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RILIS MEDIA 

 

ROAD TO 2024 ELECTIONS 

KONSOLIDASI POLITIK DAN AGENDA PEMBANGUNAN 
 

SENIN, 13 FEBRUARI 2023 
 
 

Populi Center, lembaga peneli(an kebijakan dan opini publik yang bersifat non-profit, menyelenggarakan 

Survei Nasional mulai tanggal 25 Januari hingga 3 Februari 2023. Sampel responden tersebar secara 

proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 4 (empat) Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Tengah, 

Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Tujuan survei untuk mengetahui persepsi 

masyarakat terutama terkait evaluasi kinerja Pemerintah, evaluasi kinerja Kepolisian, isu nasional yang 

sedang menjadi perbincangan, serta dinamika jelang pemilihan umum tahun 2024. Survei dilakukan 

dengan menggunakan pendanaan internal.  

Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face 

interview) dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak ber(ngkat (mul stage 

random sampling) dengan Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dan (ngkat kepercayaan 95 persen. 

Proses wawancara tatap muka dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center.  
 

EVALUASI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 

Data menunjukkan terdapat peningkatan kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, dari 65,9 

persen pada Oktober 2022 menjadi 74 persen pada Februari 2023. Di saat yang bersamaan, yang 

menjawab (dak puas jumlahnya menurun, dari 31 persen menjadi 23,6 persen. Kepuasan masyarakat 

terhadap pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga membaik. Pada 

survei bulan Oktober 2022, kepuasan masyarakat berada di angka 46 persen, kini meningkat menjadi 

60,8 persen. Sementara yang menjawab (dak puas dengan pemberantasan korupsi saat ini jumlahnya 

menurun dari 38,4 persen menjadi 27,7 persen.  

Dibandingkan dengan temuan pada bulan Oktober 2022, terdapat peningkatan penilaian baik oleh 

masyarakat terkait jalannya demokrasi di Indonesia. Sebesar 77,3 persen masyarakat menjawab 

pelaksanaan demokrasi Indonesia berjalan baik, meningkat sekitar 7 persen dari periode survei 

sebelumnya. Sementara itu yang menilai buruk juga menurun, dari 21,6 persen di bulan Oktober 2022 

menjadi 16,7 persen.   

Kemudian kami juga mengevaluasi kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga. Dari 13 

lembaga yang disebutkan, TNI menjadi lembaga dengan (ngkat kepercayaan (nilai 6-10) ter(nggi dengan 

82,7 persen, disusul Presiden (79,7 persen), KPU (67 persen), KPK (66,7 persen), Bawaslu (65,6 persen), 

MA (65,3 persen), Polri (64,8 persen), MK (64,3 persen), BPK (63,8 persen), Kejaksaan Agung (62,4 

persen), DPR RI/DPRD (62,4 persen), DPD RI (58,4 persen), dan Partai Poli(k (54,1 persen).  

Kami juga meminta masyarakat untuk menilai kepuasan kinerja lembaga kepolisian selama berada di 

bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Sebesar 52,5 persen masyarakat menjawab puas/posi(f 

dengan memberikan nilai 6-10. Hasil ini sedikit menurun dibanding survei sebelumnya, dimana penilaian 

kepuasan terhadap Polri di angka 53,8 persen. 

Selain mengevaluasi kinerja Polri secara kelembagaan, kami juga menanyakan persepsi masyarakat 

terkait perilaku anggota Polri. Bagi masyarakat, perilaku anggota Polri yang paling berkesan adalah 

ramah dan bersahabat (23,3 persen), tegas dalam menegakkan aturan (20,2 persen), cepat tanggap 

terhadap aduan masyarakat (19,8 persen), dan suka menolong (15,5 persen). Kemudian, yang juga (dak 

kalah pen(ng, masyarakat juga memberikan catatan khusus terkait perilaku anggota kepolisian yang 

paling perlu untuk diperbaiki, antara lain yaitu masih adanya praktek pungutan liar (31,3 persen), 
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sewenang-wenang pada masyarakat (20 persen), mencari-cari kesalahan masyarakat (14,3 persen), dan 

bergaya hidup berlebihan (13,4 persen). 
 

ISU NASIONAL 

Di sisa masa kerja Kabinet Indonesia Maju, sikap masyarakat terbelah antara yang menjawab perlu 

adanya pergan(an menteri dan yang (dak. Sebanyak 42,2 persen menginginkan adanya reshuffle 

kabinet, sementara yang menjawab sebaliknya sebesar 40,2 persen. Khusus yang menjawab perlu 

adanya pergan(an menteri, saat ditanya siapa menteri yang layak untuk digan0, nama menteri dari 

partai poli(k yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informa(ka 

Johnny Gerard Plate menduduki menduduki posisi kedua dan ke(ga paling banyak dipilih untuk digan(. 

Sementara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim yang berasal 

dari kalangan profesional, memuncaki daDar teratas menteri yang layak untuk digan( dengan 16 persen.   

Di tengah rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berjalan, sebanyak 47,6 persen 

responden menjawab pen(ng ke(ka diminta memberikan penilaian terkait agenda pemerintah untuk 

membangun IKN di Kalimantan Timur. Sementara yang menilai agenda tersebut (dak pen(ng sebesar 

41,2 persen. Pada pertanyaan lanjutan, khusus bagi yang menjawab agenda pembangunan IKN 0dak 

pen0ng, sebanyak 28,9 persen beralasan karena terlalu jauh. Diiku( dengan menghabiskan anggaran 

negara dengan 25,3 persen, (dak terlalu mendesak dengan 14,4 persen, dan Jakarta lebih layak (sebagai 

Ibukota) dengan 9,7 persen.  

Ke(ka ditanya perihal apa yang paling mengancam Indonesia saat ini, (ga ancaman teratas menurut 

masyarakat adalah terorisme (28,9 persen), konflik antar agama (15,4 persen), dan bencana alam (11,7 

persen). Ancaman-ancaman lainnya mendapatkan persentase di bawah 10 persen. Kemudian, 

masyarakat melihat bahwa persoalan yang harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri adalah 

melindungi TKI di luar negeri (42 persen), membebaskan Pales(na dari pendudukan Israel (10,3 persen), 

dan memperkuat kerjasama internasional untuk mengatasi isu lingkungan (7,4 persen).  

Pada survei kali ini kami juga meminta pandangan masyarakat terkait negara mana sajakah yang 

dianggap dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah, terutama apabila Indonesia mengalami 

sejumlah krisis, mulai dari krisis keamanan, ekonomi, kesehatan, pangan, dan lingkungan. Data 

menunjukkan, beberapa negara seper( Amerika Serikat, China, Arab Saudi, Rusia, dan Jepang, dianggap 

oleh masyarakat sebagai negara-negara yang dapat diandalkan untuk membantu Indonesia saat 

menghadapi krisis-krisis tersebut.  
 

DINAMIKA MENUJU PEMILIHAN UMUM 

Menjelang pergan(an kepemimpinan presiden tahun 2024, ke(ka masyarakat diberikan pertanyaan 

sebaiknya berapa pasang calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang, mayoritas 

masyarakat memilih dua pasang calon dengan 46,6 persen. Disusul masyarakat yang memilih (ga pasang 

calon (34,8 persen), dan empat pasang calon (10,7 persen). Adapun yang (dak memahami pertanyaan 

sebesar 4,5 persen, dan responden yang menolak menjawab sebesar 3,4 persen. 

Sementara dalam hal keterkenalan 13 tokoh nasional, Prabowo Subianto menjadi tokoh paling 

dikenal/populer dengan 93,2 persen, disusul Anies Baswedan (82,6 persen), Sandiaga Salahuddin Uno 

(78 persen), Ridwan Kamil (75,9 persen), Ganjar Pranowo (75,7 persen), Puan Maharani (67 persen), dan 

Agus Harimur( Yudhoyono (60 persen). Popularitas nama-nama lainnya di bawah angka 60 persen. Pada 

pertanyaan lanjutan mengenai kesukaan tokoh, Ridwan Kamil menjadi tokoh yang paling banyak disukai 

pada skala dengan 86,1 persen. Disusul Andika Perkasa (84,8 persen), Ganjar Pranowo (84,7 persen), 

Sandiaga Salahuddin Uno (84,5 persen), Prabowo Subianto (80,5 persen), dan Khofifah Indar Parawansa 

(80,3 persen). Adapun tokoh lain mendapatkan kesukaan di bawah angka 80 persen.  
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Terkait elektabilitas calon Presiden, data menunjukkan terdapat penurunan elektabilitas Anies Baswedan 

pasca (dak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada pertanyaan top of mind, Ganjar Pranowo 

menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat sebagai Presiden apabila pemilihan presiden 

dilakukan hari ini dengan 19,8 persen, disusul Prabowo Subianto (17,1 persen), Anies Baswedan (10,8 

persen), dan Joko Widodo (10,1 persen). Adapun lima nama lain mendapatkan persentase di bawah 6 

persen. 

Untuk (ngkat elektabilitas calon wakil presiden, Ridwan Kamil mendapat dukungan paling (nggi dengan 

22,4 persen, kemudian disusul oleh Sandiaga Salahuddin Uno (16,8 persen), Andika Perkasa (9,9 persen), 

Agus Harimur( Yudhoyono (9 persen), Erick Thohir (8,8 persen), dan Khofifah Indar Parawansa (6,2 

persen). Sementara itu tokoh-tokoh lainnya mendapat persentase di bawah 5 persen.  

Beberapa simulasi terkait calon presiden kami lakukan untuk melihat elektabilitas sejumlah nama yang 

disebut-sebut potensial menjadi calon presiden. Pada simulasi 4 (empat) calon yang pertama, Ganjar 

Pranowo unggul dengan 32,2 persen, disusul Prabowo Subianto (24,4 persen), Anies Baswedan (17,6 

persen), dan Ridwan Kamil (15,6 persen). Sementara pada simulasi kedua, Prabowo Subianto unggul 

dengan 30,8 persen, disusul Ridwan Kamil (28,1 persen), Anies Baswedan (21,9 persen), dan Puan 

Maharani (5,1 persen).  

Untuk simulasi dengan 3 (0ga) tokoh calon presiden, pada simulasi pertama Ganjar Pranowo unggul 

dengan 36,3 persen, disusul Prabowo Subianto (28,8 persen), dan Anies Baswedan (24,5 persen). Pada 

simulasi (ga calon yang kedua, Prabowo Subianto (41,8 persen) menjadi tokoh yang paling banyak dipilih 

oleh masyarakat, disusul Anies Baswedan (31,8 persen), dan Puan Maharani (8,6 persen). Pada simulasi 

ke(ga, Prabowo Subianto juga unggul dengan 34,4 persen, disusul Ridwan Kamil (27,6 persen), dan Anies 

Baswedan (23,7 persen). 

Untuk simulasi 2 (dua) tokoh atau head to head calon presiden, pada simulasi pertama Ganjar Pranowo 

unggul dengan 47,3 persen, disusul Anies Baswedan dengan 35,4 persen. Pada simulasi kedua, Prabowo 

Subianto unggul dengan 43,8 persen, disusul Anies Baswedan dengan 37,3 persen.  

Terkait dengan pemilu legisla0f, PDI P menjadi partai yang paling banyak dipilih oleh masyarakat apabila 

pemilihan legisla(f dilakukan hari ini, dengan 24,5 persen. Disusul Gerindra (13,6 persen), Golkar (11,7 

persen), PKB (8,4 persen), Nasdem (5,8 persen), PKS (5,5 persen), dan Demokrat (4,8 persen). Di antara 

partai pemilik kursi DPR saat ini, hanya PPP (2,3 persen) dan PAN (1,3 persen) yang mendapatkan 

dukungan di bawah empat persen.  

Sementara elektabilitas untuk partai non parlemen, Perindo mendapatkan keterpilihan 1,8 persen, 

disusul PSI (0,5 persen), Hanura (0,4 persen), PBB (0,3 persen), dan Garuda (0,1 persen). Untuk partai 

poli(k baru, Partai Buruh dan Partai Gelora mendapatkan elektabilitas sebesar 0,3 persen, kemudian 

Partai Ummat (0,2 persen), dan PKN (0,1 persen).  
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Rafif Pamenang Imawan (Peneliti, Populi Center) 

+62 813-2572-7778 

 


