukan posisinya 
atau menyetujui pernikahan 
tanpa mempersoalkan status 

apapun.
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Sebagian besar masyarakat merasa tidak perlu adanya penyesuaian suara
adzan dan logo halal.

Tingkat kepentingan: 49%

58%

13%

29%

37%

20%

43%

Tidak perlu ada penyesuaian
dengan suara adzan.

Netral.

Suara adzan perlu disesuaikan / 
dikecilkan.

Logo halal baru seharusnya lebih
mewakili nuansa keislaman, sehingga
tidak perlu dimodifikasi seperti khas
Indonesia.

Netral.

Logo halal baru dapat dimodifikasi 
agar lebih mewakili karakteristik 
Indonesia.
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Terkait isu pemilihan umum, lebih banyak masyarakat yang mendukung
calon presiden yang independen dan perubahan aturan mengenai
ambang batas pencalonan.

Tingkat kepentingan: 47%

Source: storyset

44%
Aturan ini seharusnya diubah untuk 
mendorong lebih banyak calon presiden dan 
wakil presiden dan menghentikan dominasi 
partai politik.

45%Calon presiden boleh independen atau tanpa 
dukungan partai politik.

UU Pemilu (07/2017) presidential threshold
atau ambang batas pencalonan presiden
dipatok sebesar 20%. Artinya, pasangan calon
presiden & wakil presiden hanya dapat
diusulkan oleh partai politik yang memiliki
20% kursi di DPR.

Aturan yang dimaksud

39% Netral.37%Netral.

17%
Perlu adanya limitasi/batasan terhadap calon 
presiden dan wakil presiden seperti sekarang. 19%Calon presiden harus merupakan kader dari 

partai politik.
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Atas alasan apapun, perpanjangan 
masa jabatan presiden berisiko 

terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Perpanjangan masa jabatan presiden 
akibat keadaan genting (pandemi 

Covid-19, perpindahan ibu kota negara) 
dapat dilakukan.

19

2 dari 5 masyarakat memilih untuk menghindari perpanjangan masa jabatan
presiden. Mayoritas beranggapan bahwa hal tersebut meningkatkan potensi
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sebagian besar juga belum bisa
menentukan pilihannya.

Tingkat kepentingan: 42%

Perpanjangan masa jabatan presiden 
harus dihindari.

39%

14%

49%

Netral

Selama UUD dapat diamandemen, 
perpanjangan masa jabatan presiden 

tidak inkonstitusional (menyalahi 
aturan) dan dapat dilakukan.

39%

22%

Netral

37%
Hasil ini konsisten 

dengan hasil survei 
kedua (Maret 2022), 

yaitu 1 dari 2 
masyarakat tidak 
setuju terhadap 

gagasan  
perpanjangan masa 

jabatan presiden lebih 
dari dua kali periode.
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4 dari 10 orang masih belum menentukan posisi dalam menanggapi isu
pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), terutama mereka yang tinggal di
perkotaan.

Pemindahan IKN ke Kalimantan sangat berefek
destruktif (merusak) terhadap lingkungan. 

Pertumbuhan ekonomi tidak akan sebanding
dengan kerusakan yang diakibatkan.

Netral.

Pemindahan IKN ke Kalimantan dapat
meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi di sana. Kerusakan lingkungan apapun
dapat diatasi.

32%

19%

37%

44%

24%

44%

Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tidak
sepantasnya digunakan untuk pemindahan IKN 
yang tidak terlalu mendesak.

Netral.

Pemindahan IKN juga merupakan hal genting. 
Artinya, dana PEN dapat digunakan untuk
mendanai proyek ini.

Tingkat kepentingan: 36%
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29%

46%

25%

21

Secara umum, masyarakat cenderung memilih untuk netral terkait peran
Indonesia dalam situasi perang yang sedang terjadi antara negara Rusia
dan Ukraina.

Tingkat kepentingan: 30%

Indonesia harus berperan 
aktif melalui diplomasi untuk 

membantu menyelesaikan 
perang Rusia-Ukraina.

Indonesia sebaiknya tidak ikut 
campur sama sekali dalam 

perang Rusia-Ukraina karena ini 
merupakan isu Uni Eropa.

Netral


