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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 pilihan hidup sehari-hari.

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

* 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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Siapa kami?

Dian Ingmar Grace

Dalam beberapa tahun terakhir,
Yoan terlibat dalam sebagian
besar proyek penelitian sebagai
pendukung bagi peneliti BOI.
Kegigihan Yoan, dibarengi
ketelitian dalam analisa,
membuatnya menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari tim.
Saat ini, sebagai peneliti, Yoan
semakin mengambil porsi
sentral sebagai data analis.

Selama beberapa tahun
terakhir, Dian terlibat dalam
banyak proyek penelitian
pelanggan, terutama Brand
Health Tracking. Dengan latar
belakang penelitian kualitatif,
Dian sangat mumpuni dalam
membawa dan menerjemahkan
wawasan ke analisis statistik
yang tidak selalu mudah
dimengerti oleh awam.
Dibuktikan melalui beberapa
proyek yang digawangi oleh
Dian dalam bisnis makanan dan
start-up.

Dengan lebih dari 20 tahun di
dunia riset, Ingmar
berpengalaman di F&B, FMCG,
otomotif, serta pertanian.

Seiring dengan bertumbuhnya
organisasi, prosedur dan kontrol
kualitas menjadi semakin
penting. Untuk memastikan
kinerja terbaik, Ingmar berfokus
dalam memastikan quality
control dan prosedur di dalam
organisasi, terutama berkaitan
dengan analisis data.

Dengan latar belakang
pendidikan di bidang psikologi,
Grace memiliki berbagai
keahlian dalam hal statistik dan
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
mempresentasikan hasil
tersebut secara efisien dan
menarik.

Yoan Disty
yoandisty@boi-rs.com 

+62 811-8128-762

Yoan

mailto:yoandisty@boi-rs.com


Tentang survei kami

Apa yang kami lakukan?

Survei nasional per kuartal mengenai opini publik yang diangkat
dalam VAA Kawula17 merupakan salah satu program utama kami.
Dalam Q3 2022, kami berhasil melakukan penelitian dengan total
560 partisipan.

Dalam survei Q3 tahun 2022 ini, kami mengumpulkan 8 topik yang
sedang ramai diperbincangkan oleh media dan partai politik.
Beberapa topik tersebut antara lain membahas mengenai korupsi,
kenaikan harga BBM, kesetaraan gender dan penghapusan
kekerasan seksual, pemaksaan menggunakan hijab di sekolah,
pemilihan umum, masalah lingkungan dan lainnya.

Funnel Partai Politik

Menambahkan dari survei sebelumnya, kami membuat “brand
funnel” untuk berbagai partai politik di Indonesia. Dalam riset
pemasaran, brand funnel merupakan pengukuran yang biasa
digunakan untuk mengetahui letak kebocoran konsumen dalam 4
tahap: awareness (kesadaran akan merek), consideration
(pertimbangan untuk menggunakan merek), usage (penggunaan
merek), dan merek terfavorit. Untuk survei ini, metrik brand funnel
kami gunakan untuk mengidentifikasi titik di mana partai politik
mengalami kesulitan mengumpulkan suara dari masyarakat
berdasarkan 4 tahapan tersebut.
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Terkait isu korupsi, sebanyak 3 dari 5 masyarakat setuju bahwa
harus ada opsi penjara seumur hidup bagi mereka yang tertangkap
kasus korupsi. Jumlah yang sama juga menganggap bahwa
wewenang KPK harus diperkuat. Apabila dibandingkan dengan
hasil dari Q1 2022, hal yang menarik adalah opini publik mengenai
masalah korupsi di Q3 2022 cenderung menurun dan beralih ke
posisi netral.

Terkait kekerasan seksual, 6 dari 10 menganggap bahwa institusi
pendidikan yang menyembunyikan kasus kekerasan seksual atau
gagal melindungi korban patut diproses secara hukum.

Masih terkait isu gender, sejumlah 58% menganggap bahwa seks
di luar nikah harus diregulasi oleh pemerintah. Masyarakat pada
kelompok usia 35-44 tahun merupakan porsi yang paling banyak
menyetujui hal ini dibanding kelompok usia lainnya. Opini publik
akan isu ini cenderung stabil bila dibandingkan dengan Q2 2022.

Kenaikan harga BBM merupakan isu yang menuai pro-kontra di
antara masyarakat. Sejumlah 37% menyetujui keputusan
pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sementara itu, 34%
tidak menyetujui kebijakan ini dan menganggap hilangnya subsidi
akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.

Apa temuan kami?

Funnels partai politik

Mayoritas masyarakat cenderung memiliki tingkat pengetahuan
yang tinggi terhadap partai-partai politik dalam fraksi DPR-RI.
Namun, hanya sedikit yang dipertimbangkan untuk dipilih. PDI-P
merupakan partai yang paling baik dalam mempertahankan minat
pemilih. Sebanyak 3 dari 10 mempertimbangkan untuk memilih
PDI-P.

Temuan menarik adalah rata-rata kelompok usia yang cenderung
lebih senior (35-44 tahun) mengetahui lebih banyak partai politik
(7,8 partai). Jumlah ini merupakan perbedaan yang signifikan
dibandingkan mereka yang berada di kelompok usia lebih muda
(16-24 tahun, 25-34 tahun). Hal ini menjadi salah satu alasan
banyaknya anak muda (usia 16-24 tahun) yang masih tidak tahu
pilihan mereka dalam Pemilu mendatang.

Pandangan terhadap isu

Penegakan hukum terhadap koruptor dianggap sebagai isu paling
penting oleh responden (77%). Di belakangnya, isu gender dan
kekerasan seksual (74%) merupakan isu terpenting urutan kedua,
diikuti kenaikan harga BBM (66%) pada urutan ketiga.

Secara umum, masyarakat memiliki opini yang kuat mengenai
penegakan kewenangan KPK dan hukuman bagi koruptor, serta
isu kekerasan seksual dan hubungan seks di luar nikah.
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Desain penelitian

Metodologi

Computer-Assisted Self 
Interviewing (CASI) atau survei 
daring

7 Oktober – 26 Oktober
2022

Periode 
Pengambilan data1. Memahami aspirasi publik mengenai 

beberapa isu yang sedang dibahas 
oleh pemerintah maupun DPR.

2. Untuk membantu publik
mengetahui pilihan politik.

Tujuan Penelitian

n = 560 responden*
Umur: 16 – 44 tahun
Area:  Indonesia

Sampling

*representatif untuk Indonesia



Laki-laki 50%
Perempuan 49%
Tidak jawab 1%

Jawa 54%
Sumatera 19%
Nusa Tenggara 8%
Kalimantan 8%
Sulawesi 8%
Lainnya 3%

9

Profil responden*

* Hasil ditimbang berdasarkan gender, area, umur, dan tingkat pendidikan.

Jenis kelamin

Wilayah

16-24 tahun 30%
25-34 tahun 36%
35-44 tahun 34%

SMP, SMA/sederajat 86%
Perguruan Tinggi 14%

base: all, n = 560

Umur

Pendidikan

8 dari 10 responden pernah 
memilih dalam pemilihan 
nasional maupun daerah 

sebelumnya

Perkotaan 57%
Pedesaan 43%

Area
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Meskipun minat masyarakat
untuk berpartisipasi dalam
Pemilu 2024 cukup tinggi, masih
banyak yang belum mengetahui
tokoh atau partai politik yang
ingin mereka pilih.
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Minat partisipasi Pemilu 2024 cukup tinggi, namun banyak yang 
belum menentukan pilihannya

S6a Sejauh ini, apakah kamu ingin memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang?
S6c Kalau boleh tahu, apakah kamu sudah menentukan pilihanmu untuk Pemilu 2024 mendatang?

73%

58%

21%

32%

1%

2%

1%

1%

4%

6%

Q2 2022

Q3 2022

Apakah kamu akan memilih dalam Pemilu 2024?
n = varies, base: all

18%

21%

68%

66%

14%

13%

Q2 2022

Q3 2022

Apakah kamu sudah punya pilihan untuk Pemilu 2024?
n = varies, base: all

%
%
%
%

Ya

Mungkin ya

Mungkin tidak

Tidak

% Tidak jawab

%

%

Sudah

Belum

% Tidak jawab

Sumber: Storyset



25%

6%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

4%

8%

9%

9%

9%

10%

11%

29%

Tidak dapat mengatakan

Tidak satupun diatas

Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

Partai Berkarya

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Nasdem

Partai Demokrat

Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

PDI Perjuangan (PDIP)

Partai yang dipertimbangkan untuk dipilih dalam Pemilu 2024
n = 560, base: all

12

Pilihan Partai Politik (sementara) untuk Pemilu 2024

Sejauh ini, partai politik yang paling
dipertimbangkan untuk dipilih yaitu
PDI-P (29%).

Di belakangnya, dengan selisih yang
tinggi, terdapat 6 partai yang
dipertimbangkan oleh 1 dari 10 pemilih,
yakni Partai Gerindra, Golkar,
Demokrat, Nasdem, PKS dan Perindo.

Perindo merupakan partai cukup
banyak dipertimbangkan masyarakat,
meskipun belum memiliki kursi di
DPR-RI.

$Q3_mr Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang mungkin kamu pertimbangkan untuk pilih?



Diketahui

Dipertimbangkan

Pilihan utama

Diketahui

Dipertimbangkan

Pilihan utama

Diketahui

Dipertimbangkan

Pilihan utama

88%

9%

6%

Demokrat

87%

29%

19%

PDI-P

83%

11%

6%

Gerindra

84%

10%

6%

Golkar
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Funnels Partai Politik – 9 Fraksi DPR-RI

Meskipun tingkat
pengetahuan (awareness)
terhadap partai-partai
politik dalam fraksi DPR-RI
tinggi, hanya sedikit yang
mempertimbangkan untuk
memilihnya.

PDI-P merupakan partai
yang paling baik dalam
mempertahankan minat
pemilih. Namun demikian,
selisih yang jauh antara
awareness dengan tingkat
pertimbangan ini
menunjukkan kurang
relevannya partai-partai ini
untuk pemilih.

Q01 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang Kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?
Q03 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari partai politik di bawah ini yang mungkin Kamu pertimbangkan untuk pilih?
Q04 Jika pemilihan diadakan hari ini, partai mana yang akan Anda pilih?

81%

9%

4%

Nasdem

73%

9%

5%

PKS

73%

4%

1%

PAN

68%

3%

2%

PPP

66%

2%

1%

PKB



Pantauan Pemilu 
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78%

49%

55%

81%

80%

45%

94%

97%

97%

95%

90%

4%

9%

14%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

7%

12%

13%

21%

36%

Tidak tahu

Tidak dapat mengatakan

Belum memutuskan pilihan

Puan Maharani

Airlangga Hartarto

Kholifah Indar Parawansa

Agus Harimurti Yudhoyono

Erick Thohir

Yenny Wahid

Sandiaga Salahudin Uno

Prabowo Subianto

Anies Baswedan

Ridwan Kamil

Ganjar Pranowo

Popularitas dan Pertimbangan Calon Presiden/Wakil Presiden 2024
n = 560, base: all

15

Tokoh politik untuk calon Presiden/Wakil Presiden

Secara keseluruhan, perbedaan antara
angka popularitas dengan pertimbangan
masih cukup jauh. Apabila dilihat secara
lebih detil, Prabowo Subianto dan Anies
Baswedan merupakan tokoh yang paling
dikenal masyarakat, namun Ganjar
Pranowo merupakan tokoh yang paling
dipertimbangkan sebagai calon
Presiden/Wakil Presiden 2024.

Sebagai tokoh yang kurang dikenal (45%)
masyarakat Indonesia, relatif banyak
calon pemilih yang mempertimbangkan
Yenny Wahid sebagai calon
Presiden/Wakil Presiden (4%).

Sementara itu, Erick Tohir, Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan
Maharani merupakan tokoh-tokoh yang
relatif kurang dipertimbangkan sebagai
calon Presiden/Wakil Presiden 2024,
meskipun cukup dikenal oleh
masyarakat.

Q06 Manakah dari tokoh-tokoh di bawah ini yang Kamu ketahui, meskipun hanya mengenal namanya saja?
Q07 Jika pemilu diadakan hari ini, manakah dari tokoh-tokoh di bawah ini yang mungkin Kamu pertimbangkan untuk pilih sebagai calon
presiden dan wakil presiden?

%

%

Mempertimbangkan

Mengenali



6.7 6.6

7.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

16-24 tahun 25-34 tahun 35-44 tahun

Rata-rata jumlah partai politik dalam
DPR-RI yang diketahui

n=560, base: all

7.86
8.49

8.99

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

16-24 tahun 25-34 tahun 35-44 tahun

Rata-rata jumlah calon tokoh politik
yang diketahui
n=560, base: all

Mereka yang berusia lebih tua juga
mengetahui lebih banyak tokoh politik
dibanding mereka yang berusia muda.
Perbedaan ini juga merupakan hal
yang signifikan secara statistik.
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Orang-orang yang lebih tua secara
signifikan mengetahui lebih banyak
partai politik.

Masyarakat di kelompok usia lebih tua
secara signifikan mengetahui lebih
banyak jumlah partai dan tokoh politik,
dibandingkan mereka yang berada di
usia lebih muda.

Kesadaran partai dan tokoh politik per usia

Q01 Manakah dari partai politik yang terdaftar di DPR di bawah ini yang Kamu ketahui, meskipun hanya mengetahui namanya saja?
Q06 Manakah dari tokoh-tokoh di bawah ini yang Kamu ketahui, meskipun hanya mengenal namanya saja?

Sumber: Storyset



Pandangan terhadap Isu
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76%
72%

65%

57%
53% 53%

38% 37%
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Tingkat Kepentingan Isu

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

Tingkat kepentingan tiap isu
n = 560 base: all

Penegakan KPK 
(kewenangan, 

hukuman koruptor)

Gender dan 
kekerasan seksual

Kenaikan harga 
BBM

Ruang publik 
untuk anak muda

Penggunaan hijab 
di sekolah

Lingkungan dan 
energi terbarukan

PSE Kominfo Perpanjangan masa 
jabatan Presiden

Dua isu utama yang dianggap paling penting bagi publik yaitu masalah korupsi dan gender.
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Tingkat Kepentingan Isu – Perbandingan Per Kuartal

Tingkat kepentingan isu korupsi turun
sejumlah 4% dari Q1 ke Q3. Isu gender
dan penghapusan kekerasan seksual
naik di Q2 2022, bersamaan dengan
baru disahkannya RUU TPKS.

Sementara itu, pandangan
kepentingan publik mengenai isu
penggunaan energi terbarukan
cenderung stabil.

Masa jabatan presiden merupakan isu
yang tingkat kepentingannya naik
pada Q2, seiring diusungnya isu ini oleh
beberapa partai politik. Namun,
kepentingan isu ini agak menurun di
Q3.

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

Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022

Penegakan KPK 81% - 76%

Gender dan kekerasan seksual 65% 78% 72%

Energi terbarukan dan berkelanjutan - 52% 53%

Perpanjangan masa jabatan presiden 29% 42% 37%

Tingkat Kepentingan Isu
n = varies, base: all
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Sebagian besar masyarakat mendukung KPK memiliki 
kewenangan lebih dan penjara seumur hidup bagi koruptor

Netral

Kewenangan KPK harus dibatasi, 
tidak ikut campur dengan kepolisian.

62%

6%

32%

73%

24%

3%

Q3 2022

Q1 2022

Netral

Hukuman maksimal penjara selama 
4 tahun sudah cukup bagi koruptor.

69%

5%

26%

80%

15%

5%

Tingkat kepentingan: 76%

Sentimen ini terutama 
didukung mereka yang 
usianya lebih muda.

Lebih rendah 
dibanding Q2

Lebih tinggi 
dibanding Q2

KPK harus memiliki kewenangan lebih 
(penyadapan, operasi tangkap tangan 

dll) untuk proses penyidikannya.

Kita harus menerapkan penjara 
seumur hidup bagi koruptor.

Dibandingkan dengan 
Q1 2022, opini publik 
mengenai masalah 
korupsi di Q3 2022 
cenderung beralih ke 
posisi netral.
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Publik berpendapat bahwa institusi pendidikan yang abai kekerasan 
seksual harus bertanggung jawab secara hukum terhadap korban

Netral

Institusi Pendidikan yang menyem-
bunyikan kasus kekerasan seksual 
dan mengabaikan perlindungan 
terhadap korban harus dapat 
bertanggung jawab secara hukum.

Institusi Pendidikan (Sekolah, 
Universitas, Pesantren dll) perlu 
diberikan ruang untuk melindungi 
nama baiknya dalam menangani 
kasus kekerasan seksual.

Tingkat kepentingan: 72%

59%

17%

24%

Sumber: Storyset



17%

17%

26%

26%

58%

57%

Q3 2022

Q2 2022

Hubungan seks di luar nikah

22

Hubungan seks di luar nikah merupakan hal yang tidak boleh dilakukan 
dan perlu diregulasi pemerintah

Mereka yang berusia lebih tua (35-44)
cenderung beropini bahwa hubungan
seks bagi pasangan yang belum
menikah tidak boleh dilakukan dan
harus diregulasi. Bila dibandingkan
dengan kuartal sebelumnya, opini
publik mengenai isu ini cenderung
stabil.

Netral

Hubungan seks (untuk mereka yang berusia 18+ tahun) bagi 
pasangan yang belum menikah tidak boleh dilakukan dan 
perlu diregulasi pemerintah.

Hubungan seks (untuk mereka yang berusia 18+ tahun) bagi 
pasangan yang belum menikah adalah hak individu

Tingkat kepentingan: 72%

58%

17%

26%

Sumber: Storyset

Tidak terlihat 
banyak 
perubahan opini 
dari Q2 ke Q3.
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Terdapat pembagian yang hampir setara antara mereka yang mendukung 
dan menentang pengurangan subsidi BBM.

Sumber: Storyset

Pemerintah seharusnya memberikan subsidi BBM untuk 
menghindari tingkat kemiskinan di Indonesia.

Netral

Pemerintah sebaiknya mengurangi subsidi BBM yang 
kurang tepat sasaran karena memiliki banyak kebocoran 
subsidi pada industri yang berskala besar seperti industri 
pertambangan dan perkebunan.

34%

37%

29%

Tingkat kepentingan: 65%

Sentimen ini cenderung 
didukung oleh mereka 
yang berpendidikan 
perguruan tinggi
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Banyak yang mendukung ekspresi kreatif dari anak muda. Namun, banyak pula 
yang menganggap kreativitas anak muda mengganggu ketertiban umum

Tingkat kepentingan: 57%

Anak muda membutuhkan lebih 
banyak ruang publik untuk 
berekspresi kreatif seperti 
Citayam Fashion Week

Netral

Ekspresi kreatif anak muda di 
ruang publik seringkali 
mengganggu ketertiban umum

38%

25%

36%

Sumber: Storyset

Masyarakat daerah perkotaan cenderung mendukung 
bahwa anak muda membutuhkan ruang publik.
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Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa pemaksaan penggunaan hijab 
melanggar semangat kebhinekaan. Akan tetapi, banyak pula masyarakat yang 
bersikap netral tentang isu ini.

Pemaksaan penggunaan hijab di sekolah 
melanggar semangat kebhinekaan/hak 

kebebasan beragama

Tingkat kepentingan: 53%

Apapun iden-
titasnya, semua 
siswi wajib 
menggunakan 
hijab jika sekolah 
membuat 
peraturan.

54%

10%

37%
Netral

Sumber: Storyset
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Masih banyak masyarakat Indonesia yang bersikap netral terhadap 
isu lingkungan

Terkait konsumsi energi, opini 
publik masih terbagi antara 
mereka yang bersikap netral 
dengan mereka yang mendukung 
upaya peralihan dari bahan bakar 
fosil ke bahan bakar yang lebih 
terbarukan dan berkelanjutan.

Sementara itu, pendapat publik 
mengenai penggunaan 
kendaraan listrik masih terpecah. 
Sebagian masyarakat masih ragu 
bila peralihan ke kendaraan listrik 
merupakan Langkah yang tepat, 
terutama karena minimnya 
infrastruktur yang mendukung.

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

Penggunaan kendaraan listrik 
itu tidak diperlukan karena 
untuk saat ini pemeliharaan 
kendaraan listrik yang sangat 
mahal dan akses pengisian 
baterai sulit ditemukan

Tingkat kepentingan: 53%

Netral

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

Penggunaan kendaraan listrik 
merupakan langkah yang tepat 
untuk mengatasi polusi di 
Indonesia yang cukup tinggi

Netral

43%

17%

40%

33%

33%

34%
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Sebagian besar masyarakat tidak menyetujui tindakan Kominfo yang 
kurang komunikatif dalam melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem 
Elektronik (PSE). 

Sumber: Storyset

18%

44%

38%

Tingkat kepentingan: 38%

Kominfo memiliki wewenang untuk mengatur 
aktivitas PSE (termasuk dalam pendaftaran platform)

Netral

Kominfo harusnya menciptakan komunikasi yang 
lebih baik ke penyelenggara elektronik, sehingga tidak 
mengganggu aktivitas ekonomi



28

Sebagian besar masyarakat kurang mendukung eks-presiden untuk 
mencalonkan diri kembali sebagai wakil presiden. 

Tingkat kepentingan: 37%

Jokowi berhak untuk 
mencalonkan diri sebagai wakil 
presiden, mengingat hal ini tidak 
melanggar Undang-Undang.

Netral

Sebagai presiden yang sudah 
menjabat dua periode, sebaiknya 
Jokowi tidak mencalonkan diri 
kembali sebagai wakil presiden.

17%

46%

38%

Sumber: Storyset



Appendix

Sumber: Storyset
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Appendix – Funnel Partai Politik di luar Fraksi DPR-RI

Diketahui Dipertimbangkan Pilihan Utama
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 36% 1% 0%
Partai Bulan Bintang (PBB) 57% 0% 0%
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 75% 8% 3%
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 21% 0% 0%
Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 30% 1% 1%
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 20% 0% 0%
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 66% 1% 0%
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 46% 3% 1%
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) 17% 0% 0%
Partai Buruh 22% 0% 0%
Partai Republik 18% 0% 0%
Partai Ummat 15% 0% 0%
Partai Republiku Indonesia 17% 0% 0%
Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) 17% 0% 0%
Partai Republik Satu 14% 0% 0%
Partai Berkarya 21% 1% 0%
Partai Persatuan 17% 0% 0%
Partai Hijau Indonesia (PHI)* 14% 0% 0%

*Belum terdaftar sebagai partai politik 


