
Mohon luangkan waktu untuk membagikan pengalaman Anda sebagai penduduk imigran atau 
pengungsi di Amerika Serikat kepada City of Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs. 
Mohon isi survei ini apabila anda lahir di negara selain Amerika Serikat, apabila Anda tinggal di 
Seattle-King County, dan Anda berumur setidaknya 18 taun. Jawaban-jawaban Anda akan tetap 
tanpa nama. Informasi lengkap terserdia di www.seattle.gov/seattlevotes. 
Harap isi penelitian ini dengan menandai lingkaran seperti:

SUARA SEATTLE
2016 SURVEI

1 / Di negara apakah Anda lahir?

3 / Tahun berapakah Anda berpindah ke 
Amerika Serikat?

5 / Apakah bahasa pilihan Anda?

7 / Menurut Anda, apakah persoalan yang paling penting untuk komunitas imigran dan pengungsi Anda 
yang harus di bahas oleh pejabat-pejabat? 

8 / Menurut Anda, seberapa mungkinkah dampak yang Anda bisa buat untuk merubah lingkungan 
tempat tinggal Anda menjadi lebih baik?

9 / Sebagaimana tertarikkah Anda dengan pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun ini?

2 / Tahun berapakah Anda lahir?

4 / Apakah kode pos Anda?

6 / Menurut Anda, seberapa baikkah kefasihan 
Bahasa Inggris Anda?

Sangat baik Tidak terlalu baik

Baik Sangat tidak baik

Saya tidak bisa membuat dampak sama sekali

Saya sangat tertarik

Saya bisa membuat dampak yang kecil

Saya bisa membuat dampak yang sedang

Saya lumayan tertarik Saya tidak tertarik

Saya bisa membuat dampak yang besar

10 / Bila Anda ingin mendapatkan keterangan tantang pemilihan umum, isu-isu, dan calon-calon 
pemilu, apakah yang Anda gunakan? Pilih semua yang berlaku.

Internet Televisi dalam Bahasa Indonesia Teman dan keluarga

Televisi dalam Bahasa Inggris Koran dalam Bahasa Indonesia Tempat saya beribadah

Koran dalam Bahasa Inggris Radio dalam Bahasa Indonesia

Organisasi-
organisasi saya

Tempat saya bekerja

Radio dalam Bahasa Inggris

Perpustakaan

Lain: 

Saya pernah menandatangani surat tentang isu sosial atau politikal

Saya pernah menyertai satu atau beberapa demonstrasi, protes, pawai, atau aksi unjuk rasa

12 / Mohon beritahu kami jika Anda telah melakukan aktivitas-aktivitas dibawah ini dalam 2 tahun terakhir.
Pilih semua yang berlaku.

11 / Seberapa mudahkah untuk Anda mencari keterangan tentang pemilihan umum dan calon-calon 
dalam bahasa yang ada pilih?

Sangat mudah SusahLumayan mudah Saya belum bisa mencari keterangan apapun

Saya menghadiri rapat pemerintah atau dewan sekolah di kota saya

Saya pernah menghubungi penjabat lewat menulis surat, email, telepon, atau bertemu secara langsung

Saya pernah menghadiri pertemuan organisasi orang tua siswa dan guru di sekolah anak saya

Saya pernah bekerja pada sebuah proyek atau menghadiri rapat di lingkungan tempat tinggal saya

Saya pernah mengirim pesan lewat Facebook atau media sosial lainnya tentand isu sosial atau politikal

Saya pernah memberi uang donasi untuk sebuah organisasi atau calon pemilihan umum

Saya pernah menjadi sukarelawan untuk aktivitas pemilihan umum, seperti menelepon-menelepon 
atau mendaftarkan orang-orang untuk memberikan suara mereka

Saya sudah terdaftar untuk menyertai 
pemilihan umum

Lain: 

13 / Beberapa orang-orang sudah terdaftar untuk menyertai pemilihan umum, dan beberapa orang-orang 
tidak terdaftar. Pilih pernyataan dibawah ini yang menggambarkan Anda:

Saya memenuhi syarat untuk daftar, 
tetapi saya belum daftar

Saya tidak memenuhi syarat untuk daftar
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Saya tidak tahu proses nya/Saya tidak 
tahu tempat untuk mendaftar/Proses 
pendaftaran terlalu rumit
Saya tidak tertarik untuk memberikan 
suara saya
Memilih dalam pemilihan umum itu 
buang-buang waktu

Saya terlalu sibuk

Saya takut pemilihan umum tidak aman

Keterangan pendaftaran pemilihan umum 
tidak tersedia dalam bahasa pilihan saya

16 / Apabila Anda tidak memilih dalam dalam pemilihan umum presiden November 2012 lalu, apakah 
alasan Anda? Pilih satu jawaban.

14 / Apabila Anda memenuhi syarat (warga negara Amerika Serikat berumur diatas usia 18 tahun), 
tetapi belum daftar untuk menyertai pemilihan umum, apakah alasan Anda? Apabila Anda sudah 
terdaftar, lanjut ke pertanyaan 15.

15 / Apakah Anda memilih dalam pemilihan umum presiden November 2012 lalu?

19 / Apakah Anda pernah dihubungi dan dianjurkan untuk memilih dalam pemilihan umum oleh sebuah 
calon, partai, atau organisasi lainnya?

17 / Seberapa besar kemungkinan bahwa Anda 
akan memilih dalam pemilihan umum presiden 
November 2016?

20 / Apakah pendidikan terakhir Anda?

21 / Apakah anda atau keluarga anda memiliki 
tempat tinggal anda sekarang, atau Anda 
menyewa? 

24 / Berapakah jumlah pendapatan gabungan 
rumah tangga Anda pada tahun 2015 sebelum 
pajak?

25 / Ketika Anda berkeliling dalam kota, pernyataan 
apakah yang menggambarkan Anda?

23 / Jenis kelamin

22 / Beberapa orang (anak dan orang dewasa) 
tinggal di rumah tangga anda sekarang?

18 / Seberapa seringkah Anda memilih di 
pemilihan umum negara bagian dan lokal?

Saya tidak terdaftar untuk memilih Saya tidak tahu lokasi kotak suara/Saya 
tidak ada akses ke kotak suara

Saya tidak memiliki waktu/Saya sedang kerja 

Saya tidak tertarik 
Saya tidak menerima kartu pengumutan 
suara

Saya ada keadaan darurat Saya mencoba untuk memilih, tetapi diberi 
tahu bahwa saya tidak memenuhi syaratSaya tidak suka calon-calonnya
Pilihan saya tidak berartiSaya berada di luar kota
Saya sedang sakitSaya lupa
Menyertai pemilihan umum terlalu rumitSaya tidak tahu bagaimana cara mengisi 

dan menyerahkan kartu pengumutan suara Kartu pengumutan suara tidak 
tersedia dalam bahasa pilihan sayaSaya tidak punya perangko untuk 

mengirim kartu pengumutan suara 

Ya - lanjut ke pertanyaan 17.

Ya

Sangat mungkin

Tidak tersedia

Kami memiliki tempat tinggal kami

Pria

Kami menyewa tempat tinggal kami

WanitaKami tinggal bersama keluarga besar 
atau teman kami

Sering

Tidak

Tidak

Lumayan mungkin

SMP atau bawah
Tidak lulus SMA

SMA
Tidak lulus S1

S1
S2, S3, atau 
pascasarjana

Terkadang

Saya tidak ingat

Saya tidak ingat

Tidak mungkin Jarang

Saya tidak tahu Tidak pernah

Lain: 

Lain: 

Lain: 

Kurang dari $11,880
Saya biasanya menyetir mobil saya

$11,881 – $24,300
Saya biasanya menyetir mobil pinjaman

Saya biasanya jalan kaki

Saya biasanya menggunakan transportasi 
bersama, seperti carpool

$24,301 – $40,890
Saya tidak memiliki mobil, saya 
menggunakan transportasi umum
Saya memiliki mobil, tetapi saya biasanya 
menggunakan transportasi umum

$40,891 – $64,999

$65,000 – $99,999

$100,000 – $150,000

Lebih dari $150,000

Saya tidak tahu

Lain: 

Lain: 

INI ADALAH AKHIR SURVEI. UNTUK MENYERAHKAN SURVEI LENGKAP LEWAT POS, KIRIM KE:
 “OIRA - SEATTLE VOTES | PO BOX 94573 | SEATTLE, WA 98124.”


