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ANGKET PENELITIAN 

JUD UL ANALISIS EFEKTIVITAS KPU DALAM PEMILUKADA (Studi 

Deskriftip di Kota Binjai) 

I. Petunjuk Pengisian 
1. Sudilah kiranya bapak/ibu mengisi/memberi jawaban anda pada pertanyaan di bawah 

in sesuai dengan pendapat anda. 
2. Berilah tanda silang(x) pada alterbatif jawaban yang paling benar menurut saudara 

dari pertanyaan di bawah ini 
3. Jawaban yang saudara berikan adalah semata-mata untuk kepentingan penelitian dan 

akan dijaga kerahasiaannya. 
4. Kami harapkan agar pertanyaan ini diisi dengan jawaban yang jujur dan penuh rasa 

tanggung jawab, atas kesediaan dan bantuan anda, penulis ucapkan terimakasih. 

II. Identitas Responden 

Nama 

Jenis Kelamin 

No. Pernyataan ya Tidak 

1. Menurut saudara apakah ada kesalahan penulisan nama atau ya Tidak 
identitas lain yang terdapat dalam Da:ftar Pemilihan Sementara? 

2. Menurut saudara apakah PPS menerima informasi dari pemilih ya Tidak 
atau anggota keluarga mengenai pemilih yang belum terdaftar 
di dalam DPS yang disertai KTP/ KK. 

3. Apakah PPS mengesahkan dan mengumumkan DPT di tempat - ya Tidak 
tempat strategis .:yang mudah untuk diketahui masyarakat 
dengan bantuan aparat. 

4. Apakah DPT yang disahkan dapat diubah, jika terdapat pemilih ya Tidak 
yang meninggal dunia atau pemiUh yang kehiJangan hak 
pilihnya pada kolom " meninggal dunia " atau keterangan 
penyebab hilangnya hak pilih. 

5. Apakah PPS merencanakan jumlah dan letak TPS di ya Tidak 
wilayahnya berdasarkan DPT dan menyampaikannya kepada 
PPK serta membuat rekapitulasi jumlah pemilih terda:ftar dan 
rencana jumlah TPS dalam wilayab kerjanya berdasarkan DPT 
yang diterima dari DPS 

6. Apakah KPU Kota Binjai mengumumkan pasangan calon ya Tidak 
walikota dan Wakil walikota tahun 2010 yang mengikuti 
pemilihan walikota dan Wakil walikota Binjai tahun 2010 
secara luas melalui papan pengumuman serta media masa dan 
elektronik. 

7. Apakah KPU Kota Binjai mengadakan penentuan nomor urut ya Tidak 
pasangan calon dengan cara di undi. 
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8. Apakah setelah ditetapkan pasangan calon maka parpol atau ya Tidak 
gabungan parpol dilarang menarik calonnya atau pasangan 
calonnya demikian juga bagi pasangan calon atau salah satu 
dari pasangan calon dilarang untuk mengundurkan diri. 

9. Apakah tahap persiapan waktu pelaksanaan yang sangat singkat ya Tidak 
sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah kurang 
sebanding dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan 
khususnya persiapan yang harus menyusun regulasi serta 
pembentukan panitia penyelenggaraan. 

10. Apakah pendaftaran pemilih merupakan basil yang telah ya Tidak 
disusun oleh bagian pemerintahan Kota Binjai tidak bersumber 
pada data dari Pilpres terakhir tetapi dari data lainnya sehingga 
hasilnya kurang valid yang menyebabkan KPU melaksanakan 
pengecekan agar calon pemilih yang memiliki syarat pemilihan 
tidak terlewati. 

11. Apakah jadwal waktu untuk menyusun dan mengumumkan ya Tidak 
DPS, DP tambahan, DPT sangat singkat sehingga kemungkinan 
kecil bagi calon pemilih untuk mengecek DPS, DP tarnbahan, 
DPT di kantor kelurahan untuk itu agar di ketahui masyarakat 
pengumuman tidak hanya di tempatkan di kantor tapi juga 
ditempat strategis. 

12. Apakah dalam pembuatan kartu pemilih agak terhambat akibat ya Tidak 
adanya data yang kurang akurat akibatnya dalam satu desa 
terdapat kartu pemilih yang distribusinya tidak bersamaan . 

13. Apakah ada Indikasi adanya money politics dalam kampanye ya Tidak 
serta laporan dana kampanye yang kurang tertib. 

14. Apakah pemungutan suara masih terdapat kekeliruan dalam ya Tidak 
penyusunan berita acara tentang pemahaman surat suara 
cadangan dengan surat suara tambahan dan surat suara yang 
dil!l111akan. 

15. Apakah Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS ya Tidak 
dilaksanakan secara serentak di Kota Binjai di mulai sejak 
pukul 07.00 WIB. 

16. Menurut saudara apakah dalamPemilika tahun 2010 pada pukul ya Tidak 
07.00 Wib, ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara dan 
apabila saat dibuka belum ada pemilih yang hadir, maka rapat 
di tunda. 

17. Apakah proses pemungutan suara berlangsung sampai pukul ya Tidak 
13.00 WIB. 
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