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ABSTRACT 

 

 

THE ANALYSIS OF MANAGEMENT PROCESS FUNCTIONS FOR 

INCREASING THE ACCESSIBILITY FOR DISABILITIES OF 

REGIONAL ELECTION IN 2015 

(The Study of Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) 

 

 

By 

 

 

RIFKI ANDRIANSYAH 

 

 

This research was conducted to analyze of management process functions for 

increasing the accessibility for disabilities of regional election in 2015, where 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung did not maximize in increasing 

the accessibility to disabilities. This research was focused on the analysis 

functions of planning, organizing, actuating and controlling (POAC) for 

increasing the accessibility. This analysis used the descriptive method and 

qualitative approach. In this research, the writer applied several steps of the data, 

collection interview and documentation. And for analyzing techniques used data 

reduction, data presentation and conclusion.   

 

Based on the analysis of management process functions of Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bandar Lampung, there were several plans for increasing the 

accessibility, such as divisions related to disability, there was instruction to 

increase the accessibility and having controlled by Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bandar Lampung in increasing the accessibility. The result of this analysis 

showed that management process functions of Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bandar Lampung did not maximize. Still there were some plans that had not been 

implemented, a member who lacked the responsibility, less motivation in each 

member, and did not maximize the planning control. From there, the researcher 

gived suggestions; (1) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung should 

established each plans well and do the implementation, (2) Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bandar Lampung should impose sanctions to any member who 

unresponsible in running their job, (3) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar 

Lampung should give the motivation spread evenly to all and control maximally.  
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(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) 

 

 

Oleh 

 

 

RIFKI ANDRIANSYAH 

 

 

Penelitian ini membahas mengenai analisis pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada serentak 

2015, dimana KPU Kota Bandar Lampung belum maksimal dalam meningkatkan 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Adapun yang difokuskan dalam 

penelitian adalah analisis fungsi-fungsi planning, organizing, actuating dan 

controlling (POAC) untuk meningkatkan aksesibilitas. Penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

Berdasarkan analisis pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen KPU Kota Bandar 

Lampung terdapat beberapa perencanaan untuk meningkatkan aksesibilitas, 

terdapat divisi yang berkaitan dengan disabilitas, terdapat pengarahan bagaimana 

meningkatkan aksesibilitas dan adanya pengendalian KPU dalam meningkatkan 

aksesibilitas. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa fungsi-fungsi 

manajeman KPU belum maksimal. Masih terdapat beberapa rencana yang belum 

terimplementasi, masih terdapat sumber daya manusia yang kurang bertanggung 

jawab terhadap tupoksinya, tidak meratanya motivasi anggota dan tidak 

maksimalnya pengendalian terhadap rencana. Adapun saran peneliti yaitu (1) 

KPU harus menetapkan perencanaan yang lebih matang dan 

mengimplementasikan setiap rencana, (2) KPU harus memberikan sanksi kepada 

setiap anggota yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tupoksinya, 

(3) KPU harus memberikan motivasi secara merata serta lebih memaksimalkan 

pengendalian. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Demokrasi merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan 

berbangsa dan bernegara terutama sejak munculnya era reformasi setelah 

lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Hal ini karena Indonesia 

merupakan Negara demokrasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di Indonesia, demokrasi 

erat kaitannya dengan pemilihan umum (Pemilu) yang identik dengan partisipasi 

rakyat secara bebas dan bertanggung jawab. Pemilu merupakan wadah yang dapat 

menampung segala aspirasi rakyat untuk dapat menentukan dan memilih secara 

langsung siapa yang akan menjadi pemimpin tertinggi Negara. Pemilu adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pasal 1 ayat 1 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).  

 

Pemilu tidak hanya dilaksanakan untuk memilih calon presiden dan wakil 

presiden yang dikenal dengan pemilihan presiden (Pilpres), pemilu semakin 



2 
 

meluas dengan diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada hampir 

sama dengan pilpres yaitu sama-sama memilih calon pemimpin, yang 

membedakan hanyalah cakupan wilayah yang lebih sempit dibandingkan pilpres 

yang mencakup nasional. 

 

Pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari peran serta rakyat di dalamnya, karena 

rakyat merupakan pion utama yang dapat menentukan hasil dari pelaksanaan 

pilkada. Tanpa adanya rakyat sebagai pemilih, pelaksanaan pemilu tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Setiap warga negara berhak ikut berpartisipasi 

dalam pemilu, tidak terkecuali penyandang disabilitas (penyandang cacat). 

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang juga memiliki kesempatan 

yang sama dengan warga negara lain yang telah memenuhi syarat untuk ikut 

dalam pemilu. Partisipasi setiap warga negara dalam pemilu merupakan hak asasi 

yang harus dijunjung tinggi.  

 

Berdasarkan website kompasiana.com diakses tanggal 20 Juli 2015 pukul 20:46 

WIB, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil 

kebijakan politik dan Negara wajib melindungi hak-hak tersebut. Ketentuan 

tentang partisipasi secara aktif dalam kehidupan berpolitik terkandung dalam 

pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 25 Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 28D ayat (3), pasal 28H ayat 2 dan pasal 

28I ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inti pasal-pasal tersebut 

antara lain setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan, baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan 
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berupa dipilih dan memilih dalam pemilu maupun aksesibilitas untuk 

mendapatkan kesempatan tersebut tanpa diskriminasi. Landasan hukum tersebut 

berlaku juga bagi penyandang disabilitas dan diperkuat dengan pasal 1 ayat 4 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. 

 

Mengingat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang tidak sedikit, maka 

partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu perlu mendapatkan perhatian. 

Berdasarkan website kpu.go.id diakses tanggal 24 Juli 2015 pukul 20:52 WIB 

menyatakan, bahwa menurut Pusat Data Informasi Nasional (Pusdatin) dari 

Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 4,8% 

dari 240 juta penduduk Indonesia (BKKBN, 2013).  Data tersebut lebih logis 

ketika melihat faktor-faktor penyebab disabilitas di Indonesia yang disebabkan 

oleh bencana alam, penyakit-penyakit berat, kecelakaan lalu lintas, serta 

kemiskinan. 

 

Peran serta penyandang disabilitas di dalam pelaksanaan pemilu tidak dapat 

diabaikan begitu saja baik dalam pilpres maupun pilkada terutama di dalam 

pilkada serentak 2015. Pilkada serentak 2015 yang berlangsung pada 9 Desember 

2015 lalu dilaksanakan secara serentak di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia 

termasuk di dalamnya Kota Bandar Lampung. Pilkada serentak tersebut berada 

dalam otoritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung. Berfokus 

pada disabilitas, usaha dalam memenuhi hak suara penyandang disabilitas sudah 

diperjuangkan dan berbagai masukan perihal aksesibilitas bagi penyandang 

disabilitas dalam pemilu sudah dilayangkan ke KPU. Berikut ini adalah Data 
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Rekapitulasi Penyandang Cacat Kota Bandar Lampung Pada Tiga Belas 

Kecamatan Tahun 2013 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1. Data Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung 

Pada 13 (Tiga Belas) Kecamatan Tahun 2013 

 

Kecamatan 

Jenis Kecacatan 

Jumlah 
Tubuh Netra Bisu/Tuli 

Mental 

Retardasi 

Mental 

Psykotik 
Ganda 

Kedaton 50 18 13 19 27 8 135 

Sukarame 25 11 18 10 10 2 76 

Way Halim 32 4 5 2 13 0 56 

Kemiling 65 16 36 12 13 3 145 

Tanjung 

Karang 

Timur 

32 13 9 25 20 3 102 

Enggal 37 15 17 14 8 2 93 

Teluk 

Betung 

Barat 

26 22 26 27 38 1 140 

Rajabasa 62 30 29 13 23 1 158 

Tanjung 

Senang 

15 6 9 7 6 4 47 

Tanjung 

Karang 

Barat 

42 7 14 0 16 13 92 

Teluk 

Betung 

Utara 

55 17 28 25 13 4 142 

Bumi 

Waras 

15 2 10 2 17 4 50 

Labuhan 

Ratu 

47 21 13 5 8 0 94 

JUMLAH 503 182 227 161 212 45 1330 

Sumber: Arsip Data Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung,  Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung. 2013. 
 

Berdasarkan data rekapitulasi penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung di 

atas, terdapat enam jenis kecacatan disabilitas, yaitu: jenis cacat tubuh, tuna netra 

(buta), bisu atau tuli, mental retardasi (gangguan fungsi intelektual), mental 

psykotik (gangguan jiwa) dan ganda (lebih dari satu kecacatan). Penelitian ini 

difokuskan pada jenis kecacatan tubuh, tuna netra, dan bisu atau tuli dengan angka 
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tertinggi 121 jiwa berada di Kecamatan Rajabasa. Sedangkan jenis penyandang 

disabilitas tertinggi adalah kecacatan tubuh dengan jumlah 503 jiwa. Total jumlah 

keseluruhan penyandang disabilitas cacat tubuh, tuna netra dan bisu atau tuli di 

Kota Bandar Lampung yaitu 912 jiwa.  

 

Banyaknya jumlah penyandang disabilitas dalam pemilu menjadi suatu pekerjaan 

rumah tersendiri bagi KPU untuk dapat memperjuangakan hak-hak politik 

penyandang disabilitas. KPU harus dapat bekerja keras untuk memaksimalkan 

suara dan hak-hak politik penyandang disabilitas agar dapat terpenuhi. Menurut 

anggota KPU RI Hadar Nafis Gumay dalam website kpu.go.id yang diakses pada 

20 Juli 2015 pukul 21:15 WIB menyatakan, bahwa KPU harus melibatkan 

penyandang disabilitas dalam memberikan masukan pada penyusunan draft 

Peraturan KPU (PKPU), serta matriks-matriks untuk sosialisasi dan pelibatan 

langsung dalam pemilu. Keterlibatan langsung penyandang disabilitas lebih tepat 

karena lebih mengetahui apa yang dibutuhkan daripada yang tidak dalam kondisi 

disabilitas.  

 

Berdasarkan pernyataan Hadar, KPU Kota Bandar Lampung sebagai 

penyelenggara pemilu perlu memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk 

menyuarakan aspirasinya di dalam pembuatan peraturan untuk bisa memberikan 

hal yang lebih baik dalam aksesibilitas. Aksesibilitas yang dapat menunjang hak-

hak politik penyandang disabilitas telah diatur dalam  pasal 15 ayat (2) Peraturan 

KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2009 seperti surat pemberitahuan untuk 

memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) harus menyebutkan adanya 

kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara.  



6 
 

 

Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), para penyandang disabilitas juga 

memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam 

pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan Negara memiliki kewajiban untuk 

mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan 

kebebasan yang mendasar, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan 

perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. Khusus dalam pasal 157 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota dewan perwakilan rakyat 

(DPR), dewan perwakilan daerah (DPD) dan dewan perwakilan rakyat daerah 

(DPRD), menyebutkan bahwa pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang 

mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu 

orang lain atas permintaan pemilih. Kemudian pada pasal 21 ayat 2 (butir K) 

tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mencantumkan bahwa salah 

satu perlengkapan pemungutan suara adalah alat bantu tuna netra (huruf braile). 

 

Berdasarkan website fisip.uajy.ac.id yang diakses pada 21 Juli 2015 pukul 21:15 

WIB menyatakan bahwa pada tahapan pemilu terdapat penghambat dari tahap 

pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. 

Beberapa contoh seperti tidak ada iklan layanan masyarakat untuk penyandang 

disabilitas, beberapa penderita disabilitas tertentu tidak didaftarkan dalam daftar 

pemilih, pengumuman atau sosialisasi tahapan pemilu kurang mempertimbangkan 

kebutuhan akses informasi penyandang tunarungu dan tuna netra. Dalam 
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pelaksanaan pemilu terdapat beberapa TPS yang tidak aksesibel bagi pengguna 

kursi roda sehingga pemungutan suara dilakukan oleh petugas dengan cara 

mendatangi mereka. Penyandang tuna rungu yang tidak mendengar pada saat 

dipanggil namanya untuk giliran mencoblos dianggap tidak ada. 

 

Hambatan-hambatan yang terjadi tersebut menunjukkan masih belum 

maksimalnya upaya KPU dalam meningkatkan aksesibilitas. Belum maksimalnya 

upaya KPU tidak terlepas dari manajemen KPU di dalam proses pemilu dimulai 

dari proses pendataan daftar pemilih, pembuatan peraturan hingga pelaksanaan 

pemilu. Thoha (1993: 5) menyatakan bahwa manajemen dapat diterapkan pada 

setiap organisasi, baik organisasi perusahaan, organisasi pendidikan, organisasi 

rumah sakit, organisasi politik, bahkan keluarga. Agar organisasi-organisasi 

tersebut dapat mencapai tujuannya maka diperlukan manajemen. Manajemen 

menurut Terry dalam Amirullah dan Budiyono (2004: 7) merupakan suatu proses 

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya. Manajemen merupakan alat yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan, baik tujuan yang bersifat pelayanan (service) maupun laba 

(profit). Manajemen organisasi harus diatur dengan sebaik-baiknya, karena 

dengan manajemen yang baik maka tujuan yang optimal dapat diwujudkan, 

pemborosan terhindari dan semua potensi yang dimiliki organisasi akan lebih 

bermanfaat.  
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Berdasarkan ilmu manajemen terdapat beberapa fungsi-fungsi manajemen yang 

harus diterapkan oleh setiap organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi 

tersebut. Fungsi-fungsi manajemen jika diterapkan di dalam organisasi sangat 

bermanfaat karena dapat memberikan gambaran mengenai sesuatu yang 

direncanakan oleh organisasi hingga bagaimana cara organisasi tersebut dapat 

mencapai tujuannya. Belum maksimalnya akses bagi penyandang disabilitas 

dalam pemilu dapat dijawab dengan menggunakan teori dari Terry yaitu tentang 

fungsi-fungsi manajemen dalam organisasinya terutama dalam empat fungsi 

penting manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. 

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang baik akan 

memperlancar pencapaian tujuan. Fungsi-fungsi manajemen akan memberikan 

arahan kepada KPU tentang proses yang direncanakan oleh KPU untuk 

menetapkan tujuan, mengorganisasikan, mengarahkan hingga mengendalikan 

rencana tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan awal, yaitu meningkatkan 

aksesibilitas penyandang disabilitas. 

 

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemilu dalam pemenuhan hak-hak 

politik penyandang disabilitas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan 

menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi-

Fungsi Manajemen Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang 

Disabilitas Pada Pilkada Serentak 2015 (Studi di Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bandar Lampung)”. 
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B. Rumusan Masalah 
 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen organisasi KPU 

Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas 

pada pilkada serentak 2015?” 

 

C.  Tujuan Penelitian 
 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen organisasi KPU Kota Bandar Lampung 

untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada serentak 

2015. 

 

D. Kegunaan Penelitian 
 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan penelitian bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara 

khususnya terkait dengan manajemen organisasi publik. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam 

meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu baik 

pemilu Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah, memberi kesadaran 

kepada penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak 

yang sama untuk mendapatkan aksesibilitas saat pemilu, serta memberi 

pengetahuan kepada masyarakat umum tentang adanya aturan tentang 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Manajemen 

 

 

1. Pengertian Manajemen 

 

 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen 

bukanlah suatu tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan atau laba. Walaupun 

manajemen hanya merupakan “alat dan wadah” saja, tetapi harus diatur dengan 

sebaik-baiknya. Karena jika manajemen baik maka tujuan optimal dapat 

diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih 

bermanfaat.  

 

Menurut Terry dan Rue dalam Sundari (2011: 17), manajemen adalah suatu 

proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu 

kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud 

yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah 

“managing” (pengelolaan), sedangkan pelaksananya disebut manajer atau 

pengelola. 
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Hasibuan (2009: 2), mengatakan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut 

Siswandi (2011: 1), mengatakan manajemen sebagai pengaturan dan kerja sama 

unsur-unsur manusia dan sarana pendukung (alat-alat) untuk mencapai tujuan 

(organisasi) secara efektif dan efisien. 

 

Sikula dalam Hasibuan (2009: 2), mengatakan “Management in general refers to 

planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, 

and decision making activities performed by any organization in order to 

coordinate the varied resources of the entreprise so as to bring an efficient 

creation of some product or service”. Artinya, Manajemen pada umumnya 

dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengoraginisasian, 

pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan 

untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. 

 

Menurut Terry dalam Amirullah dan Budiyono (2004: 7), “Management is a 

distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling 

performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human 

being and other resources”. Artinya, Manajemen merupakan suatu proses yang 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 
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dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Tunggal (1993: 5),”The art of 

getting things done through other people”. Artinya, manajemen adalah seni 

menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian yang dilakukan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber 

daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. 

2. Fungsi-fungsi Manajemen 

 

 

Ilmu manajemen memiliki fungsi-fungsi di dalamnya. Banyak ahli yang 

mengungkapkan fungsi-fungsi manajemen dengan pendapat yang berbeda. 

Hasibuan dalam bukunya “Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah” 

menguraikan beberapa fungsi manajemen dari berbagai ahli. Berikut fungsi-fungsi 

manajemen menurut para ahli: 
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Tabel 2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

 
 

G.R. Terry John F. Mee Louis A. Allen MC. Namara 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Actuating 

4. Controlling 

Planning 

Organizing 

Motivating 

Controlling 

Leading 

Planning 

Organizing 

Controlling 

Planning 

Programming 

Budgeting 

System 

Henry Fayol 
Harold Koontz 

Cyril O’Donnel 
Drs. P. Siagian 

Prof. Drs. Oey 

Liang Lee 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Commanding 

4. Coordinating 

5. Controlling 

Planning 

Organizing 

Staffing 

Directing 

Controlling 

Planning 

Organizing 

Motivating 

Controlling 

Evaluation 

Perencanaan 

Pengorganisasian 

Pengarahan 

Pengkoordinasian 

Pengontrolan 

W.H. Newman Luther Gullick 
Lyndall F. 

Urwick 
John D. Millet 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Assembling 

Resources 

4. Directing 

5. Controlling 

Planning 

Organizing 

Staffing 

Directing 

Coordinating 

Reporting 

Budgeting 

Forecasting 

Planning 

Organizing 

Commanding 

Coordinating 

Controlling 

Directing 

Facilitating 

Sumber: Hasibuan (2009: 3). 

 

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ahli di atas, teori yang 

sesuai dengan penelitian ini adalah teori dari George R. Terry yaitu planning, 

organizing, actuating, dan controlling. Teori POAC tersebut selanjutnya akan 

digunakan peneliti untuk menjadi dasar dalam melakukan penelitian. Peneliti 

menggunakan teori POAC karena fungsi-fungsi di dalamnya mampu melihat 

fenomena yang terjadi pada manajemen KPU secara lebih luas dan mendalam 

sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. 
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a. Perencanaan 

 

 

1. Pengertian Perencanaan 

 

 

Menurut Hasibuan (2009: 91), perencanaan (planning) adalah fungsi dasar 

(fundamental) manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling 

pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. 

Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, karena 

adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada 

masa depan. Agar risiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, 

tindakan dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah 

masalah “memilih”, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai 

tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada.  

 

Robbins (1996: 5), mengatakan fungsi perencanaan meliputi mendefinisikan 

tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan 

dan mengembangkan suatu hierarkhi rencana yang menyeluruh untuk memadukan 

dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan.  

 

Menurut Certo dalam Zakiyudin (2013: 19), perencanaan adalah proses penentuan 

bagaimana sistem manajemen (organisasi) akan mencapai atau merealisasikan 

tujuannya. Dalam istilah lain yang lebih formal, perencanaan diartikan sebagai 

pengembangan program aksi (tindakan) sistematis yang di arahkan pada 

tercapainya tujuan bisnis yang disepakati melalui proses analisis, evaluasi dan 

pemilihan di antara peluang-peluang yang diramalkan akan muncul. 
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Menurut Sutarno (2012: 7), pada hakikatnya perencanaan merupakan proses 

pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau 

tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Proses ini 

memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan dimana 

suatu kegiatan perlu dilakukan.  

 

Koontz dan Cyril dalam Hasibuan (2009: 92),”Planning is function of a manager 

which the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, an 

programs”. Artinya: Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang 

berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-

prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. 

 

Menurut  Terry (2014: 46), mengatakan,”Perencanaan merupakan pemilihan dan 

menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam 

membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi melalui 

pengambilan keputusan bersama, menetapkan strategi organisasi secara 

tersistematis guna mencapai tujuan organisasi di masa depan. 

 

2. Tujuan Perencanaan 

 

 

Suatu perencanaan yang baik memiliki tujuan-tujuan di dalamnya. Tanpa tujuan, 

maka perencanaan tidak akan memiliki manfaat. Berikut ini adalah tujuan 

perencanaan menurut Hasibuan (2009: 95), yaitu: 
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a) Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan, 

prosedur dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan 

yang efektif dalam mencapai tujuan. 

b) Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis, karena 

semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan. 

c) Perencanaan adalah satu usaha untuk memperkecil risiko yang dihadapi 

pada masa yang akan datang. 

d) Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan 

bertujuan. 

e) Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang 

seluruh pekerjaan. 

f) Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukur hasil kerja. 

g) Perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian. 

h) Perencanaan merupakan usaha untuk menghindari mismanagement dalam 

penempatan karyawan. 

i) Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi. 

 

3. Jenis-jenis Rencana 

 

 

Menurut Anthony dalam Ranupandojo (1996: 23), perencanaan dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

a) Perencanaan Strategis yaitu suatu proses perencanaan dimana keputusan 

tentang tujuan organisasi akan dicapai melalui pengelolaan sumber-

sumber daya dan dana yang dimiliki, didasarkan pada kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 
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b) Perencanaan untuk mengendalikan manajemen yaitu suatu proses 

perencanaan dimana manajer bertanggung jawab bahwa penggunaan 

sumber-sumber daya dan dana digunakan seefektif dan seefisien mungkin 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

c) Perencanaan operasional yaitu suatu proses dimana usaha melaksanakan 

kegiatan tertentu dijamin seefektif dan seefisien mungkin. 

 

Menurut Hasibuan (2009: 95), jenis-jenis rencana terdiri dari: a) Tujuan 

(Objective); b) Kebijaksanaan (Policy); c) Prosedur; d) Rule; e) Program;              

f) Budget; g) Metode; h) Strategi. 

 

4. Proses Perencanaan 

 

Menurut Silalahi (2011: 155), sebagai suatu proses maka perencanaan efektif dan 

efisien dapat diwujudkan jika dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Tetapkan Tujuan 

Menurut Silalahi (2011: 155), langkah pertama dari proses rencana ialah 

menetapkan tujuan organisasional. Tujuan yang jelas membuat organisasi 

menjadi lebih efektif dan efisien karena manajer dan karyawan menjadi 

lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan lebih efektif dan 

efisien memanfaatkan sumber-sumber. 

b. Formulasi Rencana Strategi 

Menurut Silalahi (2011: 164), formulasi strategi melibatkan manajer 

dalam menganalisa situasi terakhir dari suatu organisasi dan kemudian 

mengembangkan strategi untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut. 

Rencana strategis harus jelas, simpel, pernyataan yang dapat diukur dari 
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hasil akhir yang spesifik yang organisasi harapkan capai melalui usaha-

usaha organisasi dalam tiga hingga lima tahun mendatang. 

c. Kembangkan Rencana Operasional 

Menurut Silalahi (2011: 169), rencana strategis dikembangkan menjadi 

rencana operasional, terkadang disebut rencana taktis atau rencana 

tindakan. Suatu rencana operasional ialah suatu rencana dari lingkup 

terbatas yang menekankan kegiatan dan sumber-sumber yang diperlukan 

untuk melaksanakan rencana-rencana strategis. Tujuan rencana 

operasional adalah membantu melaksanakan rencana strategis, mengatur 

tanggung jawab orang untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka 

pendek dan apa yang mereka butuhkan untuk mengerjakan dan bagaimana 

mereka mencapai tujuan itu.  

d. Implementasi dan Evaluasi Rencana 

Menurut Silalahi (2011: 174), rencana strategis harus diimplementasikan 

dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Untuk itu strategi harus 

diterjemahkan ke dalam tindakan dan petunjuk untuk bertindak bagi 

bagian atau unit atau departemen dan anggota organisasi. Rencana 

diimplementasikan melalui kegiatan pengorganisasian, pengadaan sumber 

daya, komunikasi, kepemimpinan, motivasi dan pengendalian. 

Implementasi rencana harus dievaluasi. Manajer secara reguler memeriksa 

perkembangan rencana strategi. Melalui evaluasi bukan saja diketahui 

capaian dari rencana melainkan juga hambatan-hambatan atas pencapaian 

rencana. 
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b. Pengorganisasian 

 

 

1. Pengertian Pengorganisasian 

 

 

Menurut Hasibuan (2009: 118), Fungsi pengorganisasian (organizing=pembagian 

kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun 

harus direncanakan. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan 

suatu proses yang dinamis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan 

pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan 

membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-

departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan. Organizing berasal 

dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang 

diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh 

hubungan terhadap keseluruhannya.  

 

Menurut Robbin (1996: 5), pengorganisasian mencakup penetapan tugas-tugas 

yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu 

dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dimana keputusan harus diambil. 

 

Terry dalam Wiludjeng (2007: 92), mengatakan,”Organizing is the establishing of 

effective behavioral relationship among persons so that they may work together 

efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given 

environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective”. 

Artinya, Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan 

kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama 

secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 
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melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna 

mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

pengorganisasian adalah proses penetapan tugas-tugas melalui pembagian tugas, 

sehingga setiap individu dalam kelompok organisasi dapat saling bekerjasama 

untuk mencapai suatu tujuan. 

 

2. Proses Pengorganisasian 

 

Menurut Silalahi (2011: 189), untuk menghasilkan struktur organisasi yang efektif 

dan efisien, maka setiap pengorganisasian harus mengikuti sekuensi tahap-tahap 

dalam pengorganisasian sebagai berikut: 

a. Pembagian Kerja 

Menurut Silalahi (2011: 190), menetapkan pekerjaan-pekerjaan esensial 

untuk dikerjakan. Ini disebut pembagian kerja. Pembagian kerja adalah 

kegiatan mengurai pekerjaan dalam satuan-satuan tugas yang 

terspesialisasi sehingga tiap orang anggota organisasi mengerjakan dan 

bertanggung jawab melaksanakan seperangkat tugas yang terbatas, bukan 

keseluruhan tugas.  

b. Departementalisasi 

Menurut Silalahi (2011: 198), departementalisasi adalah satu metode 

untuk membagi dan mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit-unit 

organisasi yang terpisah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugas-tugas tertentu.  
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c. Distribusi Otoritas 

Menurut Silalahi (2011: 203), mendistribusi otoritas kepada unit-unit dan 

di antara individu-individu. Ini disebut distribusi otoritas atau 

pengelompokan otoritas. Kejelasan otoritas untuk tiap departemen atau 

unit organisasi dan orang penting untuk pelaksanaan tugas.  

d. Koordinasi 

Menurut Silalahi (2011: 217), mengintegrasi semua orang, tugas-tugas dan 

aktivitas. Ini disebut koordinasi. Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-

kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu 

bekerja ke arah tujuan bersama. 

 

c. Pengarahan 

 

 

1. Pengertian Pengarahan 

 

 

Menurut Hasibuan (2009: 183), fungsi pengarahan (actuating) adalah fungsi 

manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi 

ini baru dapat dijalankan setelah rencana, organisasi dan karyawan ada. 

Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan 

bekerja selektif dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

Terry dalam Hasibuan (2009: 183), mengatakan,”Actuating is setting all members 

of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and 

keeping with the managerial planning and organizing efforts”. Artinya, 

pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan 

bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan 
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dan usaha-usaha pengorganisasian. Sedangkan Reinecke dan Schoell dalam 

Ranupandojo (1996: 101), mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong 

bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengarahan 

adalah suatu proses mengarahkan karyawan atau anggota organisasi agar dapat 

bekerjasama dengan kelompok dengan memberikan dorongan-dorongan sehingga 

karyawan atau anggota menjadi lebih semangat dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

2. Tujuan Pengarahan 

 

Menurut Yahya (2006: 111), secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai 

pada setiap organisasi adalah sebagai berikut: a) Menjamin kontinuitas 

perusahaan (organisasi); b) Membudayakan prosedur standar; c) Menghindari 

kemangkiran yang tak berarti; d) Membina disiplin kerja; e) Membina motivasi 

terarah. 

 

3. Proses Pengarahan 

Suatu pengarahan memiliki proses, berikut ini adalah tahap-tahap proses 

pengarahan: 

a. Komunikasi 

Menurut Silalahi (2011: 270), komunikasi merupakan proses yang 

menghubungkan berbagai komponen-komponen dari organisasi secara 

bersama baik secara vertikal maupun horisontal dan diagonal. Komunikasi 

ialah pertukaran (penyampaian dan penerimaan) informasi antara pengirim 

dan penerima (orang atau tempat) sehingga ada saling pengertian karena 

memiliki makna yang sama tentang pesan yang dikirim dan diterima.  
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b. Kepemimpinan 

Menurut Silalahi (2011: 310), kepemimpinan adalah tindakan 

memengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang ke arah 

pencapaian tujuan-tujuan. Dalam perspektif manajemen, kepemimpinan 

adalah hubungan pengaruh antara manajer dan karyawan untuk mencapai 

tujuan organisasional dalam situasi tertentu. 

c. Motivasi 

Menurut Silalahi (2011: 352), dalam konteks organisasional, pemotivasian 

dapat didefinisikan sebagai pemberian motif-motif sebagai pendorong agar 

orang berusaha untuk mencapai tujuan organisasional. Pemotivasian 

merupakan fungsi utama yang harus dijalankan oleh manajer pada level 

apapun untuk mendorong agar pegawai bekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pentingnya motivasi, menurut Silalahi (2011: 355), motivasi 

dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan 

atau bawahan. Sebab efektivitas karyawan dengan asumsi mereka 

memiliki peluang untuk kinerja yang baik dan memiliki kemampuan yang 

diperlukan antara lain tergantung pada motivasi. Contoh dari tanda-tanda 

motivasi adalah: kinerja tinggi, dan konsistensi mencapai hasil, antusiasme 

atau semangat besar, kemauan individu menerima tanggung jawab dan 

kemauan baik individu dan  tim mengakomodasi keperluan perubahan. 
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d. Pengendalian 

 

 

1. Pengertian Pengendalian 

 

 

Menurut Hasibuan (2009: 241), fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi 

terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan 

pelaksanaan proses manajemen. Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi 

perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan yang saling mengisi, karena: 

a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncakan 

b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. 

c) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah 

pengendalian atau penilaian dilakukan 

 

Dengan demikian peranan pengendalian sangat menentukan baik atau tidaknya 

pelaksanaan suatu rencana. 

 

Strong dalam Hasibuan (2009: 241), mengatakan,”controlling is the  process of 

regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its 

plans”. Artinya, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam 

suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam 

rencana. 

 

Terry dalam Hasibuan (2009: 242), mengatakan,”Controlling can be defined as 

the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what 

is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if 

necessary applying corrective measure so that performance takes place according 

to plans, that is, in conformity with the standard”. Artinya, pengendalian dapat 
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didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa 

yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu 

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana 

yaitu selaras dengan standar. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengendalian 

adalah proses pengaturan atau mengendalikan berbagai faktor di dalam organisasi 

agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan proses perbaikan apabila terdapat 

penyimpangan antara rencana dan tujuan. 

 

2. Tujuan Pengendalian 

 

 

Menurut Hasibuan (2009: 242), tujuan pengendalian adalah sebagai berikut: 

a) Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dari rencana. 

b) Melakukan tindakan perbaikan (corrective),  jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan (deviasi). 

c) Agar tujuan yang dihasilkan sesuai rencananya. 

 

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha 

untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika 

terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengendalian dilakukan sebelum proses, saat 

proses, dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui. 

 

3. Elemen Dasar dalam Proses Pengendalian 

 

Menurut Silalahi (2011: 386-388), elemen dasar dalam proses pengendalian  

terbagi ke dalam empat bagian yaitu: 



26 
 

a. Tetapkan Standar 

Standar adalah satu kriteria tentang hasil yang diinginkan atau peristiwa 

yang diharapkan dengan mana manajer dapat membandingkan 

subsekuensi kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja, atau perubahan yang 

terjadi dalam pencapaian tujuan. Dua tipe standar yang diakui ialah 

standar keluaran (output standards) dan standar masukan (input 

standards). Standar keluaran mengukur hasil kinerja berupa kuantitas, 

kualitas, biaya dan waktu. Sebaliknya standar masukan mengukur usaha-

usaha kerja yaitu pelaksanaan tugas. 

b. Ukur Kinerja Aktual 

Pada tahap kedua, manajer memonitor dan mengukur kinerja atau tampilan 

kerja aktual. Kinerja yang diukur dapat berupa kinerja individu, kinerja 

kelompok dan kinerja organisasi. Kinerja dapat diukur perjam, perhari, 

perminggu, perbulan, pertriwulan, persemester atau pertahun sesuai 

dengan kebutuhan. 

c. Bandingkan Kinerja Aktual 

Tahap ketiga ialah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. 

Untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti yang digunakan sebagai 

ukuran yang akan diperbandingkan. Membandingkan kinerja aktual 

dengan kinerja yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

kinerja aktual lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari kinerja yang 

diharapkan. Hasil dari membandingkan kinerja aktual dan standar 

mengarah pada dua kemunginan; pertama, secara signifikan konsisten 
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dengan standar atau lebih; dan kedua, secara signifikan berada di bawah 

standar. 

d. Ambil Tindakan Perbaikan atau Penyesuaian 

Tahap terakhir dalam proses pengendalian adalah mengambil tindakan 

manajerial, mungkin perbaikan atau pengembangan. Tindakan yang 

diambil apakah perbaikan atau penyesuaian tergantung pada hasil 

membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan. Derajat 

perbedaan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan akan 

menentukan derajat tindakan perbaikan atau penyesuaian atau menentukan 

kebutuhan untuk tindakan. 

 

B. Tinjauan Tentang Aksesibilitas 

 

Menurut Black dalam Dari (2014: 33), aksesibilitas adalah suatu ukuran 

kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain, 

dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi. Sementara 

itu, menurut Lynch dalam sumber dan halaman yang sama, aksesibilitas adalah 

memperhatikan kemampuan seseorang menuju ke tempat orang lain, ke tempat 

kegiatan, ke sumber daya yang ada, ke tempat pelayanan, ke tempat informasi 

atau ke tempat yang lain. Selanjutnya masih dalam sumber dan halaman yang 

sama, Carr mengungkapkan bahwa aksesibilitas termasuk hak seseorang dalam 

ruang publik. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memasuki suatu ruang 

tergantung pada fungsi ruang tersebut (Ibid., hlm. 33).  
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Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 

Cacat Pasal 1 butir 4 menyatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang 

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

aksesibilitas merupakan suatu bentuk kemudahan-kemudahan yang diberikan 

kepada penyandang disabilitas untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain 

dan kemudahan dalam memanfaatkan sumber daya publik yang merupakan hak-

nya guna mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. 

 

C. Penyandang Disabilitias 

 

 

1. Pengertian Disabilitas 

 

 

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997  tentang 

penyandang cacat, menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang 

yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, 

yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik; b) penyandang cacat mental; c) 

penyandang cacat fisik dan mental. Menurut buku „Pedoman Pelaksanaan 

Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat‟, penyandang 

disabilitas adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan 

dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan 

efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. 
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Menurut website id.wikipedia.org yang diakses pada 15 Agustus 2015 pukul 

21:33 WIB, Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, 

keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah 

masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah 

kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, 

sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu 

dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah 

fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh 

seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. 

 

2. Klasifikasi Penyandang Disabilitas 

 

Penyandang disabilitas memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan jenis kecacatan 

yang diderita. Berikut adalah klasifikasi penyandang disabilitas yang dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Tabel 3. Klasifikasi Penyandang Disabilitas 

 

Tipe Nama Jenis Disabilitas Pengertian 

A Tuna netra Disabilitas fisik Tidak dapat melihat; buta 

B Tuna rungu/wicara Disabilitas fisik Tidak dapat mendengar dan 

kurang dalam mendengar; tuli, 

tidak dapat berbicara 

C Tuna daksa Disabilitas fisik Cacat tubuh, pengguna kursi roda 

D Mental Retardasi Disabilitas mental Cacat mental, keterbelakangan 

mental 

E Mental Psykotik Disabilitas mental Gangguan mental berat; gila 

F Tuna ganda Disabilitas ganda Penderita cacat lebih dari satu 

kecacatan 

Sumber:diolah oleh peneliti, 2016. 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat enam klasifikasi penyandang disabilitas yang 

terdiri atas tuna netra, tuna rungu atau tuna wicara, tuna daksa, mental retardasi, 

mental psykotik dan tuna ganda. Penyandang disabilitas yang terdiri atas berbagai 
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klasifikasi memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga 

memerlukan perhatian yang khusus terutama dalam hal aksesibilitas. 

D. Kerangka Pemikiran 

 

KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

penyelenggara pemilu dengan baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

untuk ikut bersama-sama memilih calon pemimpin baru. Setiap warga negara 

memiliki hak untuk ikut andil di dalam proses pemilu tidak terkecuali pilkada baik 

tingkat kota maupun kabupaten. Peran KPU sangat diperlukan dalam 

meningkatkan perolehan suara agar tidak ada lagi pemilih yang tidak ikut 

berpartisipasi dalam pemilu (golongan putih atau golput). Partisipasi masyarakat 

di dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah penting, tidak terkecuali partisipasi 

dari masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak 

yang sama di dalam proses pemilihan dengan manusia normal lainnya. KPU 

sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk dapat memberikan 

kesempatan yang setara kepada penyandang disabilitas untuk dapat ikut 

berpartisipasi dalam pemilu terutama dalam hal aksesibilitas.  

 

Ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas merupakan suatu 

hal yang harus ditangani oleh KPU dengan memberikan kemudahan-kemudahan 

dalam setiap proses pemilu melalui kemudahan aksesibilitas tersebut sehingga 

peran penyandang disabilitas dalam pemilu menjadi setara dengan manusia yang 

tidak memiliki kecacatan. Namun sampai saat ini masih kurang maksimalnya 

perlakuan bagi penyandang disabilitas baik di dalam proses pendataan daftar 

pemilih hingga pelaksanaan pemilu berlangsung.  
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Kurang maksimalnya perlakuan kesetaraan dalam akses bagi penyandang 

disabilitas menjadi pekerjaan rumah bagi KPU untuk memperbaiki manajemen 

lembaganya. Manajemen yang baik tentunya akan melahirkan hasil yang baik 

pula sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. KPU harus bisa memperbaiki 

kembali manajemennya agar kekurang maksimalan akses pada penyandang 

disabilitas dapat diminimalisir. Selanjutnya manajemen yang baik dari KPU 

diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam 

pemilu terutama dalam pilkada serentak 2015. 

 

Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah oleh Peneliti 

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam  

Pilkada Belum Maksimal 

PKPU Nomor 3 Tahun 2009 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2013 

 

KPU Kota Bandar Lampung 

Manajemen KPU: Planning, Organizing, Actuating, Controlling  
menurut George R. Terry 

Meningkatnya Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pilkada. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong (2013:4), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti memilih penelitian ini 

karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak 

mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat 

bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen organisasi KPU untuk 

meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada serentak 2015. 

Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu 

gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu 

secara terperinci.  

 

Di dalam penelitian kualitatif,  data yang dikumpulkan adalah data yang berupa 

kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa 

naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi atau pun  dokumen 

resmi lainnya.  
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B. Fokus Penelitian 

 

Penelitian kualitatif harus memperhatikan masalah dan fokus penelitian. Fokus 

memberikan suatu batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, 

sehingga penelitian akan terfokus untuk memahami masalah-masalah yang 

menjadi tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 287), gejala dalam penelitian 

kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga 

penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan pada 

variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi 

aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi 

secara sinergis. Penelitian kualitatif memiliki masalah yang luas, sehingga perlu 

dilakukan pembatasan masalah oleh peneliti dengan membatasi satu atau lebih 

variabel. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang 

berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Creswell dalam Tresiana 

(2013:39), topik atau fokus merupakan ‘konsep utama’ yang dibahas dalam suatu 

penelitian ilmiah. Topik atau fokus dapat saja muncul dari tinjauan literatur, 

dianjurkan oleh rekan, peneliti atau dikembangkan melalui pengalaman nyata. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis manajemen organisasi KPU Kota Bandar 

Lampung untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada 

serentak 2015 menggunakan analisis pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

organisasi menurut Terry yang meliputi (planning, organizing, actuating, 

controlling).  
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1. Perencanaan (Planning) 

Menurut  Terry (2014: 46), perencanaan merupakan pemilihan dan 

menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan 

dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan 

memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terdapat 

beberapa proses dalam perencanaan yaitu: 

a. Tetapkan Tujuan, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung 

menetapkan tujuan tentang peningkatan aksesibilitas penyandang 

disabilitas pada pilkada serentak 2015. 

b. Formulasi Rencana Strategi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar 

Lampung memformulasikan tujuan ke dalam rencana strategis tentang 

peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada serentak 

2015. 

c. Kembangkan Rencana Operasional, yaitu bagaimana KPU Kota 

Bandar Lampung melakukan langkah pengembangan rencana strategis 

melalui rencana-rencana operasional tentang peningkatan aksesibilitas 

penyandang disabilitas pada pilkada serentak 2015. 

d. Implementasi dan Evaluasi Rencana, yaitu bagaimana KPU Kota 

Bandar Lampung mengimplementasikan dan mengevaluasi rencana 

peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada serentak 

2015. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Menurut Terry dalam Wiludjeng (2007: 92),  pengorganisasian adalah 

tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara 
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orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan 

dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan 

tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai 

tujuan atau sasaran tertentu. Terdapat beberapa proses dalam 

pengorganisasian yaitu: 

a. Pembagian Kerja, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung 

melakukan spesialisasi kerja terhadap sumberdaya untuk meningkatkan 

aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada serentak 2015. 

b. Departementalisasi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung 

melakukan pembagian atau pengelompokan kerja ke dalam unit atau 

divisi untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada 

pilkada serentak 2015. 

c. Distribusi Otoritas, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung 

menyalurkan kewenangan otoritas kepada anggota tentang peningkatan 

aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada serentak 2015. 

d. Koordinasi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar menjalin koordinasi 

untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada 

serentak 2015. 

3. Pengarahan (Actuating) 

Terry dalam Hasibuan (2009: 183), pengarahan adalah membuat semua 

anggota kelompok, agar mau bekerjasama dan bekerja ikhlas serta 

bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-

usaha pengorganisasian. Terdapat beberapa proses dalam pengarahan 

yaitu: 
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a. Komunikasi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung menjalin 

komunikasi dalam peningkatan aksesibilitas penyadang disabilitas 

pada pilkada serentak 2015. 

b. Kepemimpinan, yaitu bagaimana kepemimpinan KPU Kota Bandar 

Lampung dalam meningkatkan aksesibilitas penyadang disabilitas 

pada pilkada serentak 2015. 

c. Motivasi, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung melakukan 

pemotivasian untuk meningkatkan aksesibilitas penyadang disabilitas 

pada pilkada serentak 2015. 

4. Pengendalian (Controlling) 

Terry dalam Hasibuan (2009: 242), pengendalian dapat didefinisikan 

sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang 

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila 

perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Terdapat beberapa proses 

dalam pengendalian yaitu: 

a. Tetapkan Standar, yaitu bagaimana KPU Kota Bandar Lampung 

melakukan penetapan standar terhadap peningkatan aksesibilitas 

penyandang disabilitas pada pilkada serentak 2015. 

b. Ukuran Kinerja Aktual, bagaimana KPU Kota Bandar Lampung 

melakukan pengukuran kinerja terhadap peningkatan aksesibilitas 

penyandang disabilitas pada pilkada serentak 2015. 

c. Bandingkan Kinerja Aktual dan Standar, yaitu bagaiamana KPU Kota 

Bandar Lampung melakukan perbandingan kinerja terhadap standar 
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kerja dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada 

pilkada serentak 2015. 

d. Ambil Tindakan Perbaikan atau Penyesuaian, yaitu bagaimana 

tindakan KPU Kota Bandar Lampung terhadap hasil evaluasi 

peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada serentak 

2015. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Bandar Lampung dengan unit analisis di 

Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Alasan dari pemilihan lokasi di 

KPU Kota Bandar Lampung adalah karena KPU Kota Bandar Lampung sebagai 

penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu terutama pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai penyelenggara pemilu KPU 

memiliki tugas untuk meningkatkan jumlah pemilih di dalam setiap pemilu tidak 

terkecuali bagi penyandang disabilitas. Selain sebagai penyelenggara pemilu, 

KPU Kota Bandar Lampung  yang berada di pusat Ibu Kota merupakan contoh 

bagi KPU Kabupaten dalam membangun demokrasi yang menyeluruh kepada 

setiap masyarakat juga kepada masyarakat disabilitas. Selain itu pemilihan 

Kecamatan Langkapura sebagai unit analisis karena Kecamatan Langkapura 

berhasil memperoleh penghargaan kategori Kinerja dan Profesionalitas dari KPU 

Kota Bandar Lampung. Jarak yang terjangkau mempermudah peneliti di dalam 

proses penelitian dan pencarian data menjadikan peneliti tertarik untuk 

menjadikan KPU Kota Bandar Lampung dengan unit analisis Kecamatan 

Langkapura sebagai lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 
 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian 

maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian kualitatif adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan (Moleong, 2013:190). Teknik ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen organisasi 

KPU untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada 

serentak 2015. 

2. Teknik Dokumentasi 

Sugiyono (2013: 326), menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 

dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

dokumen, profil KPU, tabel-tabel, foto dan hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh 

dari hasil wawancara.. 
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E. Informan Penelitian 
 

Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan informasi-informasi dan data yang akurat. 

Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah dengan 

menentukan terlebih dahulu informan penelitian. Pemilihan informan dalam 

penelitian ini adalah dengan disengaja dan bersifat tidak acak serta dipilih 

berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu pihak-pihak yang memahami tentang 

manajemen organisasi dan disabilitas. Ada pun informan yang menjadi 

narasumber dalam penelitian ini adalah:  

Tabel 4. Informan Penelitian 

 

No Nama Informan Waktu 

1 Fauzi Heri, ST., SH. 
Ketua Komisioner KPU Kota 

Bandar Lampung 
25 Juli 2016 

2 
Fadilasari, S,Sos. 

MH. 

Komisioner KPU Kota Bandar 

Lampung Divisi Pendidikan 

Pemilih, Sosialisasi dan 

Pemutakhiran Data 

18 Juli 2016 

3 Firmansyah 
Panitian Pemilihan Kecamatan 

(PPK) Kecamatan Langkapura 
09 Agustus 2016 

4 Susanti 

Anggota Panitia Pemungutan 

Suara (PPS) Bagian Logistik 

Kecamatan Langkapura 

22 Agustus 2016 

5 Syamsu Rizal 

Ketua Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS) Swadaya X 

TPS XI Kelurahan Gunung 

Terang, Kecamatan 

Langkapura 

30 Agustus 2016 

6 Supron Ridisno 

Ketua Pusat Pemilihan Umum 

Akses Penyandang Cacat 

(PPUA-PENCA) Lampung 

dan Penyandang Tuna Netra 

01 September 2016 

7 Dewi Trisula 

Anggota PPUA-PENCA 

bagian Advokasi dan 

Penyandang Tuna Netra 

01 September 2016 

8 Januaripno 
Penyandang Tuna Rungu dan 

Tuna Wicara 
05 September 2016 

9 Maryanti Penyandang Tuna Daksa 03 September 2016 

10 Emiliawati Masyarakat Umum 05 September 2016 

11 Anggara Kusuma Masyarakat Umum 06 September 2016 

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2016 
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Pemilihan beberapa informan di atas sebagai narasumber dikarenakan memiliki 

sumber informasi yang akurat sesuai dengan data yang akan diteliti.   

 

F. Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2013:248), 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.  

 

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles 

dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 334),  

mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data : 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bidang fungsi 

manajemen (planning, organizing, actuating, controlling), dengan meneliti 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan hingga pengendalian KPU dalam 

meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada serentak 

2015. Peneliti akan membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, 
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yaitu mengambil dan mencatat informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan 

konteks penelitian dan membuang kata-kata yang tidak perlu sehingga 

didapatkan inti kalimatnya saja, namun tetap sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh informan. Kemudian abstraksi tersebut disatukan untuk 

memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data 

adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan 

dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi 

sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan 

memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan 

sederhana yang disebut subtema yang diakhiri dengan memberikan kode dari 

subtema dengan wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Data-data dari 

KPU Kota Bandar Lampung yang telah direduksi kemudian akan diolah 

menjadi teks naratif yang telah tersusun rapih agar memudahkan dalam 

proses penarikan kesimpulan. 

3. Verifikasi atau penyimpulan Data 

 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini peneliti akan 
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mengungkapkan sebuah kesimpulan mengenai manajemen organisasi KPU 

Kota Bandar Lampung, terutama pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

planning, organizing, actuating dan controlling.  

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Menurut Emzir (2011: 78), teknik keabsahan data adalah merujuk pada masalah 

kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek 

penelitian. Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu 

sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi 

aktivitas manusia.  

 

Menurut Lincoln dan Guba dalam Emzir (2011: 79), ada empat kriteria untuk 

menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Kredibilitas  

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah 

kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian 

tersebut. Dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari 

sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat 

menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk 

meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, 

ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus 

negatif dan member checking. 
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Menutur Emzir (2011: 82), ada tiga bentuk yang biasa digunakan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu: 

a. Triangulation, adalah proses penguatan bukti-bukti dari individu-

individu yang berbeda, jenis data dalam deskripsi dan tema-tema 

dalam penelitian kualitatif. Peneliti menguji setiap sumber informasi 

dan bukti-bukti temuan untuk mendukung sebuah tema. Hal ini 

menjadi jaminan bahwa studi akan menjadi akurat karena informasi 

berasal dari berbagai sumber informasi, individu atau proses. Dalam 

cara ini, peneliti terdorong untuk mengembangkan suatu laporan yang 

akurat dan kredibel. Dengan menggunakan cara triangulasi, peneliti 

akan meminta data atau informasi tidak hanya dari satu informan 

melainkan beberapa informan yang terdiri dari Komisioner KPU Kota 

Bandar Lampung, Organ-organ KPU Kota Bandar Lampung, Ketua 

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA-PENCA) 

Lampung, Anggota PPUA-PENCA dan masyarakat penyandang 

disabilitas serta masyarakat umum, serta membandingkannya dengan 

data berupa dokumentasi. 

b. Member Checking, adalah suatu proses dimana peneliti bertanya 

kepada seseorang atau lebih partisipan dalam studi untuk mengecek 

keakuratan dan keterangan tersebut. Pengecekan ini melibatkan 

pengambilan temuan kembali kepada partisipan dan menanyakan 

kepada mereka (secara tertulis atau lisan) tentang akurasi dari laporan 

tersebut. 
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c. Auditing, adalah dimana peneliti hadir atau absen pelayanan dari 

seorang individu dari luar studi untuk me-review berbagai aspek 

penelitian. Proses auditing akan me-review proyek dan menulis atau 

mengomunikasikan suatu evaluasi tentang studi. Audit ini mungkin 

muncul selama dan pada kesimpulan dari sebuah studi. 

2. Transferabilitas (Transferrability) 

Kriteria tranferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian 

kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau 

seting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif, tranferabilitas adalah 

tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti 

kualitatif dapat meningkatkan tranferabilitas dengan melakukan suatu 

pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang 

menjadi sentral pada penelitian tersebut. Agar orang lain dapat memahami 

hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat diterapkan, maka pembuatan 

laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

3. Dependabilitas  

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan 

konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian 

bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

seting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi 

cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut. 

4. Konfirmabilitas (Confirmability) 

Kriteria konfirmabilitas atau objektivitas menurut Emzir (2011: 81), 

adalah merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat 
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dikonfirmasikan oleh orang lain. Setelah melakukan penelitian, seseorang 

dapat melakukan audit data yang menguji pengumpulan data dan prosedur 

analisis dan membuat penilaian tentang kemungkinan distorsi dan bias.  

 

Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik kredibilitas sebagaimana disebutkan oleh Emzir (2011: 82), 

yang triangulation (triangulasi) dan auditing. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung 

 

 

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan momentum bagi setiap Negara dalam 

pengejawantahan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di Negaranya. 

Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya, pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan 

(kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui 

wakilnya representative democracy adalah melalui pemilu dan untuk 

menyelenggarakan pemilu dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada awal 

dibentuknya (Tahun 1999-2001) berdasarkan keputusan presiden (keppres) 

Nomor 16 Tahun 1999, KPU terdiri atas anggota-anggota dari partai politik dan 

elemen pemerintah yang dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Satu tahun setelah 

penyelenggaraan pemilu tahun 1999 tersebut, pemerintah bersama dewan 

perwakilan rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. 

Dimana perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2004 
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dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan 

nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang KPU 

saat ini sehingga komisioner KPU dipilih dari orang-orang yang independen dan 

nonpartisan. 

 

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU 

masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para 

fungsionaris partai peserta pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu sangat didasari 

oleh kepentingan (interest), sehingga sering terjadi deadlock dalam pengambilan 

keputusan. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan karena sebagai lembaga 

penyelenggara pemilu, KPU seharusnya bebas dari tekanan kepentingan dan 

intervensi partai politik maupun pemerintah. 

 

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu tahun 2004, muncul 

pemikiran untuk lebih meningkatkan kualitas pemilu dan atas usul inisiatif 

anggota DPR RI maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang 

kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian pemilu dilaksanakan oleh suatu KPU 

yang bersifat nasional, tetap, terstruktur dan mandiri. 

 

B. Selayang Pandang KPU Kota Bandar Lampung 

 

KPU Kota Bandar Lampung dibentuk pada tahun 2003. Pada awal 

pembentukannya KPU Kota Bandar Lampung masih terdiri dari satu orang 

Sekretaris dan dibantu oleh tiga orang kasubbag, yaitu: 
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1. Kasubbag Umum dan Logistik 

2. Kasubbag Teknis dan Hupmas 

3. Kasubbag Hukum 

 

Pegawai KPU Kota Bandar Lampung pada saat itu adalah PNS yang berasal dari 

Dinas Kesbangpol dari instansi terkait lainnya. Sekretaris Jenderal KPU 

mengadakan rekrutmen pegawai organik (pegawai pusat), yang kemudian di 

tempatkan pada Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung. 

 

C. Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung 

 

1. Visi: 

Terwujudnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara pemilu 

yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel 

untuk mewujudkan pemilu yang jurdil dan bermartabat. 

2. Misi: 

a. Membangun lembaga penyelenggaraan pemilu yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 

pemilu; 

b. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, 

Presiden dan Wakil Presidenng, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; 

c. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu dengan secara adil 

untuk menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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d. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif 

dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 

demokratis. 

 

D. Tujuan dan Sasaran 

 

1. Tujuan: 

a. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat 

dalam pemilu; 

b. Melaksanakan undang-undang dibidang politik secara murni dan 

konsekuen; 

c. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilu yang 

demokratis; 

d. Melaksanakan pemilu secara luber dan jurdil. 

2. Sasaran: 

a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam pemilu; 

b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas, 

tertib dan demokratis; 

c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilu calon 

anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden serta pejabat-

pejabat publik lain sesuai undang-undang; 

d. Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem 

administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja 

professional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem 

komunikasi dan teknologi informasi; 
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e. Tersedianya peta logistik pemilu dan pilkada yang memadai. 

 

E. Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung 

 

KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari dua unsur yaitu: 

1. Komisioner KPU yang terdiri dari lima orang yang dikoordinasi oleh satu 

orang ketua dan empat orang anggota. 

2. Unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bandar 

Lampung. 

 

Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, di mana komisioner 

melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat membantu 

komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan 

keuangan, personalia dan rumah tangga. 

 

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata 

kerja sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kota 

Bandar Lampung sebagai berikut: 

1. Sub Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia; 

2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 

3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas; 

4. Sub Bagian Hukum. 

 

F. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang uraian tugas staf 

pelaksana pada sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi dan sekretariat 
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KPU Kabupaten/Kota bagian ketiga pasal 61; tugas pokok dan fungsi dari staf 

pelaksana pada sekretariat KPU Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok, 

kewenangan dan kewajiban sebagai  berikut: 

1. Tugas Pokok: 

a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu; 

b. Memberikan dukungan teknis administratif; 

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu; 

d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan 

keputusan KPU; 

e. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa 

pemilu; 

f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU; dan 

g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Wewenang 

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 

pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang 

ditetapkan oleh KPU; 

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana 

dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

c. Mengangkat tenaga ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; 

dan 
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ANGGOTA 

 

FERY TRIATMOJO, SAN., 

MPA 

(Divisi Teknis Penyelenggara) 

ANGGOTA 

 

FADILASARI, S.Sos., 

MH 

(Divisi Pend. Pemilih, 

Sosialisasi Dan 

Pemutakhiran Data) 

ANGGOTA 

 

IKA KARTIKA, 

S.Pd.I 

(Divisi Sdm Dan 

Rumah Tangga) 

ANGGOTA 

 

DEDY TRIYADI, SE., SH 

(Divisi Logistik) 

d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Kewajiban 

a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 

b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan 

c. Mengelola barang invetaris KPU. 

 

G. Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung 

 

Ada pun struktur organisasi Komisioner KPU Kota Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

Gambar 2. Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Bandar Lampung 

 

Struktur Organisasi  

Komisioner KPU Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen KPU Kota Bandar Lampung 2014 

 

 

 

 

KETUA 

 
FAUZI HERI, ST., SH 

(Divisi Hukum) 
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KASUBBAG HUKUM 

 

 

MUSNAWI, SE 

KASUBBAG 

PROGRAM 

 

Dra. Hj. SUPRIHATIN 

KASUBBAG 

UMUM 

 

HARTINA ALAM, 

S.Sos 

KASUBBAG TEKNIS 

 

 

ISWANTO 

Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung 

 

Struktur Organisasi  

Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen KPU Kota Bandar Lampung 2014 

 

 

SEKRETARIS 

 

Drs. JAINUDDIN, M.IP 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, KPU Kota Bandar Lampung belum 

berhasil dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pilkada 

serentak 2015. Hal tersebut dapat tergambar dari hasil penelitian dan pembahasan 

sebagai berikut: 

a. Planning (Perencanaan) 

Berdasarkan proses perencanaan KPU, terdapat rencana-rencana peningkatan 

aksesibilitas yang belum terimplementasikan dengan baik oleh KPU Kota Bandar 

Lampung seperti penyebaran template yang tidak merata, sosialisasi yang tidak 

merata kepada penyandang disabilitas dan lain sebagainya, hal ini diakibatkan 

karena tidak validnya data jumlah penyandang disabilitas yang dimiliki KPU. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Berdasarkan proses pengorganisasian KPU, terdapat organ-organ KPU yang 

kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dalam 

peningkatan aksesibilitas seperti tidak melakukan sosialisasi tentang pemilu 

dilingkungan penyandang disabilitas. 
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c. Actuating (Pengarahan) 

Berdasarkan proses pengarahan, tidak adanya motivasi yang dikhususkan bagi 

peningkatan aksesibilitas dan tidak meratanya pemotivasian oleh pimpinan KPU 

kepada anggota di dalam memberikan motivasi terkait peningkatan aksesibilitas 

yang mengakibatkan kurang bergairahnya sebagian anggota dalam menjalankan 

tugas. 

d. Controlling (Pengendalian) 

Berdasarkan proses pengendalian KPU, terdapat masalah selama pilkada seperti 

tidak disediakannya template di TPS, penyandang disabilitas yang tidak didata 

kembali, kurang peka-nya panitia terhadap penyandang disabilitas, tidak 

meratanya sosialisasi dan lain sebagainya. Hal ini diakibatkan tidak adanya 

standar ukur kinerja dengan angka dan kurangnya pengawasan KPU dalam 

meningkatkan aksesibilitas. 

 

B. Saran 

 

Ada pun saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada KPU Kota Bandar 

Lampung, yaitu sebagai berikut:  

a. KPU sebaiknya menetapkan rencana secara lebih matang dan berupaya untuk 

mengimplementasikan setiap rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan rapat-rapat dengan melibatkan lebih intens 

penyandang disabilitas dan melakukan pendataan dimana saja terdapat 

disabilitas baik personal lembaga KPU atau pun bekerjasama dengan 

pemerintah serta dinas-dinas terkait, serta membuat persyaratan kualifikasi 

lebih tajam kepada jajaran organ-organ KPU agar lebih bertanggung jawab 
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terhadap tugas. Implementasi rencana membuktikan bahwa KPU tidak hanya 

sekedar membuat rencana, tetapi melakukan aksi nyata terhadap rencana.  

b. KPU sebaiknya memberikan sanksi-sanksi yang tegas terhadap anggota yang 

tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tupoksi, sehingga tidak ada lagi 

anggota yang dengan sengaja tidak menjalan tupoksi agar pencapaian tujuan 

dapat tercapai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan peringatan 

berupa teguran bila masih ringan dan pemecatan atau pemutusan hubungan 

kerjasama bila masih mengabaikan. 

c. KPU seharusnya lebih menghargai setiap anggota baik komisioner, staf atau 

pun organ-organnya dengan memberikan motivasi secara adil dan merata 

sesuai dengan kinerja yang diberikan, agar tidak terjadi kecemburuan yang 

mengakibatkan menurunnya kinerja organisasi. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melakukan pemilihan anggota terbaik disetiap tingkatan sehingga 

memberikan dorongan semangat yang lebih kepada setiap anggota dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

d. KPU sebaiknya menetapkan standar kinerja yang jelas terhadap setiap 

kegiatan yang telah direncanakan untuk mengukur kinerja organisasi berupa 

peningkatan, tetap atau penurunan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara membuat standar persentase dan target setiap kegiatan dalam bentuk 

tabel. Standar persentase dan target terhadap setiap kegiatan akan 

memudahkan KPU dalam mengukur dan mengendalikan serta 

membandingkan kinerja organisasi di masa lalu, saat ini dan di masa depan. 

Dengan menetapkan standar kinerja yang jelas, kinerja organisasi dapat 
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diukur dan dapat dibandingkan dengan standar kerja serta dapat dilakukan 

langkah-langkah berupa perbaikan atau pengembangan. 

e. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat ikut andil dalam 

peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilu. Hal ini dapat 

dilakukan dengan memberikan kontribusi berupa anggaran sebagai penunjang 

penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan juga kebijakan yang 

menjamin pemenuhan hak disabilitas dalam pemilu. 

f. Masyarakat penyandang disabilitas seharusnya lebih membuka diri dan 

bersikap aktif di dalam kepemiluan, sehingga tidak hanya mengandalkan 

KPU untuk turun tangan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mencari tahu informasi terkait pemilu dari berbagai media atau dari individu-

individu lain. 
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