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LAMPIRAN 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan 

masalah pada penelitian yang berjudul “Komunikasi Interaktif Cagub Ridwan 

Kamil Dalam Berkampanye Kepada Kelompok Pemilih Muda Melalui 

Media Sosial Instagram”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab 

rumusan masalah Bagaimana komunikasi interaktif cagub ridwan kamil dalam 

berkampanye di media sosial instagram? 

 

Daftar pertanyaan : 

1. Di Provinsi mana Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai Gubernur? 

2. Sebagai kelompok pemilih muda, mengapa tertarik untuk berinteraktif di 

akun media sosial instagram @ridwankamil? 

3. Bagaimana cara penyampaian pesan yang dilakukan Ridwan Kamil di 

akun media sosial instagramnya selama masa kampanye? Mudah dimengerti atau 

tidak?Apa tanggapan anda? 

4. Apakah cukup efektif atau tidak cara berkomunikasi Ridwan Kamil yang 

dilakukan dimedia sosial instagramnya untuk menggait kelompok pemilih muda 

selama masa kampanye? 

5. Apakah postingan Ridwan Kamil cukup menginformasikan tentang segala 

hal yang berkaitan dengan kampanye Jabar?Apa saja informasi yang anda dapat? 

6. Kapan saat yang tepat pemilih muda memberikan saran ataupun kritik 

terhadap postingan Ridwan Kamil selama masa kampanye? 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



100 
 

 

7. Sejak kapan anda mengetahui ridwan kamil? 

8. apa yang membuat kamu mengikuti aktifitas akun ig ridwan kamil? 

9. Menurut kamu, bagaimana arus komunikasi yg terjadi diakun instagram 

rk? Satu arah atau dua arah? 

10. Bagaimana intensitas akun ig ridwan kamil dalam membuat postingan 

selama masa kampanye? 

Jawaban : 

 Agum Rido Nugroho (@agumridonugroho) 

1. Di Provinsi mana Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai Gubernur? 

Jawa Barat. 

2. Sebagai kelompok pemilih muda, mengapa Agum tertarik untuk 

berinteraktif di akun media sosial instagram @ridwankamil? 

Lucu sih soalnya, orangnya suka becanda. 

3. Bagaimana cara penyampaian pesan yang dilakukan Ridwan Kamil di 

akun media sosial instagramnya selama masa kampanye? Mudah dimengerti atau 

tidak?Apa tanggapan anda? 

Mudah dimengerti, soalnya gaya komunikasinya anak muda banget. Jadinya anak 

anak muda mudah memahami isi pesan yg disampaikan 

4. Apakah cukup efektif atau tidak cara berkomunikasi Ridwan Kamil yang 

dilakukan dimedia sosial instagramnya untuk menggait kelompok pemilih muda 

selama masa kampanye? 

Efektif sih kalo menurut saya, soalnya generasi milenial butuh pemimpin yang 

kaya gitu, yang berjiwa muda. 
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5. Apakah postingan Ridwan Kamil cukup menginformasikan tentang segala 

hal yang berkaitan dengan kampanye Jabar?Apa saja informasi yang anda dapat? 

Cukup memberi informasi, ya seputar kampanye nya. kalo informasi yang saya 

dapet sih kaya dia dapet nomor urut berapa, pasangannya siapa, partainya apa 

ya gitulah. 

6. Kapan saat yang tepat pemilih muda memberikan saran ataupun kritik 

terhadap postingan Ridwan Kamil selama masa kampanye? 

Kapan pun sih, setiap abis posting langsung banjir komen. 

7. Sejak kapan anda mengetahui ridwan kamil? 

Sejak kang Emil nyalonin diri jadi Gub. Jabar. 

8. apa yang membuat kamu mengikuti aktifitas akun ig ridwan kamil? 

Soalnya gayanya kekinian banget sih, lebih dekat dengan kaum millenial 

9. Menurut kamu, bagaimana arus komunikasi yg terjadi diakun instagram 

rk? Satu arah atau dua arah? 

Flexibel sih menurut saya dia menyesuaikan situasi dan kondisi. 

10. Bagaimana intensitas akun ig ridwan kamil dalam membuat postingan 

selama masa kampanye? 

Cukup intens menurut saya, apalagi dilihat kalo beliau itu aktif disosial media. 

 

 

 Rifa Azzahra (@ipehhh_) 

1. Di Provinsi mana Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai Gubernur? 
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Jawa barat.  

2. Sebagai kelompok pemilih muda, mengapa Ipeh tertarik untuk 

berinteraktif di akun media sosial instagram @ridwankamil? 

Karena di akun tsb Ridwan Kamil mau merespon, dan gaya nya di sosmed mampu 

menyeimbangi dengan gaya anak muda atau milenials. 

3. Bagaimana cara penyampaian pesan yang dilakukan Ridwan Kamil di 

akun media sosial instagramnya selama masa kampanye? Mudah dimengerti atau 

tidak?Apa tanggapan anda? 

Penyampaian nya mudah di mengerti, karena pada masa kampanye tsb Ridwan 

Kamil menyampaikan pesan langsung dengan visualisasi pada program2 

kampanye yg dia rencanakan. 

4. Apakah cukup efektif atau tidak cara berkomunikasi Ridwan Kamil yang 

dilakukan dimedia sosial instagramnya untuk menggait kelompok pemilih muda 

selama masa kampanye? 

cukup efektif. Karena mampu mengimbangi wadah pemilih muda dalam 

beraspirasi. 

5. Apakah postingan Ridwan Kamil cukup menginformasikan tentang segala 

hal yang berkaitan dengan kampanye Jabar?Apa saja informasi yang anda dapat? 

Menurut Postingan Ridwan Kamil cukup memberi info terkait kampanye Jabar. 

Yg saya dapat dr akun Ridwan Kamil adalah cara2 pencoblosan, klarifikasi2 

terkait isu yg berkembang tentang dirinya, juga program2 kampanye yg ia 

rencanakan. 
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6. Kapan saat yang tepat pemilih muda memberikan saran ataupun kritik 

terhadap postingan Ridwan Kamil selama masa kampanye? 

Saat yg tepat untuk memberikan saran dan kritik terhadap postingan Ridwan 

kamil adalah ketika suatu postingan tsb memiliki pesan yg menyita perhatian, 

dalam artian postingan tsb memiliki pro dan kontra nya masing - masing. 

7. Sejak kapan anda mengetahui ridwan kamil? 

Saya mengetahui Ridwan Kamil ketika ia menjadi wali kota Bandung . 

8. apa yang membuat kamu mengikuti aktifitas akun ig ridwan kamil? 

Yg membuat saya mengikuti ig Ridwan Kamil adalah, karena Ridwan Kamil salah 

satu pejabat yg sangat interaktif di sosial media. Selain itu, Instagram nya juga 

tdk hanya berisi terkait politik2 atau kampanye aja. Tapi juga riwdan Kamil 

mampu menyeimbangkan apa yg sedang viral di sosmed. Sehingga terkesan 

menarik bagi saya , ada seorang pejabat yg benar2 tau apa yg sedang viral di 

kalangan netizen. 

9. Menurut kamu, bagaimana arus komunikasi yg terjadi diakun instagram 

rk? Satu arah atau dua arah? 

Menurut saya, arus komunikasi yg terjadi adalah 2 arah. Karena Rk sering 

membalas apa yg menjadi pendapat para followersnya. 

10. Bagaimana intensitas akun ig ridwan kamil dalam membuat postingan 

selama masa kampanye? 

Ketika masa kampanye, intensitas akun rk menjadi meningkat, karena sering nge-

share apa saja yg menjadi program2 kampanye, Dan kegiatan2 kampanye, dan 

sering menanggapi masyarakat lewat akun ig. 
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 Vera Herlina (@veraherlina_) 

1. Di Provinsi mana Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai Gubernur? 

Jawa Barat. 

2. Sebagai kelompok pemilih muda, mengapa Vera tertarik untuk 

berinteraktif di akun media sosial instagram @ridwankamil? 

Soalnya pemilih muda ketika merespon postingan Rk selalu ditanggapi di medsos 

instagramnya. 

3. Bagaimana cara penyampaian pesan yang dilakukan Ridwan Kamil di 

akun media sosial instagramnya selama masa kampanye? Mudah dimengerti atau 

tidak?Apa tanggapan anda? 

cukup mudah dipahami karena penjelasan caption dan gambar sinkron sehingga 

mudah dipahami. 

4. Apakah cukup efektif atau tidak cara berkomunikasi Ridwan Kamil yang 

dilakukan dimedia sosial instagramnya untuk menggait kelompok pemilih muda 

selama masa kampanye? 

Cara berkomunikasinya cukup menyesuaikan dengan gaya anak muda. Pesan 

yang disampaikan di ig @ridwankamil.  

5. Apakah postingan Ridwan Kamil cukup menginformasikan tentang segala 

hal yang berkaitan dengan kampanye Jabar?Apa saja informasi yang anda dapat? 

Postingan Ridwan Kamil cukup memberi info seputar kampanyenya beserta 

program kerja Ridwan Kamil. 
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6. Kapan saat yang tepat pemilih muda memberikan saran ataupun kritik 

terhadap postingan Ridwan Kamil selama masa kampanye? 

Ketika postingan yang tidak relevan. 

7. Sejak kapan anda mengetahui ridwan kamil? 

Sejak Ridwan Kamil menjabat sebagai Walikota Bandung. 

8. apa yang membuat kamu mengikuti aktifitas akun ig ridwan kamil? 

Ridwan Kamil pejabat yang sangat interaktif disosmed, dan dia tahu apa yang 

sedang viral. Postingannya selalu berkaitan dengan hal yang viral. Ignya juga 

berisi aktifitas sehari-hari diluar politik. Dan pokoknya millenial banget. 

9. Menurut kamu, bagaimana arus komunikasi yg terjadi diakun instagram 

rk? Satu arah atau dua arah? 

Dua arah, karena komunikasinya ada respon. Kang emil memberikan respon 

terhadap pertanyaan netizen. 

10. Bagaimana intensitas akun ig ridwan kamil dalam membuat postingan 

selama masa kampanye? 

Intensitas postingan akunnya tinggi. Dia selalu mempost aktivitas kampanyenya 

di akun sosial media instagramnya. 

 

 Ressa Kamaludin (@ressakamaludin) 

1. Di Provinsi mana Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai Gubernur? 

Jawa Barat.  

2. Sebagai kelompok pemilih muda, mengapa Ressa tertarik untuk 

berinteraktif di akun media sosial instagram @ridwankamil? 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



106 
 

 

Banyak postingan yang menginformasikan tentang kemajuan kota Bandung ketika 

RK menjabat menjadi walikota Bandung. 

3. Bagaimana cara penyampaian pesan yang dilakukan Ridwan Kamil di 

akun media sosial instagramnya selama masa kampanye? Mudah dimengerti atau 

tidak?Apa tanggapan anda? 

Postingan Rk lebih berisi informasi yang interaktif dengan program yang 

membangun generasi muda. 

4. Apakah cukup efektif atau tidak cara berkomunikasi Ridwan Kamil yang 

dilakukan dimedia sosial instagramnya untuk menggait kelompok pemilih muda 

selama masa kampanye? 

Cukup efektif karena gaya komunikasinya yang mengikuti anak muda banget. 

5. Apakah postingan Ridwan Kamil cukup menginformasikan tentang segala 

hal yang berkaitan dengan kampanye Jabar?Apa saja informasi yang anda dapat? 

Rk banyak menginformasikan program-programnya dimedia sosial. 

6. Kapan saat yang tepat pemilih muda memberikan saran ataupun kritik 

terhadap postingan Ridwan Kamil selama masa kampanye? 

Ketika dia posting, dia lebih banyak berbaur dengan masyarakat di media sosial 

dan banyak netizen yang merespon postingan RK. 

7. Sejak kapan anda mengetahui ridwan kamil? 

Saya mengetahui RK sejak dia menjabat Walikota Bandung. 

8. apa yang membuat kamu mengikuti aktifitas akun ig ridwan kamil? 

Kinerjanya bagus bisa menjadi contoh walikota lain. 
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9. Menurut kamu, bagaimana arus komunikasi yg terjadi diakun instagram 

rk? Satu arah atau dua arah? 

Komunikasinya dua arah, ketika netizen berkomentar, RK menanggapinya dengan 

jawaban yang bagus. 

10. Bagaimana intensitas akun ig ridwan kamil dalam membuat postingan 

selama masa kampanye? 

Cukup intens, banyak postingan yang menginformasikan program-programnya 

RK. 
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