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ABSTRAK

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SOSIALISASI
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KEPADA

PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
BANDAR LAMPUNG

Oleh
Maria Desti Rita

Tujuan penelitian peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilihan
Umum Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung,
untuk mendekripsikan peranan KPU dalam pemberian informasi, penyediaan
aksesbilitas, dan meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas
sesuai PKPU No 5 Tahun 2015.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif
dengan subjek penelitian komisiener KPU, Pusat Pemilihan Umum Akses
Penyandang Cacat (PPUA Penca) PPUA Penca, dan penyandang disabilitas.
Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman
observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji
kredibilitas dengan kritik sumber, kritik intern dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunnjukkan masih terdapat penyandang disabilitas yang
tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena KPU kesulitan
menjangkau keberadaan mereka. Pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan pada
penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau kelompok
penyandang disabilitas, dengan harapan mereka dapat menjadi agen-agen
penyampai sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak terjangkau oleh
KPU.

Kata kunci : komisi pemilihan umum, penyandang disabilitas, sosialisasi
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan

pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1

ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

juga memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar”. Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekusasaan tertinggi

Negara berada di tangan rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan

pemilihan umum (pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses

pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin

dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu sebagai bentuk

demokratisasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya amandemen UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang

pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai

salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan

umum, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia

sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang

melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa

yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia,

pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, keberadaan hak asasi manusia ini

bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang

oleh siapa pun dan kapanpun.

Setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Hal

ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “tiap-tiap warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 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.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia juga memuat ketentuan tentang hak setiap orang untuk
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mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya

diskriminasi.

Indonesia sebagai negara peratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak

Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) melalui

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang International Covenant on Civil

and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik),

telah terikat secara hukum dan negara mempunyai suatu tanggung jawab

(kewajiban) dalam hal perlindungan (to protect), pemajuan (to promote),

penegakan dan pemenuhan (to fullfil), serta penghormatan (to respect) terhadap

hak-hak asasi manusia.

Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mengatur

tentang hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan

publik, untuk memilih dan dipilih, serta hak akses berdasarkan persyaratan umum

yang sama pada jabatan publik di negaranya. Pasal tersebut memuat ketentuan

tentang hak untuk memilih dan dipilih, termasuk hak memilih dalam pelaksanaan

pemilihan umum.

Hak pilih dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi
persyaratan. Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum
merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak
untuk menyelidiki, menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk
berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih” (Robert A.
Dahl,2001: 68).

Setiap warga negara mempunyai hak pilih, yaitu hak untuk memilih maupun

dipilih yang diimplementasikan melalui pemilihan umum. Tanggal 9 Desember
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2015 akan menjadi momentum yang bersejarah bagi demokrasi Indonesia.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak gelombang pertama ini

akan digelar di 269 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten atau

sekitar 53% dari total provinsi dan kabupaten/kota. Dalam suatu negara

demokrasi, pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana untuk memilih

wakil-wakil rakyat termasuk kepala daerah yang akan mewakili kepentingannya.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diagendakan setiap 5

tahun sekali secara serentak sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 terutama Pasal 3.

Pemilukada sebagai pesta demokrasi idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh

semua rakyat tanpa kecuali. Diskriminasi terhadap suatu kelompok merupakan

cacat demokrasi. Biaya tidak pantas dijadikan alasan hingga meminggirkan hak

warga negara. Salah satu yang dari pemilu ke pemilu masih belum dapat

memberikan hak secara optimal adalah penyandang disabilitas. Penyandang

disabilitas yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental,

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk

melakukan aktivitas selayaknya. Pemilukada yang ramah terhadap pemenuhan

hak-hak disabilitas merupakan bagian dari penerapan nilai demokrasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mudah, nyaman, dan aman dalam

berpartisipasi dalam pemilukada.

Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi hal

tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, terhadap

penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran
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yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para

penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian

dan pendayagunaan yang khusus.

Kelainan fisik dan/atau mental mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuhnya,

sehingga mereka kesulitan dalam melakukan aktivitas, termasuk kesulitan

berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Penyandang disabilitas juga banyak

mengalami hambatan dalam mobilitas fisik, termasuk untuk mengakses informasi

yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas

untuk terlibat dan berpartisispasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah banyak yang dibuat untuk

melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Tetapi pada

kenyataannya, hak-hak penyandang disabilitas yang telah dilindungi dalam

peraturan perundang-undangan tersebut masih banyak yang belum dapat

direalisasikan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang

cacat menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai 6 (enam) hal

penting yang berhak untuk mereka peroleh, meliputi : pendidikan pada semua

satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan; pekerjaan dan penghidupan yang layak

sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;

perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembanguanan dan menikmati hasil-

hasilnya; aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; rehabilitasi, bantuan sosial

dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; serta hak yang sama untuk

menumbuhkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi

penyandang disabilitas dalam lingkungan masyarakat. Hak-hak penyandang
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disabilitas masih banyak yang belum dipenuhi apabila diamati berdasarkan Pasal

6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut.

Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan fasilitas yang mempermudah

pelaksanaan kegiatannya dalam kegiatan sehari-hari baik secara pribadi maupun

dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pemilu. Penyandang disabilitas

berhak mendapatkan fasilitas dalam pemungutan suara beberapa masalah dalam

memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas diantaranya yaitu

tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan

para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam

huruf Braille bagi penyandang disabilitas netra.

Kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling

rentan dan termarjinalkan dalam masyarakat. Mereka belum mendapatkan hak

untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas

sesuai dengan kondisi mereka. Salah satu kesulitan yang dihadapinya dalam

bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan

hak pilihnya.

Mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan

baik merupakan hak setiap pemilih. Ketentuan jaminan tersebut sudah diatur

dalam Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Namun pemerintah belum
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mampu mewujudkan ketentuan tersebut dalam mencapai persamaan dan keadilan

hak, kewajiban, peran maupun kedudukan.

Tidak terpenuhinya hak pilih para penyandang disabilitas akibat kurangnya

sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan Pemilukada dan fasilitas yang

sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa

kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu belum optimal dalam memberikan

akses hak pilih. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan

pemenuhan hak asasi manusia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai

lembaga independen penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum kerap kali dituding sebagai pihak yang bertanggung

jawab jikalau terdapat ketidak beresan dalam penyelenggaraan Pemilu. Anggapan

tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan, mengingat dalam UU No. 15 tahun

2011 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum pasal 8 ayat 1 poin c dan d

disebutkan bahwa KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu serta

mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu.

KPU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu

mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan

suara dan penentuan pemenang Pemilu.Berkaitan dengan masalah golput,

tanggung jawab KPU adalah untuk memastikan masyarakat ikut berpartisipasi

memberikan suara dalam Pemilu seperti yang tercantum dalam poin p berikut ini:

KPU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan
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Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada

masyarakat.

PKPU No. 23 tahun 2013 pasal 4 dan 5 dijabarkan secara rinci wewenang dan

tanggung jawab KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Pada pasal 4, dituliskan

bahwa KPU mempunyai wewenang untuk mengatur ruang lingkup pelibatan

masyarakat, mengatur pihak yang dapat berpartisipasi dalam Pemilu dan juga

berhak untuk menolak ataupun menerima partisipasi orang, kelompok atau

lembaga dalam Pemilu. Sementara dalam pasal 5, KPU disebutkan memiliki

tanggung jawab untuk memberikan informasi yang seluas luasnya berkaitan

dengan Pemilu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang

undangan.

Tabel 1.1 Data Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pemilukada 2015 di Kota

Bandar Lampung

No. Nama Kecamatan Jumlah
Desa/Kel

Jumlah
TPS

Pemilih
Difabel

1. BUMI WARAS 5 77 13

2. ENGGAL 6 38 8

3. KEDAMAIAN 7 64 3

4. KEDATON 7 72 4

5. KEMILING 9 87 71

6. LABUHAN RATU 6 64 13

7. LANGKAPURA 5 40 24

8. PANJANG 8 91 4

9. RAJABASA 7 60 24

10. SUKABUMI 7 80 3

11. SUKARAME 6 74 1

12. TANJUNG SENANG 5 61 9

13. TANJUNGKARANG BARAT 7 73 11

14. TANJUNGKARANG PUSAT 7 66 5

15. TANJUNGKARANG TIMUR 5 48 4
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Sumber: Database Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar lampung

Berdasarkan tebel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas di

Kota Bandar Lampung yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilukada 9

desember 2015 ini berjumlah 316. Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun

2014 hingga maret 2015 terdapat 23.000 penduduk Lampung merupakan

penyandang disabilitas dan sebanyak 1.150 penduduk di kota Bandar Lampung

merupakan penyandang disabilitas dewasa. Seharusnya 1.150 penduduk

penyandang disabilitas ini memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap

di TPS masing-masing kelurahan. Akan tetapi hanya sekitar 316 penduduk saja

yang terdaftar sebagai pemilih tetap, artinya masih terdapat 834 penyandang

disabilitas yang belum terdaftar. Tidak tersalurnya hak pilih penyandang

disabilitas bisa 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. Timbul pertanyaan mengapa adanya ketimpangan pada data jumlah

pemilih tetap penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung dan bagaimana

strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan Pemilukada kepada

lebih kurang 1.150 penduduk penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung

sehubungan dengan jaminan hak politik dalam memberikan suara pada saat

pelaksanaan pemilukada Kota Bandar Lampung pada tanggal 9 Desember 2015

16. TELUKBETUNG BARAT 5 41 3

17. TELUKBETUNG SELATAN 6 54 2

18. TELUKBETUNG TIMUR 6 59 2

19. TELUKBETUNG UTARA 6 64 1

20. WAY HALIM 6 87 111

TOTAL 126 1300 316
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ini. Karena meskipun jumlahnya tidak banyak, sebagai warga negara memiliki

hak yang sama dan hak itu tidak dapat dikurangi dengan sewenang-wenang

apalagi dihilangkan sama sekali. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk

membahas permasalahan mengenai “Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kepada

Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah peranan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisasi pemilihan umum kepala daerah

(pemilukada) kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Maka sub

fokus pada penelitian ini adalah:

1. Pemberian informasi tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilukada

kepada penyandang disabilitas

2. Penyediaan aksesbilitas pemilukada pada penyandang disabilitas

3. Meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian dan sub fokus penelitian diatas, maka perumusan

masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemberian

informasi tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilukada kepada

penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung?
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2. Bagaimanakah peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

penyediaan aksesbilitas pemilukada pada penyandang disabilitas?

3. Bagaimanakah peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas di Kota

Bandar Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan  penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

pemberian informasi tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilukada

kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung

2. Mendeskripsikan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

penyediaan aksesbilitas pemilukada pada penyandang disabilitas

3. Mendeskripsikan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas di Kota

Bandar Lampung

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Secara Teoritis penelitian berguna untuk mengembangkan konsep ilmu

pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan, yang mengkaji

tentang pendidikan politik, karena berkaitan hak asasi warga negara di

bidang politik.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, Melalui penelitian ini peneliti berharap mampu

mengetahui bagaimana akses pemilu bagi penyandang disabilitas di

Kota Bandar Lampung, sehingga di dalam masyarakat dapat

mengaplikasikannya untuk ikut berpartisipasi dalam melindungi hak-

hak penyandang disabilitas. Selain itu, peneliti sebagai calon guru

Pendidikan Kewarganegaraan yang nantinya akan terjun ke dunia

pendidikan, diharapkan dapat mewujudkan perlindungan dan

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan.

b. Bagi Komisi Pemilihan Umum, penelitian ini dapat dijadikan masukan

dan acuan pelaksanaan proses sosialisasi pelaksanaan pemilukada,

sehingga diharapkan lebih mengoptimalkan peranan KPU dalam

sosialisasi pemilukada kepada penyandang disabilitas dan penyediaan

fasilitas dalam proses pelaksanaan pemilihan umum terutama di TPS-

TPS, agar para penyandang disabilitas terjamin pemenuhan  hak politik

dalam memberikan suara pada saat pelaksanaan pemilukada.

c. Bagi Masyarakat umum, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

informasi kepada masyarakat umum mengenai pemenuhan hak politik

bagi penyandang disabilitas, sehingga masyarakat dapat berperan dalam

perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
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F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pelaksanaan sosialisasi pemilihan

umum kepala daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

2. Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah Komisiener Komisi Pemilihan

Umum Kota Bandar Lampung dan Penyandang Disabilitas di Kota Bandar

Lampung.

3. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya

Pendidikan Kewarganegaraan, yang mengkaji tentang Pendidikan Politik yang

berkaitan erat dengan pemenuhan hak politik warga negara.

4. Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota

Bandar Lampung di Jalan Pulau Sebesi No. 90 Kelurahan Sukarame,

Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

5. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah dilakukan setelah dikeluarkan izin

penelitian pendahuluan yang bernomor 6960/UN26/3/PL/2015 pada tanggal

26 oktober 2015 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung.

G. Definisi istilah

1. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dalam pemberian Informasi

Peranan KPU dalam melaksanakan pemberian Informasi merupakan

pelaksanaan tugas dan wewenang yang diembannya berdasarkan Peraturan
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015. Baik KPU pusat, KPU

Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan

sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan

wewenang KPU kepada masyarakat. Pemberian informasi yang dilakukan

tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti

tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek

substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu

pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

2. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dalam Penyediaan Aksesbilitas

Pengertian aksesibilitas menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997

tentang Penyandang Cacat adalah kemudahan yang disediakan bagi

penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala

aspek kehidupan dan penghidupan. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal

10 ayat (2) yang memuat ketentuan tentang tujuan penyediaan

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk

menciptakan keadaan lingkungan yang   lebih menunjang

penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Peranan KPU dalam penyediaan aksesbilitas yaitu penyediaan fasilitas

yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak

pilihnya pada pemilukada.

3. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi

Pemilih
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Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertanggung

jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan

pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam

pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam

semua tingkatan maupunn. Sosialisasi harus disampaikan kesemua lapisan

masyarakat terutama mereka yang mempunyai hak memilih maupun

dipilih guna meningkatkan partisipasi pemilih.

.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Peranan Komisi Pemilihan Umum

1.1 Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status).  Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan.

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama

lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari

pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa

“peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.

Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan

sebagai suatu proses” Soerjono Soekanto (2002: 268-269).

Menurut Abdulsyani (2007: 94) “Peranan adalah suatu perbuatan

seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang

dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan

hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat.

Jika seseoarang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat,

maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-

harapan baru
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Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role

adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan

hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara

peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat

serta menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2002 :

246) peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang

2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan
adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-

individu dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 247) yaitu :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur
masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya

2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individuindividu yang
oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih
dahulu terlatih dan menpunyai hasrat untuk melaksanakannya

3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak
mampu melaksanakan peranannya sebagaimana  diharapkan oleh
masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan
pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu
banyak

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan
peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-
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peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat
membatasi peluang-peluang tersebut.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban.

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan

dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Permasalahan yang

dihadapi di sini adalah tentang pengabaian hak politik penyandang

disabilitas dalam Pemilu. Sebagaimana kita ketahui mendapatkan

fasilitas dan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik

merupakan hak setiap pemilih termasuk penyandang disabilitas.

Ketentuan jaminan tersebut sudah diatur dalam Pasal 28H ayat (2) yang

berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan”.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan sosialisasi tentang

bagaimana tata cara menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara

di TPS dan mendapatkan fasilitas dalam pemungutan suara. Beberapa

masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang

disabilitas yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak

cukup memudahkan para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan

tidak adanya kertas suara dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitas

netra.

Begitu pentingnya peranan Komisi Pemilihan Umum dalam menarik

partisipasi pemilih guna menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu,
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maka sosialisasi tentang pemilu menjadi sebuah kebutuhan untuk

meningkatkan pengetahuan politik penyandang disabilitas agar dapat

berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaran kehidupan

bernegara, agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat

pemungutan suara dilaksanakan.

Peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu,

kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu

atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus

dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Komisi Pemilihan

Umum berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Komisi

Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi atau pemberian informasi

mengenai  pemilihan umum kepala daerah

1.2 Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-

Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945

Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga

penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan

Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga

penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan

nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan

mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tentang
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Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa

KPU adalah :

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan
kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan

umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang

tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan

Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan

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

serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum

Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai

politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU

diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah

satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu

dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi

beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru.

Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun

2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003
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tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No.

22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009

dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu

UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang

Pemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No.

15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun

2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-

badan 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

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
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Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan

pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah

memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU

Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini

menimbulkan adanya peranaan yang dimiliki oleh KPU Daerah.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun2005 KPU Daerah

sebagai penyelenggaran pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut :

a.Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
b.Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang -
undangan.
c.Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan
pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.
d.Memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang
inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang -undangan.
e.Mempertanggungjawabkan penggunaaan anggaran.
f.Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu

1.2.1 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

(www.kpu.go.id), yaitu:

a.Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang
memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam
menyelenggarakan Pemilihan Umum;
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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 perundang-
undangan yang berlaku; dan

e.Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif
dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat
Indonesia yang demokratis.

1.2.2. Dinamika Komisi Pemilihan Umum

Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan melaksanakan pemilihan

umum, sehingga tak heran jika pada tahun 1946 sudah dibentuk

suatu lembaga penyelenggaraan pemilu. Kendati pemilu 1955

merupakan pemilu pertama di Indonesia, lembaga penyelenggara

pemilu dibentuk tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk

Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. BPS yang

diketahui memiliki cabang-cabang di daerah ternyata tidak pernah

menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen.

Setelah revolusi kemerdekaan reda pada 7 November 1953 Presiden

Soekarno menandatangani Keputusan Presiden No.188 Tahun 1955

tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia. Panitia inilah

yang bertugas menyiapkan, memimpin penyelenggaraan Pemilu

1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat.
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PPI memiliki payung hukum UU No. 7 Tahun 1953 tentang

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan

rakyat. Undang-undang ini mengatur bahwa perangkat-perangkat

lain dalam penyelenggaraan pemilu, adalah: Panitia Pemilihan yang

berkedudukan di setiap daerah pemilihan, Panitia Pemilihan

Kabupaten yang berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia

Pemungutan berkedudukan di setiap desa, dan Panitia Pemilihan

Luar Negeri. Pemilihan anggota PPI maupun perangkat

pendukungnya juga diatur dalam undang-undang ini, yang

kesemuanya melalui mekanisme penunjukan langsung. PPI ditunjuk

oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman,

dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam

Negeri.

Pada masa Rezim Orde Baru PPI diganti dengan LPU (Lembaga

Pemilihan Umum). LPU dibentuk dengan Keputusan Presiden

Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri

yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan

Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan

Perhubungan. Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut

Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya

disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut
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Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan

pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di

luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia

Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang

bersifat sementara (adhoc).

LPU inilah yang kemudian bermetaformosis menjadi KPU yang

dikenal saat ini. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pelaksanaan

pemilihan umum menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum

(KPU). Komisi ini bertanggungjawab untuk menyelenggarakan

pemilu, baik untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Kepala Daerah Provinsi (Gubernur) dan Kabupaten

(Bupati) atau Kota (Walikota), dan pemilihan pejabat publik lain

yang diatur oleh undang-undang.

KPU pertama kali menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999. Saat

itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta

pemilu 1999. Setelah pemilu 1999 usai KPU pertama ini dirubah lagi

untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan KPU lebih

independen dan akuntabel. Anggota-anggota KPU tidak lagi unsur

dari wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta, melainkan dari

unsur nonpartisipan.
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Meningkatkan kualitas pemilu KPU sebagai penyelenggara pemilu

dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi

beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru.

Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12

tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun

2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian

muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi

undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004

direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian terakhir UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pemilu.

1.2.3. 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
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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:

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:
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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.

1.2.4. Asas-asas Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan

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

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat

asas luber jurdil. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.Langsung, artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak

pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk

memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati

nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan ;

b.Umum, artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah

memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk

memberikan suaranya;

c.Bebas, artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati

nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan

hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan



29

menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau

paksanaan dari siapapun/dengan apapun;

d.Rahasia, artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga

negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan

perundangan;

e.Jujur, artinya setiap warga negara berhak memilih bakal calon

pemimpin secara jujur sesuai pilihan hati nuraninya tanpa pengaruh

dari pihak lain;

f.Adil, artinya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama

dalam menggunakan hak pilihnya.

1.2.5. Makna Pemilihan Umum

Pemilihan umum dapat diberikan makna atau penafsiran bermacam-

macam sesuai dengan perspektif yang digunakan. Berikut ini

disajikan makna pemilu berdasarkan perspektif tujuan, perspektif

perkembangan negara dan perspektif demokrasi liberal (Cholisin,

2007:128-129):

a.Berdasarkan perspektif tujuan, pemilu diberikan makna sebagai

pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik

agar integrasi masyarakat tetap terjamin. Melalui perwakilan

politik, diharapkan konflik yang terjadi terbatas atau diisolasi

hanya pada kalangan elit, tidak meluas pada konflik horizontal

danmudah melakuan manajemennya;

b.Berdasarkan perspektif perkembangan suatu negara, di Negara

berkembang pemilu dapat diberikan makna sebagai alat
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membenarkan rezim yang berkuasa, sehingga untuk mencapai

tujuan tersebut pemerintah tidak segan-segan memobilisasi

parapemilih;

c.Berdasarkan perspektif demokrasi liberal, pemilu merupakan upaya

meyakinkan dan melibatkan individu dalam proses politik yang

dikarenakan semakin berkurang gairah keterlibatan anggota

masyarakat dalam pemilu.

1.2.6 Peranan KPU dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa

dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi

politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun

KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi

penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan

wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar

sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-

tahapan pemiludan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif

seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu

pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur di

dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Pada KPU pusat diatur di Pasal 8 ayat (1) huruf p, dan ayat (2)

huruf o. KPU Provinsi diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf m, Pasal (2)
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huruf j, dan Pasal (3) huruf p. Sedang KPU Kabupaten/Kota diatur

di Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf q.

Kesemuanya tadi mengatur mengenai tugas dan wewenang untuk

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota

kepada masyarakat. KPU secara empirik telah melaksanakan tugas

sosialisasi politik/pendidikan politik.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang

bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan

umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan

umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak

sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua

tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan kepada pihak-

pihak yang telibat secara langsung dalam proses pemilihan umum,

misalnya partai-partai politik peserta Pemilu, Organisasi yang

memantau kegiatan Pemilu serta secara umum sosialisasi harus

disampaikan kesemua lapisan masyarakat terutama mereka yang

mempunyai hak memilih maupun dipilih.

Sosialisasi penting dilaksanakan karena landasan hukum

pelaksanaan pemilihan umum selalu berubah dan berkembang,

yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam
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pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, secara teoritis suatu

aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga

yaitu keberlakuan filosofis yaitu apabila aturan itu dibuat atas

prinsip-prinsip yang dicita-citakan, keberlakuan yuridis dalam

pengertian ketentuan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang

dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat

mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, keberlakuan

sosiologis ini tentu ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang

dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang

ada, secara umum dapat disimpulkan semakin banyak masyarakat

mengetahui maka akan semakin patuh dengan ketentuan yang ada.

Peranan KPU dalam penyediaan aksesbilitas yaitu penyediaan

fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam

menggunakan hak pilihnya pada pemilukada.

1.2.7 Peranan KPU dalam Melaksanakan Penyediaan Aksesbilitas

Pengertian aksesibilitas menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyandang Cacat adalah kemudahan yang

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Hal

tersebut diperjelas dalam Pasal 10 ayat (2) yang memuat ketentuan

tentang tujuan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang   lebih
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menunjang   penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup

bermasyarakat.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1997 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas

bagi penyandang cacat diupayakan berdasarkan kebutuhan

penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta

standar yang ditentukan. Standardisasi yang berkenaan dengan

aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Penyediaan

aksesibilitas dapat berupa fisik dan non fisik, antara lain sarana

dan prasarana umum serta informasi yang diperlukan bagi

penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan.

Peranan KPU dalam penyediaan aksesbilitas yaitu penyediaan

fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam

menggunakan hak pilihnya pada pemilukada.

Pemerintah maupun masyarakat harus berupaya memberikan

penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar mereka

dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tingkat kecacatan

yang disandangnya. Hal ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan

persamaan hak, kewajiban, peran serta kedudukan.

1.2.8 Peranan KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki

gangguan fisik dan/atau mental karena tidak berfungsinya organ
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tubuh yang dapat mengakibatkan munculnya hambatan atau

kesulitan dalam melakukan mobilitas. Meskipun para penyandang

disabilitas memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas,

namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap

melakukan aktivitas sebagaimana manusia yang sempurna.

Hak pilih merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap

warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Kedisabilitasan yang disandang penyandang disabilitas, tidak

menjadikan hilangnya hak pilih.

Motivasi yang mendorong penyandang disabilitas untuk

berpartisipasi dalam pemilu adalah bahwa hak pilih merupakan

hak setiap warga negara. Penyandang disabilitas

berpandangan bahwa bahwa penyandang disabilitas juga

mempunyai hak pilih yang sama dengan warga negara lain yang

kondisinya sempurna dan mempunyai hak suara yang harus

didengar dan tidak ada batas bagi penyandang disabilitas untuk

tidak menggunakan hak pilihnya.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang

bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan

umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan

umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak
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sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua

tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan kepada pihak-

pihak yang telibat secara langsung dalam proses pemilihan umum,

misalnya partai-partai politik peserta Pemilu, Organisasi yang

memantau kegiatan Pemilu serta secara umum sosialisasi harus

disampaikan kesemua lapisan masyarakat terutama mereka yang

mempunyai hak memilih maupun dipilih.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa

penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum,

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menjamin

terlaksananya kedaulatan rakyat. KPU harus mengupayakan

terlaksananya hak pilih (hak untuk memilih) bagi setiap warga

negara, termasuk mereka yang membutuhkan fasilitas khusus

dalam pelaksanaannya guna meningkatkan partisipasi pemilih.

2. Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

2.1 Pengertian Sosialisasi

Menurut Cheppy Haricahyono (1986:177) “istilah sosialisasi pada

umumnya digunakan oleh ahli-ahli ilmu sosial untuk menunjukkan cara

bagaimana anak-anak atau generasi yang lebih muda diperkenalkan

dengan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh masyarakat, serta

bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan mereka

jalankan kelak jika sudah dewasa”. Sedangkan Sosialisasi politik bertujuan

memberikan pendidikan politik yang mana menurut Joko J. Prihatmoko
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(2003: 180) adalah “membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik

dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan sosialisasi politik

merupakan bagian dari proses sosialisasi pendidikan politik yang khusus

membentuk nilai-nilai politik yang menunjukkan begaimana seharusnya

masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik.

Sosialisasi politik, walaupun hanya tentang pemilu, tetapi dalam kerangka

yang lebih besar berkaitan erat dengan kepentingan Bangsa Indonesia

untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang

demokratis hanya terwujud apabila masyarakat sipil kuat atau berdaya.

Kegiatan sosialisasi ini tidak dijalankan sendirian oleh KPU. Secara

umum, semua lembaga politik berperan dalam sosialisasi politik, di

antaranya adalah lembaga-lembaga negara, Bapilu (Badan Pengawas

Pemilu) di tingkat nasional, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat

kabupaten/kota, dan terutama adalah partai-partai politik. Karena itu, KPU

harus selalu menjalin komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah

maupun dengan partai-partai politik peserta pemilu.

2.1.1 Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi, tentu saja berdasarkan suatu landasan.

Landasan baku yang digunakan sebagai pedoman pelaksana

sosialisasi yaitu Peraturan KPU Nomor 65 Th 2009 tentang Pedoman
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Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Materi-materi dalam sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain

yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan

dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum

yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan

pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan

untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tujuan Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilukada

yaitu:

a.Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan

pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.

b.Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang

tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

c.Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang

beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak

pilihnya dengan benar.

d.Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk

berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.
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e.Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam

menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

Tema yang diusung dalam sosialisasi Pemilu Kada juga telah diatur

oleh KPU. Tema kunci yang disampaikan adalah “Pastikan anda

terdaftar sebagai pemilih, suara anda menentukan nasib bangsa, dan

gunakan hak pilih anda dengan bijak”.

Selain tema kunci diatas, terdapat tema pendukung (tema yang

membantu menciptakan suasana yang demokratis). Dengan tema

pendukung itu diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi

calon pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Tema pendukung itu antara lain :

a.Masyarakat Kota Bandar lampung ayo gunakan hak pilih anda.

b.Memilih dalam Pilwakot artinya anda mencintai Bandar

Lampung.

c.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah wujud

kelangsungan Reformasi

d.Gunakan hak pilih anda, masa depan bangsa berada di tangan

anda.

e.Kenali dan pilihlah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat.

f. Satu suara untuk masa depan.
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Dapat dismpulkan yang dimaksudkan dengan sosialisasi Pemilukada

disini adalah menyajikan materi informasi tentang kegiatan

Pemilukada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berisi

tentang pendidikan atau masalah yang berkaitan dengan Pemilukada

guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan hak dan

kewajiban sebagai warga negara dalam Pemilukada. guna

memberikan penjelasan kepada khalayak untuk mengetahui hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dalam pemilukada.

2.2 Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilihan Umum Kepala daerah berasal dari kata “Pemilihan Umum” dan

“Kepala Daerah”. Menurut M. Rusli Karim, “...pemilu merupakan salah

satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan

rakyat) yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan

demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”. Menurut Harmaily Ibrahim,

“pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil,

karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah

untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat

maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh

karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi

untuk melaksanakan kedaulatan rakyat”.

Menurut Harrisdalam Nurcholis (2005 : 20) Kepala Daerah adalah:

Unsur (turunan) pemerintahan daerah (local self-governance) yang
diselenggarakan oleh badan-badan yang dipilih secara bebas dengan
tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini
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diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan untuk mengambil kebijakan),
tanggungjawab dan dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang menggambarkan kapasitas

pemerintahan daerah maka kepala daerah adalah di dalam pemerintahan

daerah, yaitu Pemerintah Daerah bersama perangkatnya

menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dengan mengadopsi dan mengakui supremasi pemerintahan

nasional.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Pemilihan Umum Kepala

Daerah (Pemilukada) adalah sebuah mekanisme politik untuk

mengartikulasikanaspirasi dan kepentingan warga negara dengan cara

yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara

demokratis.

2.2.1 Penyelenggaraan Pemilukada

Prakteknya pemilukada diselenggarakan oleh KPUD. UU No. 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang hal ini. Pasal 57

undang-undang tersebut mengatur bahwa: (1) Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang

bertanggungjawab kepada DPRD; (2) Dalam melaksanakan tugasnya,

KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah dan kepada DPRD. Selanjutnya dalam UU No.

15 Tahun 2011 diatur mengenai penyelenggaraan Pemilukada ditingkat

Provinsi dan Kabupaten/kota. Dalam Pasal 1 diatur bahwa: ayat (7)



41

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi,

adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di

provinsi; ayat (8) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya

disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang

bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Berdasarkan aturan

dalam undang-undang tersebut jelas bahwa praktek pilkada provinsi

(Gubernur dan Wakil Gubernur) yang notabene-nya dilaksanakan di

provinsi merupakan tugas yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi,

sedang pilkada Kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU

Kabupaten/kota.

Praktek penyelenggaraan pemilihan gubernur KPU Provinsi memiliki

tugas dan wewenang diantaranya (Pasal 9 ayat (3)UU No. 15 Tahun

2011):

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur

dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan
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ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan

pedoman dari KPU;

e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam

penyelenggaraan pemilihan gubernur;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam pemilu Bupati dan

Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota diantaranya (Pasal 10ayat (3)

UU. No. 15 Tahun 2011):

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan

bupati/walikota;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
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e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

2.2.2. Perbedaan Pemilu dengan Pemilukada

Pemilu dengan pemilukada memiliki perbedaan yang cukup krusial.

Pertama, pada awalnya pemilukada bukan menjadi bagian dari rezim

pemilu. Hal ini dapat dicermati dari sisi yuridisnya. Dalam Pasal 18 UUD

1945 ayat (4) diatur bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-

masing sebagai kepala daerah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,

dan kota dipilih secara demokratis”. Pasal 18 ayat (4) ini lahir bersamaan

dengan Pasal 18A dan Pasal 18B yaitu pada perubahan Kedua Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada

sidang Umum Tahunan MPR-RI tahun 2000. Dari aturan ini menurut

Sarundajang (2012:13) dapat ditafsirkan sebagai pemilihan kepala daerah

bisa secara langsung atau tidak langsung, yang penting mekanisme

demokratis tidak dikesampingkan. Pasal 18 ayat (4) ini tidak dimasukan
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dalam Pasal 22E (Bab VII B Pemilihan Umum, sehingga menurut Leo

Agustino (2009:80), “Pemilihan kepala daerah bukan termasuk dalam

rezim pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden, dan DPRD, karena

Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui Pasal 18 ayat (4) dapat

melaui dua cara, yakni: (1) melalui pemilihan oleh DPRD atau (ii) dipilih

langsung oleh rakyat”.

Setelah dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu. Melalui

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

terminologi pemilihan kepala daerah dirubah menjadi pemilihan umum

kepala daerah. Bab I Pasal 1 UU No. 22 tahun 2007 mempunyai maksud

bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu

untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2.3 Peranan KPU dalam Sosialisasi Pemilukada

Peran KPU dalam menyosialiasikan penyelenggaraan Pemilukada

merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara

Pemilu. Sosialisasi tentang Pemilukada merupakan proses memberikan

pendidikan politik dan bertujuan untuk menghasilkan Pemilukada yang

lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Sosialisasi dilakukan

melalui berbagai media massa ataupun dengan cara mengadakan simulasi
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pemungutan suara. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan sesuai dengan

kode etik KPU.

Peran KPU dalam menyosialisasikan kegiatan Pemilukada kepada

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar

bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat

penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih

banyak masyarakat yang memilih golput. Bahkan dalam Pilkada di

berbagai daerah, prosentase golput relatif besar yaitu sekitar 25-35% dari

total jumlah pemilih. Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokratis

yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih, tetapi sikap golput

berpotensi memandulkan pemilu sebagai ajang penjaringan aspirasi

masyarakat.

Peran KPU dalam sosialisasi politik ditegaskan dalam UU Pemilu No. 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 8 ayat (1)

huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan

atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada

masyarakat. Khusus untuk KPUD kabupaten/kota, perannya dalam

sosialisasi ditegaskan dalam pasal 10 huruf o: melaksanakan sosialisasi

mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas

danwewenang KPU kapubaten/kota kepada masyarakat.

Menjalankan tugas di bidang sosialisasi tersebut, secara structural KPU

telah menjangkau semua tingkatan wilayah dan geografis karena di setiap
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wilayah dibentuk kepanjangan tangan KPU. Pada wilayah propinsi

terdapat KPUD Propinsi, di wilayah Kabupaten/kota dibentuk KPUD

kabupaten/kota, di tingkat wilayah kecamatan dibentuk PPK (Panitia

Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa/kelurahan terdapat PPS (Panitia

pemungutan Suara). Pada saat pemungutan suara, di tiap-tiap TPS terdapat

KPPS (Kelompokn Penyelenggara Pemungutan Suara). Sedangkan untuk

pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN (Panitia

Pemungutan Luar Negeri).

Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih

berkaitan dengan Pemilu diantaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama

peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat

pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap

kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan

pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan

sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informative, sederhana, dan

mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi

pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di

media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan

memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran

brosur, stiker, dan sebagainya.

Melaksanakan sosialisasi pemilu, KPU berpegang pada Kode Etik

Pelaksana Pemilihan Umum.Komisi Pemilihan Umum. Agar hasil

kerjanya dipercayai publik, maka dalam melaksanakan tugas dan
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kewenangannya para pelaksana pemilihan umum harus bertindak

independen, nonpartisan, dan tidak memihak. Untuk mewujudkan sikap

independen, nonpartisan, dan tidak memihak itu, para pelaksana pemilihan

umum harus melaksanakan pemilihan umum berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilihan

Umum.

Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan

agar penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas.

Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme

untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik

yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu

menjadi lebih baik. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya ataupun

pemilu Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi

pelajaran tentang bagaimana harus menyelenggarkan pemilu dengan lebih

baik.

3. Penyandang Disabilitas

3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas untuk menggantikan istilah penyandang

cacat yang dirasa memiliki arti negatif dan terkesan diskriminatif. Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menggunakan

istilah penyandang cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, yang

berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang
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dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk

melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik,

penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan,

kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental,

intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan

menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial, yang meliputi

gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan

motorik dan mobilitas, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif,

autis, epilepsi, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, dan retardasi

mental.

Penyandang disabilitas terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu (Muladi,

2009:253-254):

a.Penyandang disabilitas fisik, meliputi:

1)Penyandang disabilitas tubuh (tuna daksa);

2)Penyandang disabilitas netra (tuna netra);

3)Penyandang disabilitas tuna wicara/rungu;

4)Penyandang disabilitas bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa

dan lara kronis).

b.Penyandang disabilitas mental, meliputi:

1)Penyandang disabilitas mental (tuna grahita);

2)Penyandang disabilitas ekspsikotik (tuna laras);

c.Penyandang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda:
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Kelompok penyandang disabilitas ini, tentu memiliki kesulitan yang

berbeda dalam aktivitasnya sesuai dengan disabilitas yang disandangnya.

Oleh karena itu, penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan

fasilitas khusus dalam mendukung geraknya secara mandiri.

3.2 Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Sudikno Mertokusumo (2005: 43) “Hak adalah tuntutan

perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (kepentingan)

yang dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya”. Setiap penyandang

disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala

bidang kehidupan dan penghidupan. Bidang kehidupan dan penghidupan

yang dimaksud adalah aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial,

ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya,

politik,pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi (Muladi,

2009:254). Oleh karena itu, hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi

agar dapat melaksanakan aktivitas tanpa adanya hambatan sebagaimana

manusia seutuhnya tanpa kekurangan apapun.

Hak-hak penyandang disabiltas menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun

2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons with

Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang

telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 11 November 2011 yaitu

setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan
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yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari

eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak

untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya

berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk

mendapatkan perlindungan dan pelayanan.

Hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah:

a.Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;

b.Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan

derajatkecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;

c.Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan danmenikmati

hasil-hasilnya;

d.Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;

e.Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

dan

f.Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampu-an,dan

kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam

lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 19

Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons with

Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang

telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 11 November 2011 yaitu



51

setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan

yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari

eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak

untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya

berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk

mendapatkan perlindungan dan pelayanan.

Hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah:

a.Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;

b.Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat

kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;

c.Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan

menikmati hasil-hasilnya;

d.Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;

e.Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan

sosial; dan

f.Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan

kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam

lingkungan keluarga dan masyarakat.

Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam

Pemilu, antara lain (Muladi, 2009: 261):

a.Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
b.Hak atas akses ke TPS;
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c.Hak atas pemberian suara yang rahasia;
d.Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif;
e.Hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu;
f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.

Pada dasarnya dalam berdemokrasi di Indonesia masih terdapat tiga

masalah pokok dalam meninjau peran serta penyandang disabilitas pada

pemilihan umum (pemilu) yaitu (Utami Dewi: 15):

a.Keterbatasan fasilitas dalam pemungutan suara bagi penyandang

disabilitas. Dalam hal ini beberapa masalah dalam memfasilitasi

pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yaitu tempat

pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan

para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas

suara dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitasnetra.

b.Mobilisasi dan manipulasi yang dialami penyandang disabilitas agar

mencoblos partai tertentu. Hal ini berdasar anggapan bahwa

penyandang disabilitas tidak cukup punya kecerdasan dalam berpolitik

dan mempunyai standar intelektual yang cukup rendah. Padahal selain

penyandang disabilitas grahita, penyandang disabilitas tidaklah rusak

sistem kerja otak melainkan hanya sensorik dan cacat anggota tubuh.

c.Tidak adanya garansi perubahan nasib penyanang disabilitas dalam

pemilu. Hal tersebut mendorong penyandang disabilitas untuk

membuat kontrak politik terhadap beberapa caleg karena

membutuhkan pengetahuan tentang aksesibilitas penyandang

disabilitas dan jaminan bahwa akan terperhatikannya hak hak

penyandang disabilitas.
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B. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Tanggal 9 Desember 2015 akan menjadi momentum yang bersejarah bagi

demokrasi Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak

gelombang pertama ini akan digelar di 269 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 36 kota,

dan 224 kabupaten atau sekitar 53% dari total provinsi dan kabupaten/kota.

Pemilukada sebagai pesta demokrasi idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh

semua rakyat tanpa kecuali. Diskriminasi terhadap suatu kelompok merupakan
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cacat demokrasi. Biaya tidak pantas dijadikan alasan hingga meminggirkan hak

warga Negara.

Sosialisi pemilukada bagi penyandang disabilitas mesti dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara meliputi pemberian informasi,

penyediaan aksesbilitas, dan meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang

disabilitas. Beberapa cara dapat dilakukan dengan melibatkan penerjemah bahasa

isyarat dan menggunakan alat peraga visual surat suara pemilu untuk menjelaskan

bagaimana surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah. Kurangnya sosialisasi

dan fasilitas yang ada di TPS tidak memberi kemudahan bagi penyandang

disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Akhirnya,

penyandang disabilitas harus dibantu oleh petugas dimana hal ini tidak menjamin

asas rahasia, karena pencoblosan disaksikan oleh pemilih-pemilih yang lain,

bahkan penyandang disabilitas ada yang lebih memilih tidak menggunakan hak

pilihnya karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke TPS.

Penyandang disabilitas tetap memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan peran yang

sama. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga

independen yang menyelenggarakan pemilihan umum tentu memiliki kewajiban

untuk melakukan sosialisasi tentang pemilukada dan menyediakan sarana

prasarana untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam

menggunakan hak pilihnya yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan

pelayanan umum.



55

C. Kajian Relevan

1. Penelitian Utami Rahajeng mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Jurusan

Ilmu Administrasi Negara tahun 2013 yang berjudul “Peran Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam pemenuhan

hak pendidikan bagi kaum difabel yang mendominasi adalah peran sebagai

fasilitator, karena program-program yang dijalankanlebih mengarah pada

penyediaan danpemberian fasilitas. Relevansi penelitian ini terhadap penelitian

penulis adalah sama-sama meneliti tentang hak-hak bagi penyandang disabilitas,

sedangkan perbedaannya adalah pada objek yang diteliti. Penelitian tersebut

meneliti tentang hak pendidikan, sedang penelitian penulis meneliti tentang hak

politik yaitu hak pilih.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penyelesaian suatu masalah yang dihadapi metodelogi penelitian mempunyai

peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah disini diperlukan suatu metode

yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti sebelumnya, sehingga memperoleh

hasil yang diharapkan. Metode penelitisn dirasakan perlu, guna memperoleh data

yang akurat dan pengembangan pengehtahuan serta menguji suatu kebenaran di

dalam pengehtahuan tersebut dan ini akan menentukan nilai ilmiah atau tidaknya

suatu hasil penelitian yang telah dilakukan.

Penggunaan metode deskriptif didasarkan pada asumsi bahwa penelitian ini

bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambar secara aktual dan faktual

terhadap gejala sosial, dalam arti bahwa penelitian tersebut memusatkan pada

pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang, yaitu memperoleh gambaran

yang nyata mengenai peranan KPU dalam sosialisasi pemilukada kepada penyandang

disabilitas.

Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang

diteliti, kemudian digambarkan ke dalam bentuk uraian-uraian yang menunjukan
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bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi pemilukada kepada

penyandang. disabilitas.

Oleh karena itu, selama proses penelitian, peneliti akan lebih banyak berkomunikasi

dengan subjek penelitian yaitu Komisiener KPU Kota Bandar Lampung dan

penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Selajutnya dalam penelitian ini

peneliti akan lebih banyak menguraikan secara deskriptif hasil temuan-temuan di

lapangan

B. Subjek penelitian atau Informan

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu,. “Pemilihan subjek penelitian secara

purposive didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut

yang erat dengan tujuan penelitian”, Sugiyono ( 2010: 299). Berdasarkan beberapa

pertimbangan, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Komisiener Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar lampung 2 orang

2. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca)

3. Penyandang Disabilitas 3 orang
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C. Data dan Sumber data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dapat dijabarkan di dalam tabel berikut
ini:

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data Penelitian

No Data Indikator Sumber Data

1 Pemberian Informasi

Tentang Pemilukada

- Iklan masyarakat

- Penyampaian sosialisasi tatap

muka

- Menyediakan interpreuter

(penerjemah bahasa isyarata) atau

pendamping pada pelaksanaan

sosialisasi

- Simulasi langsung Pemilukada

KPU
PPUA Penca

2 Penyediaan aksesbilitas

pada TPS

- Tidak berumput tebal

- Tidak ada got pemisah

- Tidak bertangga

- Kotak suara ketinggian 75cm dari

tanah

- Perlakuan bagi penyandang

disabilitas (diarahkan, dibimbing,

dicolek, bahasa isyarat)

KPU
PPK

3 Meningkatkan

partisipasi pemilih

- Pemutakhiran data pemilih tetap

- Pemutakhiran data pemilih

tambahan dengan ktp

- Pelaksanaan pendidikan politik pada

penyandang disabilitas

KPU
PPUA Penca
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D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau

alat yang dimaksud  adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri

yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang

dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai

membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu

berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini

menggunakan human instrument.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara,

dokumentasi, dan observasi, yaitu:

1. Observasi

Pengambilan data menggunakan observasi dimaksudkan untuk melakukan

pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang berkaitan dengan proses

pelaksanaan sosialisasi pemilukada oleh KPU kepada penyandang disabilitas di Kota

Bandar Lampung secara langsung.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan

tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan, yaitu dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
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Wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka, yaitu kondisi dimana para subjek

penelitian tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan

tujuan dari wawancara. Peneliti dalam melakukan wawancara berpedoman pada

pedoman wawancara, agar apa yang ditanyakan kepada terwawancara tidak

melenceng dari tujuan penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara hanya

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi

secara langsung dari sumber yang dipercaya dan relevan tentang sosialisasi

pemilukada kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Wawancara

dilaksanakan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan

sosialisasi pemilukada, untuk benar-benar mendapatkan informasi yang akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti

arsip, buku tentang teori, pendapat ataupun hukum yang berhubungan dengan

masalah penelitian. Teknik ini untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang

digunakan sebagai landasan dalam penyusunan teori.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah setiap bahan-bahan tertulis,

yang kemudian didukung dengan kajian pustaka berupa buku-buku maupun peraturan

perundang-undangan yang terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

dapat dilihat dari tabel berikut ini:
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Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data

No Data Indikator Teknik

1 Pemberian Informasi

Tentang Pemilukada

- Iklan masyarakat

- Penyampaian sosialisasi tatap

muka

- Menyediakan interpreuter

(penerjemah bahasa isyarata) atau

pendamping pada pelaksanaan

sosialisasi

- Simulasi langsung Pemilukada

Observasi
Wawancara
Dokumentasi

2 Penyediaan aksesbilitas

pada TPS

- Tidak berumput tebal

- Tidak ada got pemisah

- Tidak bertangga

- Kotak suara ketinggian 75cm dari

tanah

- Perlakuan bagi penyandang

disabilitas (diarahkan, dibimbing,

dicolek, bahasa isyarat)

Observasi
Dokumentasi

3 Meningkatkan

partisipasi pemilih

- Pemutakhiran data pemilih tetap

- Pemutakhiran data pemilih

tambahan dengan ktp

- Pelaksanaan pendidikan politik pada

penyandang disabilitas

Wawancara
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F. Uji Kredibilitas

1. Kritik Sumber

Penelitian ini menggunakan kritik sumber yaitu cara-cara meneliti outensitas dan

kredibilitas sumber yang diperoleh. Kritik dilakukan dengan kritik intern dan ekstern.

a. Kritik Intern

Bertujuan untuk meneliti kebenaran isi (data) sumber data itu. Dengan kritik intern ini

penulis berusaha mendapatkan kebenaran sumber data dengan mengakaji beberapa

faktor seperti adanya kesesuaian hasil wawancara dengan observasi dan penelitian

yang penulis lakukan di lapangan.

b. Kritik ekstern

Kritik ekstrn dilakukan untuk mendapatkan tingkat keaslian sumber data guna

memperoleh keyakinan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data

yang tepat. Adapun terhadap sumber lisan peneliti melihat integritas informan

pribadi, jabatan, dan keterlibatan informan dalam sosialisasi pemilukada dan

penyediaan akses.

2. Triangulasi

Menggunakan  triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik

menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau

lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena
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yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari

sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan

yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzin

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Editing

Editing adalah langkah pertama dalam menyusun data yang sudah dikumpulkan

dari lapangan.

2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa,

teratur, dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-

data yang serupa dan sesuai secara sistematis. Data-data yang telah diperolah dari

lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk table dan diberi kode oleh peneliti.

OBSERVASI WAWANCARA

DOKUMENTASI
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3. Intepretasi Data

Tahap intepretasi data yaitu tahapan peneliti untuk memberikan penafsiran atau

penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas

dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari data-data lain

yang sudah dikumpulkan.

H. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Dalam tahapan reduksi data peneliti memilih hal-hal pokok dan memfokuskan

pada hal-hal penting dalam penelitian. Kemudian melakukan analisis menajam,

menggolongkan, mengarahkan penelitian terhadap indikator-indikator yang sudah

dibuat sebelumnya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap kedua adalah penyajian data, data yang sudah disusun dan dikelompokkan

adalah data-data yang didapat dari lapangan. Dalam penyajian data informasi-

informasi yang sudah disusun ditarik sebuah kesimpulan dan tidakan-tindakan

yang harus dilakukan.
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3. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Tahapan selanjutnya mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola

kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan

proposisi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. :

Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

I. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan atau rencana

yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana. Kegiatan

yang dilakukan dalam penelitian ini antara lai n sebagai berikut.

1. Persiapan Pengajuan Judul

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis mengajukan judul yang terdiri

dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah salah satu

judul mendapat perstujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya penulis
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mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn pada tanggal 10

Oktober 2015.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas

Lampung No. 6960/UN26/3/PL/2015. Peneliti melakukan penelitian pendahuluan

kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini peneliti

melakukan wawancara dengan Komisiener KPU Kota Bandar Lampung untuk

mengetahui pelaksanaan sosialisasi pilkada kepada penyandang disabilitas dan

observasi data jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

Data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan tersebut kemudian menjadi

gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun

proposal penelitian. Penelitian ini ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan

dari dosen pembimbing. Pada tanggal 10 November 2015 disetujui oleh

Pembimbing I untuk melaksanakan seminar prosposal yang kemudian disahkan

oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk

mendapatkan masukan-masukan saran dari dosen pembahas untuk kesempurnaan

dalam penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah

dilaksankannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan

perbaikan-perbaikan proposal skripsi dari Pembimbing I dan II maka seminar

proposal dilakukan pada tanggal 26 November 2015. Langkah selanjutnya yang
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dilakukan adalah perbaikan dengan proposal skripsi dengan komisi pembimbing,

komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn, dan kordinator seminar.

4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan kisi dan instrumen penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti

dalam rangka mengumpulkan data dari informan penelitian. Kisi-kisi dan

instrument tersebut akan menjadi pedoman peneliti dalam menggali informasi.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan

instrumen penelitian sebagai berikut:

a. Menentukan tema dan dimensi penelitian sesuai fokus penelitian, yaitu PKPU

Nomor 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, yaitu pemberian informasi tentang Pemilukada,

penyediaan aksesbilitas pada TPS, dan meningkatkan partisipasi pemilih yang

merupakan dasar hukum yang dijadikan landasan Sosialisasi Pemilihan

Umum Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung.

b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan tema penelitian, yaitu tentang

pemberian informasi tentang Pemilukada, penyediaan aksesbilitas pada TPS,

dan meningkatkan partisipasi pemilih.

c. Penyusunan pertanyaan wawancara dengan informan penelitian dan membuat

klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan.

d. Setelah kisi-kisi dan instrument wawancara, observasi, dokumentasi disetujui

oleh Pembimbing I dan II, maka peneliti siap melaksanakan penelitian.
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5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan izin penelitian dari Dekan FKIP

Universitas Lampung No. 6977/UN26/3/PL/2015 yang kemudian diajukan

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung agar diberikan

persetujuan melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar

Lampung. Setelah kurang lebih satu bulan penelitian berlangsung, terdapat

beberapa data yang kemudian membuat peneliti merasa perlu melakukan

konfirmasi kepada Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang cacat

(PPUA Penca) mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar

Lampung kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung yang meliputi

penyediaan akses dan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi pemilih

penyandang disabilitas. Data dan informasi yang diperoleh dengan teknik

wawancara dan observasi dengan informan, kemudian didokumentasi.

Berikut jadwal wawancara, observasi, dan dokumentasi  penelitian.

Tabel 4.1. Jadwal Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi
Penelitian

No. Tanggal
Penelitian

Teknik Pengumpulan Data Informan

1 10/12/2015 Wawancara,observasi,dokumentasi KK
2 04/12/2015 Wawancara,observasi, dokumentasi KS
3 05/12/2014 Wawancara,observasi, dokumentasi KP
4 06/12/2015 Wawancara, dokumentasi PD 1
5 06/12/2015 Wawancara ,dokumentasi PD 2
6 09/12/2015 Wawancara,observasi, dokumentasi PD 3
7 09/12/2015 Wawancara,observasi, dokumentasi PD 4
8. 09/12/2015 Wawancara,observasi, dokumentasi PD 5
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9 09/12/2015 Wawancara,observasi, dokumentasi PD 6
10 09/12/2015 Wawancara,observasi, dokumentasi PD 7
11 09/12/2015 Wawancara,observasi, dokumentasi PD 8
12 09/12/2015 Observasi, Dokumentasi PPK
13 09/12/2015 Observasi, Dokumentasi PPS

Sumber: Analisis Jadwal Pelaksanaan Penelitian, Instrumen Penelitian

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa penelitian yang tidak dapat

didokumentasikan. Data tersebut dalam bentuk berkas/file, rekaman suara,

catatan pribadi, dan foto. Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dari

informan-informan tersebut kemudian dianalisis dan beberapa data dari KPU

Kota Bandar Lampung kemudian dilampirkan.
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Berikut adalah gambaran rencana penelitian yang akan digunakan oleh peneliti:

Gambar 3.3 Alur Penelitian

Peranan KPU Dalam Sosialisasi
Pemilukada Kepada

Penyandang Disabilitas

PKPU No. 15 Tahun
2015

UU RI No. 15 Tahun
2011

Melaksanakan Sosialisasi
dan penyediaan Akses

Observasi

Pemberian Informasi

Dimensi :

Penyediaan Aksesbilitas

Meningkatkan Partisipasi
pemilih

Informan :

Komisiener KPU

PPUA Penca

PPK dan PPS

Wawancara

Observasi

Dokumentasi

Tidak Melaksanakan
Sosialisasi dan penyediaan

Akses
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan paparan data dan pembahasan maka kesimpulan dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Pemberian informasi pemilukada yang dilakukan oleh KPU yaitu melalui 

iklan masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, penyediaan 

interpreter dan simulasi langsung pemilukada. Namun kegiatan 

sosialisasi tatap muka dan simulasi dilakukan sekali menjelang pemilu 

dan hanya dilakukan kepada kelompok-kelompok anggota penyandang 

disabilitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas masuk ke 

dalam komunitas atau organisasi yang ada, menyebabkan tidak 

meratanya pelaksanaan sosialisasi tatap muka dan simulasi. 

2.  Pemberian aksesbilitas pada Pemilihan Umum Kepala daerah 2015 bagi 

penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung aksesibel dari 

kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas 

yang ada sudah berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.  

3.  Partisipasi pemilih penyandang disabilitas meningkat 8% yaitu 66% dari 

tahun 2010 yang hanya 58%.  

 

 

 

 



123 
 

 

pemilu selanjutnya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, yaitu 

memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak 

pilihnya, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi KPU Kota Bandar Lampung 

a. KPU Kota Bandar Lampung sebaiknya melakukan koordinasi secara 

berkesinambungan kepada PPK dan PPS maupun kepada organisasi 

penyandang disabilitas dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas, 

agar kebutuhan pemilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi melalui 

penyediaan prosedur dan fasilitas yang berspektif disabilitas. 

b. Pelaksanaan sosialisasi pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas tidak 

hanya dilakukan pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas, KPU 

Kota Bandar Lampung dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk 

melaksanakan sosialisasi agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak 

masuk ke dalam kelompok tetap mendapatkan sosialisasi pemilu dengan 

harapan akan menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas. Selain itu 

pelaksanaan sosialisasi seharusnya tidak hanya dilakukan sekali dan saat 

menjelang pemilu saja. 

c. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pemilu bagi KPPS benar- benar 

diupayakan secara optimal, agar petugas KPPS dapat memahami 

keberadaan penyandang disabilitas dan menyediakan kebutuhan pemilih 

penyandang disabilitas di TPS. 

 

B. Saran                                                                                        

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar pelaksanaan 
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2. Bagi Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) 

a. Menggencarkan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi penyandang 

disabilitas untuk meningkatkan kesadaran politik bagi penyandang 

disabilitas. 

b. Melakukan advokasi penyediaan reasonable accessibility dalam 

penyelenggaraan pemilukada dan pemilu agar kebutuhan penyandang 

disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dapat terpenuhi.  
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