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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dengan sistem 

demokrasi ini memberikan kebebasan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), untuk 

menyampaikan pendapat dan ide-ide kepada pemerintah baik itu dalam pengambilan 

keputusan, pembuatan kebijakan, pemilihan pemimpin yang diserahkan kepada 

masyarakat dan segala keputusan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.1Seperti 

yang dijelaskan oleh Abraham Lincoln yang dikutip dari Rahman Yasir bahwa sistem 

pemerintahan yang diselenggarakan ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Artinya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintah, dimana 

masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur 

kebijakan pemerintahan.2 

 Salah satu ciri demokrasi adalah adanya pengakuan, penghargaan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Dikarenakan setiap 

orang memilik hak yang sama, dimana hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi  

Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Bahkan keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat 

dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapapun dan kapanpun. Salah 

                                                             
1 Karim, M.Ruslin, Pemilu Demokratis Kompetitif, (Yogyakarta: Wacana Yogya, 1991),  hlm. 

2.  
2 Rahman Yasir, Gagasan Islam Tentang Demokrasi, (Yogyakarta: A KA Group, 2006), hlm. 

108. 
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satu bentuk dari demokrasi ialah ikut berpatrisipasi dalam memberikan hak pilihnya 

dalam pemilihan umum atau sering disebut dengan partisipasi politik.3 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut 

serta secara aktif dalam kegiatan politik yaitu dengan cara memilih pemimpin negara 

secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah 

(public policy). Kegiatan dalam bentuk partisipasi antara lain memilih dalam 

pemilihan umum.4 Seperti yang diungkapkan oleh Samuel Hutington yang dikutib 

dari Mariam Budiarjo menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu 

bentuk dari partisipasi politik yang dilakukan oleh negara yang menganut sistem 

demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpinnya.5 

 Pemilihan umum sering disebut juga dengan Political Market oleh Dr. Indria 

Samego yang dikutip dari buku Sistem Politik Indonesia, bahwa pemilihan umum 

adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak 

sosial (perjanjian masyarakat), antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan 

pemilihan (rakyat), yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan 

serangkaian aktivitas politik melalui kampanye, iklan, propaganda dan media cetak. 

                                                             
3Muhammad Ihsyan Syarif,” Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 

Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Perundangundangan (Studi Kasus Kpu Sulawesi Selatan)”. 

Jurisprudentie. Vol.10 No. 1, 2018, hlm. 13. 
4 Miriam Budiardjo. Partisipasi dan Partai Politik. (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 367. 
5Ibid., hlm. 368. 
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Sehingga pencoblos dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik 

yang menjadi peserta dalam pemilihan umum calon legislatif maupun eksekutif.6 

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatkan bahwa: 

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan 

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. 

 

Penyelengaraan pemilihan umum yang baik ialah setiap orang berhak dalam 

memberikan suaranya, tanpa ada pembedaan antara normal dengan berkebutuhan 

khusus/penyandang disabilitas, serta menjalankan asas Pemilu yang telah ditetapkan. 

KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan 

Pemilu. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU bertugas menyososialisasi 

penyelenggara Pemilu dan/atau berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada 

masyarakat. Oleh sebab itu, KPU mempunyai tugas besar meningkatkan partisipasi 

dalam pesta demokrasi salah satunya ialah melalui sosialisasi yang dilakukan kepada 

berkebutuhan khusus atau disabilitas. 

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Jambi adalah dengan cara melakukan 

pendekatan kepada penyandang disabilitas, melalui pendidikan dan 

                                                             
6 A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 147. 
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menginformasikan tentang bagaimana cara memilih yang benar dalam pemilihan 

tersebut sehingga pentingnya fasilitas yang memadai seperti bahasa penerjemah 

isyarat (interpreter) bagi tuna rungu, brille templet bagi tuna netra, kursi roda atau 

tongkat bagi tuna grahita, untuk alat bantuan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut. 

Kurangnya fasilitator penerjemah bagi penyandang disabilitas disaat sosialisasi 

menjadi kendala bagi KPU Kota Jambi yang melaksanakan pendekatan sehingga 

pentingnya komunitas maupun organisasi yang dapat membantu KPU untuk 

berkomunikasi bagi penyandang berkebutuhan khusus/disabilitas. Organisasi 

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menjadi salah satu jembatan 

yang membantu berkomunikasi kepada penyandang disabilitas dan lainnya.7  

Organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia adalah organisasi 

yang menjungjung tinggi hak setiap orang, terutama penyandang disabilitas yang 

perlu perhatian khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya sosialisasi yang dilakukan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi perlu adanya kerjasama Persatuan Penyandang 

Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam membantu sosialisasi untuk meningkatkan 

partisipasi politik penyangdang disabilitas, baik dalam Pemilu Walikota Tahun 2018 

maupun Pemilihan Serentak Tahun 2019 Kota Jambi. Sesuai dengan visi yang 

ditetapkan persatuan penyang disabilitas Indonesia bahwa PPDI sebagai koordinasi 

dan advokasi bagi anggota-anggotanya  sedangkan bagi pemerintah PPDI menjalin 

                                                             
7Wawancara dengan Anwar Saddat (Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan 

Partsipasi KPU  Kota Jambi), pada tangal 18 oktober pukul 14.49 wib. 
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kerjasama/mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan dengan 

penyandang disabilitas. 

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi Pemilu yang telah dilaksanakan KPU 

Kota Jambi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia pada pemilihan 

walikota dan wakil walikota  tahun 2018 dengan pemilihan serentak tahun 2019 

diKota Jambi, KPU merekap jumlah disabilitas sebanyak 869 jiwa jumlah 

penyandang disabilitas di Kota Jambi yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum 

Kota Jambi, yang terdata dari 11 kecamatan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

yang memiliki kekurangan mental/cacat atau yang sering disebut dengan disabilitas 

termuat dalam tabel 1.1dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Daftar Rekapitulasi Pada Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Jambi Tahun 2018 Kota Jambi. 

 

No  

Kecamatan 

Tuna 

Daksa 

Tuna 

Netra 

Tuna 

Rungu 

Tuna 

Grahita 

Disabilitas 

Lainnya 

Total 

1 
Alam Barajo 11 3 5 2 2 23 

2 
Danau Sipin 8 5 3 1 2 19 

3 
Danau Teluk 2 1 2 6 - 11 

4 
Jambi Selatan 11 3 6 15 2 37 

5 
Jambi Timur 27 14 19 10 7 77 

6 
Jelutung 5 2 5 1 6 19 

7 
Kota Baru 18 8 9 14 13 62 

8 
Paal Merah 4 2 2 1 1 10 

9 
Pasar Jambi 12 7 4 1 6 30 
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10 
Pelayangan 11 1 2 2 - 16 

11 
Telanaipura 9 7 6 3 1 26 

Jumlah 118 53 63 56 40 330 

Sumber: Database Komisi Pemilihan Umum Walikota 2018, Kota Jambi.  

Pada hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap  penyandang disabilitas pada tahun 

2018 pada pemilihan walikota dan wakil walikota masih sangat jauh dari jumlah 869 

jiwa penyandang disabilitas, yaitu; penyandang tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, 

tuna grahita yang memilih hanya 330 dari jumlah DPT, masih banyaknya penyandang 

disabilitas yang tidak memilih atau Golput. Dalam pemilihan tersebut 539 jiwa 

penyandang disabilitas yang tidak memberikan suaranya dalam pemilihan walikota 

dan wakil walikota pada tahun 2018,  lebih besar  jumlah tidak memilih dibandingkan 

yang memilih dari 11(sebelas) kecamatan yang berada di Kota Jambi. 

Dari 11 (sebelas)  kecamatan yang terdapat di Kota Jambi, tingkat partisipasi 

ikut serta dalam pemilihan masih terbilang kurang,  yang menjadi kendala ialah masih 

banyak kaum disabilitas yang masih belum ikut serta dalam pemilihan dan proses 

pensosialisasian kesetiap kecamatan kerap belum merata. Melihat dari jumlah 

disabilitas yang hanya minoritas dari yang tidak berkebutuhan khusus, seharusnya 

suara dalam pemilihan tersebut bisa lebih optimal dan pengimplementasian 

partisipasinya politiknya lebih baik.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yakni hak pilih penyandang disabilitas 

dalam pemilihan umum di Indonesia oleh Moh.Syaiful Rahman, Rosita Indrayati dari 
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Fakultas Hukum Universitas Jember,pada tahun 2019 menyatakan  bahwa dalam 

konteks indonesia, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian 

Sosial RI pada tahun 2012 mengeluarkan data rekapitulasi, Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di 

Indonesia sebanyak 1.250.780 orang, terdiri atas tuna daksa, tunanetra, tuli, 

penyandang disabilitas mental, serta kronis.  

Masalah yang masih dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan ialah 

kurangnya perhatian baik terkait pendataan terhadap kaum disabilitas. Sehingga 

peneliti menyimpulkan beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak pilih 

penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, 

diantaranya pengaturan bahwa penyandang disabilitas didaftarkan pada Daftar Pemiih 

Khusus (DPK) dan melihat dari kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi 

dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia pada Pemilu 2018 lebih 

dioptimalkan dengan cara merekrut anggota relawan demokrasi basis disabilitas yang 

memang dari penyandang disabilitas itu sendiri. Peran penting lainya yakni KPU 

Kota Jambi lebih memahami fasilitas kebutuhan disabilitas serta adanya perhatian 

yang efektif terhadap pelaksanaan PKPU demi meningkatnya partisipasi politik 

disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan serentak 2019.8 

                                                             
8Moh.Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan 

Umum di Indonesia”. Lentera Hukum. Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 160. 
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Seperti hal pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta dalam penelitian terdahulu 

oleh Pangky Febriantanto dengan judul“Analisis Faktor Determinan Peningkatan 

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017”. 

menyatakan bahwa dari segi pemberian suara, terdapat peningkatan partisipasi 

pemilih dari sebesar 66,5% pada pemilihan umum 2014 di Kota Yogyakarta menjadi 

70,9% pada  Pilkada Kota Yogyakarta 2017. 

 Tingkat partisipasinya meningkat dikarenakan terdapat lima unsur faktor 

pendukung yaitu perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik 

sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politikdari lima unsur tersebut 

peneliti  menyimpulkan bahwa 5 (lima) dari faktor yang mempengaruhi partisipasi 

politik disabilitas  kecuali  faktor karakteristik sosial seperti status ekononomi, ras, 

etnis, dan agama penyandang disabilitas tidak menjadi faktor pendukung. Dari hal 

tersebut juga dapat ditarik argumen bahwa karakteristik sosial tidak banyak 

berpengaruh pada persepsi dan perilaku penyandang disabilitas dalam berpartisipasi 

dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017.9 

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu diatas bahwa tercapainya tingkat 

partisipasi politik yang baik terkhususnya bagi penyandang disabilitas atau 

kekurangan mental ialah perlu adanya pengakuan yang sama terhadap hak  

penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi, melakukan pendekatan melalui 

                                                             
9 Pangky Febriantanto, “Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik 

Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017”. Jurnal PolGov Vol.  I No. 1, 2019, 

hlm. 186. 
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sosialisasi bagi penyandang disabilitas serta pendataan terhadap pemilihan yang akan 

dilaksanakan dan pendampingan orang tua atau keluarga terdekat. Seperti halnya 

Pilkada Kota Yogyakarta 2017 dalam meningkatkan partisipasi penyandang 

disabilitas melalui faktor perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, 

karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik mengalami 

peningkatan mencapai 70.9%, begitu juga dengan dengan KPU Kota Jambi yang 

mengalami peningkatan dalam partisipasi politik pada saat Pilwakot maupun 

pemilihan serentak mencapai 86% dari target 76 % melalui sosialisasi KPU . 

Berhubung dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai Kerjasama KPU Kota Jambi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas 

Indonesia (PPDI)  untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas 

Kota Jambi pada peningkatan partisipasi politik pemilihan serentak tahun 2019, 

dikarenakan ditahun-tahun sebelumnya  masih kurangnya fasilitas pendukung bagi 

penyandang yang membutuhkan alat bantu dalam pemilihan, seperti halnya fasilitator 

penerjemah gerak tubuh/bahasa isyarat bagi penyandang yang memiliki gangguan 

pendengaran atau tidak bisa berbicara. sehingga pentingnya body language atau 

penerjemah bagi penyandang disabilitas  pada saat sosialisasi pendidikan, baik 

melalui tatap muka, maupun sosialisasi yang merata disetiap kecamatannya.  

Kedua, Peneliti tertarik meneliti kerjasama KPU Kota Jambi dengan 

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) untuk meningkatkan partisipasi 

politik penyandang disabilitas Kota Jambi, karna Persatuan Penyandang Disabilitas 
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Indonesia (PPDI) yang terdapat di jambi  ialah salah satu organisasi yang 

memperjuangkan hak penyandang disabilitas yang terdapat di Kota Jambi, sehingga 

KPU Kota Jambi memerlukan kerjasama dengan PPDI sebagai fasilitator dalam 

membantu meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Melihat data dari 

KPU Kota Jambi  bahwa  disebutkan Kota Jambi masih menjadi kota dengan 

penyandang disabilitas terbanyak berjumlah 1.500 penyandang disabilitas di Provinsi 

Jambi.  

Ketiga peneliti tertarik meneliti penyandang disabilitas/kekurangan mental 

karena, dari 11 basis dalam Pemilu yang disahkan oleh KPU, hanya penyandang 

disabilitas/kekurangan mental yang berbeda dari 10  basis Pemilu, yakni perlunya 

perhatian khusus tidak seperti pemilih normal biasanya yang tidak perlu adanya alat 

bantu khusus dalam memilih. 

 Berhubung pemaparan tersebut, sebagai pemenuhan hak asasi manusia bagi 

penyandang disabilitas maupun dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang 

disabilitas Kota Jambi pada pesta demokrasi perlunya kerjasama komisi pemilihan 

umum dengan persatuan penyandang disabilitas Indonesia. kerjasama memberikan 

pendidikan ataupun pensosialisasian dalam peningkatan partisipasi politik 

penyandang disabilitas pada Pemilihan serentak 2019 di Kota Jambi, maka menjadi 

layak dan menarik untuk diteliti dengan judul “Kerjasama Komisi Pemilihan 

Umum Dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Dalam 

Meningatkan Partisipasi Politik Pemilu Penyandang Disabilitas di Kota Jambi”. 
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1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini  

adalah: 

1. Bagaimana Kerjasama KPU Kota Jambi dengan Persatuan Penyandang 

Disabilitas Indoesia (PPDI) dalam meningkatkan partisipasi politik Pemilu 

penyandang disabilitas pada pemilihan walikota tahun 2018 dan pemilihan 

serentak tahun 2019 di Kota Jambi  ? 

2. Bagaimana partisipasi penyandang disabilitaspada Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2018 dengan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota 

Jambi? 

 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Dalam rumusan masalah terdapat beberapa pertanyaan yang akan di 

identifikasi, yang tujuannya yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan Kerjasama KPU Kota Jambi dengan Persatuan 

Penyandang Disabilitas Indoesia (PPDI) dalam meningkatkan  partisipasi 

politik pada pelaksanaan Pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi. 
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2. Untuk mendeskripsikan tentang tingkat partisipasi penyandang disabilitas  

pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dengan Pemilu 

Serentak Tahun 2019 di Kota Jambi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, 

akademisi maupun peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu 

pengetahuan dan karya ilmiah mengenai Kerjasama Komisi Pemilihan Umum 

Kota Jambi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam 

meningkatkan partisipasi politik Pemilu penyandang disabilitas di Kota Jambi. 

  

 

 

 

 

1.4.2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini peneliti diharapkan dapat menambah 

wawasan serta pengetahuan tentang bagaimanakerjasama yang dapat 

dilakukan oleh KPU Kota Jambi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas 

Indonesia (PPDI) dalam meningkatkan partisipasi politik Pemilu 
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penyandang disabilitas Kota Jambi. Supaya setiap hak dan kewajiban 

penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi dapat terpenuhi serta 

terfasilitasi dalam pemilihan tersebut. 

b. Penelitian ini juga diharapkan bagi KPU Kota Jambi dengan Persatuan 

Penyandang Disabilitas Indonesia(PPDI) untuk meningkatkan sosialisasi 

serta informasi bagi penyandang disabilitas agar penyandang terjamin 

dalam hak pemenuhan politiknya dan memberikan hak suaranya pada 

Pemilu terkhusus Kota Jambi. 

 

1.5. Landasan Teori  

1.5.1 Komisi Pemilihan Umum 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan undang-

undang tentang pemilihan umum untuk lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam 

Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Rebublik Indonesia Tahun 1945, nama 

penyelengara Pemilu itu tidak diharuskan bernama komisi pemilihan umum. Itu 

sebabnya dalam rumusan Pasal 22 E UUD 1945, perkataan Komisi Pemilihan 

Umum yang disebut Pasal 22 E itu bukanlah nama, melainkan perkataan umum 

untuk menyembut lembaga penyelengara Pemilu.10 

                                                             
10 Saleh,dkk., Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2017), hlm. 23.  
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Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

telah diatur bahwa, Pemilu dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum 

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Tidak ada 

perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya 

yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu. Sifat nasional 

mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggungjawab KPU sebagai 

penyelengara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Rebublik 

Indonesia. Sifat tetap menunjukan komisi pemilihan umum sebagai lembaga yang 

menjalanakan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa 

jabatan tertentu. Sifat mandiri tersebut telah menegaskan KPU dalam 

menyelenggarakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh dan intervensi 

dari pihak manapun baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. 

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi 

pengaturan mengenai lembaga penyelengara pemilihan umum. Anggota DPR, 

DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur juga 

secara komprehensif mengenai komisi pemilihan umum, KPU Provinsi dan KPU 
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Kabupaten/Kota Sebagai lembaga penyelengara Pemilu Umum yang permanent, 

dan Banwaslu diatur menjadi lembaga pengawas dalam setiap penyelengara 

Pemilu. Pada prinsipnya KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan 

seluruh tahapan pemilihan umum beserta tugas dan wewenangnya hingga 

membuat dan memberikan laporan kepada DPR dan Presiden.11 

Adapun tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu   

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan pada Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu “Menyososialisasi 

penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang 

KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Maupun bagi penyandang disabilitas/ 

cacat mental yang juga perlu adanya pensosialisasian Pemilu bagi para 

penyandang disabilitas.  

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat 

dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau 

walikota dan wakil walikota. Indikator dari pemberian informasi di dalam 

sosialisasi pemilihan pada BAB II bagian kedua, ketiga dan Pendidikan Politik 

dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2018 yang disosialisasikan untuk meningkatkan 

                                                             
11 Ibid., hlm. 56. 
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partisipasi politik terkhusus penyandang disabilitas yang dilakukan KPU melalui 

berbagaicara pendekatan maupun pemaparan baik melalui materi, media, metode, 

kerjasama serta dengan pihak yang berkaitan untuk pensosialisasian terkhusus 

bagi penyandang disabilitas yakni PPDI. Pemaparan yang dimaksud ialah :   

a. Materi  

Materi sosialisasi pemililihan yakni pemutahiran data daftar pemilu, 

pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan  suara pemilihan. 

b. Metode 

Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi 

komunikasi tatap muka (diskusi, simulasi, pelitan, ceramah, workshop dll) bahan 

sosialisasi, media sosial. 

c. Media  

Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan pemberian 

informasi meliputi: 

a. Media utama : media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik. 

b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, dan alat 

peraga lainnya. 

 

 

d. Kerjasama 
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Kerjasama dengan kelompok atau organisasi masyarakat, komunitas 

masyarakat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan media 

sosial. 

e. Pendidikan Pemilih 

 Pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui : Pembentukan komunitas 

peduli Pemilu dan demokrasi, pembentukan agen atau relawan demokrasi, dan 

bentuk yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilu tercapai. 

Dalam pendekatan sosialisasi yang diterapkan tersebut pada dasarnya 

untuk meningkatkan partisipasi politik para masyarakat terkhusus bagi cacat 

mental/disabilitas yang dilakukan oleh KPU. 

 

1.5.2. Teori Partisipasi Politik Masyarakat 

Negara yang menjunjung tinggi antara hak dan kewajiban dapat dilihat, 

dari tingkat pasrtisipasi dalam menentukan pilihan atau hak suaranya bagi 

negaranya yakni melalui pesta demokrasi. Sehingga semakin tinggi tingkat 

partisipasi politik warga negara semakin majulah demokrasi dinegara tersebut. 

Menurut definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan 

politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau 

tidak langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 

pemilihan umum,menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan contacting atau 
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lobbying dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, menjadi anggota 

partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya.12 

Terdapat beberapa pendapat yang di kemukakan oleh ahli terkait 

partisipasi politik, yakni menurut Amin Ibrahim yang dikutip dari Yoyoh 

Rohaniah dan Efriza bahwa partisipasi politik  adalah kegiatan yang dilakukan 

warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan atau 

mengubah kebijakan yang akan dan telah diambil oleh suprastruktur politik 

(pemerintah).13Selanjutnya Nie dan Verba, mendefinisikan partisipasi politik 

sebagai suatu aktivitas masyarakat yang legal dan bertujuan untuk memengaruhi 

pemilihan pejabat-pejabat negara atau langkah-langkah yang digunakan oleh 

mereka, yang dilihat terutama adalah langkah-langkah bertujuan untuk 

memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, serta dapat mempengaruhi alokasi 

nilai secara otoritatif untukmasyarakat.23 

Menurut Herbert McClosky yang dikutip dari Mariam Budiarjo, bahwa    

partisipasi politik adalah : 

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam 

proses pembentukan kebijakan umum (The term political participation 

will refer to those voluntary activities by which member of a society share 

                                                             
12Mirriam Budiarjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007),  

hlm.367. 
13Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Handbook Sistem Politik Indonesia, (Malang: Intrans 

Publishing, 2017), hlm. 274. 
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in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formati on of 

public policy.14 

 

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelsoan yang dikutip dari 

Mariam Budiarjo, bahwa partisipasi politik adalah : 

Partisipasi politik kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, 

yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir 

atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekesaran, 

legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (By political participation we 

mean activity by private citizens designed to influence government 

decision making. Participation may be individual or collective,organized 

or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or 

illegal, effective or ineffffection).15 

 

Dari beberapa uraian diatas, dapat diketahui bahwasanya partisipasi politik 

merupakan suatu tindakan sukarela, penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan  

atau tekanan dari siapapun. Partisipasi politik dalam hal ini juga merupakan salah 

satu indikator terpenting dari sebuah sistem demokrasi, di mana seluruh anggota 

masyarakat berhak terlibat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan  

Pemilu  ataupun  Pilkada. Sehingga meningkatnya partisipasi seseorang Pemilih 

seperti yang dinyatakan diatas bahwa perlunya kesadaran politik dan kebijakan 

pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu dengan pendekatan oleh KPU sebagai 

penyelenggara melalui sosialisasi maupun pendidikan.Terkhusus penyandang 

disabilitas/cacat mental yang perlunya perhatian khusus karna berbeda dari 

manusia normal pada umumnya sehingga pentingnya perlindungan hukum 

                                                             
14Ibid., hlm. 368. 
15Ibid., hlm. 386. 
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terhadap penyandang dan fasilitas yang memadai yang disediakan KPU dalam 

meningkatkan partisipasi politik penyandang.  

Dalam melakukan partisipasi politik terdapat beberapa macam bentuk  

partisipasi politik diantaranya: Electroral activity (Pemilihan Umum) ialah 

kegiatan yang berkenan dengan pemilihan umum, kegiatan yang termasuk dalam 

segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan 

dengan pemilihan, Lobbying (lobbi) yaitu tindakan dari seseorang atau 

sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik 

dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu,  

Organizational activity yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi 

sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota 

biasa, Contacting yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara 

langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu 

maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya, Violance yaitu dengan cara-cara 

kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, 

pengacauan, dan pengerusakan.16 

Pemilihan umum menjadi salah satu bentuk partisipasi bagi penyandang 

disabilitas memberikan hak suaranya sesuai dengan peraturan Pemilu bahwa 

setiap warga negara yang terdaftar sebagai warga negara yang sah dimata hukum 

                                                             
16 Samuel P. Huntingtong dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1990),  hlm. 9-10. 
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bebas memberian pendapat tanpa ada pembedaan perlindungan kepada setiap 

masyarakat. 

1.6. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pemilihan umum ialah salah satu bentuk pesta demokrasi di suatu negara 

yang menganut sistem demokrasi. Dalam pesta demokrasi tersebut setiap warga 

negara memiliki hak dan kewajiban untuk memilih calon kandidat yang 

dipercayai untuk menduduki kursi pemerintahan. Pada pelaksanaan Pemilu Kota 

Jambi pada  pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 dan pemilu 

serentak tahun 2019, KPU Kota Jambi adalah sebagai lembaga penanggungjawab 

dalam pelaksanaan Pemilu tersebut dari awal sampai akhir kegiatan berlangsung. 

Dalam pelaksanaan Pemilu semua masyarakatnya yang telah terdaftar dalam 
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PPd 

 

KPU Kota Jambi 

 

Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang 

Disabilitas  
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daftar pemilih tetap ikut serta dalam mengsukseskan acara tersebut dengan cara 

ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum baik walikota maupun pemilu serentak 

2019 memalului partisipasi politik. 

Setiap warga negara dapat memberikan suaranya salah satunya melaluli 

partisipasi politik, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas/kekurangan 

mental. Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabiltas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, dalam 

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 

warga seperti: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, 

penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik.17 Suara 

penyandang disabilitas tidak terlepas dalam pelaksanaan Pemilu karena tidak 

adanya diskriminasi atau pembedaan bagi warga negara yang keterbatasan 

mental. 

Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagai penyelenggara Pemilu 

bekerjasama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang dilakukan 

secara lisan maupun kondisional.  Hal tersebut disepakati dalam meningkatkan 

partisipasi politik Pemilu penyandang disabilitas yakni dengan cara 

                                                             
17Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium, 2013), 

hlm. 17. 
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memaksimalkan partisipasi disabilitas dalam memberikan hak suaranya melalui 

perekrutan anggota PPDI menjadi relawan demokrasi basis disabilitas, 

bekerjasama dalam memfasilitasi penyandang disabilitas pada saat sosialisasi 

maupun penyampaian informasi dan menjalin kerjasama melalui sosialisasi KPU 

dengan PPDI sebagai relawan demokrasi berdasarkan Pasal 18 huruf (j) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

 

1.7.Metode Penelitian  

1.7.1. Jenis Penelitan  

Penelitian dalam tugas akhir studi ini menggunakan penelitian kualitatif 

dengan teknik purposive sampling yakni dengan mewawancarai anggota KPU 

Kota Jambi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang 

jambi  yang mengetahui proses kerjasama dalam meningkatkan partisipasi politik 

penyandang disabilitas Kota Jambi, studi terhadap data-data sekunder yang 

berasal dari berbagai referensi, serta penelusuran situs-situs yang memuat hasil 

riset yang menjadi objek kajian. Alasan penelitian kualitatif dalam penelitian ini 

bertujuan menjelaskan dan mengambarkan kerjasama KPU Kota Jambi dengan 

PPDI dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas Kota Jambi 

Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti suatu makna 

kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dalam situasi atau 
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fenomena yang menjadi fokus penelitian.18 Penelitian kualitatif merupakan suatu 

strategi inquiry (penyelidikan) yang menekankan pencarian makna, pengertian, 

konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena 

yang kemudian disajikan secara naratif.19 

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu 

peristiwa interaksi tingkah laku yang terkadang berdasarkan perspektif interaksi 

tingkah laku manusia yang terkadang berdasarkan perpektif peneliti itu sendiri 

dengan tujuan memahami objek secara mendalam.20 Dengan mengumpulkan 

data-data yang berasal dari berbagai literatur, dokumentasi atau wawancara yang 

dilakukan kepada sumber utama terkait dengan cara menganalisis antara konsep, 

kebijakan dan hasil yang ditemukan di lapangan saat dilakukannya penelitian. 

Penelitian kualitatif juga menekankan pada analisi proses dengan cara 

berpikir induktif yang berkaitan dengan fenomena yang diamati dan senantiasa 

menggunakan logika ilmiah.21 Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif 

bersifat sementara, tentatif  (belum pasti/berubah) dan berkembang atau berganti 

setelah peneliti berada dilapangan.22 

 

                                                             
18 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta 

: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 328. 
19Ibid., hlm. 329. 
20 Imam Gunawan, Metode Penelitia Kualitatif : Teori & Praktik, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2015), hlm. 80. 
21Ibid.,hlm. 76. 
22Ibid.,hlm. 54. 
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1.7.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPU Kota Jambi yang beralamat di 

JL. Dr. Purwadi No. 20, Kenali Besar, Kota Jambi dan Kantor Persatuan 

Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang beralamat di JL. Prenjak Raya 

No. 7 Perumnas Kota Baru Jambi 36137.  

 

1.7.3. Fokus Penelitian  

 Dalam sebuah penelitian perlu adanya fokus penelitian, dimana fokus 

penelitian tersebut bertujuan untuk memfokuskan permasalahan-permasalahan 

yang akan di teliti. Untuk mempertajam dalam penelitian kualitatif, Spradley dan 

Sugiyono menyatakan bahwa, “Fokus itu merupakan domain tunggal atau 

beberapa domain yang terkait situasi sosial penentuan fokus didasarkan pada 

kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan)”.23 Sebab 

latar belakang yang telah dijabarkan, maka fokus penelitian adalah Komisi 

Pemilihan Umum dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 

dalam memberikan informasi kepada penyandang disabilitas di Kota Jambi 

dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu Walikota dan Wakil 

Walikota 2018 Serta Pemilihan Serentak 2019. 

 

1.7.4. Sumber Data  

                                                             
23Sugiyono, Metode Penelitian kantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA), 2017, 

hlm. 209. 
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Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada 

kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkapkan suatu 

peristiwa seobjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan 

syarat ketentuan sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan 

alamiah dengan fakta yang kongkrit. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, 

maka sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder.24 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang peneliti peroleh secara langsung 

dilapangan, yakni pengambilan data secara langsung dengan pihak-pihak yang 

terkait. Masalah yang diteliti yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan 

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Jambi . 

b. Data Sekunder  

    Data sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh secara 

tidak langsung atau penunjang apabila dibutuhkan. Data ini berfungsi untuk 

menghindari data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil penelitian dan 

menggunakan hasil temuan di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui 

berbagai referensi daan litelatur, baik berupa penelitian, artikel, dokumen-

dokumen, buku, maupun artikel yang memiliki relevansi dengan substansi 

                                                             
24Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 107. 
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penelitian. Data ini berfungsi untuk menghindari adanya data tidak valid yang 

didapatkan dari hasil penelitian dan menguatkan temuan di lapangan.  

 

1.7.5. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti 

kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadwalkan sumber data 

(informan) penelitian ini dilakukan purposive. Purposive Sampling adalah teknik 

pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbang tertentu.  Penelitian 

tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.25 

Informan yang dipilih adalah dari unsur KPU Kota Jambi dengan 

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Jambi. Unsur 

komunitas maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) penyandang disabilitas Kota Jambi 

sebagai informan yang berpengaruh pada kerjasama KPU Kota Jambi dengan 

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Jambi. Sementara 

pengamat politik dipilih yang paling komprehensif dan bukan orang yang berada 

dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi agar dapat memberikan 

informasi yang lebih objektif. 

                                                             
25Pahrudin HM, dkk., Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakiltas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jambi 2017 (Universitas Jambi:  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017), 

hlm.54 
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Berdasarkan teknik penentuan informan tersebut, maka yang menjadi 

informan dalam penelitian termuat pada tabel 1.2 dibawah ini: 

 

Tabel 1.2 

 Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Yatno, S.Pd.I. Ketua KPU Kota Jambi 

2 Mhd Anwar Sadat, SE Kepala Subbagian Teknis Pemilu Dan Hupmas 

3 Septiawan Dwi Cahyo, 

S.Kom 

- Guru SLB Prof. Dr. Sri Soedewi 

Masjchun Sofwan, Sh Jambi. 

4 Kurniadi - Sekretaris Persatuan Penyandang 

Disabilitas Indonedia Cabang Jambi 

- Relawan Demokrasi basis Penyandang 

Disabilitas 

5 Komunitas  - PERTUNI (Persatuan Tuna Netra 

Indonesia) Kota Jambi 

- GERKATIN (Gerakan Untuk 

Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) 

6 Burlian Senjaya, SHI., 

MA. 

Dosen STISIP Jambi dan Pengamat Politik 

Jambi 

 Sumber: Data yang diolah. 
 

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Mantja data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan 

kedalam dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan non interaktif. 

Interaktif maksudnya dengan melakukan wawancara dan pengamatan berperan 

serta, sedangkan non-interaktif meliputi pengamatan serta, isi dokumen dan 
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arsip.26Pengumpulan bahan-bahan dilakukan secara sistematis dan teratur yang 

diklasifikasikan menurut jenisnya, sumbernya, kebijakannya dan lain 

sebagainya. Maka dari itu peneliti dalam penelitian kualitatif menjadi 

instrument kunci penelitian. 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpulan data 

peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawaban yang telah disiapkan. Proses wawancara yang 

dilakukan peneliti adalah dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan 

informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada 

informan.27 

Proses wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan membuat 

kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk 

                                                             
26 Imam Gunawan, Metode Penelitia Kualitatif: Teori & Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2015), hlm. 80.  
27Sugiyono, Op.Cit., hlm.189. 
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dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan 

beberapa pertanyaan kepada informan. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam (In-depth Interview) Wawancara 

mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, 

dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat 

penelitian. Dalam wawancara mendalam berlangsung suatu diskusi terarah 

diantara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti dengan 

menggunakan pertanyaan terbuka yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan 

perspektif informan dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik 

wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai 

satu orang secara tatap muka (face to face).28 

 Alasan menggunakan metode ini adalah peneliti ingin memperoleh 

informasi dan pemahaman dari aktivitas, kejadian, serta pengalaman hidup 

seseorang yang tidak dapat mengeksplorasi informasi dari subjek secara 

mendalam. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan dokumen catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

                                                             
28Imam Gunawan, Op.Cit.,hlm. 80.  
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monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

tertulis yang berhubungan dengan penelitian.29 

 

1.7.6. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting, yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.30 

Analisis bahan dan sumber yang di dapat dilakukan dengan cara 

menginterpretasikan semua teori dan konsep-konsep yang sesuai dengan  

masalah yang dibahas, menilai bahan dan sumber yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, dan mengevaluasi kebijakan dan upaya yang telah 

dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Semua 

data primer dan data sekunder yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar 

dapat dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian 

dianalisis dengan mengunakan metode analisis kualitatif. Untuk mengelola data 

dan mendeskripsikan agar data lebih bermakna dan mudah dipahami maka 

                                                             
29Ibid., hlm. 240. 
30Ibid., hlm. 196. 
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digunakan prosedur analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman, adapun prosedur analisis data tersebut adalah sebagai berikut:31 

a. Reduksi  

  Data dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. 

Reduksi data juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan dalam hal ini yang dapat dilakukan 

adalah pengodean, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data. 

 

 

b. Penyajian Data  

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kecenderungan kognitifnya 

akan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang 

disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami, polanya 

berupa matrik, jaringan dan bagan. 

                                                             
31Imam Gunawan, Op. Cit,.hlm. 210. 
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c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

  Makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenaranya, 

kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validasinya32. 

 

1.7.7. Keabsahan Data/ Triangulasi  

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data  yang 

telah ada. Penelitian kualitatif memiliki kelemahan karena beberapa hal, yaitu 

subjektivitas peneliti merupakan hal yang domain dalam penelitian kualitatif, 

alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan dokumentasi 

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi 

tanpa control, dan sumber data kualitatif yang kurang credibel akan 

memengaruhi hasil akurasi penelitian.  

Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme triangulasi yaitu; Kombinasi 

beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu 

penelitian atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik 

memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri dengan demikian triangulasi 

memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.33 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini menggunakan triangulasi 

data, triangulasi ini menggunakan beragam sumber data dalam suatu penelitian, 

                                                             
32Ibid., hlm. 247. 
33Sugiyono, Op.Cit., hlm. 245. 
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oleh karena itu, pada perumusan pertama dan kedua peneliti ingin menganalisis 

tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi serta Kerjasama 

KPU Kota Jambi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 

dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas Kota Jambi pada 

Pemilu Walkot tahun 2018 dan Pemilu Serantak tahun 2019 sehingga 

memunculkan atau mencari data-data menyangkut perihal penelitian yang 

dilakukan peneliti tersebut. 

 

1.8.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun skripi ini, maka penulis 

mengelompokkan atau membuat sistematika penulisian sebagai berikut: 

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, menfaat penelitian, 

landasan teori, kerangka pikir, metode penelitian, jenis penelitian, 

lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik penentuan 

 informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 

 keabsahan data, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Merupakan bab yang memuat Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan 

tentang deskripsi Kota Jambi, visi dan misi Kota Jambi, deskripsi 

komisi pemilihan umumyang terbagi dalam sejarah KPU, gambaran 

umum KPU, visi dan misi KPU Kota Jambi, tujuan pokok,tugas dan 
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fungsi KPU Kota Jambi, platform KPU Kota Jambi,  keanggotaan 

KPU Kota Jambi, tugas dan wewenang KPU Kota Jambi dan deskripsi 

PPDI terdiri dari sejarah PPDI, visi dan misi PPDI, struktur 

keanggotaan PPDI, serta ragam disabilitas dan hak politik penyandang 

disabilitas. 

BAB III :Merupakan bab Pembahasan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) subbagian 

  yangmengemukakan hasil jawaban pembahasan atas rumusan masalah 

  yang didapat dari penelitian. 

BAB IV  :Merupakan Penutup, didalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan 

dan saran-saran yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya. 
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