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ABSTRAK

Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota 
Bandar Lampung

Oleh:
Daramona Restuida

Penelitian ini membahas tentang tingkat keterlibatan para penyandang 
disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah 
penelitian ini yaitu; Apakah penggunaan hak pilih para penyandang disabilitas 
dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 dan tahun 2015 meningkat atau 
menurun, serta faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan hak pilih dari 
penyandang disabilitas, apa saja program dari KPU agar dapat meningkatkan 
penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar 
Lampung, serta respon penyandang disabilitas pada tahun 2010 dan tahun 2015 
terkait program dari KPU. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat 
partisipasi para penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung 
tahun 2010 dan tahun 2015 meningkat atau menurun, mengetahui faktor yang 
mempengaruhi penggunaan hak pilih dari penyandang disabilitas, mengetahui 
program-program dari KPU agar dapat meningkatkan partisipasi hak pilih 
penyandang disabilitas, dan respon penyandang disabilitas pada tahun 2010 dan 
tahun 2015 terkait program dari KPU. Metodelogi penelitian yaitu, wawancara 
(interview) dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hak pilih
penyandang disabilitas dari tahun 2010 dan tahun 2015 terjadi peningkatan
sebanyak 15%. Faktor yang mempengaruhi penggunaan hak pilih penyandang
disabilitas terbagi menjadi 2 yakni, faktor pendukung dan faktor penghambat.
Pertama, faktor pendukungnya antara lain; kelengkapan surat suara, tempat 
pemungutan suara yang dekat, dorongan RT untuk mengajak warga yang 
disabilitas, petugas dan penyelenggara yang melaksanakan tugas dan perannya 
dengan baik, pendidikan politik, kesadaran politik, dan sosialisasi politik. Kedua, 
faktor penghambatnya antara lain; KPU tidak mempunyai data yang akurat, belum 
maksimalnya upaya dan program dari KPU, belum meratanya perlakuan khusus 
untuk para penyandang disabilitas, belum adanya kepekaan masyarakat sekitar 
tempat tinggal, bahasa sosialisasi masih terlalu tinggi. Program-program yang 
dibuat oleh KPU antara lain; alat bantu coblos, TPS yang aksesibel, leaflet untuk 
penyelenggara pemilu, video simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna 
runggu. rumah demokrasi, program miniatur pemilu. Respon penyandang
disabilitas terhadap ruang partisipasi yang dibangun oleh KPU, dengan adanya 
program-program dari KPU penyandang disabilitas merasa sangat terbantu, 
walaupun belum optimal, tetapi sudah terlihat penggunaan hak pilih penyandang
disabilitas pada pilkada tahun 2015 lebih meningkat dari tahun 2010 sebelumnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar lebih mudah mengetahui makna yang terkandung di dalam skripsi ini 

serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami kalimat judul, maka perlu 

kiranya penulis menguraikan terlebih dahulu maksud dan arti dari kata-kata atau 

istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul penelitian ini adalah “TINGKAT 

KETERLIBATAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PILKADA KOTA 

BANDAR LAMPUNG”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

Tingkat Keterlibatan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

(masyarakat) untuk ikut sertadalam segala tahapan kebijakan, mulai dari 

pembuatan keputusan, termasuk juga peluang dalam pelaksanaan keputusan.1

Tingkat keterlibatan yang penulis maksud terfokus kepada kegiatan-kegiatan 

sukarela dari masyarakat khususnya penyandang disabilitas mengambil bagian 

dalam proses pemilihan pada Pilkada tahun 2010 dan Pilkada tahun 2015. 

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai A restriction or inability to 

perform an activity in the manner or within the range considered normal for a 

human being, mostly resulting from impairment.”2 Definisi tersebut menyatakan 

dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan 

                                                            
1Kalisari, “Tingkat Partisipasi Politik”, http://kknm.unpad.ac.id/Kalisari/2017/14/tingkat-

partisipasi-politik/. Diaksestanggal 03-09-2017.
2Barbotte, E. Guillemin, F.Chau, N. Lorhandicap Group, Prevalence of Impairments, 

Disabilites, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent 
Literature, (tt. : Bulletin of the Word Health Organization, 2011),  Vol. 79, No. 11, h. 1074
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untuk melakukan suatu dengan cara yang dalam rentang dianggap normal bagi 

manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. 

Pilkada adalah sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur 

pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Pemilihan Kepala Daerah 

dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang 

memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan 

wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencakup, Gubernur dan wakil 

Gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan 

wakil Walikota untuk Kota.3 Sebelum tahun 2005, Kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dipilih oleh Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Tapi sejak 

berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah 

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala daerah dan wakil 

kepala daerah atau disingkat Pilkada.4

Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung merupakan proses 

rekrutmen politik yang merupakan penyeleksian masyarakat Kota Bandar 

Lampung terhadap tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai Walikota dan

wakil Walikota Bandar Lampung, dimana seluruh masyarakat Kota Bandar 

Lampung memiliki hak serta kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon 

yang akan didukungnya.

         Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksudkan dalam judul skripsi ini 

adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menentukan suatu keadaan atau 

kondisi dan faktor-faktor yang menyebabkan menurun atau meningkatnya 
                                                            

3Pahmi Sy, Politik Pencitraan, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 208
4Komisi Pemilihan Umum, Buku Pintar Sejarah Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke 

Masa, (Bandar Lampung: t.p, t.th), h. 11
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penggunaan hak pilih dari penyandang disabilitas dalam urusan Pilkada Kota 

Bandar Lampung tahun 2010 dan Pilkada tahun 2015.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan mengapa penulis tertarik dan memilih judul ini, yaitu:

1. Alasan Objektif Ilmiah

a. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak-hak yang sudah 

mereka miliki sejak lahir, misalnya hak mengeluarkan pendapat. Setiap 

warga yang sudah berusia 17 tahun dan warga negara Indonesia 

mempunyai hak politik (hak pilih) yang harus tersalurkan dengan baik 

dan benar. Begitupun penyandang disabilitas mereka juga harus ikut 

terlibat untuk memilih calon pemimpin mereka. Penulis tertarik 

mengangkat penyandang disabilitas dalam penelitian ini, karena 

penulis ingin mengetahui sejauh mana penggunaan hak pilih dari 

penyandang disabilitas ini dapat terealisasi.

b. Penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang faktor yang dapat 

mempengaruhi penggunaan suatu hak pilih para penyandang 

disabilitas.

2. Alasan Subyektif Ilmiah

a. Judul yang diangkat ada relevasinya yaitu mengenai hak pilih yang 

dimiliki oleh setiap individu yang sudah memenuhi syarat memilih. Dan 

ada hubungannya jurusan penulis yaitu Pemikiran Politik Islam dan 

lokasi penelitian mudah dijangkau dengan sasaran dan biaya yang tidak 

berlebihan.
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b. Literatur yang cukup tersedia dan mendukung penulis sehingga 

diperkirakan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung merupakan proses 

rekrutmen politik yang merupakan penyeleksian masyarakat Kota Bandar 

Lampung terhadap tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai Walikota dan 

wakil Walikota Bandar Lampung, dimana seluruh masyarakat Kota Bandar 

Lampung memiliki hak serta kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon 

yang akan didukungnya. Pelaksanaan pilkada Kota Bandar Lampung 

diselenggarakan berdasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang

Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dipilih untuk memimpin

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemilihan kepala daerah sebagai pesta demokrasi idealnya dapat dinikmati 

dan diikuti oleh semua rakyat tanpa kecuali. Diskriminasi terhadap suatu

kelompok merupakan cacat demokrasi. Salah satu yang dari pemilihan umum dan 

pemilihan kepala daerah masih belum dapat memberikan hak secara optimal 

adalah penyandang disabilitas.

Pemilihan kepala daerah yang ramah terhadap pemenuhan hak-hak

disabilitas merupakan bagian dari penerapan nilai demokrasi. Ketentuan jaminan

tersebut sudah diatur dalam undang- undang dasar dalamPasal 1 ayat 2 UUD 1945 

yang telah diamandemen yang berbunyi, “Kedaulatan Negara berada ditangan 
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rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.5 Dengan demikian, 

segala pengambilan keputusan politik haruslah bersumber pada kehendak rakyat. 

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mudah, nyaman, 

danamandalamberpartisipasidalampemilihan kepala daerah.Olehkarenaitu, 

penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran

yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa adanya diskriminasi.6 Lebih

lanjut Pasal 28 I ayat(2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan tersebut

menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus

diperlakukan secara sama oleh negara.7 Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat

ketentuan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi

dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam

pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang 

khusus. Meskipun demikian sebenarnya bukan tidak mungkin para penyandang

disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan kampanye sepanjang ada keinginan yang 

kuat dan ditunjang akses serta fasilitas yang baik. Penyandang disabilitas di 

Indonesia cukup banyak jumlahnya sehingga tidak boleh diabaikan

keberadaannya. Dalam catatan Kementerian Kesejahteraan Sosial pada tahun 

                                                            
5Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 2
6 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 273
7Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia
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2014, jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2.126.000 

jiwa dengan klasifikasi jenis kecacatan berbeda-beda yang tersebar di 33 provinsi

di Indonesia. Saat menghadapi pemilu, penyandang disabilitas akan berhadapan

dengan hambatan dan kendala yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi

penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Data yang di dapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui bahwa 

jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung yang terdaftar sebagai 

pemilih tetap pada pilkada tahun 2010 berjumlah 138 orang dan pilkada tahun 

2015 berjumlah 141 orang. Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2010

terdapat 1.209 dan tahun 2015 terdapat 1.150 penduduk di kota Bandar Lampung

merupakan penyandang disabilitas.8 Tidak tersalurnya pengunaan hak pilih

penyandang disabilitas bias dikarenakan kurangnya sosialisasi atau keengganan

dari individu yang bersangkutan untuk ikut berpartisipasi dan menggunakan hak

pilihnya karena adanya hambatan fasilitas yang tersedia pada pelaksanaan Pemilu

itu sendiri. Fenomena ini tentunya menggambarkan bahwa perlu ada perhatian

khusus yang harus ditujukan untuk menjamin partsipasi politik penyandang

disabilitas di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut jumlah penyandang disabilitas Kota Bandar 

Lampung dan Daftar pemilih tetap dari KPU tahun 2010 dan tahun 2015, terlihat 

bahwa untuk tahun 2010 dan 2015 daftar pemilih tetap tidak sampai 50 %  dari 

jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu 

penulis merasa tertarik untuk mengetahui perubahan suatu keadaan atau kondisi 

                                                            
8http:// lampung.bps.go.id/, diakses pada tanggal 05-09-2017
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dan faktor yang menyebabkan penurunan atau peningkatan pengunaan hak pilih 

penyandang disabilitas dalam urusan pemilihan Walikota Bandar Lampung dan 

Wakil Walikota Bandar Lampung pada pilkada tahun 2010 dan pilkada tahun 

2015. Hal inilah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“TINGKAT KETERLIBATAN PARA PENYANDANG DISABILITAS

DALAM PILKADA BANDAR LAMPUNG”.                                                                                                        

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai 

berikut :

1. Apakah penggunaan hak pilih para penyandang disabilitas dalam 

Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 dan tahun 2015 meningkat 

atau menurun, serta faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan hak 

pilih penyandang disabilitas?

2. Apa saja program dari KPU agar  dapat meningkatkan penggunaan hak 

pilih penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar Lampung,

serta respon penyandang disabilitas pada tahun 2010 dan tahun 2015 

terkait program dari KPU ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan hak pilih para penyandang disabilitas 

dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 dan tahun 2015 
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meningkat atau menurun serta mengetahui faktor yang dapat 

mempengaruhi penggunaan hak pilih penyandang disabilitas.

2. Untuk mengetahui program dari KPU agar dapat meningkatkan 

penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar 

Lampung serta respon penyandang disabilitas pada tahun 2010 dan tahun 

2015 terkait program dari KPU.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan 

pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan politik yang berkaitan 

dengan penggunaan hak pilih para penyandang disabilitas, khususnya 

mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung dan umumnya para pembaca penelitian 

ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan terkait 

keterlibatan para penyandang disabilitas dalam penggunaan hak pilihnya. 

Penelitian skripsi ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti 

sekaligus dapat mendorong peneliti lainnya untuk dapat dikembangkan lebih 

lanjut dan sebagai refrensif kebijakan stakeholder dalam hal ini Penyelenggara 

KPPS, KPU dan Pemerintah.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “field 

research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat 

ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.9

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya adalah deskriptif. Yaitu sebagai prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukis keadaan

subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

Nampak atau sebagaimana adanya.10 Dalam hal ini penulis akan 

mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan hak 

pilih yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar 

Lampung tahun 2010 dan Pilkada tahun 2015, serta faktor pendukung dan 

penghambatnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber 

data yaitu data primer dan data sekunder.

                                                            
9 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Manjar Maju, 1996), h. 

32
10 Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 

63
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a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

memerlukannya.11 Dalam data primer ini peneliti menggunakan 

responden dan informan dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. 

Responden sendiri berasal dari kata “respon” atau penanggap, yaitu orang 

yang menanggapi. Dalam penelitian ini responden adalah orang yang 

diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, 

keterangan tersebut disampaikan dalam bentuk wawancara/ interview. 

Responden dalam penelitian ini adalah para penyandang disabilitas fisik 

seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa dan informannya adalah 

Ketua KPU dan Ketua PPUA PENCA.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk

umum oleh lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan.

Data sekunder disebut juga dengan data tersedia. Data sekunder

merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-

buku, literature, dan karya-karya yang terkait objek penelitian. Dalam data 

sekunder peneliti menggunakan buku-buku yang terkait dengan judul 

penelitian ini untuk melengkapi data primer, dan buku-buku yang terkait 

dengan penelitian ini penulis dapatkan dari perpustakaan yang ada di 

sekitar peneliti. 

                                                            
11 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplkasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 81
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Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena 

data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang

dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data 

tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.  Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis  

beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau

kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini penulis

menggunakan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh

pewawancara dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dan

terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.12 Teknik

ini memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk

memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan

secara bebas dan mendalam. Pada prinsipnya sama dengan metode

angket. Perbedaanya pada angket, pertanyaannya diajukan secara

tertulis, sedangkan pada wawancara. Pertanyaan diajukan secara lisan.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian

ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara

                                                            
12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1998), h. 145-146
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wawancara tak terpimpin dan terpimpin, jadi pewawancara hanya

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam 

proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus

pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia

menyimpang.13

Dalam wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman

wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar

dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan

menanyakan dan menjelaskan kepada responden. Dengan wawancara 

ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang 

sesungguhnya tidak tampak jika hanya dilakukan observasi semata, 

dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai penyandang disabilitas 

dan petugas KPU yang dapat dimintai informasi. 

b. Dokumentasi 

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh

informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan dan 

kertas (paper), tempat (place) atau orang (people). Dalam mengadakan

penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan

metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang 

artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti data yang 

                                                            
13Cholid Narbukodan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h.85 .
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telah dituliskan dalam bentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, dan sebagainya.14

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai data yang tersimpan 

dalam sebuah arsip dan lengkapserta mudah untuk memberikan 

keterangan jika sewaktu waktu diperlukan. Metode dokumentasi yang 

peneliti maksud dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang 

terdapat di Kantor KPU Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan 

judul penelitian penulis.

H. Tinjauan Pustaka

  Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan terkait 

dengan Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Bandar 

Lampung, sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam 

Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang 

Disabilitas Di Kota Bandar Lampung”. (Studi mahasiswa Universitas 

Lampung angkatan 2012 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan). 

Pada karya ilmiyah tersebut fokus kajian pada permasalahan, 

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan KPU hanya dilakukan pada 

penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau kelompok 

penyandang disabilitas karena sulit menjangkau keberadaan mereka.15

                                                            
14Ibid., h. 149
15Lihat selengkapnya dalam skripsi Maria Desti Rita, Peranan Komisi Pemilihan Umum 

Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas 
DiKotaBandar Lampung, Jurusan pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Unila 2016.
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2. Skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas 

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015” . 

(Studi mahasiswa Universitas Lampung angkatan 2012 Fakultas FISIP). 

Pada karya ilmiah tersebut terfokus kajian pada permasalahan, minimnya 

intensitas dari partisipasi politik penyandang disabilitas dalam 

bergabung ke tim sukses dan mengikuti kegiatan kampanye yang 

dilaksanakan oleh para calon kepala daerah Kota Bandar Lampung.16

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan 

Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makasar”. (Studi 

mahasiswa Universitas Makasar angkatan 2009 Fakultas FISIP). 

Pada karya ilmiyah tersebut terfokus kajian pada permasalahan, upaya 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makasar dalam menyediakan 

akses bagi penyandang disabilitas  tercermin dari bangunan dan fasilitas 

umum yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai representasi 

dari Pemerintah Kota Makasar.17

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus masalah dalam 

penelitian ini adalah suatu keadaan atau kondisi dan faktor-faktor yang 

menyebabkan menurun atau meningkatnya penggunaan hak pilih para 

penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 dan 

Pilkada tahun 2015.

                                                            
16Lihat selengkapnya dalam skripsi Nissa Nurul Fathia, Partisipasi Politik Penyandang 

Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015,Jurusan Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas FISIP, Unila 2016.

17Lihat selengkapnya dalam skripsi Andi Sulastri,  Tinjauan Hukum Terhadap 
Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makasar, Hukum Tata Negara, 
Universitas Makassar, 2014.



BAB II

DISABILITAS DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Definisi dan Jenis Disabilitas

1.  Pengertian Disabilitas

   Pengertian disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, 

diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas 

mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang 

disabilitas pun sangat beragam. Kementrian Sosial menyebut penyandang 

disabilitas sebagai penyandang cacat. Kementrian Pendidikan Nasional 

menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian 

Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. 1

        Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

UU Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan 

fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Pengertian ini 

sama dengan pengertian yang tercantun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 

Dalam UU HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan 

yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 

                                                          
1 Eko Riyadi, Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungan, (Yogyakarta: 

PUSHAM UII, 2012), h. 293
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ke khususannya. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan 

sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak 

secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. 

Menurut Convetion On The Rights of Persons With Disabilities 

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka 

yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 

jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal 

ini dapat mengahalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam 

masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak 

memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini 

penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. 

2. Jenis- Jenis Disabilitas 

     Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Penyandang Cacat dan Pasal 1 ayat 2 PP 

No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Cacat yang dimaksud dengan derajat kecacatan adalah berat 

ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang. Pada Pasal 2 PP No. 43 Tahun 

1998 diatur bahwa penentuan jenis dan tingkat kecacatan yang disandang 

seseorang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. 

Lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik dinyatakan bahwa 
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penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang 

meliputi: cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental. 

Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, rupa, 

visceral dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan cacat 

psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang dimaksud 

dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental. 

Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta 

permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan 

sebagai berikut : 

      a. Penyandang Cacat Fisik 

1) Tuna Netra adalah individu yang indera penglihatannya (kedua-

duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam 

kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Gangguan penglihatan 

ini dapat diketahui dalam kondisi berikut:2

- Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki 

orang awas

- Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu.

- posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak

- Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan 

penglihatan.

Berdasarkan acuan tersebut, tuna netra dapat dikelompokkan menjadi 

dua macam, yaitu:

                                                          
2 T. Sutjihati Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 

h. 65
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a) Buta

Dikatakan buta jika individu sama sekali tidak mempu menerima 

rangsangan dari luar. 

b) Low Vision

Bila individu masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, 

atau jika individu hanya mampu membaca headline pada surat 

kabar.3

Secara ilmiah ketunanetraan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

faktor dalam diri individu (internal) atau faktor dari luar individu 

(eksternal). Hal-hal yang termasuk faktor internal yaitu faktor-faktor yang 

erat hubungannya dengan keadaan bayi selama masih dalam kandungan. 

Kemungkinannya karena faktor gen (sifat pembawa keturunan), kondisi 

psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebagainya. Sedangkan 

hal-hal yang termasuk faktor eksternal diantaranya faktor-faktor yang 

terjadi pada saat atau sesudah bayi lahir dilahirkan. Misalkan: kecelakaan, 

terkena penyakit siphilis yang mengenai matanya saat dilahirkan, pengaruh 

alat bantu medis (tang) saat melahirkan sehingga sistem persyarafannya 

rusak, kurang gizi atau vitamin, terkena racun, virus trachoma, panas 

badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata karena penyakit, bakteri, 

ataupun virus.

2) Tuna Rungu/ Wicara adalah mereka yang kehilangan pendengaran 

baik sebagian (hard of hearing) maupun seluruhnya (deaf) yang 

                                                          
3 Ibid., h. 66-67
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menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional di 

dalam kehidupan sehari-hari.

Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori yaitu tuli (deaf) dan 

kurang dengar (low of hearing). Tuli adalah mereka yang indera 

pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga 

pendengaran tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka 

yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat 

berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat 

bantu dengar (hearing aids).4

Penyebab ketunarunguan ada beberapa faktor, yaitu:

a) Pada saat sebelum dilahirkan

- Salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau 

mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya dominat 

genes, recesive gen, dan lain-lain.

- Karena penyakit sewaktu ibu mengandung, terutama penyakit-

penyakit yang diderita pada saat tri semester pertama yaitu pada 

saat pembentukan ruang telinga. Penyakit itu ialah rubella, 

moribili, dan lain-lain.

- Karena keracunan obat-obatan, pada saat kehamilan ibu 

meminum obat-obatan  terlalu banyak, ibu seorang pecandu 

alkohol, atau ibu tidak menghendaki kehadiran anaknya 

sehingga ia meminum obat penggugur kandungan, hal ini dapat 

menyebabkan ketunarunguan pada anak yang dilahirkan.

                                                          
4 Ibid., h. 93
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b) Pada saat kelahiran

- Sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga 

persalinan dibantu dengan penyedotan (tang).

- Prematuritas, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya.

c) Pada saat setelah kelahiran

- Ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak  

(meningitis) atau infeksi umum seperti difteri, morbili, dan lain-

lain.

- Pemakaian obat-obatan ototoksi pada anak-anak.

- Karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat 

pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh.

3) Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai 

akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi 

dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh 

penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat 

lahir.5 Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, 

anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun 

syaraf-syarafnya.6

Tuna daksa terdiri dari dua golongan yaitu: 

a) Tuna daksa ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan 

terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian 
                                                          
5 Ibid., h. 121
6 Endang Warsiki, dkk, Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari 

Anak-Anak Tuna Daksa, ( Surabaya: YPAC, 2003), h. 3
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tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak 

lahir (congenital) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit 

atau kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggot badan atau 

anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, 

lengan, kaki dan lainnya. 

b) Tuna Daksa Syaraf yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota 

tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak 

sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi 

pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, 

sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental. Salah satu 

bentuk terjadi karena gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak 

cerebral palsy yakni gangguan aspek motoric yang disebabkan oleh 

disfungsinya otak.7

Ketunadaksaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

(1) Sebab-sebab yang timbul sebelum kelahiran: faktor keturunan, trauma 

dan infeksi pada waktu kehamilan, usia ibu yang sudah lanjut pada 

waktu melahirkan anak, pendarahan pada waktu kehamilan, keguguran 

yang dialami ibu.

(2) Sebab-sebab yang timbul pada waktu kelahiran: Penggunaan alat-alat 

bantu kelahiran yang tidak lancar seperti, tang, tabung, vacuum, dan 

lain-lain, penggunaan obat bius pada waktu kelahiran.

(3) Sebab-sebab sesudah kelahiran: infeksi, trauma, tumor, kondisi-kondisi 

lainnya.

                                                          
7 Muhammad Effendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h. 122
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b. Penyandang Cacat Mental

1. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan 

emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan 

perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan 

lainnya. 

2. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan 

mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat 

kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Tuna Grahita Ringan, Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ 

antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu 

didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan 

berhitung, anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan 

pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

b) Tuna Grahita Sedang, Tampang dan fisiknya sudah dapat terlihat, 

tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. 

Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya 

menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

c) Tuna Grahita Berat, Kelompok ini termasuk yang sangat rendah 

intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. 

Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka 

rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka 

membutuhkan bantuan orang lain. 
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c. Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda

     Merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis 

keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu 

sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan 

sekaligus. 

Adapun jenis dan penyebab kecatatan bisa disebabkan oleh berbagai 

faktor yaitu :

a) Cacat didapat (Acquired), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu 

lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis. 

b) Cacat bawaan/sejak lahir (Congenital), penyebabnya antara lain 

karena kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada 

masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-

obatan tak terkontrol atau Karen apenyakit menular seksual8

Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, 

rupa, visceral dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan 

cacat psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik 

yang dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental. 

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik mengatur 

bahwa derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan 

seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dapat 

dikelompokkan dalam: 

                                                          
8 Sapto Nugroho, Risnawati Utami, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan, 

(Surakarta: Yayasan Talenta, 2008), h. 114
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a) Derajat cacat 1 yaitu mampu melaksanakan aktifitas atau 

mempertahankan sikap dengan kesulitan. 

b) Derajat cacat 2 yaitu mampu melaksanakan kegiatan atau 

mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu. 

c) Derajat cacat 3 yaitu dalam melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan 

bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu. 

     Berdasarkan pengertian di atas tentang jenis-jenis disabilitas yang 

terdiri dari disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas mental ganda

serta perkembangan maka dalam penelitian ini untuk lebih spesifiknya

penyandang disabilitas yang dimaksud disini adalah penyandang

disabilitas dengan jenis kecacatan fisik seperti tuna netra, tuna rungu, tuna 

daksa serta tuna ganda.

B. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pilkada adalah sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur 

pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pemilihan kepala daerah adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk 

memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan pengertian kepala 

daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk berada 

ditatanan wilayah provinsi, bupati, dan wakil bupati untuk ditatanan wilayah 

kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk tatanan diwilayah kota.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu

penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala 

daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat daerah secara menyeluruh 
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memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih caloncalon yang 

didukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui pilkada itu berasal dari rakyat 

dan diabdikan untuk rakyat.

1. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

     Rumusan mengenai asas-asas pilkada telah tertuang dalam Pasal 56 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Menurut Prihatmoko, pengertian asas-asas tersebut ialah sebagai 

berikut:9

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan 

suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa 

perantara.

b. Umum

Pada dasanya semua warga negara yang memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada.

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan 

yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi 

berdasrakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, 

pekerjan, dan status sosial.

                                                          
9 Joko.J.Prihatmoko, Men Demokratis Kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis, 

(Semarang: LP3M UN-WAHAS dan Pustaka Pelajar, 2007), h. 110-111
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c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan 

pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan

haknya, setiap wara negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih 

sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihanya tidak

akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh 

orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada,

aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau 

pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan 

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

f. Adil

Dalam penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta

pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan 

pihak manapun.

2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan tujuan agar

masyarakat dapat memilih kepala daerah secara demokratis yang dapat

memimpin mereka dan memenuhi hak-hak mereka dengan kebijakan yang 
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dibuat. Selain itu tujuan diselenggarakannya pilkada adalah untuk

mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Pemerintahan local

yang demokratis dapat terbentuk jika pemerintah membuka ruang bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat 

lokal, selain itu pemerintahan yang demokratis dapat terbentuk apabila

mengedepankan pelayanan untuk kepentingan public dan meningkatkan 

akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan 

masyarakat setempat. Sehubungan dengan argumentasi yang dipaparkan di 

atas menurut Bambang Widjojanto setidaknya ada tiga hal penting yang 

menjadi tujuan utama masyarakat mendesak agar dilaksanakan pemilihan 

kepala daerah secara langsung yaitu:10

a. Masyarakat ingin agar kepala daerah yang nantinya mereka pilih lebih 

akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai 

politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut 

menentukan hasil pemilihan.

b. Rakyat ingin agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan

rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan menetukan sendiri,

apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa

jabatan kedua.

c. Pemilihan langsung kepala daerah akan membuat basis tanggung

jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya

bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan politik saja.

                                                          
10 Ibid., h. 112



BAB III

PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Pada tahun 1912 wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial 

Hindia Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Telukbetung yang dibentuk

berdasarkan Staatsbalat 1912 Nomor: 462, yang terdiri dari Ibukota Telukbetung

sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota Telukbetung

ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota 

Telukbetung. Ibukota Onder Afdeling Telukbetung adalah Tanjungkarang, 

sementara Kota Telukbetung sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan 

Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, 

melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang 

tunduk kepada Hoof Van Plaatsleyk Bestuur selaku Kepala Onder Afdeling 

Telukbetung.

Pada zaman pendudukan Jepang, Kota Tanjung Karang-Telukbetung 

dijadikan shi (kota) dibawah pimpinan seorang shicho (bangsa Jepang) dan 

dibantu oleh seorang fukushicho (bangsa Indonesia). Kemudian sejak zaman 

Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung

menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannnya Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari 

Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan 

Kota Tanjungkarang- Telukbetung. Pada perkembangannya, status Kota 
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Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus berubah dan mengalami beberapa kali 

perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan 

statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 

tahun 1965), Kota Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota 

Provinsi Lampung. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia 

yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung 

nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota 

Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Sejak berdirinya Kota 

Bandar Lampung sampai saat ini Walikota yang pernah memimpin Kota Bandar 

Lampung secara berturut-turut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



30

Tabel 1. Daftar Walikota Bandar Lampung dari Masa ke Masa

No Nama Periode

1 Sumarsono 1956-1957

2 H. Zainal Abidin Pagar Alam 1957-1963

3 Alimuddin Umar, S.H 1963-1969

4 Drs. H.M. Thabrani Daud 1969-1976

5 Drs. M. Fauzi Saleh 1976-1981

6 Drs. Zulkarnain Subing . 1981-1986

7 Drs. Nurdin Muhayat 1986-1995

8 Drs. Suharto 1995-2005

9 Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd. 2005-2010

10 Drs. H. Herman H.N 2010-2015

11 Drs. H. Herman H.N 2016-2021

Sumber: lampungzone1

Seperti apa yang sudah dijelaskan pada tabel di atas bahwa pada tahun 

1956- 1957 Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Sumarsono, selanjutnya pada

tahun berikutnya tahun 1957-1963 H. Zainal Abidin Pagar Alam menggantikan 

posisi Sumarsono sebagai Walikota Bandar Lampung. Di periode selanjutnya 

Alimuddin Umar, S.H menggantikan posisi Zainal Abidin Pagar Alam sebagai 

walikota Bandar Lampung, setelah itu walikota keempat Kota Bandar Lampung 

adalah Drs. H.M Thabrani Daud, yang kemudian digantikan lagi oleh Drs. M. 

                                                          
1http://www.lampungzone.blogspot.com/2012/sejarah-kota-bandar-lampung, pada tanggal 

26 juni 2017
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Fauzi Saleh, Drs. Zulkarnain Subing, Drs. Nurdin Muhayat, dan pada tahun 1995-

2005 walikota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Suharto yang menjabat 

selama dua periode. Setelah menjabat selama dua periode kemudian 

kedudukannya sebagai walikota Bandar Lampung digantikan oleh Drs. Eddy 

Sutrisno, M.Pd. Setelah tidak menjabat lagi sebagai walikota Bandar Lampung, 

kemudian posisi beliau di gantikan oleh Drs. Herman H.N dari tahun 2010 sampai 

dengan sekarang. 

B. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung terletak pada 50 20’ sampai dengan 50 30’ lintang

selatan dan 1050 28’ sampai dengan 1050 37’ bujur timur. Letak tersebut berada 

pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, 

Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera tepatnya 

kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting 

selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan 

pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara 

administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran.
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4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 

km² yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan didalamnya. 

20 Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung antara lain:

1) Kecamatan Teluk Betung Utara

2) Kecamatan Teluk Betung Barat

3) Kecamatan Teluk Betung Selatan

4) Kecamatan Teluk betung Timur

5) Kecamatan Tanjung Karang Barat

6) Kecamatan Tanjung Karang Pusat

7) Kecamatan Tanjung Karang Timur

8) Kecamatan Tanjung Senang

9) Kecamatan Bumi Waras

10) Kecamatan Enggal

11) Kecamatan Kedamaian

12) Kecamatan Kedaton

13) Kecamatan Kemiling

14) Kecamatan Labuhan Ratu

15) Kecamatan Langkapura

16) Kecamatan Panjang

17) Kecamatan Rajabasa

18) Kecamatan Sukabumi

19) Kecamatan Sukarame
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20) Kecamatan Wayhalim

Dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2014),

kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan

penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030.

C. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan

Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Jadi Komisi Pemilihan Umum adalah 

lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Seperti yang tercantum dalam) 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) tentang Penyelenggaraan 

Pemilu dinyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, 

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri.”2

Anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah 

dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Komisi Pemilihan Umum terdapat diseluruh wilayah Indonesia baik ditingkat

Kabupaten/Kota, termaksud di Kota Bandar Lampung. 

                                                          
2 UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 6, tentang penyelenggara pemilu
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Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur 

lebih lanjut mengenai badanbadan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu 

yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu:

(1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

(2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)

(3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

(4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)

(5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan

(6) Pengawas Pemilu Lapangan

(7) Pengawas Pemilu Luar Negeri

(8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)

(9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

(10) Panitia pemungutan Suara (PPS)

(11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)

(12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

(13) Kelompok Pnyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:3

1) Mandiri;

2) Jujur;

3) Adil;

4) Kepastian hukum;

5) Tertib;

                                                          
3 UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 2, tentang Asas Penyelenggara Pemilu
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6) Kepentingan umum;

7) Keterbukaan;

8) Proporsionalitas;

9) Profesionalitas;

10) Akuntabilitas;

11) Efisiensi; dan

12) Efektivitas.

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai

lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga 

diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan 

adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat.

1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “Terwujudnya Komisi

Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya 

demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu:4

a) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 

Pemilihan Umum;

                                                          
4 http://kpu-bandarlampungkota.go.id/, diakses tanggal 26 juni 2017
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b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 

akuntabel, edukatif dan beradab;

c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, 

efisien dan efektif;

d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil 

dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten 

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan

e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 

Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 

demokratis.

2. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disanadiatur 

bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Melaksanakan tugas pokoknya, 

KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan 

dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 

Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:
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a) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:

1) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

2) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan Pemilu;

3) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

b) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, seperti:

1) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

2) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

3) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu.

c) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota, seperti:

1) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan 

Pemerintah;

2) mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;

3) melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.
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Tugas Pokok dari KPU Kota Bandar Lampung yaitu adalah:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran

Pemilu.

2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu.

3. Mengelola, menyusun data pemilih.

4. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan 

peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.

5. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi

hukum penyelenggaraan Pemilu.

6. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verivikasi dan 

administrasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu.

7. Mengelola dan menyusun rencana bagian keuangan, umum, dan 

logistik.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan 

gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

1) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan 

Pemerintah;

2) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;

3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;

4) Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota;

5) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 
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mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan

6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

   KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:5

1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;

2) Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil 

presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;

3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat;

4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 

dan Arsip Nasional Republik Indonesia

6) Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan 

kepada Bawaslu;

                                                          
5 UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 4 , tentang tugas, wewenang, dan kewajiban KPU
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8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani 

oleh ketua dan anggota KPU;

9) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;

10) Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan

12) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 KPU Daerah

sebagai penyelenggaran pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1) Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.

2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang -

undangan.

3) Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan

pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.

4) Memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang inventaris 

milik KPUD berdasarkan peraturan perundang -undangan.

5) Mempertanggungjawabkan penggunaaan anggaran.

6) Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner KPU Kota

Bandar Lampung:
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STRUKTUR ORGANISASI KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE 2014 S/D 2019

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung6

Gambar 1: Strukrtur Organisasi Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Periode

2014-2019

D. Yayasan Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas Penyandang Cacat (PPUA

Penca)

Pusat Pemilihan Umum Aksesibilitas Penyandang Cacat (PPUA Penca)

didirikan tahun 2004 atas prakarsa yang muncul dari kurangnya perhatian,

perlindungan dan kesetaraan bagi pemilih disabilitas. PPUA PENCA merupakan

koalisi dari berbagai organisasi disabilitas tingkat nasional yang mewakili

masyarakat penyandang disabilitas antara lain : PPDI, HWDI, PERTUNI, 

GERKATIN, FKPCTI, ISDI, yang bertujuan mewujudkan aspirasi hak-hak politik

Penyandang Disabilitas dalam pemilu/pilkada agar lebih terjamin dan terlindungi, 

                                                          
6 http://kpu-bandarlampungkota.go.id/, diakses pada tanggal 26-06-2017

        Ketua

Fauzi Heri, S.T

Anggota

Dedy Triadi, S.E

Anggota

Ika Kartika, S.pd.I

Anggota

Fadilasari, S.Sos., M.H

Anggota

Fery Triatmodjo, S.A.N., MPA
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atas dasar kesetaraan dan kesamaan hak dalam menyalurkan hak dipilih dan hak

untuk memilih secara mandiri, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 

aksesibel, dan non diskriminasi. Dalam kehidupan sehari-hari, Penyandang

Disabilitas terdiskriminasi dan termarjinalkan. Penyandang disabilitas tidak

terlihat, tidak terdengar, dan tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, muncul

kesadaran berbagai Organisasi Penyandang Disabilitas tingkat Nasional untuk

membentuk PPUA PENCA sebagai organisasi self advokasi, guna menyuarakan

hak politik Penyandang Disabilitas agar dapat diperhitungkan sebagai target 

pemilu. 

Hak Penyandang Disabilitas harus diperjuangkan oleh Penyandang

Disabilitas sendiri. Ketika PPUA PENCA berjuang sendiri dalam mengadvokasi 

PEMILU Akses, dirasakan kerjanya tidak efektif dan hasilnya tidak maksimal.

Oleh karenanya, PPUA perlu berjejaring dengan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), seperti : CETRO, CPPR, PERLUDEM dan lembaga dana, seperti : IFES 

dan IDEA yang kesemua lembaga tersebut mempunyai focus pada kegiatan 

PEMILU. Pada awal berdiri, PPUA PENCA bekerjasama dengan CETRO untuk

memantapkan organisasi PPUA, mengadvokasi UU PEMILU agar memasukkan

beberapa pasal terkait PEMILU Akses, memfasilitasi hubungan dengan lembaga

dana, dan memfasilitasi hubungan dengan KPU, dan sebagainya. Sedangkan

kerjasama dengan IFES antara lain : IFES lembaga dana, memfasilitasi hubungan

dengan KPU, memperluas jaringan PEMILU Akses dengan membentuk ASEAN 

General Election Network on Disability Access (AGENDA), dan sebagainya. 

Selain itu PPUA PENCA telah bejejaring kerja dengan ASEAN Disability Forum 
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(ADF). Advokasi hak politik Penyandang Disabilitas memperkuat inklusi

Penyandang Disabilitas dalam komunitas ASEAN. Pemenuhan hak politik

Penyandang Disabilitas telah dapat memenuhi persyaratan pembentukan

komunitas ASEAN dalam tiga pilar, yakni Komunitas Politikdan Keamanan 

ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

1. Visi, Tugas, dan Fungsi PPUA PENCA

Visi PPUA PENCA adalah terselenggaranya pemilihan umum 

yang aksesibel dan non diskriminatif sehingga menjamin Penyandang

Disabilitas dapat secara langsung, bebas, rahasia dan mandiri menyalurkan

aspirasi politiknya.

Tugas dari PPUA Penca adalah untuk mengadvokasi hak-hak 

politik penyandang disabilitas dalam pemilu, terutama dalam menyediakan 

fasilitas yang dapat diakses pemilih yang memiliki kekurangan fisik. 

Pendidikan pemilih dan latihan melalui simulasi termasuk sesi khusus 

untuk para tuna rungu menjadi target utama dari PPUA Penca. PPUA 

Penca mengadakan pendidikan pemilih dan latihan simulasi untuk

penyandang disabilitas. PPUA Penca lebih lanjut dipercaya Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) untuk merancang template Braille dan alat-alat 

bantu lain untuk pemilih tunanetra. Selain itu PPPUA Penca juga telah 

secara proaktif memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberi 

perhatian pada hakhak politik penyandang disabilitas.7 Tugas dan fungsi 

PPUA Penca untuk para penyandang disabilitas adalah untuk 

                                                          
7 Dokumen Yayasan PPUA PENCA Kota Bandar Lampung
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mengadvokasi implementasi hak-hak politik warga negara penyandang 

disabilitas yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam setiap pelaksanaan 

pemiu, selain itu implementasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam 

pemilu dengan segala tahapannya serta terpenuhinya sarana dan prasarana 

yang memberikan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas. 

Yayasan PPUA Penca kota Bandar Lampung terletak di 

JL.Pramuka kecamatan Rajabasa, yayasan ini sudah berdiri di Kota Bandar 

Lampung sejak tahun 2004. 

2. Penyandang disabilitas menjalin kerjasama dengan KPU

Kelompok pemilih disabilitas mempunyai sifat yang berbeda

dengan kelompok target KPU lainnya, seperti; kelompok perempuan, 

kelompok pemilih pemula, kelompok religius, kelompok marjinal. 

Keempat kelompok itu adalah kelompok yang selalu diupayakan oleh 

KPU menjadi target pemilu, sedangkan kelompok Disabilitas adalah

kelompok yang pro-aktif mempromosikan diri untuk menjadi kelompok 

target pemilu. Menjelang PEMILU 2014, ketika KPU sedang melakukan

berbagai MOU antara lain dengan lembaga akademisi, lembaga penyiaran, 

dan lain-lain, maka PPUA langsung mengajukan permohonan untuk

mengadakan MOU. Permohonan disambut baik oleh KPU. Pada tanggal 

11 Maret 2013 Ketua KPU RI dan Ketua Umum PPUA PENCA 

menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Peningkatan Partisipasi

Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Rangka

Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik 

Indonesia”

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi :

a) Peningkatan kapasitas dan peran serta para pihak dalam upaya

peningkatan partisipasi politik Penyandang Disabilitas dalam PEMILU 

Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati, danWalikota

b) Fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi/kebijakan PEMILU 

Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 

responsive akses penyandang disabilitas.

c) Fasilitasi rancangan alat bantu, pemberian layanan dan bantuan

pendamping, sarana dan prasarana PEMILU yang aksesibel bagi

pemilih Disabilitas

d) Fasilitasi konsultasi, sosialisasi, dan Publikasi Pemilu Akses, 

pendidikan penyelenggaraan PEMILU dan pendidikan pemilih

Disabilitas untuk meningkatkan akses Penyandang Disabilitas dalam 

PEMILU Anggota-Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati, 

dan Walikota yang aksesibel dan non diskriminasi bagi pemilih

disabilitas.
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e) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PEMILU Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden serta Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati, dan

Walikota yang aksesibel dan non diskriminasi bagi pemilih disabilitas.

Melalui MOU ini, PPUA berhasil menginklusikan isu disabilitas

kedalam kebijakan, program, danaktivitas KPU. Berbagai kegiatan PPUA 

dalam kerjasama dengan KPU untuk mendorong terwujudnya PEMILU akses, 

yakni :

 PPUA pro aktif membantu membuat desain alat coblos Disabilitas Netra

untuk PEMILU DPD dan PEMILU Presiden, 

 PPUA mendapat tugas menjadi Quality Control pada saat pencetakan alat

bantu coblos Braille. 

 PPUA pro aktif member masukan terkait aksesibel TPS dan layanan ramah

disabilitas di TPS, yang juga dimuat dalam Buku Panduan Petugas KPPS. 

 PPUA menyusun modul PEMILU Akses dan mengadakan TOT pembekalan

fasilitator yang dihadiri oleh KPU Provinsi dan KPU Kota dari 7 Provinsi, 

bekerjasama dengan IFES.

Berikut struktur dewan pengurus PPUA Penca Lampung masa bhakti 2014-2019:
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Struktur Kepengurusan Yayasan Ppua Penca Periode 2014 S/D 2019

Sumber: Yayasan PPUA PENCA Kota Bandar Lampung8

Gambar 2. Struktur Kepengurusan Yayasan PPUA PENCA Periode 2014 S/D 
2019

                                                          
8 Dokumentasi dari Yayasan PPUA PENCA kepengurusan periode 2014 s/d 2019

Ketua : Supron Ridisno, M.Pd.I

Wakil Ketua I : Chandra WIjaya

Wakil Ketua II : Abdul Halim, M.Pd.

Bendahara      : Moh. Tri Solehah

Wakil Bendahara : Lukman Hakim, S.Ag

Sekretaris : Maya Yulianti

Wakil Sekretaris I : Dedi Wahyudi, S.E

Wakil Sekretaris II : Mukhtar, S.Pd

Biro Pendidikan

Politik

1. Rahmat, S.Pd

2. Jauhari, S.Pd

Biro Pengembangan

Organisasi

1. Gatot Kartika,A.md

2. Idar

Biro Komunikasi

1. Deni Hendra, S.P

2. Kenedy

Biro Advokasi

1. Dewi Trisula, S.H

2. Isnaini Larasati



BAB IV

KETERLIBATAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DALAM 
PILKADA KOTA BANDAR LAMPUNG 

A. Tingkat Penggunaan Hak Pilih Para Penyandang Disabilitas Dalam 

Dalam Pilkada tahun 2010 dan tahun 2015

Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah partisipasi 

warga lokal yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih termasuk pemilih

disabilitas. Karena kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak bisa terlepas dari 

partisipasi politik penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas 

sendiri merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi Indonesia. 

Namun demikian, meski hak-hak penyandang disabilitas telah diratifikasi melalui 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The 

Rights of Person With Disabilities, tapi pada praktik demokrasi penyandang 

disabilitas tidak jarang menghadapi beberapa masalah dalam menggunakan hak 

politiknya.

Penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung yang tersebar di 20 

kecamatan di Kota Bandar Lampung terdiri dari beberepa penyandang cacat yang 

terdaftar dalam DPT dengan jenis kecacatan berbeda-beda seperti tuna netra, tuna 

rungu, tuna daksa dll. Mereka menggunakan hak pilihnya di TPS tempat tinggal 

mereka masing-masing, berikut data yang penulis dapatkan tentang jumlah 

penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung beserta penyandang disabilitas 

yang menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2. Data Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pemilukada 2010 di
Kota Bandar Lampung

No. Kecamatan Jumlah 
pemilih 

disabilitas

Pengguna
hak pilih

Presentase

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Bumi Waras 0 0

2 Enggal 0 0

3 Kedamaian 2 1 50%

4 Kedaton 5 3 60%

5 Kemiling 52 45 71%

6 Labuhan Ratu 0 0

7 Langkapura 5 5 100%

8 Panjang 16 16 100%

9 Rajabasa 22 9 49%

10 Sukabumi 9 5 56%

11 Sukarame 0 0

12 Tanjung Senang 0 0

13 Tanjung Karang Barang 0 0

14 Tanjung Karang Pusat 3 1 33%

15 Tanjung Karang Timur 12 5 47%

16 Teluk Betung Barat 10 8 80%

17 Teluk Betung Selatan 0 0

18 Teluk Betung Timur 0 0

19 Teluk Betung Utara 1 1 100%

20 Wayahalim 1 1 100%

Total 138 100 72%
Sumber data: PPUA PENCA Kota Bandar Lampung1

                                                          
1 Database PPUA PENCA Kota Bandar Lampung



50

Tabel 3. Data Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pemilukada 2015 di
Kota Bandar Lampung

No. Kecamatan Jumlah 
pemilih 
disabilitas

Pengguna 
hak pilih

Presentase

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Bumi Waras 0 0
2 Enggal 0 0
3 Kedamaian 2 2 100%
4 Kedaton 5 4 80%
5 Kemiling 52 47 90%
6 Labuhan Ratu 0 0
7 Langkapura 5 5 100%
8 Panjang 16 16 100%
9 Rajabasa 22 12 55%
10 Sukabumi 9 8 89%
11 Sukarame 0 0
12 Tanjung Senang 0 0
13 Tanjung Karang Barang 0 0
14 Tanjung Karang Pusat 3 2 67%
15 Tanjung Karang Timur 15 15 100%
16 Teluk Betung Barat 10 10 100%
17 Teluk Betung Selatan 0 0
18 Teluk Betung Timur 0 0
19 Teluk Betung Utara 1 1 100%
20 Wayahalim 1 1 100%

Total 141 123 87%
Sumber data: Database Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung 2

Berdasarkan dari data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Lampung, PPUA PENCA dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di tahun 

2010 terdapat 1.209 penyandang disabilitas dan di tahun 2015 terdapat 1.150

penyandang disabilitas yang tercatat3, sedangkan yang sudah memenuhi syarat 

                                                          
2 http://kpu-bandarlampung.go.id/, diakses pada tanggal 26-06-2017
3 http:// lampung.bps.go.id/, diakses pada tanggal 05-09-2017
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dan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdaftar di Komisi Pemilihan Umum 

KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2010 adalah 138 orang,  yang menggunakan 

hak pilihnya dalam pilkada tahun 2010 hanya 100 orang, dan pada tahun 2015 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdata adalah  141 orang, yang menggunakan

hak pilihnya dalam pilkada tercatat ada 123 orang. Dan jika dilihat dari presentase 

pemilih dari 72% di tahun 2010 ke tahun 2015 menjadi 87% terlihat adanya 

peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya 

dalam pilkada sebanyak 15%. Tahun 2010 tercatat ada 38 orang yang tidak 

menggunakan hak pilihnya dalam pilkada, dan di tahun 2015 tercatat ada 18 orang 

tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Berdasarkan uraian tersebut 

membuktikan bahwa terjadi suatu peningkatan terhadap pengunaan hak pilih 

penyandang disabilitas pada pilkada tahun 2010 dan tahun 2015 sebanyak 15%. 

Menurut Bapak Sukron selaku Ketua PPUA PENCA: 4

“Iya, memang terjadi peningkatan jumlah anggota kita serta peningkatan 
jumlah para pengguna hak pilih di tahun ini khususnya penyandang 
disabilitas di tahun 2015 ini.  Jika dilihat dari segi peningkatan, tahun 
2015 lebih meningkat. Kalau untuk membandingkan sebelum tahun 2015 
seperti di tahun 2010 itu memang belum menggunakan template untuk 
tuna netra atau surat suara braille, dan juga di tahun 2010 masih banyak 
teman-teman kita penyandang disabilitas yang tidak mendapat 
undangan.”
Menurut Bapak Fauzi Heri selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung:5

“Memang terjadi peningkatan di tahun 2015 ini, karna kawan-kawan kita 
sudah mulai melakukan suatu pergerakan-pergerakan terutama dari 
PPUA Penca  untuk bagaimana caranya agar keberadaan mereka ini 
diketahui dan diakui oleh masyarakat luas dan mereka ingin adanya suatu 
persamaan hak, jadi walaupun mereka hanya minoritas mereka tetap 
ingin suatu pengakuan bahwa hak mereka juga penting di dalam suatu 
pemilihan.”

                                                          
4 Supron Ridisno, Ketua Pusat Pemilihan Umum dan Aksebilitas, Wawancara Pribadi, 

Bandar Lampung, 18 Juni 2017.
5 Fauzi Heri, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Wawancara 

Pribadi, Bandar Lampung, 26 Juli 2017.
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1. Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan hak pilih para

penyandang disabilitas pada pilkada tahun 2010 dan tahun 2015

Faktor- faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi-rendahnya 

partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan 

kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran 

politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal 

ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat 

dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap 

lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud 

dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian 

seseorang terhadap pemerintah.6 Berdasarkan tinggi-rendahnya kedua 

faktor tersebut, Paige membagi partisipasi menjadi empat tipe.7 Apabila 

seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada  pemerintah 

yang tinggi, partisipasi politik cendrung aktif. Sebaliknya, kesadaran 

politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik 

cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan 

radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada 

pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat 

rendah teteapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi ini 

disebut tidak aktif (pasif).

                                                          
6 Op.cit. Ramlan Surbakti, h. 184
7 Jefri M. Paige. Political Orientation and Riot Participation, (tt: American Sociological 

Review, 1971), h. 810-820
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a. Faktor-faktor pendukung penggunaan hak pilih para penyandang 

disabilitas

1) Pendidikan politik

Menurut Ramdlon Naning, pendidikan politik adalah usaha untuk 

memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik 

rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara, serta 

meningkatkan kepakaan dan kesadaran terhadap rakyat, terhadap hak, 

kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara.

2) Kesadaran politik

Menurut M. Taupan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang 

menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi 

kenegaraan dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas 

negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan 

positif dari seluruh warga masyarakat, tugas- tugas negara banyak 

yang terbengkalai.

Menurut Bapak Kenedy selaku kelompok PERTUNI mengatakan: 

“Saya memilih karna hak setiap warga negara itu memilih dan 
diberikan kesempatan, kami memilih berharap agar harapan-harapan 
kami dapat terpenuhi, dan adanya suatu perubahan dari para 
pemimpin khususnya untuk penyandang disabilitas. Agar tidak 
dipandang sebelah mata.”

3) Sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang 
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politik dan menggembangkan orientasi pada politik. Adapun alat yang 

dapat dijadikan sebagai perantara/ sarana dalam sosialisasi politik 

antara lain: keluarga, sekolah, partai politik.8

     Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan penulis masih ada 

beberapa yang menjadi faktor pendukung dalam pemilihan kepala daerah 

Kota Bandar Lampung antara lain sebagai berikut:

4) Kelengkapan surat suara, dengan surat suara  yang jelas maka saat 

memilih, pemilih tidak akan bertanya lagi kepada petugas.

5) Tempat pemungutan suara yang dekat, lengkap dan aman akan 

menunjang pemilih untuk pergi memilih saat pemilihan. Maksudnya 

adalah apabila TPS dengan rumah pemilih dekat, maka ia akan pergi 

untuk memilih, dan apabila TPS dengan rumah pemilih jauh, maka ia 

akan berfikir untuk tidak memilih karena akses yang ditempuh jauh. 

6) Dorongan petugas RT untuk mengajak warganya pergi memilih juga 

dapat menjadi faktor pendukung, karena jika mereka tidak pergi 

memilih akan merasa malu kepada petugas RT yang selalu 

mengingatkan untuk pergi memilih.

Menurut bapak Sukron selaku Ketua PPUA PENCA mengatakan:
“Pada hari pencoblosan mereka masih kebingungan, mereka mau 
mencoblos dimana dan harus membawa apa. Berarti petugas RT setempat 
tidak melaukan sosialisi dan bahkan mungkin mereka tidak melakukan 
pendataan terhadap penyandang disabilitas yang ada di lingkungan dia. 
Seharusnya RT-RT setempat itu mendata mereka dan memberi dorongan 
agar mereka juga ikut berpartisipasi, karena yang mempunyai kewajiban 
langsung mendaftarkan disabilitas itu adalah RT-RT setempat.”

                                                          
8http://www.wayanpolitik.blogspot.com/2012/11/faktor-faktor-partisipasi-politik, diakses 

pada tanggal 26 juni 2017
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7) Petugas dan penyelenggara yang melaksanakan tugas dan perannya 

masing-masing dapat menjadi penunjang baiknya penyelenggaraan 

pemilu. Karena ketika ada kegiatan yang tidak sesuai maka akan 

berpengaruh dengan kegiatan lainnya.

b. Faktor penghambat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas

Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat di dalam 

penggunaan hak pilih para penyandang disabilitas.

1) Pihak KPU Kota Bandar Lampung tidak mempunyai data yang akurat 

terkait jumlah dan keberadaan para penyandang disabilitas yang 

tersebar di Kota Bandar Lampung. 

Menurut Bapak Fauzi Heri selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung 
mengatakan:9

“kita tidak mempunyai data yang akurat terkait dengan jumlah dan 
keberadaan mereka, walaupun sudah dibantu dengan organisasi 
PPUA PENCA. Tetapi mereka tidak mempunyai data diluar 
keanggotaan mereka, yang mereka ketahui hanya yang terdaftar 
bergabung di organisasi mereka. Masih banyak sekali dalam kondisi 
disabilitas di rumah-rumah yang belum terdata belum terdeteksi. KPU 
Kota Bandar Lampung sudah ada upaya, memberikan tanda pada saat 
petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) untuk memberikan 
keterangan, misalkan di TPS tersebut ada penyandang disabilitas yang 
belum terdata. Namum itu juga  dirasa belum maksimal terkait 
pendataan mereka. Karna ini sifatnya masal dan terkadang ada 
keterbatasan lokasi di Bandar Lampung dimana lokasi TPS agak sukar 
dijangkau atau agak jauh. Serta KPU juga terkendala dengan jumlah 
penyandang disabilitas yang tersebar tidak seragam. Jadi dari tahun 
ke tahun KPU hanya tertuju kepada penyandang disabilitas yang 
terdaftar saja.”

                                                          
9 Fauzi Heri, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Wawancara 

Pribadi, Bandar Lampung, 26 Juli 2017.
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2) Belum maksimalnya upaya dan program dari KPU yang belum bisa 

memberikan pelayanan kepada Penyandang tuna daksa sehingga harus 

mengikuti antrian yang panjang bersama masyarakat lain yang normal. 

Karena dianggap mampu dan tidak ada kendala, selama menggunakan 

kursi roda atau tongkat memangku.

Menurut pak Triono selaku tuna daksa mengatakan :10

Hambatan di dalam penggunaan hak pilih adalah antrian terlalu 
panjang, harus mengantri sesuai nomor urut. karna dianggap 
cacatnya tidak terlalu parah jadi disamakan dengan yang normal. 
Bahasa yang digunakan dalam sosialisasi itu ada beberapa yang tidak 
paham, karena bahasa yang digunakan terlalu tinggi. Dalam 
kampanye yang diadakan oleh para calon pemimpin, terkadang tidak 
bisa mendengarkan dengan baik apa yang para calon pemimpin 
ucapkan, dikarenakan lebih keras musik yang disetel daripada suara 
para calon, yang mengakibatkan kita jadi males mau mendengarkan.

Pendapat yang serupan pun disampaikan oleh Bapak Heriyanto 

mengenai hal yang sama yang dia alami saat pemilihan.

Menurut Bapak Heriyanto selaku tuna daksa mengatakan:11

Ikut mengantri dengan yang normal, tidak didahulukan. Dan tidak ada 
perlakuan khusus oleh petugas di TPS setempat. Diperlakuakan sama 
dengan yang normal.

Terlihat jelas disini bahwa belum ada perlakuan khusus yang 

dilakukan petugas di TPS khususnya untuk tuna daksa, karena mereka 

dianggap sama seperti orang yang normal. Jadi mereka harus 

mengikuti nomor antrian sama seperti orang normal. Belum adanya 

perlakuan khusus untuk para tuna daksa, dan dianggap normal. Yang 

                                                          
10 Triono, Tuna daksa, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 18 Juni 2017.
11 Heriyanto, Tuna daksa, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 18 Juni 2017.
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di khususkan hanya penyandang disabilitas tertentu saja, misalnya tuna 

netra.

3) Belum adanya kepekaan masyarakat sekitar tempat tinggal dan malah 

mengucilkan mereka.

4) Bahasa yang digunakan terlalu tinggi sehingga penyandang disabilitas 

banyak yang belum paham terhadap maksud yang disampaikan dalam 

sosialisasi.

B. Program-Program Dari KPU Untuk Meningkatkan Penggunaan Hak 

Pilih Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Bandar 

Lampung

Ada beberapa program-program yang sudah dibangun KPU guna 

meningkatkan pengunaan hak pilih penyandang diantaranya:

a. Alat Bantu Coblos

      Saat pilkada tahun 2014 sampai sekarang KPU Kota Bandar Lampung 

sudah menyediakan alat bantu mencoblos berupa Template. KPU Kota 

Bandar Lampung mengupayakan adanya alat bantu mencoblos di semua 

TPS yang ada pemilih disabilitas tuna netra.

Menurut Bapak Kenedy selaku anggota Pertuni di PPUA Penca 
mengatakan:12

“Bahwa alat bantu ini sangat membantu pemilih saat memberikan 
suaranya saat pemilu    sehingga asas kerahasiaan bisa dijaga. Akan 
tetapi bagi Disabilitas yang tidak terbiasa dan tidak tahu cara 
penggunaannya akan tetap didampingi oleh orang kepercayaannya saat 
memilih. Ketika disabilitas tidak pernah bersosial ataupun berorganisasi 
akan cenderung memilih untuk didampingi karena ketidak-pahaman 
disabilitas menggunakan alat yang telah disediakan.”. 

                                                          
12 Kenedy, Anggota PERTUNI, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 18 Juni 2017.
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Alat batu coblos sangat penting untuk disabilitas netra karena 

dengan adanya alat bantu yang berupa Braille mereka akan lebih mandiri 

dalam memilih dan asas kerahasiaan akan benar-benar terwujud. 

b. TPS Yang aksesibel 

Untuk mewujudkan pemilu akses membutuhkan komitmen semua 

steakholder pemilu termasuk keseriusan dari KPU Kota Bandar Lampung, 

salah satu bentuk akses tentu saja adalah Penyediaan TPS yang aksesibel 

bagi disabilitas, Untuk itu KPU memfokuskan diri untuk memastikan 

adanya TPS akses di Kota Bandar Lampung. KPU Kota Bandar Lampung

mengakui tata ruang terbuka yang ada di Kota Bandar Lampung semakin 

susah mencari tempat yang tepat yang akan digunakan sebagai TPS dan 

yang dapat menyediakan fasilitas bagi pemilih penyandang disabilitas, 

karena masih banyak tempat-tempat yang belum terjangkau oleh KPU.

TPS yang akses merupakan hal yang krusial apabila tidak dipenuhi, 

apabila TPS tidak akses lalu bagaimana disabilitas mengakses lokasi 

tersebut, apabila TPS tidak akses sudah dipastikan disabilitas akan 

kesulitan dalam menggunakan hak suaranya secara mandiri di Pemilu dan 

Pikada. 

Menurut bapak Heriyanto selaku tuna daksa mengatakan:13

“Bahwa TPS merupakan faktor yang akan membuat disabilitas merasa 
nyaman. TPS yang akses juga akan menambah kepercayaan diri bagi 
disabilitas saat mencoblos.”

                                                          
13 Heriyanto, tuna daksa, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 26 Juni 2017.
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c. Leaflet Untuk Penyelenggara Pemilu 

Leaflet untuk penyelenggara pemilu berguna untuk memastikan 

petugas KPPS kota Bandar Lampung memberikan fasilitas dan layanan 

yang benar bagi pemilih disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari dalam hal 

kewajiban KPPS maka KPU Kota Bandar Lampung membuat selebaran 

untuk menginformasikan hal–hal yang harus dilakukan oleh KPPS mulai 

dari TPS yang aksesibel sampai pada sangsi bagi petugas KPPS yang 

membocorkan pilihan dari pemilih yang di dampingi. Leaflet ini di 

distribusikan ke semua PPK,PPS dan KPPS se Kota Bandar Lampung

Akan tetapi masih banyak ditemukan di lapangan petugas TPS yang tidak 

ramah dan tidak mempunyai kepekaan terhadap disabilitas sehingga harus 

adanya briefing yang lebih rinci dan mendasar sehingga pemahaman 

petugas TPS terhadap pelayanan yang baik bisa terwujud. 

Kurangnya empati dan sensitifitas menjadi permasalahan sendiri 

dalam penyelenggaraan pemilu, apabila petugas yang menangani secara 

langsung saat pemilihan tidak mempunyai sensitifitas mereka akan 

sewenang-wenang dalam memberikan layanan. Harapan dari disabilitas

agar mereka diberikan pelayanan yang adil, adil bukan berarti sama rata 

karena mereka membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang memadai agar 

mereka dapat mandiri menggunakan hak-haknya dalam pemilu.
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Menurut Fauzi Heri selaku Ketua KPU mengatakan :14

“Petugas KPPS umumnya kurang memiliki kepekaan terhadap isu 
disabilitas. Hal ini berimplikasi pada cara mereka menata ruang dan 
mempersiapkan segala kebutuhan pemilih saat proses pencoblosan 
berlangsung. Namun, kurang pekanya petugas bahwa kebutuhan setiap 
orang berbeda membuat desain TPS menjadi tidak aksesibel. 

d. Video simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna runggu. 

Salah satu inovasi sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung adalah 

menggunakan metode film. Film yang dipakai merupakan produk agenda 

sebuah film pemilu yang mengambarkan tentang pemilu yang pemilihnya 

adalah disabilitas dan bagaimana petugas KPPS dalam melaksanakan 

tugasnya membantu dan memperlakukan disabilitas. Video ini penting 

untuk disabilitas tuna rungu mengingat mereka sulit menangkap informasi 

jika menggunakan metode komuikasi secar verbal, akan tetapi apabil 

metode sosialisasinya menggunakan video, mereka akan melihat informasi 

melalui adegan-adegan dalam video tersebut. Video ini bermuatan 

informasi bagaiamana proses pemilihan di dalam TPS (tempat 

pemungutan suara) sehingga harapannya Disabilitas tuna rungu tidak akan 

kebingungan dan kesulitan saat memilih. Inovasi dan kepekaan dari KPU 

Kota Bandar Lampung ini juga patut mendapatkan apresiasi karena telah 

membuka diri dan menerima masukan-masukan dari para penyandang 

disabilitas pada Pemilu dan Pilkada.

                                                          
14 Fauzi Heri, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Wawancara 

Pribadi, Bandar Lampung, 26 Juli 2017.
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e. Rumah demokrasi 

Sejak tahun 2015 KPU Kota Bandar Lampung ini ditunjuk sebagai 

pusat pendidikan pemilih, dimana pusat pendidikan pemilihnya itu 

dinamakan rumah demokrasi. Tugas rumah demokrasi disini yaitu 

bekerjasama dengan kelompok sasaran, kelompok sasaran ada 5 yang 

umum, disabilitas, perempuan, tokoh agama, kaum marjinal, pemilih 

pemula. Sasaran di rumah demokrasi diperluas dengan menitik beratkan 

kepada anak-anak yang masuk di dalam sasaran pra pemilih.15

f. Program miniatur pemilu

Program miniatur pemilu, dimana yg menjadi petugas-petugas di 

KKPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) diperankan oleh 

PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) yg nantinya akan melakukan sosialisasi 

ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) , yang selanjutnya akan diserahkan ke 

KKPS. Sedangkan yang  menjadi pemilihnya dalam miniatur pemilu ini 

adalah anggota dari PPUA PENCA. Kegunaan dari miniatur pemilu ini 

adalah sebagai alat bantu sosialisasi ke penyandang disabilitas agar mereka 

lebih mengerti tata cara memilih, dan agar petugas-petugas juga paham 

bagaimana tata cara memperlakukan para penyandang disabilitas ini.16

1. Respon Penyandang Disabilitas Terhadap Program Yang Dibuat Oleh 

KPU Kota Bandar Lampung

   Respon sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari seseorang, tanpa 

adanya kesadaran, seseorang tidak akan mampu merespon atau berpihak 

                                                          
15 Hasil wawancara dengan ketua KPU Kota Bandar Lampung, pada tanggal 26 Juni 2017
16 Hasil wawancara dengan ketua KPU Kota Bandar Lampung, pada tanggal 26 Juni 2017
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dalam kehidupannya. KPU telah memberikan suatu program-program 

untuk memfasilitasi penyandang disabilitas terutama dalam hal hak politik. 

Program-program dari KPU tersebut diantaranya, alat bantu coblos, TPS 

Yang aksesibel, leaflet untuk penyelenggara pemilu, video simulasi 

pemungutan suara untuk penyandang tuna runggu, rumah demokrasi, 

program miniatur pemilu. Program-program tersebut adalah suatu bentuk 

kerjasama antara KPU dan pihak organisasi PPUA PENCA agar 

penyandang disabilitas bisa dengan bebas menggunakan hak pilihnya sesuai 

keinginannya tanpa ada hambatan. Hal ini diperkuat dengan beberapa 

pernyataan dari masyarakat disabilitas.

Menurut peernyataan dari Bapak Tono selaku anggota Pertuni 
mengatakan:17

“Respon kami tentu sangat senang dengan adanya program-program itu 
dari KPU, sebab yang tadinya  kami khususnya tuna netra ini untuk 
memilih itu susah, jangankan memilih, dipandang ada dengan masyarakat 
sekitar saja tidak. Sehingga terkadang saya juga enggan untuk memilih, 
karena menurut saya pada waktu itu suara saya tidak akan berpengaruh 
besar, dan ada beberapa teman saya juga berpikiran seperti itu dulu 
sebelum tahun 2014. Nah, semenjak Organisasi penyandang disabilitas 
melakukan pergerakan agar kami bisa mendapatkan hak-hak kami 
kembali, dan muncullah beberapa program yang dibangun KPU dengan 
organisasi kami (PPUA PENCA), kami sedikit mulai terangkat dan hak 
pilih kami mulai diperhitungkan. Adanyan sosialisasi yang diadakan KPU 
itu sangat membantu kami, kami bisa sedikit mengenal siapa saja calon 
yang akan menjadi pemimpin kami, walaupun dalam sosialisasi masih ada 
beberapa kalimat yang terlalu tinggi, tapi setidaknya itu sudah banyak 
membantu kami.”

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Roni selaku 

anggota Pertuni:18

                                                          
17 Tono, Anggota PERTUNI, Hasil wawancara tanggal 18 juni 2017
18 Roni, Anggota PERTUNI, Hasil wawancara tanggal 18 juni 2017
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“Tentu kami sangat terbantu sekali, dengan adanya Braille atau alat 
bantu coblos ini kami bisa memilih dengan nyaman tentunya. Adanya 
sosialisasi tentang calon pemimpin dari KPU, sangat membantu sekali 
untuk kami. Dan kami juga mendapat pendidikan politik dari KPU, kami 
di undang ke KPU ke Rumah Demokrasi yang ada di KPU, disana kami 
mendapat pendidikan politik. Kami diberikan arahan bahwa memilih itu 
penting, hak kami diperhitungkan dalam pemilihan, kami mengetahui 
tentang tanggung jawab kami sebagai masyarakat. Sehingga pikiran kami 
agak sedikit terbuka karna adanya sosialisasi dan pendidikan politik dari 
KPU ini.”

Sedangkan  Menurut Bapak Chandra selaku tuna rungu mengatakan:19

“ Kami sangat terbantu sekali dengan adanya program-program dari 
KPU ini, seperti sosialisasi dengan menggunakan video simulasi, lalu 
dengan adanya bantuan peraga penerjemah juga kami sangat terbantu. 
Seperti saat pemilihan Presiden kemarin, di TV banyak sekali peraga 
penterjemah untuk kami. Sehingga apa yang dibicarakan di dalamnya 
kami bisa paham.”

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya program-program dari KPU ini, mereka sangat terbantu dan tingkat 

kesadaran akan hal politik terutama penggunaan hak pilihnya menjadi 

meningkat dengan adanya suatu terobosan baru melalui program-program 

yang dibuat KPU dan pihak organisasi PPUA PENCA. Program-program 

itu sangat membantu sekali untuk para penyandang disabilitas, seperti tuna 

netra yang mempunyai alat bantu coblos (surat suara template braile) 

dengan adanya alat bantu coblos ini, mereka tidak memerlukan bantuan 

orang lain untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan, jadi tingkat 

kerahasiaan dalam pemilihan penyandang tuna netra ini dapat terjamin. 

Sosialisasi, video simulasi dan peraga penterjemah di dalam sosialisasi 

menjelang pemilihan juga sangat membantu sekali untuk penyandang tuna 

                                                          
19 Chandra, Tuna Rungu, Hasil wawancara tanggal 18 juni 2017
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rungu, karena mereka bisa memahami apa yang disampaikan di dalam 

sosialisasi dan apa visi dan misi para calon pemimpin mereka, sehingga 

saat memilih mereka tidak merasa ragu dan tidak merasa bingung lagi 

siapa yang akan mereka pilih.

Penyandang disabilitas lain pun dapat merasakan dampak dari program 

yang dibuat KPU seperti tuna daksa.

Menurut Bapak Triono selaku tuna daksa mengatakan :20

“Lumayan terbantu dengan adanya sosialisasi, iya kami bisa sedikit 
mengetahui tujuan mereka sebagai pemimpin nantinya. Untuk fasilitas 
lain dari KPU, saya belum mengetahui, seperti saat pemilihan dijemput 
oleh petugas TPS dari rumah ke sana, saya belum pernah menerima 
bantuan seperti itu. Jadi, kalau pemilihan ya saya dibantu tetangga atau 
saya pergi sendiri. Tapi terkadang sedikit enggan untuk pergi ke TPS 
karena TPS nya jauh dari rumah, dan sampai di TPS disuruh mengantri, 
dan antriannya cukup panjang.”

Penyataan yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Heriyanto selaku tuna 

daksa mengatakan:21

“Kalau sosialisasi tentang calon pemimpin, saya sangat terbantu sekali. 
Setidaknya saya tau tentang misi misi mereka untuk kedepannya. Tapi 
terkadang saya merasa kesulitan untuk ke pemilih, dikarenakan jalan 
menuju TPS yang sedikit rusak. Memang TPS nya tidak terlalu jauh, 
namum jalannya sedikit jelek dan menanjak. Jadi kalau saya berjalan ke 
TPS itu agak kesulitan. Dan kami juga masih harus mengantri di TPS, dan 
antriannya cukup panjang.”

Dari pemaparan penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu dan 

tuna daksa tersebut dapat diketahui bahwa respon terhadap program-

program KPU sangatlah membantu, namun hanya beberapa program saja 

dan belum dirasakan oleh semua penyandang disabilitas, misalnya tuna 

                                                          
20 Triono, Anggota PERTUNI, Hasil wawancara tanggal 18 juni 2017
21 Heriyanto, Tuna daksa, Hasil wawancara tanggal 18 juni 2017



65

daksa. Tuna daksa belum sepenuhnya merasakan semua fasilitas dan 

pelayanan dari program yang tersedia, yang seharusnya petugas dapat 

tanggap terhadap mereka dan memberikan pelayanan yang seharusnya 

seperti, jika tuna daksa tidak kuat berjalan ke TPS seharusnya petugas 

dapat tanggap dan menjemput ke rumah. Sedangkan untuk disabilitas tuna 

netra dan tuna rungu, mereka sangat terbantu  dengan adanya program dari 

KPU seperti alat bantu coblos (surat suara template atau braille) mereka 

dapat menggunakan hak pilih mereka dengan nyaman, sesuai dengan 

pilihan mereka dan tanpa bantuan orang lain, sehingga tingkat kerahasiaan 

dalam memilih dapat terjaga. Begitupun dengan tuna rungu, mereka sangat 

terbantu sekali dengan adanya video simulasi dan peraga penterjemah, 

sehingga mereka bisa memahami semua perkataan yang disampaikan 

dalam sosialisasi dan para calom pemimpin, dan sejauh ini belum ada 

kendala dari program-program yang dibangun oleh KPU. 

Jika dihubungkan antara penggunaan hak pilih para penyandang 

disabilitas dan respon penyandang disabilitas terhadap program yang 

dibangun KPU, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergerakan 

dari para penyandang disabilitas yang ingin diakui keberadaannya dan 

bekerjasama dengan beberapa pihak seperti organisasi PPUA PENCA dan 

KPU, dalam membuat program-program seperti alat bantu coblos atau 

Braille atau template untuk penyandang tuna netra, video simulasi dan 

peraga penterjemah untuk penyandang tuna rungu, rumah demokrasi, 

sosialisasi, program miniatur pemilu. Penyandang disabilitas lebih antusias 
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dalam memilih, ini terlihat dari meningkatnya penggunaan hak pilih para 

penyandang disabilitas pada pilkada di tahun 2015. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2010 sebelum saat belum ada pergerakan dari penyandang 

disabilitas dan program yang berjalan dari KPU. Serta jika dilihat dari 

respon penyandang disabilitas terlihat bahwa dengan adanya sosialisi, 

rumah demokrasi, alat bantu coblos, dsb (ruang partisipasi) dari KPU 

terlihat bahwa mereka sangat terbantu dan sangat senang bahwa hak pilih 

mereka diperhatikan di dalam pemilihan. Serta dari program tersebut 

tingkat kerahasiaan dalam memilih pun dapat terjamin.
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BAB V

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

  Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Tingkat Partisipasi Politik 

Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut: 

1. Partisipasi Politik penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung terjadi 

suatu peningkatan dari jumlah anggota penyandang disabilitas dan 

peningkatan  pengunaan hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada 

tahun 2010 dan tahun 2015, karena terlihat pada tahun 2010 jumlah 

anggota penyandang disabilitas terdapat sebanyak 138 dan yang 

mengunakan hak pilih mereka sebanyak 100 orang, dan di tahun 2015 

jumlah anggota penyandang disabilitas terdapat sebanyak 141 dan yang 

mengunakan hak pilih mereka sebanyak 123 orang. Walaupun yang 

terdaftar sebagai pemilih tetap hanya sedikit dari jumlah keseluruhan, 

tetapi terlihat secara perlahan peningkatan dari segi penggunaan hak pilih 

dari penyandang disabilitas ini. Jika dilihat dari jumlah presentasenya dari 

72% di tahun 2010 dan 87 % di tahun 2015, maka dapat terlihat jelas 

bahwa benar terjadi peningkatan yakni sebanyak 15%. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik peyandang disabilitas 

di Kota Bandar Lampung meliputi;
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Faktor pendukungnya adalah: Kelengkapan surat suara, Tempat 

pemungutan suara yang dekat, Dorongan petugas RT untuk mengajak 

warga yang disabilitas, Petugas dan penyelenggara yang melaksanakan 

tugas dan perannya dengan baik, pendidikan politik, kesadaran politik, dan 

sosialisasi politik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah KPU tidak 

mempunyai data yang akurat, belum maksimalnya upaya dan program 

dari KPU, antrian terlalu panjang. Belum meratanya perlakuan khusus 

untuk para penyandang disabilitas, Belum adanya kepekaan masyarakat 

sekitar tempat tinggal, bahasa sosialisasi masih terlalu tinggi.

2. Program-program dari KPU untuk lebih meningkatkan jumlah partisipasi 

penyandang disabilitas adalah sebagai berikut: alat bantu coblos, TPS yang 

aksesibel, Leaflet Untuk Penyelenggara Pemilu, Video simulasi pemungutan 

suara untuk penyandang tuna runggu. Rumah Demokrasi, Program Miniatur 

Pemilu.

Respon penyandang disabilitas sangat antusias atas program-program yang 

di bangun oleh KPU.  Dengan adanya program-program yang dibuat oleh 

KPU para penyandang disabilitas merasa sangat terbantu. Hal ini terlihat 

dari peningkatan penggunaan hak pilih dari para penyandang  disabilitas 

pada Pilkada tahun 2015 dibandingkan tahun 2010. Dan juga terlihat dari 

presentase penggunaan hak pilih yang meningkat 15% antara tahun 2010 

dan tahun 2015.
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B. Saran

Berdasarkan simpulan-simpulan yang diperoleh, maka beberapa saran 

yang dapat diajukan adalah:

1. Penyandang disabilitas harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam

kegiatan politik dan pemerintahan yang diselenggarakan pada tingkat lokal 

maupun tingkat nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik dalam 

bergabung kekelompok kepentingan ataupun mengikuti kegiatan kampanye.

2. Pemerintah harus menggerakkan para petugas RT setempat untuk membantu 

KPU dalam mendata para masyarakat penyandang disabilitas secara tepat, 

agar penggunaan hak politik dari penyandang disabilitas ini dapat 

tersalurkan dengan tepat sasaran. 

3. Pemerintah dan KPU selaku penyelenggara dari pemilihan kepala daerah

Kota Bandar Lampung harus lebih memperhatikan hak-hak para penyandang 

disabilitas agar para penyandang disabilitas mau mengikuti kegiatan politik 

yang diselenggarakan selain itu agar para penyandang disabilitas tidak 

merasa dianak tirikan karena keterbatasan fisik yang mereka miliki.

4. Membuat TPS khusus untuk para penyandang disabilitas agar

mempermudah mereka dalam memberikan hak suaranya serta

mempermudah akses mereka untuk pergi ke TPS.
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Lampiran-Lampiran



Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Kepada Para Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung)

1. Apakah anda mengetahui tentang pemilihan kepala daerah?

2. Apakah anda memahami tentang pemilihan kepala daerah?

3. Apakah anda pernah ikut serta dalam pemilihan kepala daerah?

4. Apakah anda pernah menerima sejumlah uang atau sembako dengan 

iming-iming harus memilih calon tertentu di dalam pemilihan kepala 

daerah tahun 2010 dan tahun 2015 ?

5. Apakah anda pernah mengenl calon-calon kepala daerah yang 

mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 dan tahun 

2015 ?

6. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi dari para calon kepala daerah ?

7. Apa yang membuat anda ingin memilih dalam pemilihan kepala daerah 

tahun 2010 dan tahun 2015 ?

8. Apa yang membuat anda tertarik untuk ikut serta dalam pemilihan kepala 

daerah tahun 2010 dan tahun 2015 ?

9. Apakah hak anda dalam pemilihan kepala daerah diperhatikan ?

10. Apakah petugas menawarkan bantuan kepada anda ketika akan mengikuti 

pemilihan kepala daerah?

11. Apakah ada pelayanan khusus dari petugas saat anda akan memilih calon 

kepala daerah di TPS yang tersedia ?

12. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas di TPS tempat anda 

memilih ?

13. Apakah pelayanan yang diberikan oleh petugas sudah sesuai dengan 

prosedur atau malah jauh dari apa yang anda harapkan ?



14. Apakah ada pengarahan atau sosialisasi selain dari KPU yang 

mengarahkan tentang calon kepala daerah dan tentang proses pencoblosan 

?

15. Apakah anda memahami apa yang disampaikan oleh petugas saat 

sosialisasi ?

16. Apakah sudah tersedia di TPS tempat anda memilih alat bantu coblos 

(Braille) yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas tuna netra ?

17. Apakah TPS yang ada di kawasan anda sudah sesuai dengan prosedur 

yang sudah ditetapkan oleh KPU terutama untuk penyandang disabilitas ?

18. Apakah anda pernah menjadi saksi saat pemilihan kepala daerah?

19. Mengapa anda ingin ikut aktif dalam pemilihan umum atau pemilihan 

kepala daerah ?

20. Apakah anda pernah mengikuti atau hadir dalam kampanye calon kepala 

daerah ?

21. Apakah anda mengerti apa yang disampaikan di dalam kampanye tersebut 

?

22. Apakah anda percaya dengan janji-janji yang diucapkan oleh para calon 

kepala daerah tersebut ?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Kepada Petugas KPU Kota Bandar Lampung )

1. Apakah peran KPU dalam pemilihan kepala daerah?

2. Apakah tugas dari KPU dalam pemilihan kepala daerah?

3. Apakah fungsi dari KPU dalam pemilihan kepala daerah?

4. Apakah KPU hanya menangani masalah pemilihan umum dan pemilihan 

kepala daerah saja ?

5. Apakah ada kendala dari KPU dalam mensosialisasikan tentang pemilihan 

kepala daerah ?

6. Apakah sosialisasi tentang pemilihan kepala daerah untuk para 

penyandang disabilitas dilakukan di Yayasan penyandang disabilitas saja ?

7. Adakah panduan khusus dalam melaksanakan sosialisasi untuk para 

penyandang disabilitas ?

8. Berapkah jangka waktu untuk melakukan sosilisasi sebelum pemilihan 

kepala daerah?

9. Berapa jumlah DPT penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah 

Kota Bandar Lampung tahun 2010 dan tahun 2015 ?

10. Apakah KPU melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para 

penyandang disabilitas sebelum diadakannya pemilihan kepala daerah 

tahun 2010 dan tahun 2015 ?

11. Apakah KPU sudah memberikan sosialisasi kepada petugas KPPS untuk 

membantu penyandang disabilitas yang akan datang ke TPS ?

12. Bagaimana peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada 

penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung ?

13. Bagaimana peranan KPU dalam penyedian akses untuk para penyandang 

disabilitas di TPS yang tersedia ?

14. Apa saja strategi dan langkah-langkah KPU dalam meningkatkan 

partisipasi para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan 

pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung ?



15. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KPU saat proses sosialisasi tentang 

pemilihan kepala daerah kepada penyandang disabilitas ?

16. Sudah adakah akses fasilitas dari KPU untuk para penyandang disabilitas 

dalam melakukan proses pencoblosan ?

17. Bagaimana kontribusi KPU untuk meningkatkan hak pilih para 

penyandang disabilitas ?



Lampiran II

DOKUMENTASI

  

Wawancara dengan Kelompok Usaha Bersama Tuna Netra (anggota PERTUNI)

    

Wawancara dengan Ketua KPU Kota Bandar Lampung



  

Wawancara dengan Bapak Heriyanto selaku tuna daksa

  

Wawancara dengan Bapak Chandra selaku tuna rungu



  

Wawancara dengan Bapak Triono selaku tuna daksa

      

Alat Bantu Coblos Tuna Netra
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