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Charta Politika Indonesia menyelenggarakan survei preferensi politik masyarakat Lampung menjelang pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung periode 2019-2024. Pengumpulan data dilakukan pada 6 -11
Maret 2018 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak
800 responden yang tersebar di 8 Daerah Pemilihan di Provinsi Lampung. Survei ini menggunakan metode acak
bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (3,46%)pada tingkat kepercayaan 95%.

Dalam survei ini, Charta Politika menemukan beberapa temuan menarik. Yaitu :
Pertama, dari elektabilitas top of mind, sebanyak (27,1%) masyarakat menyebut nama M. Ridho
Ficardo saat diberi pertanyaan siapa yang akan dipilih untuk menjadi Gubernur lampung untuk lima
tahun yang akan datang. Sementara itu, (35.0%) masih cenderung tidak tahu akan pilihannya dan
memilih untuk tidak menjawab. Posisi kedua ditempati oleh Herman HN (20,1%).

1

Kedua, untuk tingkat elektabilitas 4 nama, M. Ridho Ficardo memperoleh (35,1%), kemudian Herman HN
(26,0%). Kemudian berikutnya disusul Arinal DJunaidi (13,0%) dan Mustafa (11,6%), sisanya sebanyak (14,3%)
menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.

Ketiga, jika diuji elektabilitas berpasangan, pasangan M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri (35,1%), bersaing dengan
Herman HN-Sutono (26,3%)
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Keempat, data ini didukung oleh data crosstab antara calon Gubernur-Wakil Gubernur dengan pilihan partai politik ,
data ini menunjukkan bahwa partai pendukung M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (Gerindra dan Demokrat) solid
mendukung pasangan tersebut. Sementara pemilih PDIP terlihat solid mendukung Herman HN - Sutono, pemilih
Partai Golkar cukup solid mendukung Arinal Djunaidi - Chusnunia Halim. Selain itu, Mustafa - Ahmad Jajuli mendapat
dukungan yang cukup dari pemilih Partai Nasdem.
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Kelima, selanjutnya masyarakat mengaku puas terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Lampung di bawah
kepemimpinan M. Ridho Ficardo sebagai Gubernur 64.9%.

Keenam, dari pengujian terkait kasus OTT KPK terhadap Mustafa, memperlihatkan pemilih pasangan M. Ridho
Ficardo-Bachtiar Basri yang menjadikan pertimbangan kasus OTT KPK terhadap Mustafa.
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Ketujuh, dari pengujian 2 nama, jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini Joko Widodo (47,5%) unggul tipis
dibandingkan Prabowo (43,4%). Dan jika dilihat baik Pemilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama
memberikan pilihannya kepada pasangan M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri.
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