
 
 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

dalam menganalisa Partisipasi Politik Disabilitas Pada Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Kampar ialah  penyandang disabilitas 

Kabupaten Kampar yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Kampar  

terdiri dari beberepa penyandang cacat yang terdaftar dalam DPT dengan jenis 

kecacatan berbeda-beda seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa dan lain-

lain. Berdasarkan Data yang didapatkan Dari Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kampar di Tahun 2017 terdapat 71 orang, yang menggunakan Hak 

pilihnya dalam Pemilihan kepala Daerah tahun 2017 sebanyak 61 orang, dan 

yang tidak menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 

2017 sebanyak 10 orang, jika dilihat dari persentase yang menyalurkan Hak 

pilihnya sebanyak 85.9%  Hal ini terlihat bahwa partisipasi Pemilih Disabilitas 

Di Kabupaten Kampar Pada pemilihan Kepala Daerah cukup tinggi dan sudah 

bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik, hal ini membuat KPU Kabupaten 

Kampar sudah berhasil meningkatkan partisipasi penyandang Disabilitas. hal 

ini tidak terlepas dari komitmet Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar 

bahwa untuk memberikan akses semudah mungkin kepada pemilih disabilitas. 

Namun Hal ini juga tidak sebanding jika dilihat data yang didapatkan dari 

Didukcapail  dengan jumlah penyandang Disabilitas yang mencapai 611 orang 

sedangkan data yang terdaftar di Komisi pemilihan umum hanya 71 orang, hal 

ini biasa di sebabkan oleh beberapa faktor data yang tercatat ganda dari 
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kemendagri akibat peroses perekaman berulang-ulang,tidak mempunyai Kartu 

Tanda Penduduk,pindah tempat tinggal dan tidak melakukan pelaporan secara 

Administratif sehingga pada saat pendataan mereka tidak masuk kedapal 

daftar pemilih tetap, namun demikian meskipun mereka tidak terdaftar mereka 

masih bisa memberikan Hak suara mereka dengan cara membawa surat 

keterangan ataupun KTP mereka yang disediakan waktu untuk mereka 

memilih yaitu 1 jam sebelum pemilihan ditutup. 

Partisipasi penyandang Disabilitas di Kabupaten kampar pada Pemilihan 

kepala Daerah Tahun 2017 berdasarkan data dan analisa peneliti penyandang 

disabilitas memang diberikan kesempatan baik itu dalam hak memilih maupun 

dipilih secara langsung. Jadi untuk partisipasi nya sangat di dukung baik dari 

ikut dalam penyelenggara ataupun berpartisipasi di dalam demokrasi. 

Dari hasil penelitian pada bab V ada beberapa faktor pendukung dalam 

melihat besarnya partisipasi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten 

Kampar yaitu: 

1. Sosialisasi yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Pada setiap Tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan terhadap penyandang Disabilitas 

2. Program Ramah Disabilitas Yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum 

3. Kelengkapan surat suara dengan surat suara yang jelas maka saat memilih, 

pemilih tidak akan bertanya lagi kepada petugas. 

4. Tempat pemungutan suara yang dekat, lengkap dan aman akan menunjang 

pemilih untuk pergi memilih saat pemilihan. Maksudnya adalah apabila 
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TPS dengan rumah pemilih dekat, maka ia akan pergi untuk memilih, dan 

apabila TPS dengan rumah pemilih jauh, maka ia akan berfikir untuk tidak 

memilih karena akses yang ditempuh jauh. 

5. Dorongan petugas PPS untuk mengajak warganya pergi memilih juga 

dapat menjadi faktor pendukung, karena jika mereka tidak pergi memilih 

akan merasa malu kepada petugas PPS yang selalu mengingatkan untuk 

pergi memilih. 

6. Petugas dan penyelenggara yang melaksanakan tugas dan perannya 

masing-masing dapat menjadi penunjang baiknya penyelenggaraan 

pemilu. Karena ketika ada kegiatan yang tidak sesuai maka akan 

berpengaruh dengan kegiatan lainnya. 

Dari keenam pendukung diatas maka jelas partisipasi peyandang disabiltas 

diakui berdasarkan UU No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas 

dilindungi untuk ikut berpartisipasi baik sebagai penyelenggara maupun 

peserta pada demokrasi. 

 

1. SARAN 

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka peneliti mendapat 

beberapa saran yang dapat diajukan : 

1. KPU selaku penyelenggara dari pemilihan kepala daerah Kabupaten 

Kampar harus lebih memperhatikan pelayanan dan hak-hak para 

penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas mau mengikuti 

kegiatan politik yang diselenggarakan selain itu agar para penyandang 
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disabilitas tidak merasa dianak tirikan karena keterbatasan fisik yang 

mereka miliki. 

2. Pemerintah dan KPU Pemerintah harus menggerakkan para petugas RT 

setempat untuk membantu KPU dalam mendata para masyarakat 

penyandang disabilitas secara tepat,agar penggunaan hak politik dari 

penyandang disabilitas ini dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. 

3. KPU harus terus lebih meningkatkan program-program yang sudah ada 

sekarang agar pemilihan umum kedepannya tingkat partisipasi 

Penyandang Disabilitas dapat di tingkatkan 

4. Petugas PPK,PPS DAN KPPS selaku pembantu KPU dalam mensukses 

kan pemilihan harus lebih meningkatkan pelayanan terutama 

Penyandang Disabilitas  
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