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Wawancara  

1. Apakah pemilu legislatif tahun 2014 sudah berjalan sesuai dengan apa yang bapak/ibuk 

harapkan? 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemilu legislatif 2014 sudah berjalan dengan jujur, adil, 

bebas dan rahasia? 

3. Apakah bapak/ibuk memahani tentang money politik? 

4. Bagaimana pendapat bapak/ibuk tentang penggunaan money politik pada saat pemilu? 

5. Dalam menentukan pilihan, apakah bapak/ibuk memilih berdasarkan pilihan sendiri? 

6. Apakah bapak/ibuk pernah menerima uang atau barang lainnya dari calon anggota 

legislatif ketika pemilu? 

7. Jika pernah, mengapa bapak/ibu menerima pemberian dari calon anggota legislatif 

tersebut? 

8. Apakah setiap calon memberi uang kepada bapak/ibuk? 

9. Apakah pemberian uang tersebut diberikan oleh tim sukses dari anggota legislatif? 

10. Terkait dengan calon legislatif yang menggunakan politik uang ketika pemilu, apakah 

bapak/ibu merasa senang dengan hal tersebut? Apakah itu sudah sesuai dengan aoa yang 

bapak/ibu harapkan? 

11. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa penggunaan money politics itu melanggar hukum? 



12. Ketika bapak/ibu mengetahui bahwa penggunaan money politics tersebut melanggar 

hukum, mengapa bapak/ibu menerimanya begitu saja dan tidak melaporkannya kepada 

pihak yang berjawajib? 

13. Apakah calon legislatif yang menggunakan money politik dapat mempengaruhi pilihan 

bapak/ibuk dalam memilih calon legislatif? 

14. Apakah bapak/ibuk memilih calon legislatif yang telah menggunakan money politik 

tersebut? 

15. kriteria apa saja yang bapak/ibuk terapkan dalam memilih calon anggota legislatif? 

16. Ketika tidak ada pengunaan money politik dalam pemilu, apakah bapak/ibuk akan tetap 

berpartisipasi dalam pemilu? 

 


