
 

 

Daftar Pertanyaan wawancara 

 

Responden yang ditujukan 

Nama    : 

Jabatan   : Ketua dewan perwakilan cabang partai amanat nasional 

Umur    : 

1. Apakah Bapak/Ibu selama menjadi ketua DPC PAN sudah beberapa kali  

melakukan kegiatan rapat kepada masyarakat mengenai pemilu? 

2. Bagaimana startegi komunikasi politik DPC PAN di kecamatan dolat rakyat 

kabupaten karo dalam pelaksanaan pemilu? 

3. Bagaimana struktur pengurusan DPC PAN di kecamatan dolat rakyat 

kabupaten karo dalam pasca pemilu? 

4. Bagaimana pola hubungan antara DPC PAN di kecamatan dolat rakyat 

dengan sayap-sayap lainnya? 

5. Bagaimana proses penyiapan pemilu tahun 2015 di kecamatan dolat rakyat 

kabupaten karo? 

6. Bagaimana strategi komunikasi politik DPC PAN di kecamatan dolat rakyat 

pada pemilu legislatif 2015 kabupaten karo? 

7. Bagaimana persentase suara DPC PAN pada pemilu legislatif 2015 di 

kecamatan dolat rakyat kabupaten karo? 

8. Bagaimana kendala yang di alami oleh DPC PAN kecamatan dolat rakyat 

dalam pemenangan pemilu di kabupaten karo? 

9. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menemui anggota yang tidak bersikap 

tolenransi atau sopan santun? 

10. Bagaimana bapak/ibu ketua DPC PAN dalam mempertahankan atau 

mengambil simpatik anggota kader-kadernya? 

 



 

Responden yang ditujukan: 

Nama    : 

Jabatan   : Ketua Bapilu 

Umur    : 

1. Apakah bapak/ibu selaku ketua bapilu pernah mendapatkan kendala atau 

masalah dalam melakukan rutinitas kerja? 

2. Bagaiamana mekanisme pembentukan tim sukses pada pemilu tahun 2015 di 

kecamatan dolat rakyat kabupaten karo? 

3. Bagaimana perencanaan strategi komunikasi politik DPC PAN di kecamatan 

dolat rakyat kabupaten karo? 

4. Bagaimana proses perumusan strategi komunikasi politik dalam 

mengantisipasi dinamika politik pada pemilu 2015 di kecamatan dolat rakyat 

kabupaten karo? 

5. Apa saja saluran komunikasi politik pada pemilu 2015 di kecamatan dolat 

rakyat kabupaten karo? 

6. Berapa persenkah target pemenangan suara DPC PAN di kecamatan dolat 

rakyat pada pemilu legislatif kabupaten karo? 

7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang di temukan oleh tim sukses 

pada pemilu legislatif tahun 2015 di kecamatan dolat rakyat kabupaten karo? 

8. Bagaimanakah antisipasi partai PAN terhadap faktor-faktor penghambat pada 

pemilu legislatif 2015 di kecamatan dolat rakyat kabupaten karo? 

9. Apa kelemahan dan kelebihan dari startegi komunikasi politik DPC PAN di 

kecamatan dolat rakyat kabupaten karo? 

10. Apakah bapak/ibu selaku ketua bapilu melakukan sosialisasi kepada peserta 

publik dalam melakukan suatu kegiatan? 

 

 



 

Responden yang ditujukan: 

Nama    : 

Jabatan   : Kader PAN 

Umur    : 

1. Bagaimana cara bapak/ibu mengajak seluruh partai politik untuk merumuskan 

kebersamaan dalam satu partai? 

2. Bagaimana bapak/ibu ketua partai PAN menyusun rancangan partai politik 

dalam pemilu? 

3. Bagaimana anda melihat eksistensi DPC PAN di kecamatan dolat rakyat 

kabupaten karo? 

4. Apakah andah memilih DPC PAN karena sesuai dengan politik anda? 

5. Sejak kapan menjadi simpatisan PAN? 

6. Bagaimana menurut anda mengenai citra PAN pada pemilu legislatif 2015 di 

kecamatan dolat rakyat kabupaten karo? 

7. Apakah anda merasakan strategi komunikasi politik di jalankan PAN? 

8. Bentuk-bentuk strategi apa yang dilakukan DPC PAN kecamatan dolat rakyat 

dalam mempengaruhi kader-kadernya? 

9. Apakah kader selalu dilibatkan dalam pelaksanaan kampanye? 

10. Apakah kader memiliki mekanisme pendapat dalam partai? 

 

         



 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


