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Abstrak 

Pelaksanaan kerjasama KPU Kota Jambi dengan Persatuan Penyandang 

Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam meningkatkan partisipasi politik Pemilu 

disabilitas Kota Jambi, terdapat peningkatan pada pemilihan serentak 

tahun 2019 dari tahun sebelumnya, pada pemilihan walikota tahun 2018 

dalam partisipasi pemilih penyandang disabilitas Kota Jambi. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kerjasama KPU Kota Jambi 

dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam 

meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas Kota Jambi. Adapun 

kerjasamanya ialah merekrut anggota dengan Persatuan Penyandang 

Disabilitas Indonesia (PPDI) menjadi relawan demokrasi basis disabilitas, 

menyediakan fasilitas bagi penyandang, serta melakukan sosialisasi sesuai 

dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada peningkatan partispasi politik penyandang disabilitas di Kota 

Jambi, dilihat dari presentase peningkatan di pemilihan walikota tahun 

2018 ke pemilihan serentak tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU 

Kota Jambi. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara 

mendalam dan kajian dokumentasi. Guna memperoleh data penelitian 

maka dilakukan wawancara dengan orang-orang kunci yang mengalami 

dan merasakan bagaimana kerjasama yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan 

walikota tahun 2018 dan pemilihan serentak tahun 2019 di Kota Jambu. 

Kemudian data penelitian dijelasakan dan dianalisis untuk mencari makna 

dalam penelitian ini. Kerjasama memberikan gambaran jelas dalam 

peningkatkan partisipasi disabilitas di Kota Jambi. 

Kata kunci: KPU, PPDI, Partisipasi, Penyandang Disabilitas. 
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1. PENDAHULUAN 

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.1 Seperti 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. 

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. Salahsatu bentuk 

dari demokrasi ialah ikut berpatrisipasi dalam 

memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum 

atau sering disebut dengan partisipasi politik. 

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. Seperti yang 

diungkapkan oleh Samuel Hutington yang dikutip 

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. 

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 

 
1 Karim, M.Ruslin, Pemilu Demokratis Kompetitif, (Yogyakarta: 

Wacana Yogya, 1991), hlm.2. 

setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian 

aktivitas politik melalui kampanye, iklan, 

propaganda dan media cetak. Sehingga pencoblos 

dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu 

partai politik yang menjadi peserta dalam 

pemilihan umum calon legislatif maupun eksekutif. 

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 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 
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membantu berkomunikasi kepada penyandang 

disabilitas dan lainnya. 

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 

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 di 

Kota 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 

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 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. 

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 
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2014 di Kota Yogyakarta menjadi 70,9% pada 

Pilkada Kota Yogyakarta 2017. 

Tingkat partisipasinya meningkat 

dikarenakan terdapat lima unsur factor 

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. 

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 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 

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 alatbantu 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. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian, 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. 

 Lokasi Penelitan, 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. 
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Fokus Penelitian, dalam penelitian 
Kualitatif, penetuan fokus dalam skripsi lebih 

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang 
akan diperoleh dari situasi sosial lapangan. Fokus 
yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif 

diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan 
umum. Dari penjelajahan umum itu peneliti akan 

memperoleh gambaran umum yang menyeluruh. 
Untuk dapat memahami secara luas dan 

mendalam, maka diperlukan fokus penelitian. 
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. 

Sumber Data, untuk memperoleh data 
penulis menggunakan sumber data yaitu: Sumber 

data primer yaitu sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data. 

Adapun yang menjadi sumber data primer pada 
penelitian ini yaitu, Adapun yang menjadi sumber 
data primer pada penelitian ini yaitu Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dengan Persatuan 
Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang 

Jambi . sedangkan data data sekunder data yang 
diperoleh secara tidak langsung atau penunjang 

apabila dibutuhkan seperti artikel, dokumen-
dokumen, buku, maupun artikel yang memiliki 
relevansi dengan substansi penelitian. 

Teknik Penentuan Informan, 
Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan 

dengan teknik purposive sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut 
berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah 
mereka yang memiliki informasi yang lebih luas 

atau kaya (rich information). Informan yang dipilih 
adalah dari unsur Komisiner KPU Kota Jambi, 

badan pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas 
Indonesia, SLB (Sekolah Luar Biasa), komunitas 

disabilitas yang ada di Kota Jambi. Dalam 
meningkatkan partisipasi politik disabilitas dalam 
Pemilu Walikota tahun 2018 dan pemilihan 

serentak 2019. 

Teknik Pengumpulan Data, dalam 

pengumpulan data yang diperlukan oleh peneliti 
yaitu teknik Wawancara (Interview) digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 
atau pengumpul data telah mengetahui dengan 
pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Kedua Dokumentasi, pengumpulan dokumen 
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisa, gambar atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data tertulis yang 
berhubungan dengan penelitian. 

Teknik 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 dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. 

Keabsahan Data/Triangulasi, 
Triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 
teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 
kredebilitas data dengan berbagai teknik 
pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kerjasama KPU Kota Jambi dengan Persatuan 

Penyandang Disailitas dalam meningkatkan 

partisipasi politik pemilu disabilitas di Kota 

Jambi. 

Kerjasama yang dimaksudkan pada KPU Kota 

Jambi dengan Persatuan Penyandang Disailitas 

dalam meningkatkan partisipasi Politik disabilitas di 

Kota Jambi ialah suatu kegiatan atau usaha yang 

dilakukan beberapa orang (baik itu individu, 

lembaga ataupun pemerintah) untuk mencapai 

tujuan bersama. Pentingnya kerjasama yang 

dilakukan oleh KPU Kota Jambi dengan disabilitas 

baik komunitas maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) 

secara langsung akan membantu KPU Kota Jambi 

dalam pendekatan yang dilangsungkan kesetiap 

penyandang sebelum penyelenggaraan baik melalui 

sosialisasi maupun pendidikan Pemilu, Hal tersebut 

bertujuan meningkatkan rasa kepedulian mereka 

dalam memberikan hak suaranya serta ikut aktif 

dalam pesta demokrasi. 

Adapun keterlibatan kerjasama yang dilakukan 

KPU Kota Jambi terhadap Persatuan Penyandang 

Disabilita Indonesia (PPDI), salah satu organisasi 

keterwakilan disabilitas yang ada di Kota Jambi 

dalam meningkatkan partisipasi politik disabilitas 

antara lain: 

Melakukan Rekrutmen Relawan Demokrasi 

untuk Para Penyandang Disabilitas Kota Jambi. 

Relawan demokrasi bertujuan untuk meningkatkan 

partisipasi dan kualitas pemilih disabilitas dalam 

menggunakan hak pilihnya. 

Pembentukanmrelawan demokrasi ini sesuai 

dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 15 

ayat 2 huruf (f) berbunyi pendidikan pemilih dapat 

dilakukan melalui agen atau relawan demokrasi. 

Melibatkan peran aktif dari penyandang disabilitas 

pada relawan demokrasi basis pemilih disabilitas 

dapat membantu tugas KPU Kota Jambi 

menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu terkait 

pendidikan pemilih mengenai isu-isu disabilitas, 
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dimana mereka nantinya akan memberikan 

pendidikan politik bagi komunitasnya maupun 

sosialisasi perseorangan terhadap disabilitas 

lainnya. Relawan demokrasi disini menjadi rekan 

sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk para 

penyandang disabilitas. 

Selanjutnya Menyediakan Fasilitas untuk Para 

Pemilih Disabilitas. Adapun beberapa hal yang 

dilakukan KPU dengan PPDI dalam menyediakan 

fasilitas untuk para penyandang disabilitas di 

pemilihan walikota maupun pemilihan serentak 

2019 tersebut antara lain: 

Menyediakan braille template (alat bantu 

coblos) bagi penyandang tuna netra, KPU Kota 

Jambi juga menyediakan interpreter (Penerjemah 

bahasa isyarat). Dalam pensosialisaan ataupun 

pendekatan kepenyandang disabilitas, PPDI selaku 

bagian dari relawan demokrasi menjadi salah satu 

interpreter untuk menerjemahkan visi ataupun 

misi terkait informasi calon terhadap disabilitas 

tuna rungu, Mengukur pintu masuk ke TPS 

minimum 1 meter untuk memudahkan mereka 

yang menggunakan kursi roda dan tinggi meja 

untuk kotak surat suara tidak lebih dari 80cm. 

KPU Kota Jambi dengan kerjasama dengan 

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia 

mengoptimalkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 

bahwa sosialisasi yang dilaksanakan berupa 

pendekatan metode, media, materi,kerjasama, 

Pendidikan pemilih menjadi langkah bagus 

terhadap KPU Kota Jambi meningkatkan rasa 

percaya diri terkait isi-isu hak penyandang 

disabilitas sama rata. Kerjasama yang 

dilaksanakan KPU dengan PPDI melalui sosialisasi 

pendekatan kepada penyandang disabilitas yang 

ada di Kota Jambi terkendala dalam fasilitas 

maupun akses yang memadai bagi setiap 

penyandang yang ada di Kota Jambi, karna disatu 

sisi berbeda ragam disabilitas berbeda juga 

kebutuhan untuk pendukung setiap disabilitasnya. 

 

2. Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada 

Pemilihan Walikota Tahun 2018 dengan 

Pemilihan Serentak Tahun 2019 Kota Jambi. 

Partisipasi politik yang merupakan kegiatan 

seseorang atau kelompok orang ikut serta aktif 

dalam kehidupan politik baik dengan jalan 

memilih pemimpin negara secara langsung atau 

tidak langsung. Berdasarkan teori dari Samuel P 

Huntington bahwa pemilihan umum yang menjadi 

salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam 

menyalurkan aspirasi dan memberikan hak 

suaranya dalam pemilihan umum yang 

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

 

Rekapitulasi Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019. 
NO KECAMATAN TUNA 

DAKSA 

TUNA 

NETRA 

TUNA 

RUNGU 

TUNA 

GRAHITA 

DISABILITAS 

LAINNYA 

TOTAL 

1 Alam Barajo 27 4 8 4 9 52 

2 Danau Sipin 8 4 4 6 8 30 

3 Danau Teluk 4 3 5 8 1 21 

4 Jambi Selatan 18 6 15 20 9 68 

5 Jambi Timur 38 15 26 11 18 108 

6 Jelutung 8 9 6 12 9 44 

7 Kota Baru 23 12 16 14 14 79 

8 Paal Merah 6 2 9 7 2 26 

9 Pasar Jambi 14 7 3 1 5 30 

10 Pelayangan 17 2 14 4 - 37 

11 Telanaipura 14 7 11 6 9 47 

Jumlah  177 71 117 93 84 543 

Sumber: KPU Kota Jambi Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas 2019 Kota Jambi 

Hasil pemilih disabilitas terbanyak berada pada 

Kecamatan Jambi Timur dengan jumlah 108 jiwa 

disabilitas terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya 

hanya 77 jiwa begitu juga dengan tuna daksa yang pada 

tahun 2018 yang memilih berjumlah 53 meningkat 

menjadi 71 jiwa, tuna rungu dari 63 jiwa meningkat 

menjadi 117, tuna grahita dari 56 jiwa meningkat 

menjadi 93 dan terakhir disabilitas lainnyadari 40 jiwa 

menjadi 84 jiwa. Dari ragam disabilitas tuna daksa 

menjadi pemilih yang paling banyak diantara yang lainnya 

yakni berjumlah 177 jiwa yang kedua tuna rungu 

sebanyak 117 jiwa, tuna grahita sebanyak 93 jiwa, tuna 

netra 71 dan tuna lainya berjumlah 84 jiwa. Peningkatan 

tersebut dirasakan disetiap kecamatan yang ada di Kota 

Jambi. 

 Dapat dilihat bahwasanya tingkat partisipasi 

penyandang disabilitas secara keseluruhan pada pemilihan 

walikota mencapai angka 37,97% atau 330 jiwa yang 

hanya memberikan suaranya dari jumlah DPT yang 

terdaftar oleh KPU Kota Jambi sebanyak 869 jiwa, jika 

dihitung dari hasil presentasi berkisar 62,03 % atau 539 

jiwa yang tidak memberikan hak pilihnya. 

Melihat angka partisipasi politik disabilitas Kota 
Jambi pada pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil 

walikota cenderung sangat kecil melihat angka daftar 

pemilih tetap yang terbilang banyak. Sedangkan pada 

pemilihan serentak 2019 angka partisipasi penyandang 

disabilitas Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya mencapai 24,51%. Pada gambar diatas, 

menunjukkan bahwa presentase disabilitas yang memilih 

pada pemilihan serentak mencapai 62,48% atau 543 jiwa 

disabilitas memberikan hak suara, dari jumlah daftar 

pemilih tetap sebanyak 925 jiwa peningkatan yang 

signifikan dalam pencapaian KPU Kota Jambi pada basis 

disabilitas dua tahun terakhir ini. 
 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kerjasama KPU Kota Jambi dengan Persatuan 

Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Jambi 

secara lisan dan kondisional mengalami peningkatan, 

melalui perektutan beberapa anggota PPDI menjadi relawan 

demokrasi basis disabilitas. Dalam hal tersebut 

meningkatkanya partisipasi politik penyandang disabilitas 

Kota Jambi ialah sebagai berikut ; 

1. Adapun kerjasama yang dilangsungkan KPU Kota 

Jambi dengan PPDI dalam meningkatkan partisipasi 

memilih penyandang disabilitas yaitu, Pertama 

merekrut PPDI sebagai anggota relawan demokrasi 

basis pemilih disabilitas di Kota Jambi. Dengan 

adanya keterwakilan disabilitas pada relawan 

demokrasi dapat membantu dan mempermudah 

KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan 

Undang-Undang Tahun 2016 Pasal 13 huruf (f) 

tentang Penyandang Disabilitas bahwa disabilitas 

berperan aktif dalam sistem pemilihan umum pada 

saat tahap dan/atau bagian penyelenggara. Dengan 

adanya PPDI diharapkan menjadi jembatan bagi 
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KPU dalam meningkatkan para difabel baik 

perseorangan maupun komunitas yang masih 

belum terjamah keseluruhan yang ada di Kota 

Jambi. 

 

Kedua Kerjasama KPU Kota Jambi dengan PPDI 

dalam meningkatkan fasilitas demi mempermudah 

pemahaman bagi kebutuhan penyandang disaat 

sosialisasi. PPDI menjadi perpanjangan tangan KPU 

Kota Jambi baik sebagai Interpreter pada saat 

sosialisasi bagi disabilitas tuna rungu, memberikan 

pemahaman templet/brille bagi tuna netra dan 

PPDI sangat berkontribusi dalam kampanye 

berkaitan dengan kepedulian dan kesadaran 

terkait isu disabilitas. 

Ketiga Ikut serta mensosialisasi Pemilihan Umum 

dengan KPU Kota Jambi sesuai dengan pendekatan 

berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 melalui 

(materi, metode, media, kerjasama), keterlibatan 

disabilitas dalam relawan demokrasi dan perangkat 

pelaksanaan yang dilangsungkan di Kota Jambi 

berdampak baik dari tingkat presentasi yang 

semakin meningkat. 

2. Partisipasi politik penyandang disabilitas pada saat 

pemilihan walikota dan pemilihan serentak yang 

dilangsungkan oleh KPU Kota Jambi mengalami 

peningkatan dari tahun 2018 berjumlah 330 jiwa 

dan tahun 2019 berjumlah 543 jiwa jika di total 

terdapat peningkatan mencapai 213 jiwa 

penyandang disabilitas ikut memilih dari presentase 

peningkatan berkisar 37,97% suara. Terlihat 

bahwa kesadaran difabel yang ada di Kota Jambi 

mengalami peningkatan walaupun melihat dari 

jumlah disabilitas yang terbilang minoritas 

seharusnya bisa lebih maksimal presentasenya. Hal 

tersebut kerap menjadi persoalan bagi penyandang 

difabel karna pendekatan maupun sosialisasi yang 

dilakukan oleh KPU terbilang singkat dan kurang 

merata bagi difabel disetiap kecamatannya dan 

fasilitas pada saat sosialisasi maupun pada saat 

penyelenggaran belum terimplementasi dengan 

baik dan menyeluruh dikarenakan anggran yang 

minim. 

 

Saran 

Dalam pemenuhan hak memilih 

penyandang disabilitas pada Pemilu, maka pihak 

penyelenggara harus menyediakan fasilitas yang 

dibutuhkan penyandang disabilitas, cara 

mengetahui kebutuhan mereka yaitu dengan cara 

menanyakan langsung kepada penyangdang 

disabilitas terkait fasilitas seperti apa yang dapat 

membuat mereka nyaman dalam berpartisipasi 

pada Pemilu, sehingga tidak ada lagi yang merasa 

dibatasi haknya jauh hari sebelum penyelenggaraan 

pemilihan. Adanya pemetaan (Mapping) wilayah. 

Sosialisasi secara khusus dilakukan 

kesetiap ragam disabilitas dan pelaksanaan 

sosialisasi dilakukan lebih dari sekali untuk 

pemahaman difabel dalammenentukan hak pilihnya. 

Serta mesti ada pendidikan politik yang diberikan 

kepada penyandang disabilitas yang difasilitasi oleh 

pihak penyelenggara KPU Kota Jambi baik itu 

sifatnya formal maupun nonformal. 
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