
Panduan Temu Bual Dengan KPUD Kabupaten Berau 
 
 
NO INDIKATOR SOAL TEMU BUAL 
 
1. 

 
Persiapan 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Apa yang dipersiapkan KPUD Kab. Berau 

menjelang pelaksanaan pemilihan pemimpin 
Kabupaten Berau ? 

2. Pihak mana sahaja yang mempersiapkan sebelum 
pelaksanaan pemilihan pemimpin Kabupaten Berau 
? 

3. Apa yang dipersiapkan DPRD Kabupaten Berau  
dan apa pula yang dipersiapkan pemimpin 
Kabupaten Berau ? 

 
 
Pelaksanaan 
a. Pengundi 
 

 
 
1. Persayaratan Apa sahaja yang harus dipenuhi 

seorang Pengundi dalam pemilihan pemimpin 
Kabupaten Berau ? 

2. Bagaimana metod menetapkan pengundi dalam 
pemilihan pemimpin Kabupaten Berau ? 

3. Berapa Jumlah Pengundi pada pemilihan pemimpin 
Kabupaten Berau tahun 2010 ? 

 

 
2. 

b. Peserta Pasangan 
    Colon Pemimpin 
 
 

1. Siapa sahaja yang boleh mendaftar pasangan calon 
pemimpin Kabupaten Berau ? 

2. Bagaimana metod menetukan pasangan calon yang 
boleh mengikuti pemilihan pemimpin Kabupaten 
Berau ? 

3. Berapa pasangan calon yang boleh dicalonkan parti 
politik dan gabungan parti politk ? 

4. Persyaratan Individu apa sahaja yang harus 
dipenuhi pasangan calon pemimpin Kabupaten 
Berau ? 

5. Apa yang dimaksud dengan persayaratan No. 1, 2, 
3, 8, dan 12 pada persyaratan pasangan calon 
pemimpin Kabupaten ? 

6. Bila masa awal pendaftaran dibuka dan ditutup oleh 
KPUD Kabupaten Berau ? 

7. Bagaimana dari hasil penelitian terhadap 
persyaratan pasangan calon pemimpin Kabupaten 
Berau ? 

8. Bagaimana menetapkan pasangan calon yang boleh 
menjadi peserta pada  pemilihan pemimpin 
Kabupaten Berau ? 
 



c. Kempen 
 
 

1. Apa yang dimaksud dengan kempen ? 
2. Kapan dilaksanakan dan berakhirnya kempen? 
3. Berapa hari masa kempen yang ditetapkan KPUD 

Kab. Berau ? 
4. Bagaimana dengan penjadwalan masa berkempen 

untuk masing-masing pasangan calon pemimpin 
Kabupaten Berau ? 

5. Bagaimana langkah KPUD Kab. Berau untuk 
menghindari perkelahian masa berkempen ? 

6. Kapan dilaksanakan penyampaian Visi dan Misi 
Pasangan calon pemimpin Kabupaten Berau ? 

7. Bagaimana metod Penyampaian Visi Misi 
pasangan calon pemimpin Kabupaten Berau ? 

8. Apa saja visi misi tiap-tiap pasangan calon 
pemimpin Kabupaten Berau ?   

9. Bagaimana pelaksanaan kempen di 13 Kecamatan 
di Kabupaten Berau ? 

10. Bagaimana pelaksanaan debat public 
dilaksanakan KPUD Kabupaten Berau ? 

11. Waktu apa sahaja dilarang untuk berkempen bagi 
pasangan calon pemimpin Kabupaten Berau ? 

12. Perkara apa sahaja yang dilarang dalam kempen 
menurut undang-undang ? 

13. Sangsi apa sajaha bila pasangan calon melanggar 
ketentuan larangan berkempen menurut undang-
undang ? 

14. Bagaimana dengan pelaporan kewanga kempen 
tiap-tiap pasangan calon pemimpin kabupaten 
Berau ? 

d. Pengambilan Undi 
   dan penghitungan 
   undi 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kegiatan apa sahaja yang dipersiapkan sebelum 
pengambilan undi oleh KPUD kabupaten Berau ? 

2. Bagaimana tata cara pengambilan undi ? 
3. Bagaimana metod menetukan surat undi yang sah 

dan yang tidak sah ? 
4. Bagaimana pelaksanaan penghitungan undi 

dilaksanakan ? 
5. Bagaimana hasil penghitungan undi di KPUD 

Kabupaten Berau ? 
  

 

e. Penyelesaian 
    Sengketa  
 

1. Adakah sengketa pemilu yang dilaporkan salah 
satu pasangan calon pemimpin Kabupaten Berau 
? 

2. Perkara apa yang dilaporkan dan kepada institusi 
apa boleh dilaporkan ? 

3. Bagaimana hasil putusan dari Mahkamah 
Konstitusi ? 

 
3. 

 
Pengesahan 

 
1. Bagaimana KPUD Kabupaten Berau 

melaksanakan pengesahan dan penetapan 
pasangan calon terpilih  sebagai pemimpin 



Kabupaten Berau periode 2010-2015 ? 
2. Bagaimana pelaksanaan pelantikan pemimpin 

Kabupaten Berau terpilih ? 
 


