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SURVEY 09 NOVEMBER

T A H U N  2 0 2 2



Survei

Jumlah Responden

Margin of error

Periode Pengumpulan Data

Rata-rata Lama Survei

Demografi

Metode Pengumpulan Data CAWI (web interviews)

Metodologi

short survey no. 621

759 responden

±3.6% dengan 95% confidence level 

09.11.2022 – 16.11.2022

20 menit

Laki-laki (51,3%), Perempuan (48,7%)



Apakah Anda memiliki rencana berwisata di akhir tahun?      
(N=759)



Apakah Anda memiliki rencana berwisata di akhir tahun?      
(N=759)



Kapan kah rencana wisata Anda tersebut?      
(N=416)



Berapa lama kah rencana wisata Anda tersebut?
(N=416)



Berapa lama kah rencana wisata Anda tersebut?      
(N=416)



Berapa lama kah rencana wisata Anda tersebut?      
(N=416)



Mengapa Anda belum memiliki rencana berwisata di akhir tahun?      
(N=343)



Mengapa Anda belum memiliki rencana berwisata di akhir tahun?      
(N=343)



Mengapa Anda belum memiliki rencana berwisata di akhir tahun?      
(N=343)



Ke kota atau destinasi mana tujuan wisata dalam rencana Anda?      
(N=390)



Ke kota atau destinasi mana tujuan wisata dalam rencana Anda?      
(N=390)



Ke kota atau destinasi mana tujuan wisata dalam rencana Anda?      
(N=390)



Ke negara mana tujuan wisata dalam rencana Anda?      
(N=26)



Ke negara mana tujuan wisata dalam rencana Anda?      
(N=26)



Ke negara mana tujuan wisata dalam rencana Anda?      
(N=26)



Menurut Anda, apakah bijak melakukan wisata atau liburan akhir tahun
di kondisi seperti ini?      

(N=759)



Mengapa menurut Anda liburan akhir tahun di kondisi seperti ini
merupakan hal yang bijak?      

(N=374)



Mengapa menurut Anda liburan akhir tahun di kondisi seperti ini
merupakan hal yang bijak?     

(N=374)



Mengapa menurut Anda liburan akhir tahun di kondisi seperti ini bukan
hal yang bijak?      

(N=199)



Mengapa menurut Anda liburan akhir tahun di kondisi seperti ini bukan
hal yang bijak?      

(N=199)



Mengapa Anda masih ragu terhadap ide berwisata di akhir tahun pada 
kondisi seperti sekarang ini?      

(N=186)



Kapan tanggal lahir anda?
(N=759)



Apa jenis kelamin anda?
(N=759)



Di mana tempat tinggal permanen anda atau daerah tinggal anda
selama 6 bulan terakhir?

(N=758)



SURVEY 21 NOVEMBER

T A H U N  2 0 2 2

Disusun oleh :

L A P O R A N  P A R I W I S A T A  

A K H I R  T A H U N



Survei

Jumlah Responden

Margin of error

Periode Pengumpulan Data

Rata-rata Lama Survei

Demografi

Metode Pengumpulan Data CAWI (web interviews)

short survey no. 624

726 responden

±3.6% dengan 95% confidence level

21.11.2022 – 28.11.2022

20 menit

Laki-laki (53.0%), Perempuan (47.0%) 

Methodology



Manakah jenis destinasi wisata yang Anda paling sukai?      
(N=726)



Manakah jenis destinasi wisata yang Anda paling sukai?      
(N=726)



Manakah jenis destinasi wisata yang Anda paling sukai?      
(N=726)



Saat berwisata, apa hal terpenting yang harus dilakukan menurut Anda?      
(N=726)



Saat berwisata, apa hal terpenting yang harus dilakukan menurut Anda?      
(N=726)



Saat berwisata, apa hal terpenting yang harus dilakukan menurut Anda?      
(N=726)



Jika diberi pilihan berikut, mana jenis akomodasi yang akan Anda pilih?      
(N=726)



Jika diberi pilihan berikut, mana jenis akomodasi yang akan Anda pilih?      
(N=726)



Saat berlibur, daerah mana yang akan anda pilih untuk tinggal?      
(N=726)



Saat berlibur, daerah mana yang akan anda pilih untuk tinggal?      
(N=726)



Dalam memilih akomodasi, seberapa penting kriteria berikut ini untuk
Anda?      
(N=726)



Dari destinasi wisata prioritas dan super prioritas yang dicanangkan
pemerintah di bawah ini, mana kah yang sudah pernah Anda kunjungi?      

(N=726)



Menurut Anda, apa aspek terpenting yang harus dikembangkan dalam
membangun destinasi wisata super prioritas? Silakan pilih 3 

(N=726)



Menurut Anda, apa aspek terpenting yang harus dikembangkan dalam
membangun destinasi wisata super prioritas? Silakan pilih 3      

(N=726)



Menurut Anda, apa aspek terpenting yang harus dikembangkan dalam
membangun destinasi wisata super prioritas? Silakan pilih 3      

(N=726)



Kapan tanggal lahir anda?
(N=726)



Apa jenis kelamin anda?
(N=726)



Di mana tempat tinggal permanen anda atau daerah tinggal anda
selama 6 bulan terakhir?

(N=725)



SURVEY 28 NOVEMBER

T A H U N  2 0 2 2

Disusun oleh :

L A P O R A N  P A R I W I S A T A  

A K H I R  T A H U N



Survei

Jumlah Responden

Margin of error

Periode Pengumpulan Data

Rata-rata Lama Survei

Demografi

Metode Pengumpulan Data CAWI (web interviews)

short survey no. 626

715 responden

±3.7% dengan 95% confidence level

28.11.2022 – 05.12.2022

20 menit

Laki-laki (46,9%), Perempuan (53.1%)

Methodology



Apakah Anda pernah bepergian jauh dalam satu tahun terakhir?      
(N=715)



Apakah Anda pernah bepergian jauh dalam satu tahun terakhir?      
(N=715)



Kapan kah perjalanan Anda yang paling terakhir?      
(N=459)



Kapan kah perjalanan Anda yang paling terakhir?      
(N=459)



Dalam merancang perjalanan tersebut, di bagian apa saja Anda 
menggunakan layanan online?      

(N=459)



Dalam merancang perjalanan tersebut, di bagian apa saja Anda 
menggunakan layanan online?      

(N=459)



Mengenai komponen tersebut, untuk apa Anda menggunakan layanan online?      
(N=398)



Menurut Anda, apa keunggulan utama layanan online dalam
perencanaan perjalanan?      

(N=715)



Menurut Anda, apa keunggulan utama layanan online dalam
perencanaan perjalanan?      

(N=715)



Sebaliknya, apa kelemahan utama layanan offline dalam perencanaan
perjalanan menurut Anda?      

(N=715)



Sebaliknya, apa kelemahan utama layanan offline dalam perencanaan
perjalanan menurut Anda?      

(N=715)



Mana penyedia layanan agen travel online di bawah ini yang pernah
Anda gunakan?      

(N=715)



Mana penyedia layanan agen travel online di bawah ini yang pernah Anda gunakan?      
(N=715)



Mana penyedia layanan agen travel online di bawah ini yang pernah Anda gunakan?      
(N=715)



Apa alasan utama Anda memilih penyedia layanan tersebut?      (N=715)



Apa alasan utama Anda memilih penyedia layanan tersebut?      
(N=715)



Apa alasan utama Anda memilih penyedia layanan tersebut?      
(N=715)



Kapan tanggal lahir anda?
(N=715)



Apa jenis kelamin anda?
(N=715)



Di mana tempat tinggal permanen anda atau daerah tinggal anda
selama 6 bulan terakhir?

(N=714)



Tentang Kurious
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Sample

Margin of Error 3% merupakan level yang umum digunakan dalam 
survei dan riset pasar

Yang Kami Tawarkan

Survei cepat Cost rendah

Akurasi cukup tinggi Mudah membuat panel baru

Kurious merupakan unit survei yang 
dikembangkan Katadata Insight Center 
pada 2022, sebagai alternatif dalam
melakukan survei

Panel terkurasi

Pengolahan data terotomasi

Ekosistem yang terus
berkembang

Analisis dengan expertise 
Katadata Insight Center

Kekuatan

Tentang Kami



Terima Kasih

PT Katadata Indonesia
Plaza Blok M, Lantai 8
Jl. Bulungan No.76, Kota 
Jakarta Selatan 12130

Website :
kic.katadata.co.id

Email :
kic@katadata.co.id

P : (021) 7209195
(021) 7209196


