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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam menjalankan 

demokrasi dimana dalam proses demokrasi pemilihan dilakukan sebagai 

perwujudan Negara Demokrasi sebagai saranan pelaksana kedaulatan rakyat yang 

di selenggarakan secara lansung,umum bebas,rahasia,jujur dan adil bedasarkan 

pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia dan untuk memperoleh atau 

mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang mana setiap warna negara 

berhak ikut dan berpartisipasi dalam memberikan hak pilihannya tidak terkecuali 

Penyandang Disabilitas.Salah satu pemilihan yang ada yaitu (PILKADA) 

pemilihan kepala daerah dilakukan secara lansung bebas,rahasia,jujur dan adil 

oleh penduduk setempat yang mengadakan pemilihan,pemilihan kepela daerah 

dilakukan bersamaan lansung dengan pemilihan wakil kepala daerah,yang mana 

dahulunya sebelum tahun 2005 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

di lakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

pemerintahan Daerah,Kepala daerah Dipilih secara lansung Oleh rakyat secara 

lansung melalui pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah atau yang 

disingkat (PILKADA) Pilkada pertama kali yang  diselenggarakan 

bedasarkanUndang-Undang adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. UU itu 

disempurnakan melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2008 yang membolehkan 
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kandidat calon kepala daerah Non partai atau Independen, dan untuk 

pertama Kalinya di Indonesia dilakukan Pemilihan serentak di penghujung tahun 

2015. 

   Pilkada diselenggarakan Oleh komisi Pemilihan Umum (KPU)  Ditingkat 

Provinsi dan Kabupaten kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum (Panwaslu) Ditingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.Adapun peserta dari 

Pemilihan umum atau pilkada ini Bedasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah  Yaitu pasangan calon Yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik.ketentuan ini di ubah dengan undang-

undang Nomor12tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat 

berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. 

undang-undang ini menindak lanjuti keputusan Mahkamah konstitusi  

yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam undang-

undang No 23 Tahun 2004,pemerintahan eksekutif dan legislatif telah 

menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa 

jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 15 februari   

2017. Indonesian sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia 

sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu perlindungan, 

penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar 

disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan kepada 

kemanusiaan keadilan dankebahagiaan sebagai umat bernegara. 
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Perlindungan, penghormatan, dan penegakkan hak asasi manusia 

berdasarkan sifat keuniversalanya akan berhasil jika praktek-praktek marginalisasi 

dan diskriminasi terhadap hak–hak suatu kelompok atau individu tertentu telah 

terhapuskan. Seperti adanyadiskriminasi terhadap kelompok rentan yang 

diantaranya perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. 

Demi tercapainya pemenuhan hak hak penyandang 

disabilitasperkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh  manusia  sebagai 

negara yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta demokrasi mulai 

dari lahinya undang– undang nomor 4 tahn 1997 tentang penyandang cacat, 

kemudian seiring berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang 

Hak-hak peyandang disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With 

Disabilities) melalui Undang- Undang  19 Tahun 2011 Danyang terakhir adalah 

lahirnya Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tetang Penyandang Disabilitas. 

 Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas 

terhadap pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas demi tercapainyakeadilan 

dan meningkatkan kesejahteran bagi penyadang disabilitas,Berkaitan dengan hak 

politik bagi para penyandang disabilitas di indonesia hingga saat ini masih 

menjadi permasalahan serius,dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi 

dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.hingga 

saat ini sangat terasa bahwa penyandang disabilitas belum secara maksimal 

mendapat peluang untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di 

Negara Republik Indonesia. 



4 
 

 
 

Pasal 13 undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang penyandang 

disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas 

meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik,menyalurkan aspirasi 

politik bagi tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang 

menjadi peserta dalam pemilihan umum,membentuk serta menjadi anggota atau 

pengurus orgsnisasi masyarakat atau partai politik,membentuk dan bergabung 

dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang 

disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat Internasional,berperan serta aktif 

dalam sistem pemilihan umum ,memperoleah aksebilitas pada sarana dan 

prasarana pemilihan umum,serta memperoleh pendidikan politik. 

Pada pemilihan kepala daerah yang di laksanakan di kabupaten Kampar 

tahun 2017 KPU Kampar meloloskan 5 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil 

Bupati Priode 2017-2022,dimana 3 calon dari Partai Politik dan 2 pasangan 

independen atau perseorangan,Adapun No urut dan nama Paslon dan partai 

pendukung sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Nama Pasangan calon dan pasangan calon Pada Pemilihan Kepala 

Daerah DiKabupaten Kampar 

NO PASLON PENDUKUNG 

1 MUHAMMADAMIN S.Ag.MH 

Drs.H MUHAMMAD SALEH 

DEMOKRAT/HANURA 

2 Drs.H.ZULHER,MS 

DASRIL AFFANDI,S.H,M.H 

PDIP/PAN 

3 H.AZIS ZAENAL,SH,MM 

CATUR SUGENG SUSANTO,SH 

PKB/PPP/GERINDRA/ 

PKS/GOLKAR/NASDEM 

4 Drs.H.JAWAHIR M.Pd 

H.BARDANSYAH HARAHAP 

PERORANGAN 

5 RAHMAD JEVARY JUNIARDO 

KHAIRUDDIN SIREGAR 

PERORANGAN 

Sumber:Kpu.go.id/2017 
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Istilah “Disabilitas” mungkin kurang akrab disebagian masyarakat 

Indonesia berbeda dengan “penyandang cacat”, istilah ini banyak yang 

mengetahui atau sering digunakan ditengah masyarakat. Istilah Disabilitas 

merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa inggris 

disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidak mampuan. 

Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Disabilitas” belum 

tercantum. Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat. 

Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunya keterbatasan 

fisik atau mental/intelektual.dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas penyebutkan: Penyandang Disabilitas 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  negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

Kata “penyandang” memberikan predikat kepada seseorang dengan tanda 

atau label negatif yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya. Namun kenyataan bisa 

saja seseorang penyandang disabilitas hanya mempunyai kekurangan fisik 

tertentu, bukan disabilitas secara keseluruhan. Untuk itu istilah “cacat” dirubah 

menjadi “Disabilitas” yang lebih berarti ketidakmampuan secara penuhDari 

498.699 Pemilih tetap pada pilkada kampar tahun 2017 terdapat 661 daftar 

pemilih tetap berkebutuhan khusus/disabilitas yang terdata di Dinas pendudukan 

dan pencatatan sipil  Dapat dilihat pada Tabel Berikut ini: 
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Tabel 1.2 Data penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kampar 

No Kecamatan Tuna 

Daksa 

Tuna 

Netra 

Tuna 

Rungu 

Tuna 

Grahita 

DLL Jumlah 

1 Bangkinang kota 2 7 3 9 1 22 

2 Bangkinang 7 2 7 2 0 18 

3 Kuok 6 0 2 5 1 14 

4 Gunung shailan 4 1 2 1 3 11 

5 Kampar 1 3 12 20 0 36 

6 Kampar kiri 7 0 7 7 1 22 

7 Kampar kiri hilir 48 1 12 10 0 71 

8 Kampar kiri hulu 1 1 5 3 1 11 

9 Kampar kiri tengah 6 0 14 10 0 71 

10 Kampar timur 8 0 3 4 1 16 

11 Kampar utara 6 4 4 9 1 24 

12 Perhentian raja 2 0 1 0 1 4 

13 Rumbio jaya 12 0 1 1 0 14 

14 Salo 4 1 9 5 0 19 

15 Siak hulu 17 6 19 13 5 60 

16 Tambang 2 1 3 4 1 11 

17 Tapung 18 3 20 12 0 53 

18 Tapung hilir 12 0 3 8 2 25 

19 Tapung hulu 23 87 3 1 1 115 

20 XIII Koto Kampar 1 1 6 12 0 28 

21 Koto Kampar Hulu 1 0 3 1 1 6 

 Jumlah 196 118 142 134 21 611 

Sumber:Disdukcapil Kabupaten Kampar 

Dari data diatas dapat kita lihat banyaknya penyandang Disabilitas 

Dikabupaten Kampar namum pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar 

Kemarin yang mendapat Hak untuk memilih atau Terdaftar di DPT hanya 

berjumlah 71 orang yang bisa kita lihat Dibawah ini  Jumlah pemilih disabilitas 

yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kampardalam Pilkada Kampar 

Tahun2017: 
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Tabel 1.3 jumlah daftar pemilih Tetap berkebutuhan Khusus di Kabupaten 

Kampar 

NO Nama Kecamatan Jumlah pemilih Disabilitas 

1 Bangkinang kota 10 

2 Bangkinang 1 

3 Kuok 6 

4 Gunung shailan 0 

5 Kampar 13 

6 Kampar kiri 0 

7 Kampar kiri hilir 4 

8 Kampar kiri hulu 4 

9 Kampar kiri tengah 4 

10 Kampar timur 3 

11 Kampar utara 1 

12 Perhentian raja 1 

13 Rumbio jaya 0 

14 Salo 4 

15 Siak hulu 8 

16 Tambang 1 

17 Tapung 0 

18 Tapung hilir 0 

19 Tapung hulu 0 

20 XIII Koto Kampar 6 

21 Koto Kampar Hulu 5 

 Jumlah 71 

Sumber:Kpu.go.id/2017 
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Meski begitu tidak menutup kemungkinan bahwa penyandang disabilitas 

ini boleh ikut serta dalam pemilihan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh Komisi Pemilihan Umum,Hambatan dan kendala yang sering dihadapi 

penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya yaitu anggapan remeh 

masyarakat terhadap pemilih disabilitas dikarnakan keterbatasan fisik 

mereka,serta tidak luput juga masih lemahnya/kekurangan data yang dimiliki oleh 

Kpu,dan juga kurangnya transparasi  data yang dimiliki oleh komisi pemilihan 

Umum dikarnakan belum efektifnya pendataan daftar pemilih khususnya 

disabilitas oleh petugas-petugas pendataan bahkan komisi pemilihan umum lebih 

banyak mengandalkan data yang diberikan oleh dinas pencatatan sipil yang mana 

datanya pun masih bermasalah sehingga setiap pemilihan umum selalu terdapat 

Daftar pemilih tetap yang ganda,danmasih banyakpemilih yang belum menjadi 

pemilih tetap sehingga mereka masuk kedalam daftar pemilih tambahan,sehingga 

dengan itu semua data pemilih disabilitas belum mendapatkan secara keseluruhan. 

 Meskipun Komisi Pemilihan Umum telah membuat aturan-aturan dalam 

memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam memberikan hak suara pada 

pemilihan,  

Berdasarkan uraian dan data yang telah peneliti buat, maka dari itu peneliti 

mengambil judul skripsi “AnalisiPartisipasi Politik Disabilitas Pada Pilkada 

Tahun 2017 Di Kabupaten Kampar” 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang 

masalah, maka dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah sebagai berikut : 

1) BagaimanaPartisipasi PolitikDisabilitasPadaPilkadaTahun 2017 Di 

Kabupaten Kampar 

2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik Disabilitas Pada 

Pilkada Tahun 2017   

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1) UntukMengetahuiTingkat Partisipasi Politik  Disabilitas Pada Pilkada 

Tahun 2017 Di kabupaten Kampar 

2) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 

Disabilitas pada PilkadaTahun 2017 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini data menambah wawasan tentang 

bagaimana Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam tahun 2017 

Di Kabupaten Kampar 

b. Bagi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum dapat Berpartisipasi 

dalam memberikan hak suaranya baik itu dalam Pemilu Presiden dan 
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Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun dalam 

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017. 

c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, bermanfaat 

untuk menambah kepustakaan, dan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam penelitian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian skripsi ini, 

perlu dikemukakan garis besar pembahasan melalui sistematika skripsi. Adapun 

skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN : 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga akan dijelaskan 

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

populasi dan sampel, skala pengukuran dan teknik pengujian 

penelitian. 
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 BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Bab ini menguraikan tentang sejarah obyek penelitian, aktivitas 

penelitian. 

 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan hasil dan analisa data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

akan diajukan dalam penelitian. 

 BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Didalam 

bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan serta saran yang 

relevan untuk penelitian selanjutnya dengan temuan atau hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 


