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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Temanggung 

2.1.1 Wilayah Geografis Kabupaten Temanggung 

Kabupaten Temanggung terletak diantara 110º23' - 110º46'30" Bujur Timur 

sampai dengan 7º14' - 7º32'35" Lintang Selatan. Jarak terjauh dari Barat ke Timur 

adalah43,437 Km dan 34,375 Km dari Utara ke Selatan. Wilayah Kabupaten 

Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 -1450 

mdpl. Dengan keadaan tanah sekitar 50% dataran tinggi dan 50% dataran rendah. 

Bentuk Kabupaten Temanggung secara makro merupakan cekungan atau depresi, 

yaitu rendah di bagian tengah sedangkan sekelilingnya berbentuk pegunungan, bukit, 

atau gunung.  

Kabupaten Temanggung berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal dan 

Kabupaten Semarang di sisi utara, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang di 

sisi timur, Kabupaten Magelang di sisi selatan, dan Kabupaten Wonosobo di sisi 

baratnya. Peta kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2. 1   

Peta Wilayah Kabupaten Temanggung 

Sumber: https://temanggungkab.bps.go.id/ diakses 23 Januari 2019, pukul 11:32 

Luas wilayah kabupaten temanggung adalah 870,65 km2 (87.065 Ha) terbagi 

menjadi 20 kecamatan, dengan 266 desa, 23 kelurahan, 266 desa, 23 kelurahan, 1610 

rukun warga, 5389 rukun tetangga, 1568 dusun dan 1731 lingkungan. Masing-masing 

kecamatan di Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah dan karakteristik yang 

berbeda-beda. Pusat kegiatan pemerintahan, dan perdagangan berada di Kecamatan 

Temanggung, sebagai kecamatan yang merupakan ibukota Kabupaten Temanggung.  

Daftar nama kecamatan kabupaten Temanggung beserta luas wilayahnya bisa dilihat 

pada tabel 2.1 berikut ini: 
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Tabel 2. 1   

Daftar Kecamatan di Kabupaten Temanggung Beserta Luas Wilayah 

No Nama Kecamatan Luas Wilayah (Ha) 

1 Kecamatan Parakan 2.223 

2 Kecamatan Kledung 3.221 

3 Kecamatan Bansari 2.254 

4 Kecamatan Bulu 4.304 

5 Kecamatan Temanggung 3.339 

6 Kecamatan Tlogomulyo 2.484 

7 Kecamatan Tembarak 2.648 

8 Kecamatan Selopampang 1.729 

9 Kecamatan Kranggan 5.761 

10 Kecamatan Pringsurat 5.727 

11 Kecamatan Kaloran 6.392 

12 Kecamatan Kandangan 7.836 

13 Kecamatan Kedu 3.496 

14 Kecamatan Ngadirejo 5.331 

15 Kecamatan Jumo 2.932 

16 Kecamatan Gemawang 6.711 

17 Kecamatan Candiroto 5.994 

18 Kecamatan Bejen 6.884 

19 Kecamatan Tretep 3.365 

20 Kecamatan Wonoboyo 4.398 

Sumber: https://temanggungkab.bps.go.id/ diakses 23 Januari 2019, pukul 11:46 
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2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Temanggung 

Tahun 2017 penduduk Kabupaten Temanggung berjumlah 780.148 jiwa yang 

terdiri dari 392.856 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 387.292 jiwa berjenis kelamin 

perempuan.
47

 Wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi adalah 

kecamatan Temanggung dengan tingkat kepadatan sebesar 10.84% atau 2.464 km². 

Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun 2017, kabupaten Temanggung memiliki 

jumlah Kepala Keluarga sebanyak 244.546 jiwa, dan penduduk wajib KTP sebanyak 

591.360 jiwa.
48

  

2.1.3 Kondisi Politik dan Pemerintahan Kabupaten Temanggung 

Susunan pemerintahan Kabupaten Temanggung periode 2014–2019 terdiri dari 

bupati, wakil bupati, Sekretariat Daerah, Dinas/Instansi, Lembaga teknis daerah, Unit 

pelaksana teknis dinas/badan, kecamatan, desa/kelurahan dan Badan Usaha Milik 

Daerah. Sekretariat daerah dikomandoi oleh sekretaris daerah yang membawahi tiga 

asisten yaitu asisten Pemerintahan, asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra, 

serta asisten Administrasi. Wilayah administratif Kabupaten Temanggung adalah 20 

kecamatan dengan 23 kelurahan yang berada di wilayah kecamatan temanggung, 

kecamatan parakan, kecamatan kranggan dan kecamatan ngadirejo, sisa kecamatan 

lainya merupakan wilayah pedesaan yang dipimpin kepala desa. Pegawai negeri sipil 

                                                           
47

 Herman Susilo, Kabupaten Temanggung dalam Angka 2018(Temanggung: Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Temanggung, 2018) hal. 63 
48

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil “Data Jumlah Penduduk Kabupaten 

Temanggung” (dindukcapil.temanggungkab.go.id/data/jumlah_penduduk, diakses pada 29 

Januari 2019, 2019) 
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kabupaten temanggung tercatat sebanyak 7.213 orang dengan 3.937 orang memiliki 

latar belakang pendidikan sarjana dan 285 orang  berpendidikan terakhir SD. Aparat 

atau perangkat desa di Kabupaten Temanggung terdiri dari 263 orang kepala desa, 23 

orang lurah, 2.831 perangkat desa dan 2.252 orang anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD).   

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung periode 

2014 – 2018 diduduki oleh 45 anggota yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 14 

orang perempuan (31%). Persebaran fraksi yang yang menduduki kursi DPRD 

Kabupaten Temanggung antara lain adalah Golkar ,PDIP, PAN PD, PKB, Gerindra, 

Nasdem, Hanura, PPP. Jumlah fraksi yang mendapatkan kursi terbanyak adalah 

golkar dengan total sebanyak 8 anggota. Jumlah persidangan hingga akhir tahun 2017 

tercatat sebanyak 26 sidang paripurna, 1 sidang istimewa, 10 sidang banmus, 12 

sidang badan anggaran, 31 sidang panitia khusus  dan 5 sidang rapat pimpinan.  

2.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung 

2.2.1 Visi, misi, KPU Kabupaten Temanggung 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu 

lembaga penyelenggara pemilu memiliki visi sebagai berikut: 

“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.”  
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Selain Visi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung 

mempunyai misi sebagai penjabaran atas visi sekaligus menjadi pedoman 

pelaksanaan tugas dan wewenang agar mencapai tujuan bersama, adapun misi KPU 

Kabupaten Temanggung adalah: 

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan 

umum 

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 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 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, 

efisien dan efektif 

4. 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 

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 

demokratis. 
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2.2.2 Struktur organisasi KPU Kabupaten Temanggung 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (5) 

UUD 1945 adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri, serta bertanggung jawab kepada presiden, memiliki struktur organisasi, 

tugas dan kewajiban yang diemban dari setiap bagian dalam struktur organisasi 

tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Temanggung memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 

Gambar 2. 2   

Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Temanggung 

  

Sumber: dokumen KPU Kabupaten Temanggung, 2017 

Struktur organisasi KPU Kabupaten Temanggung pada saat pelaksanaan 

pilbup tahun 2018 seperti tercantum dalam gambar 2.2 diatas. Pada tahun 2018, KPU 

Kabupaten Temanggung melaksanakan pergantian Ketua dan Komisioner, sehingga 

periode tahun 2018 KPU Kabupaten Temanggung diketuai oleh Mukhammad Yusuf 
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Hasyim, M.Pd.I. Berdasarkan gambar 2.2, pembagian tugas masing – masing lapisan 

dalam struktur organisasi tersebut sebagai berikut: 

a) Ketua Komisi Pemillihan Umum memegang divisi Keuangan, Umum, Logistik 

dan Rumah Tangga. Ketua KPU Kabupaten Temanggung memiliki tugas: 

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pengarsipan 

2. Protokol dan Persidangan 

3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara 

4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan 

5. Peresmian Keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji 

6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu 

b) Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas : 

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi 

2. Verifikasi Partai Politik dan DPD 

3. Pencalonan Peserta Pemilu 

4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara 

5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan 

6.  Pelaporan Dana Kampanye 

7. PAW anggota DPRD 

c) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM 

mempunyai tugas : 

1. Sosialisai Kepemiluan 
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2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih 

3. Publikasi dan Kehumasan 

4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 

5. Pengelolahan Informasi dan Komunikasi 

6. Kerja sama antar lembaga 

7. PAW anggota KPU Kabupaten Temanggung 

8. Rekrutmen badan adhoc 

9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM 

10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi 

11. Diklat dan pengembangan SDM 

12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan 

13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM 

d) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas : 

1. Penyusunan program dan anggaran 

2. Evaluasi, Penelitian dang Pengkajian Kepemiluan 

3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran 

4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih 

5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu 

6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT 

7. Pengelolaan informasi 

8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional 
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9. Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPIP) 

e) Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas : 

1. Pembuatan Rancangan Keputusan 

2. Telaah dan Advokasi Hukum 

3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum 

4. Pengawasan dan pengendalian internal 

5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu 

6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik 

f) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung 

Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung di pimpin oleh seorang Sekretaris dan 

dalam mennjalankan tugas bertanggung jawab kepada KPU, adapun tugasnya sebagai 

berikut : 

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu 

2. Memberikan dukungan teknis administratif 

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelengarakan 

Pemilu 

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi 

5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 

Kabupaten/Kota 
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6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota 

7. Membantu penyusunan laporan penyelenggara kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota 

8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

Berdasarkan PKPU No. 6 tahun 2008, BAB V Pasal 181 Sekretariat KPU 

Kabupaten Temanggung terdiri atas: 

a) Subbagian Program dan Data  

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan 

mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan 

pemilu. Berdasarkan Keputusan Komisioner Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Temanggung tahun 2014, Kabupaten temanggung memiliki 

perbedaan dengan KPU daerah lainya untuk bagian tugas program dan data, 

sebab tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, bantuan, kerjasama 

antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih 

menjadi milik sub bagian program data dan bukan sub bagian Teknis, meski 

dalam pelaksanaanya selalu melibatkan setiap sub bagian. 

b) Subbagian Hukum  

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, 

pengkajian, dan penyelesaian sengketa hokum, penyuluhan peraturanyang 
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berkaitan dengan Pemilu dan penyiapanverifikasi factual peserta Pemilu, serta 

administrasi keuangan dan dana kampanye. 

c) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat  

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses 

administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten 

Temanggung, pengisian anggota DPRD Kabupaten Temanggung pasca pemilu, 

penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih 

Pemilu anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

d) Subbagian Keuangan Umum dan Logistik  

Subbagian Keuangan Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan 

dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pembendaharaan, verifikasi, dan 

pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, 

perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistic pemilu kepala 

daerah dan wakil kepala daerah, distribusi logistic pemilu anggota DPR, DPD, 

DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

Kepegawaian, serta dokumentasi. 
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2.3 Organisasi Sosial dan Unit Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas 

Temanggung 

2.3.1 Organisasi sosial disabilitas Kabupaten Temanggung 

Terdapat tiga organisasi sosial penyandang disabilitas di kabupaten 

Temanggung. Berikut adalah organisasi penyandang disabilitas dengan jenis 

disabilitas yang ditampung: 

Tabel 2. 2   

Daftar Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas Kabupaten Temanggung 

No. Nama Organisasi Jenis Disabilitas 

1. Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Netra 

2. Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITNMI) Netra 

3. 

Komunitas Disabilitas Daksa Temanggung 

(KDDT) 

Daksa 

4. 

Komunitas Tuli Temanggung Bersenyum 

(KTTB) 

Rungu Wicara 

5. Paguyuban Disabilitas Bina Akses Seluruh jenis disabilitas 

6. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia 

(PPDI) 

Seluruh jenis disabilitas 

Sumber: http://dinsos.temanggungkab.go.id/ diakses 19 November 2018 pukul 11.35 

Organisasi – organisasi tersebut merupakan organisasi yang dibentuk oleh 

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan berada dibawah naungan dan tanggung 

jawab Dinsos Kabupaten Temanggung. Pengurus masing – masing organisasi yang 
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menaungi jenis penyandang disabilitas khusus tersebut kemudian bergabung dalam 

satu organisasi besar yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 

cabang Temanggung. Penjelasan lebih lanjut terkait organisasi – organisasi disabilitas 

Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: 

1. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Temanggung. 

 Pertuni kabupaten Temanggung merupakan cabang kabupaten dari organisasi 

kemasyarakatan tunanetra Indonesia yang didirikan oleh sekelompok tunanetra 

pada tahun 1966. Pertuni Kabupaten temanggung diketuai oleh Tuyadi dan  

memiliki kantor cabang yang berlokasi di Jl. Jampirejo Timur No. 380 Rt. 03 

Rw.06 Kabupaten Temanggung. Tujuan didirikanya Pertuni di Kabupaten 

temanggung ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang 

tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara 

Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala 

aspek kehidupan dan penghidupan.  

2. Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITNMI) cabang Kabupaten Temanggung. 

ITNMI Kabupaten Temanggung menghimpun masyarakat penyandang 

disabilitas netra yang memeluk agama islam. ITNMI Kabupaten Temanggung 

diketuai oleh Budi Arfan, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas 

tunanetra muslim Indonesia, meningkatkan kiprah tunanetra muslim Indonesia 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan 

masing-masing, menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak dalam semangat 



80 
 

 

ukhuwah Islamiyah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan memperjuangkan 

tegaknya syariat islam. ITNMI Kabupaten Temanggung tidak memiliki kantor 

cabang, namun aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

3. Komunitas Disabilitas Daksa Temanggung (KDDT) 

Komunitas ini menghimpun masyarakat kabupaten Temanggung yang 

merupakan penyandang disabilitas daksa. Komunitas ini diketuai oleh Sri 

Akatiyah yang berasal dari desa Gandulan, Kaloran Temanggung. Komunitas ini 

rutin mengadakan pertemuan setiap minggu kliwon membahas tentang kegiatan-

kegiatan dan mendiskusikan permasalahan yang ada terkait penyandang 

disabilitas.  

4. Komunitas Tuli Temanggung Bersenyum (TTB) 

Komunitas Tuli ini beranggotakan beberapa warga kabupaten Temanggung 

yang memiliki kedisabilitasan rungu dan wicara. Memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan teman – teman tuli dan disaabilitas wicara di 

kabupaten Temanggung. Organisasi ini diketuai oleh Ikbal dan memiliki relawan 

dari masyarakat non disabilitas yang ikut bergabung termasuk penerjemah bahasa 

isyarat dan penghubung dengan komunitas dan lembaga formal non formal di 

kabupaten Temanggung.  
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5. Paguyuban Disabilitas Daksa Bina Akses Temanggung 

Organisasi disabilitas Bina Akses Temanggung menghimpun sebagian besar 

pengurus masing – masing organisasi penyandang disabilitas di Temanggung, 

baik disabilitas daksa, netra, dan rungu-wicara. 

6. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 

Organisasi PPDI menghimpun semua jenis penyandang disabilitas di 

Kabupaten Temanggung, PPDI memiliki 500 anggota termasuk beranggotakan 

dari masing – masing pengurus dari semua komunitas disabilitas yang ada di 

Temanggung. Diketuai oleh Nanang Ariyanto, usia 27 tahun, warga desa Jurang 

Kabupaten Temanggung. Organisasi ini bergerak untuk menciptakan 

kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup disabilitas di Kabupaten 

Temanggung dengan tekanan utama untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan 

ketenagakerjaan. PPDI menjadi pintu bagi pengadaan dan pelaksanaan aktivitas 

kegiatan terkait dengan gabungan seluruh organisasi disabilitas di Kabupaten 

Temanggung.  

2.3.2 Panti dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Kabupaten Temanggung 

Dua lembaga khusus disabilitas berupa panti dan balai rehabilitasi untuk 

menampung disabilitas grahita, netra dan rungu wicara milik kementrian sosial 

beroperasi di kabupaten Temanggung. Kedua panti tersebut adalah:  

1. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” 

Temanggung 
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BBRSPDI “Kartini” adalah Unit Pelaksana teknis (UPT) Kementrian Sosial 

RI yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Dirjen rehabilitasi sosial. 

Berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/2003, BBRSPDI 

Kartini mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, 

resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi  tuna grahita agar mampu 

berperan dalam kehidupan bermasyarakat, rujukan nasional, pengkajian dan 

penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan koordinasi dengan 

instansi terkait sesuai dengan perundang-undangan yang ada. 

2.  Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra “Penganthi” Temanggung 

Sebuah Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 

sebagai Lembaga / Kesatuan Kerja yang merupakan sarana dan prasarana dalam 

memberikan pelayanan sosial berdasarkan pada profesi pekerja sosial. Penganthi 

Temanggung merupakan panti rehabilitasi sosial netra yang mempunyai tugas 

memberikan pelayanan sosial. Tujuan dari berdirinya panti disabilitas sensorik 

Netra “Penganthi“ adalah terbina dan terentasnya disabilitas Netra sehingga 

mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi disabilitas Netra, 

meningkatkan, memperluas serta pemerataan kesejahteraan sosial bagi disabilitas 

netra, memulihkan harga diri dan rasa percaya diri bagi disabilitas netra, 

meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial dan 

meningkatakan pelayanan secara terbuka (open system) dan merupakan pusat 
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informasi usaha kesejahteraan sosial bagi isabilitas netra. Penganthi berlokasi di 

jl. Suyoto no. 70 Temanggung, Jawa Tengah. 

2.4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung tahun 2018 

Tanggal 27 Januari 2018 lalu, KPU Kabupaten Temanggung telah 

menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati masa 

jabatan 2018 – 2023. Pemilihan tersebut berlangsung bersamaan dengan pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 20119 – 2023. Pesta demokrasi 

tersebut diikuti oleh 597.006 penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 

(DPT). Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Temanggung diikuti oleh 3 

pasangan calon yaitu paslon nomor urut 1 adalah Bambang Sukarno – Matoha, paslon 

nomor urut 2 adalah Haryo Dewandono – Irawan Prasetyadi dan paslon nomor urut 3 

adalah M. Al Khadziq – Heri Ibnu Wibowo. Calon bupati dari paslon nomor urut 1 

merupakan calon petahana yang telah menjabat menjadi BUpati Temanggung periode 

2013 – 2018, sedangkan calon Wakil Bupati nomor urut 2 juga merupakan petahan 

yang menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Temanggung periode 2013 – 2018. 

Berikut adalah profil beserta VISI dan MISI masing- masing paslon: 

1) Paslon Bambang dan Matoha 

Drs. H. M. Bambang Sukarno Lahir di Lahir di Magelang tanggal 18 Februari 

1954. Beragama Islam dan bekerja sebagai wiraswasta. Bambang merupakan 

calon petahana Bupati Temanggung Periode 2013 – 2018. Wakilnya Matoha lahir 

di Temanggung tanggal 6 September 1986, beragama islam dan yang merupakan 
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anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 2013 – 2018. Partai pengusung 

paslon ini adalah PKB dan PDI Perjuangan. Berikut adalah visi dan misi paslon 

nomor urut 1: 

a) Visi: 

Temanggung kota agraris yang berwawasan lingkungan, menjadikan desa 

an kota sebagai tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki 

masyarakat yang berkebudayaan dan agamis iwujudkan dengan pemerintahan 

yang berorientasi pada pelayanan publik. 

b) Misi: 

1. Mewujudkan Temangggung sebagai kota agraris yang modern 

berwawasan lingkungan, tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

2. Membangun budaya masyarakat desa dan kota yang toleran serta 

berwawasan lingkungan, memiliki kesadaran dalam memelihara 

lingkungan desa dan kota 

3. Menjamin ketersediaan hunian dan perbaikan perumahan layak huni di 

pedesaan dan perkotaan. Serta penyediaan ruang publik yang terjangkau 

bagi masyarakat 

4. Mengembangkan budi pekerti, tata karma dan tata nilai budaya jawa 

melalui ranah pendidikan, keteladanan, penyelenggaraan event-event dan 

program – program pendukung lainya 
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5. Membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan tidak korupsi serta 

berorientasi pada pelayanan publik 

 

2) Paslon Haryo Dewandono dan Irawan Prasetyadi 

Haryo Dewandono lahir di Temanggung tanggal 7 Oktober 1981, beragama 

islam dan merupakan pensiunan PNS. Sedangkan Irawan Prasetyadi lahir di 

Temanggung tanggal 23 Mei 1967 bekerja sebagai wiraswasta. Irawan prasetyadi 

merupakan calon petahana yang menjabat sebagai wakil bupati periode 2013- 

2018.  

a) Visi: 

Terwujudnya masyarakat Temanggung yang semakin maju, sejahtera, 

mandiri, bermoral dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas sumber 

daya manusia untuk meningkatkan perekonomian Temanggung. 

b) Misi: 

1. Mewujudkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, 

kesehatan dan kebutuhan dasar lainya 

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan 

ekonomi, dan sosial 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan 

sosial 
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4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean 

government) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi 

informasi. 

3) Paslon Al Khadziq dan Heri Ibnu Wibowo 

H. M. Al Khadziq lahir di Temanggung, 30 Desember 1967, beragama islam 

dan bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan Drs. R. Heri Ibnu Wibowo lahir 

di Temanggung tanggal 16 November 1969, beragama islam dan bekerja sebagai 

PNS. 

a) Visi: 

Tentrem, marem dan gandem demi kesejahteraan masyarakat 

Temanggung 

b) Misi: 

1. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan 

basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna 

2. Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia nanmelalui 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat didukung 

sumber daya alam agar memberikan kontribusi maksimal kepada 

masyarakat, tersedianya sarana pendidikan yang memadai, tenaga 

pendidik dan kependidikan yang terampil dan meningkatkan 

pendidikan karakter 
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3. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan menciptakan inovasi 

ekonomi rumah tangga, peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja, 

mendorong usaha kecil, menengah dan koperasi  

4. Membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan 

berkesejahteraan, dengan meningkatkan efisiensi mendorong inovasi 

pertanian, menciptakan pertanian moderen, memfasilitasi bibit 

berkualitas secara mandiri, membangun sektor pertanian yang berdaya 

guna untuk meningkatkan  taraf hidup warga. 

5. Mendorong kegiatan keagamaan untuk memperoleh amal amal sosial 

yang penuh manfaat sehingga memiliki peran dalam menjawab 

masalah sosial dan budaya. Mendukung dan meningkatkan mutu 

pendidikan keagamaan demi pembentukan moral spiritual masyarakat 

yang lebih baik di masa akan datang. 

6. Menumbuhkan kecintaan warga terhadap identitas budaya lokal, 

mendorong tradisi sebagai perwujudan sosial dan sumber spirit 

masyarakat, mempertahankan kesenian tradisional yang menjadi 

identitas lokal 

7. Mencanangkan standar hidup sehat melalui persetujuan akses 

kesehatan yang memadai, kerja medis yang seimbang, MCK dan 

Sanitasi yang layak dan lengkap anggaran kesehatan yang dapat 

memenuhi kebutuhan insftastruktur kesehatan 
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8. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan 

berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif. 

9. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif 

dan optimalisasi pelayanan dasar publik 

Pemilihan Bupati dimenangkan oleh pasangan Muhammad Al Khadziq - Heri 

Ibnu Wibowo yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, 

Gerindra dan PAN dengan perolehan suara sebesar 54 persen, mengalahkan pasangan 

calon petahana dan satu pasangan calon lainya. Pemilihan Bupati dan Wakil serta 

Gubernur dan Wakil diikuti oleh 597.093 pemilih dengan suara sah sebanyak 509.410 

suara terdiri dari pemilih disabilitas dan non disabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


