Jenis Pekerjaan Responden
10%
33%

16%

4%
22%

4%
11%

Mahasiswa

Dosen

Peneliti

Penegak Hukum

ASN

Karyawan Swasta

Lainnya

Keterangan: 98 responden menjawab

Usia Responden
1%
8%

91%

18 s/d 32 tahun

33 s/d 47 tahun

48 s/d 60 tahun

Keterangan: 95 responden menjawab

Pertanyaan ke – 1
Apakah Anda pernah menyampaikan aspirasi terkait
dengan Naskah Akademik dan Rancangan UndangUndang yang sedang disusun di Pusat Perancangan
Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI?
4%

Pernah

Tidak Pernah

96%

Keterangan: 100 responden menjawab

Pertanyaan ke – 2

Jika pernah, media apa yang Anda gunakan untuk
menyampaikan aspirasi Anda?

17%

50%

33%

Melalui FGD atau diskusi kelompok terarah antara tim peneliti dan perancang
undang-undang Badan Keahlian DPR RI dan Akademisi
Media Sosial
Melalui lomba legislative drafting. berkas yg lolos final dikirimkan ke DPR
sbg salah satu aspirasi utk jadi bahan pertimbangan
Keterangan: 9 responden menjawab

Pertanyaan ke – 3
Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat aplikasi
SIMAS PUU sebagai aplikasi berbasis website untuk
menjaring masukan masyarakat terhadap Naskah
Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang
disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan
Keahlian DPR RI

34%
Ya, saya mengetahui
66%

Tidak mengetahui

Keterangan: 100 responden menjawab

Pertanyaan ke – 4

Jika iya, dari mana Anda mengetahui informasi tersebut?

28%

67%

5%

Media Sosial DPR RI
Website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Informasi dari rekan
Keterangan: 54 responden menjawab

Pertanyaan ke – 5
Apakah Anda pernah memberikan masukan terhadap
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang
sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU?
1%

Pernah

Tidak Pernah

99%

Keterangan: 100 responden menjawab

Pertanyaan ke – 6
Setelah menonton videografis pengenalan aplikasi
SIMAS PUU pada pertanyaan No. 3, menurut Anda,
apakah SIMAS PUU mempermudah masyarakat untuk
menyampaikan masukan terkait Naskah Akademik dan
Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di
Pusat Perancangan
7%
Ya

93%

Tidak

Keterangan: 99 responden menjawab

Pertanyaan ke – 7
Silahkan berikan kritik terhadap aplikasi SIMAS PUU saat ini dan saran untuk
aplikasi SIMAS PUU ke depan
No.

Kritik dan Saran
mengingat skrg eranya media sosial, mungkin penyebaran info melalui

1.

media sosial bisa menjadi salah satu jalan dan perlu untuk digalakkan
supaya merambah kalangan masyarakat lebih luas

2.

Terus memberikan edukasi tentang aplikasi ini kepada masyarakat
awam,karena banyak masyarakat yg belum tau tentang aplikasi ini
Aplikasi SIMAS PUU tidak diketahui masyarakat luas, karena itu diharap

3.

aplikasi ini harus lebih disosialisasikan terutama pada kalangan mahasiswa
yang kebanyakan berfikiran kritis

4.

Aplikasi SIMAS lebih disosialisasikan lagi pada masyarakat. Terutama bagi
kaum milenial yang sudah melek akses teknologi

5.

Semoga aplikasi nya semakin baik

6.

Lebih disosialisasikan lagi ke masyarakat

7.

Semoga bisa mempermudah masyarakat

8.

Harapannya SIMAS PUU dapat diterapkan guna memperkuat pembetukan
undang-undang

9.

Bagus

10.

Sosialisasi

11.

Lebih disosialisasikan lagi ke masyarakat luas, agar masyarakat bisa turut
berpartisipasi dalam Perancangan Undang-Undang
Alangkah lebih baik jika terdapat fitur yang memudahkan masyarakat untuk

12.

mengetahui apakah terdapat tindak lanjut atas saran yang telah
disampaikan melalui SIMAS PUU

13.
14.

Lanjutkan
di Mobilekan gitu jadi aplikasi HP tersendiri, orang-orang jaman now kan
gamau ribet ok!

15.

Tidak ada

16.

Aplikasi harus dimanfaatkan dengan benar karna anggaran sudah ada!!!

17.

Sudah baik

No.
18.
19.
20.

Kritik dan Saran
Lebih disosialisasikan ke masyarakat. Agar UU dimasa depan menjadi lebih
baik
Harus di beritahukan kemasyarakat terkait aplikasi ini, agar masyarakat tau
bahwa adanya aplikasi tersebut
Semakin lebih baik lagi supaya masyrakat kita turut berpartisipasi dalam
membuat negara kita lebih maju
Kalau bisa jika ada jadwal FGD atau seminar dalam rangka menyusun draft

21.

NA

RUU

disosialisasikan

secara

terbuka

agar

masyarakat

bisa

menyampaikan secara langsung.
22.

sangat bagus

23.

Sosialisasinya harus lebih supaya dapat diketahui masyarakat
Harus bermitra dgn mahasiswa atau stakeholder terkait sehingga

24.

partisipasi masyarakat dapat maksimal. Contohnya dalam kunjungan ke
DPR pihak DPR sekaligus bermitra dgn universitas yg melakukan
kunjungan. (Kerjasama dengan Humas)

25.
26.

Kata katanya yang singkat aja jangan panjang"
Sosialisasi SIMAS sebaiknya lebih massif sehingga dapat diketahui
masyarakat lebih luas
Lebih di tingkatkan lagi dalam mendengarkan aspirasi rakyat jadi dalam uu

27.

nya tidak hanya menguntungkan yang di atas saja tetapi untuk kepentingan
bersama agar negara RI lebih maju lagi

28.

Sosialisasi bisa digencarkan lewat sosial media
Sebagai lembaga negara harusnya lebih masif lago melakukan promosi
terkait

29.

keberadaan

SIMAS

PUU,

entah

menggandeng

publik

figur/influencer, dan melakukan promosi ke beberapa media2 lain. Jangan
sampai masyarakat baru peduli terhadap RUU saat RUU tidak penting/tidak
substansial
Seyogiyanya perlu menggandeng perguruan tinggi tidak hanya yang negeri

30.

tetapi juga khusus nya swasta. Untuk menyebarluaskan simas puu ini.
Apalagi dosen memiliki kewajiban untuk pengabdian masyarakat.

31.

Lebih disosialisasikan. Akan lebih baik kalau juga menyentuh daerha dalam
ebentukan produk hukum daerah

No.
32.

Kritik dan Saran
Aplikasi yang sangat baik
Aplikasi ini sangat inovatif dan tentunya diharapkan dapat lebih
meningkatkan mutu kualitas pembentukan undang-undang agar sesuai
dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sarannya ke depan adalah

33.

agar lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat awam dan para
generasi muda melalui berbagai program seperti seminar atau workshop
supaya aplikasi ini bisa tercapai kepada orang-orang yang membutuhkan
aspirasinya untuk didengar. Penyediaan fasilitas juga perlu diadakan agar
aspirasi yang sampai ke pusat bisa lebih merata.

34.

Perlunya di libatkan semua elemen masyarakat sangat membantu
terciptanya UU yg sangat relevan dan berkesinambungan.
Ide yg sangat bagus,sayang sekali masyarakat blm mengakrabi simas puu

35.

tsb. Kedepan..dgn adanya simas puu ini,masyarakat akan lebih mengerti
dan memahami salah satu " dapur " legislatip dan boleh ikut serta di dalam
programnya.

36.
37.

Ada laporan ketika saran dan aspirasi masyarakat sudah diterima oleh
anggota dewan
Semoga lebih dipersumole dan semoga semua perundsng undangan yang
direncanakan akan dishare ke publik melalui media mainstream

38.

Aplikasi yang luar biasa. Hanya perlu waktu untuk sosialisasi ke publik.

39.

Mohon banyak sosialisasi
Kiranya aplikasi SIMAS PUU disosialisasikan lebih masif lg supaya lebih
tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yg mau berpartisipasi.

40.

Aplikasi Simas PUU bisa mengubah pandangan masyarakat mengenai
adanya titipan-titipan pasal kelompok tertentu di DPR. Selain itu bisa
mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang bottom up.
Terimakasih.

41.

Semoga semakin baik perundang undangan yang akan dibuat

42.

Semakin diperbanyak informasinterkait aplikasi ini

43.
44.

Lebih disosialisasikan ke instansi pemerintah/bumn/masyarakat /kaum
milenial dalam kemasan acara yg menarik
Untuk sosialisasinya lebih digencarkan lagi

No.

Kritik dan Saran
Sosialisasi SIMAS PUU sebaiknya juga harus dilaksanakan oleh tim yang

45.

melakukan pengumpulan data dan uji konsep RUU ke daerah, karena tidak
setiap daerah mengetahui aplikasi ini.

46.

Layout yang menarik dan lebih persuasif

47.

belum coba, tp ide nya bagus

48.

Aplikasi SIMAS PUU menguntungkan bagi masyarakat apabila ingin
memberi masukan karena memudahkan proses penyampaiannya.
Pentingnya menyebarluaskan ke masyarakat berbagai kalangan terkait hal
ini, tp lbh penting lagi jika DPR mau mengedukasi masyarakat terkait

49.

hukum

dan

perundang2an

serta

dampak

dari

adanya

suatu

aturan,sehingga masyarakat tidak hanya tahu,memahami,tapi juga mau
menaati apa yg sudah diatur dalam perundang-undangan dengan
sebagaimana mestinya

50.
51.

Semoga semakin baik
semoga kedepannya ini tidak hanya sebatas formil saja. tp bener bener
diimplementasikan sesuai dgn tupoksinya

52.

Sudah baik

53.

Lebih disosialisasikan

54.

this is make it easier. I never knew that we can really involved in a
government
Semoga app nya lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat, apalagi

55.

sekarang udh banyak pengguna smartphone sehingga informasi mudah
diakses. Ini saja saya baru tau beberapa hari setelah teman ngomong.
Harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat umum agar

56.

mereka mengetahui tentang adanya aplikasi SIMA PUU ini. Supaya
kedepanya lebih banyak masyarakat yang bisa berpartisipasi untuk
menyampaikan aspirasinya.

57.
58.

Lebih diperbanyak sosialisasi agar masyarskat luas dari sabang smpai
merauke mengetahui aplikasi SIMAS dengan lisan ataupun dngan tulisan
Sudah cukup baik untuk tampilan, dan memudahkan saya dalam
memahami konteks.

No.

Kritik dan Saran
Terkait pemberitahuan atau penyebaran informasi mengenai aplikasi ini

59.

harus lebih diperluas lagi agar semakin banyak masyarakat yang
mengetahui bahwa mereka juga dapat berperan dalam mewujudkan
pembentukan perundang-undangan
mohon lebih update lagi terkait naskah akademik dan rancangan undang-

60.

undang yang sedang disusun dan lebih masif lagi sosialisasi ke masyarakat
supaya

terwujud

pembentukan

transparan dan akuntabel
Keterangan: 60 responden menjawab

undang-undang

yang

partisipatif,

