
Periode: Februari



Pengantar
Netray melakukan pemantauan media massa online dan Twitter untuk melihat 
popularitas partai politik (parpol) selama 1-28 Februari 2023. Popularitas diukur 
berdasarkan jumlah penyebutan atau mention nama partai. Popularitas nama 
partai politik di media online dan Twitter bisa memberi gambaran seberapa sering 
masyarakat memperbincangkan setiap partai politik.

Netray menggunakan 18 nama partai politik sebagai kata kunci pemantauan yakni 
Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, Nasdem, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai 
Buruh, Partai Garuda, Partai Gelora, PDIP, Perindo, PKB, PKN, PKS, PPP, Partai Ummat 
dan PSI. Ke-18 kata kunci ini merupakan nama partai yang telah resmi sebagai partai 
peserta Pemilu 2024 sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).



1

Popularitas Partai Politik Berdasarkan Total 
Mention

Melalui pemantauan kanal Twitter dan media massa online milik Netray Media 
Monitoring, Gerindra menjadi partai dengan eksistensi tertinggi di dunia maya 
selama Februari 2023. Dalam 28 hari pemantauan, secara total partai ini disebut 
dalam 7.262 artikel media online dan 192.534 cuitan Twitter.

Pada periode ini Gerindra menjadi parpol terpopuler di kanal Twitter dan News. 
Salah satu penyebabnya adalah perbincangan terkait isu keikutsertaan Prabowo 
Subianto dalam Pilpres 2024. Selain itu hubungan antara Gerindra dan Anies kerap 
disinggung warganet. Publik menilai bahwa Anies telah mengkhianati Gerindra, 
karena partai tersebut yang membesarkan namanya.

Atas isu tersebut Partai Gerindra memperoleh 21,75% dari total penyebutan nama 
partai yang dipantau Netray. Atau naik empat peringkat dari posisi lima dibanding 
Januari 2023. Gerindra menggeser posisi PKB yang pada bulan Januari lalu 
bertengger di posisi pertama.

Di posisi kedua terdapat Partai Nasdem yang memiliki total mention sebanyak 
140.784 dengan rincian 8.793 penyebutan di media massa online dan 131.991 
mention di kanal Twitter. Bulan lalu Nasdem berada di posisi ke empat dan sekarang 
mengumpulkan 15,33% penyebutan di media massa dan media sosial.

Selanjutnya di posisi ketiga diduduki oleh Partai Demokrat dengan perolehan total 
mention sebanyak 124.595 atau sekitar 13,56%. Jumlah penyebutan partai tersebut 
turun satu peringkat setelah sebelumnya berada di posisi kedua. Lalu di posisi 
keempat diduduki oleh PKS dengan perolehan 122.373 mention disusul dengan 
PKB dengan total 73.614 mention. 
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Sentimen Positif Parpol
Partai Gerindra masih menjadi partai yang meraup mention positif terbanyak seperti 
periode Januari 2023. Selama bulan Februari, Gerindra mendapatkan penyebutan 
dengan sentimen positif sebanyak 105.657 baik dari media online dan Twitter. Di 
kanal Twitter, Gerindra memperoleh 101.755 twit positif serta 3.902 berita positif. 

Di tempat kedua diduduki Partai Nasdem dengan total 40.708. Persentase total 
mention dan mention positif Partai Gerindra berada di angka 52,88%, sedangkan 
persentase Partai Nasdem sekitar 28,91%, meskipun berada di posisi kedua 
terbanyak. Persentase total mention positif PKS terpantau lebih tinggi yakni 30,92% 
walau hanya mengumpulkan 37.847 mention positif.
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Popularitas Parpol dalam Pemberitaan
Pada periode Februari 2023 Partai Nasdem masih menjadi partai yang paling 
banyak disebut dalam pemberitaan media online. Partai ini disebut dalam 8.793 
artikel pemberitaan atau mengambil porsi 13,41% pemberitaan di media massa dari 
seluruh partai yang dipantau.

Lalu, di posisi kedua terdapat Partai Golkar dengan penyebutan sebanyak 8.118 
artikel atau 12,38% dari jumlah keseluruhan. Di posisi ketiga diduduki oleh Partai 
Demokrat dengan total 7.773 artikel atau 11,86% dari keseluruhan partai yang 
dipantau. Partai Gerindra yang meraup penyebutan terbanyak justru berada di 
posisi kelima dengan 7.262 artikel.
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Keberadaan Partai Nasdem dan Demokrat di posisi tiga besar sebagian besar 
didorong oleh berita kemungkinan koalisi partai pendukung Anies Baswedan dalam 
Pilpres 2024 nanti. Anies yang diusung oleh Partai Nasdem terpantau merapatkan 
barisan ke Partai Demokrat. Bahkan wacana AHY sebagai cawapres juga muncul ke 
hadapan publik.

Selain dengan Partai Demokrat, Anies Baswedan juga berkomunikasi dengan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). Partai tersebut bahkan secara resmi akan mengusung 
Anies sebagai calon presiden. Keputusan ini dibacakan oleh Presiden PKS Ahmad 
Syaikhu sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syura VIII PKS.
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Berita Positif Parpol
Pemberitaan dengan sentimen positif kali ini juga dikuasai oleh partai Nasdem, 
setelah pada bulan Januari lalu berada di tangan PDIP. Nasdem memperoleh 4.640 
pemberitaan, atau sekitar 52,76% dari total pemberitaan. 

Di tempat kedua terdapat Partai Golkar dengan jumlah 4.362 berita positif. Persentase 
Golkar ternyata lebih tinggi dari Nasdem, yakni 53,73% artikel yang menyebut nama 
Partai Golkar merupakan berita dengan sentimen positif.

Begitu juga dengan PKS di posisi ketiga. Meskipun hanya mendapatkan 4.298 berita 
dengan sentimen positif, jumlah ini tercatat di angka 57,75% dari keseluruhan berita 
yang menyebut PKS. 
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Wacana positif dari partai Nasdem dan PKS masih berhubungan dengan dukungan 
ke Anies Baswedan. Namun yang menarik justru datang dari posisi kedua yakni Partai 
Golkar. Pada awal bulan, pemberitaan tentang partai ini berfokus pada kunjungan 
Surya Paloh ke kantor DPP Partai Golkar dan disambut langsung oleh Airlangga 
Hartarto. Hal ini sempat mengisyaratkan isu Golkar akan merapat ke koalisi yang 
sedang dibangun partai Nasdem.

Akan tetapi wacana ini tak bertahan lama. Golkar tentu merasa masih punya cukup 
power karena bagaimanapun juga partai ini merupakan pemimpin dari Koalisi 
Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN. Golkar justru membuka peluang 
baru dengan merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari 
PKB dan Partai Gerindra ketika Airlangga bertemu dengan Muhaimin Iskandar.
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Popularitas Parpol di Twitter
Saling tukar pernyataan atau serangan antara kubu Partai Gerindra dan Nasdem 
terkait calon presiden masing-masing membawa dua partai ini meraup penyebutan 
terbanyak di kanal Twitter. Gerindra memang lebih unggul dengan memperoleh 
192.534 penyebutan oleh warganet.

Perolehan penyebutan Partai Nasdem sendiri sebanyak 131.991 kali. Anies pada 
bulan Februari ini sempat digoyang dengan isu utang pembiayaan kampanye Pilgub 
DKI Jakarta tahun 2017 silam. Utang tersebut diperoleh dari Sandiaga Uno yang 
membuat hubungan Anies dengan Partai Gerindra menegang.
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Meskipun dua kelompok ini saling serang, ada satu hal yang mereka bersama 
sepakati. Yakni kepemimpinan masing-masing, dari Prabowo Subianto maupun 
Anies Baswedan, adalah kepemimpinan yang akan melanjutkan kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo. 

Selanjutnya di posisi ketiga masih ditempati oleh Partai Demokrat seperti pada 
periode Januari. Hanya saja total mention yang dikumpulkan berkurang menjadi 
hanya 116.822 dari yang awalnya 183.154 twit. Pada dasarnya hampir semua 
perolehan penyebutan partai pada periode ini lebih sedikit dari periode sebelumnya.
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Twit Positif Parpol
Partai Gerindra dalam periode ini masih menjadi penguasa sentimen positif di kanal 
Twitter. Jumlah twit positif yang berhasil dikumpulkan Gerindra sebanyak 101.755 
twit yang akhirnya menempatkan partai ini di posisi pertama. Jumlah tersebut 
merupakan 52,85% dari keseluruhan twit yang menyebut Partai Gerindra.

Posisi kedua terdapat Nasdem yang mendapat sentimen positif sebanyak 36.069  
twit atau 27,33% dari total keseluruhan twit yang menyebutkan nama partai tersebut. 
Posisi ini menggeser kedudukan PKB yang saat ini turun di peringkat kelima. Tempat 
ketiga diisi oleh PKS dengan raihan 33.549 twit bersentimen positif, atau sekitar 
29,19%. 
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Penutup
Pada awal Desember 2022, yakni periode 1-7 Desember, partai yang paling banyak 
disebut oleh media massa daring dan twit warganet adalah Partai Gerindra dengan 
total 267.521. Posisi kedua diisi oleh Partai Demokrat dengan 170.357 kali mention. 
Sedangkan di tempat ketiga terdapat Partai Nasdem yang mengumpulkan 156.856 
penyebutan. Konflik hutang biaya pilgub Anies ke Sandiaga Uno mengangkat 
eksistensi Partai Gerindra dan Nasdem. 

Pada periode 8-14 Februari, posisi pertama dan kedua masih ditempati Gerindra 
dan Demokrat. Terpantau intensitas penyebutan nama partai di kanal News dan 
Twitter menurun. Bahkan penyebutan partai Nasdem turun cukup drastis hingga 
digantikan oleh PKS di posisi ketiga. 

Posisi popularitas partai berdasarkan jumlah penyebutan pada periode 15-21 
Februari tidak berubah. Posisi pertama, kedua, dan ketiga masih ditempati oleh 
Gerindra, Demokrat, dan PKS. Pada pekan ini jumlah mention mereka juga berkurang 
yakni di angka 138.577 untuk Gerindra, 102.277 untuk Demokrat, dan 88.211 untuk 
PKS. 

Angka-angka tersebut semakin berkurang di periode 22-28 Februari. Meskipun 
Gerindra masih menempati posisi pertama, partai ini hanya disebut sebanyak 
101.366 kali selama 7 hari. Penyebutan nama Partai Demokrat pada pekan terakhir 
bulan Februari bahkan tak menyentuh angka seratus ribu. Netray hanya mendapati 
79.790 kali penyebutan. 

Begitu juga dengan PKS di posisi ketiga. Berbeda dengan pekan pertama pemantauan 
yang mencapai 140.042 kali penyebutan, PKS hanya mengantongi 65.281 mention 
dari media massa dan warganet Twitter selama sepekan.
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Netray Analysis Report merupakan salah satu sub-produk dari Netray. Special report 
yang kami publikasikan ini merupakan salah satu jenis report dari Netray Analysis 
Report yang membahas isu khusus secara lebih mendalam dengan tampilan yang 
lebih menarik.

Jika ingin mendapatkan analisis mendalam dari kami yang khusus sesuai dengan 
kebutuhan anda, segera hubungi kami di support@netray.id.
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