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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Hak politik bagi disabilitas muncul atas dasar tuntutan untuk mendapatkan 

kesempatan yang sama dalam rangka mengintervensi politik dan pemerintahan di 

suatu daerah melalui partisipasi pada pemilu agar mewujudkan kebijakan – kebijakan 

yang berorientasi pada disabilitas dan tidak mendiskreditkan disabilitas dalam 

kehidupan sosial. Begitu pula yang terjadi dalam pemilihan Bupati Temanggung 

tahun 2018 ini, disabilitas di Temanggung menjadikan pemilihan bupati Temanggung 

sebagai sarana mengaktualisasikan hak politik mereka untuk ikut mengintervensi 

berjalanya sistem politik dan pemerintahan di kabupaten Temanggung, sehingga 

penyelenggaraan pemilihan Bupati Temanggung tahun 2018 oleh KPU Kabupaten 

Temanggung tidak seharusnya memberikan keterbatasan bagi disabilitas untuk 

mengaktualisasi dan mendapatkan pemenuhan atas hak politik yang mereka miliki.  

KPU Kabupaten Temanggung belum dikatakan berhasil dalam memberikan 

pelayanan bagi disabilitas untuk mendapatkan hak politik mereka. Dalam konsep 

“Disabilitas” dan pandangan perspektif sosial dalam disabilitas, KPU sebagai 

Lembaga yang harus menyediakan dukungan eksternal bagi disabilitas dianggap 

belum maksimal dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan – kebutuhan sebagian 

penyandang disabilitas dalam pemilihan bupati Temanggung tahun 2018, sehingga 

menimbulkan kesulitan bagi disabilitas untuk berpartisipasi dalam menyalurkan hak 
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politiknya. Terbukti dengan tidak adanya sosialisasi Pilbup Temanggung tahun 2018 

yang diberikan kepada disabilitas rungu – wicara meski sosialisasi menjadi prioritas 

dalam anggaran, data disabilitas yang tidak akurat menyebabkan kemungkinan tidak 

terdaftarnya disabilitas dalam DPT, syarat petugas penyelenggara pilbup 

Temanggung tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Pendidikan minimal adalah SMA 

menjadi  hambatan bagi disabilitas untuk bergabung, sehingga tidak ada disabilitas 

yang bergabung dalam penyelenggara pemilu, hingga bimbingan kepada petugas 

penyelenggara pemilu yang belum merata hingga jaringan terbawah, sehingga 

menyebabkan disabilitas tidak memperoleh pelayanan maksimal terkait kebutuhan 

mereka dalam proses pemungutan suara. 

Selain itu, dalam perspektif elemen availability dan accessibility KPU 

Temanggung masih membatasi penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas, khususnya 

aksesibilitas informasi bagi disabilitas rungu – wicara, dan aksesibilitas untuk 

bergabung menjadi penyelenggara pemilu karena syarat Pendidikan minimal SMA 

yang menghambat disabilitas untuk bergabung. Dalam elemen adaptability KPU 

Temanggung telah menyesuaikan kebutuhan disabilitas netra dengan menyediakan 

alat bantu coblos template braile dan formulir C3 bagi disabilitas yang membutuhkan 

pendamping karena kesulitan. Selain itu berkaitan dengan konsep acceptability, 

komitmen KPU Temanggung untuk memberikan pelayanan bagi disabilitas masih 

belum terlaksana dengan baik, dalam beberapa hal pada proses pemenuhan hak 

disabilitas pemilihan bupati Temanggung masih terdapat kekurangan – kekurangan, 
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terutama berkaitan dengan pelayanan kepada disbailitas rungu – wicara, bimbingan 

teknis kepada petugas penyelenggara pemilu juga masih belum maksimal dapat 

diketahui dari beberapa petugas KPPS masih tidak paham dengan tupoksinya ketika 

menghadapi disabilitas, 

Kemudian pada pemilihan bupati Temanggung tahun 2018, KPU 

Temanggung telah melaksanakan dua dari empat strategi untuk mendukung pemilu 

inklusif atau pemilu yang memperhatikan disabilitas menurut IFES. Dua strategi 

tersebut yaitu dengan memberdayakan orang – orang dengan disabilitas dengan 

melakukan kerjasama dengan individu maupun lembaga yang menaungi disabilitas di 

Kabupaten Temanggung untuk terlibat dalam proses tahapan pemilihan bupati 

Temanggung, dan mendukung lembaga – lembaga pemerintah untuk meningkatkan 

partisipasi politik disabilitas melalui pelaksanaan sosialisasi kepada penyandang 

disabilitas baik secara mengelompok maupun melembaga. 

Dalam melaksanakan pemenuhan hak politik bagi disabilitas terdapat 

beberapa faktor yang menjadi penghambat yang mempengaruhi efektifitas dan 

efisiensi pelaksanaanya. Faktor tersebut antara lain adalah penghambat internal 

seperti latar belakang pendidikan disabilitas yang rendah, sehingga menyebabkan 

beberapa hal menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan menyulitkan KPU 

kabupaten Temanggung untuk berkompromi dalam melaksanakan pemenuhan hak 

politik mereka, serta petugas penyelenggara pemilu yang dalam beberapa hal masih 

belum memahami SOP dan prosedur pelayanan yang harus diberikan kepada 
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penyandang disabilitas.  Kemudian penghambat eksternal terkait aksesibilitas pilbup 

yang kurang ramah disabilitas seperti lokasi pendirian TPS yang belum sesuai dengan 

peraturan dikarenakan keterbatasan kondisi geografis, kemudian tidak tersedianya 

data disabilitas atau database penyandang disabilitas di kabupaten Temanggung yang 

valid serta informasi terkait referensi pilihan pasangan calon peserta pemilihan yang 

kurang sampai kepada disabilitas karena minimnya kesadaran disabilitas dan 

sosialisasi terkait informasi profil pasangan calon dan visi misinya. 

4.2 Saran 

Saran yang diberikan oleh peneliti didasarkan pada temuan – temuan yang 

terjadi dilapangan selama proses penelitian dan observasi serta pada studi analisis 

temuan – temuan dengan kerangka teori yang peneliti susun. Peneliti akan membagi 

sara menjadi dua tujuan yaitu kepada pemerintah dan kepada penyandang disabilitas 

baik individual maupun kelompok. 

1. Bagi Pemerintah: 

1) Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung: 

Disdukcapil Kabupaten Temanggung diharapkan dapat melaksanakan 

perekaman administrasi kependudukan jemput bola sehingga bagi penduduk yang 

mengalami kesulitan mobilitas karena keterbatasan fisik seperti penyandang 

disabilitas dan lainnya, maupun karena keterbatasan ekonomi tetap dapat 

mengurus administrasi kependudukan. 

2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung  
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KPU Kabupaten Temanggung diharapkan untuk lebih memaksimalkan lagi 

pelaksanaan pemenuhan hak politik disabilitas melalui: 

1) Kerjasama lebih aktif secara efektif dan efisien dengan instansi – instansi 

yang berhubungan dengan disabilitas seperti Dinas Sosial dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka memperbaiki dan 

memperoleh database disabilitas yang lebih akurat sehingga kemungkinan 

tercecernya keikutsertaan disabilitas dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan dapat diminimalisir.  

2) Kerjasama dengan komunitas disabilitas dan lembaga disabilitas dalam 

tahap perencanaan program dan anggaran serta dalam tahap pemantauan 

dan evaluasi pemilihan umum dengan berdialog interaktif terkait 

kebutuhan disabilitas dalam proses persiapan hingga penyelenggaraan dan 

mewujudkanya agar pelaksanaan pilbup dapat memenuhi hak politik 

disabilitas dengan lebih efektif dan efisien. 

3) Kerjasama dengan peserta pemilu dengan memfasilitasi jangkauan 

informasi terkait calon dan visi misi calon tanpa memihak. 

2. Bagi Penyandang Disabilitas  

Diharapkan bagi penyandang disabilitas baik secara individu maupun 

mengelompok untuk memberikan peran serta yang aktif melalui follow up 

informasi – informasi pemilihan umum yang sudah disediakan dalam berbagai 

media, tidak menyembunyikan anggota keluarga yang memiliki disabilitas agar 
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mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah, serta mendampingi pemerintah 

baik lokal maupun nasional agar kebijakan dan fasilitas tidak mendiskriminasi 

golonganya.


