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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Partisipasi Politik 

Beberapa pengertian partisipasi politik menurut beberapa para ahli 

sebagai berikut: 

 As‟ ari (2006:151) Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara 

dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum 

dalam menentukan pemimpin pemerintahan. 

 Surbakti (2010: 180) Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga 

negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

 Inu Kencana (2003:42) Partisipasi politik rakyat dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi 

pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

 Miriam Budiarjo (2008:367) adalah kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan 

memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, 

mempengaruhi kebijakan pemerintah (publicy policy). 

 Huntington dan Nelson dalam Budiarjo (2008: 368) memberi tafsiran 

yang lebih luas mengenai partisipasi politik dengan memasukan secara eksplisit 

tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang 

bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi 

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau 
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kolektif,terorganisir atau spontan mantap atau sporadis, secara damai atau 

dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif 

 Melihat pendapat beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan, terdapat 

berbagai perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan 

bermasyarakat. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-masing 

individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda dalam 

memandang kehidupan politik serta turut berperan dalam urusan-urusan politik. 

 

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

 

Bentuk partisipasi politik warga negara tampak dalam aktivitas-aktivitas 

politiknya. Aktivitas-aktivitas politik tersebut dapat berupa keikut sertaan 

warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan 

suara dalam pemilu, dan ikut menduduki jabatan-jabatan baik politik maupun 

pemerintahan. 

Adapun bentuk partisipasi politik menurut beberapa ahli: 

 

- Menurut Mas‟ oed dan MacAndrews (2008:225) partisipasi politik 

masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk 

sebagai berikut: 

 

1. Electroral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara 

langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. 

 

2. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang 

untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik 
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dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah 

tertentu. 

 

3. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke 

dalamorganisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, 

aktivis, atau sebagai anggota biasa. 

 

4. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat 

dengansecara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, 

baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang 

kecil jumlahnya. 

 

5. Violance, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk 

mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, 

pengacauan, dan Pengrusakan. 

 

- Menurut Surbakti (2010: 182), partisipasi dipandang dari kategori 

kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. 

Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul 

mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum 

yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan 

kriktik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan 

memilih pemimpin daerah. Sebaliknya yang termasuk dalam kategori 

pertispasi pasif ialah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan 

melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain 
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partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan 

output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang 

berorientasi pada kegiatan output 

 Dari beberapa bentuk partisipasi diatas dalam penelitian ini penulis 

mencoba menggunakan  partisipasi aktif dan pasif karna penulis merasa 

lebih tepat digunakan dalam penelitian ini karna nantinya dapat dianalisis 

partisipasi politik penyandang disabilitas baik ikut/tidak dalam pemilihan 

kepala daerah tahun 2017 di Kabupaten Kampar 

 

2.2  Pemilihan umum 

Pemilihan umum sudah di atur dalam UUD No 8 tahun 2015  yang 

menjelaskan tentang pemilihan umum dimana pada pasal 1 dalam undang-undang 

No 8 Tahun 2015 berbunyi: pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan 

wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan 

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota 

untuk memilih gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati serta 

walikota dan wakil walikota secara lansung dan demokrasi 

Secara etimologi kata kedaulatan berarti superioritas belaka,tetapi ketika di 

terapkan pada sebuah Negara,kata tersebut berarti superioritas dalam arti khusus 

yaitu superioritas yang mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat 

hukum(law making power) 
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Grotius mengatakan kekuasaan tertinggi untuk memerintha ini dinamakan 

kedaulatan,kedaulatan di pegang oleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan 

orang lain sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia.lebih 

lanjut Jen Bodin(1576) dalam buku lex six lives de la republique mengemukakan 

bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang mengatasi warga warga Negara dan 

anak buah,malahan mengatasi undang-undang atau kalimat lain,dikatakan bodin 

bahwa kedaulatan adalah kekuasaab yang penuh dan langgeng kepunyaan satu 

republic. 

Sementara Austin didalam buku the province of juris predence 

determined,yang di terbitkan tahun 1832 mengatakan bahwa kedaulatan adalah 

“ifadeterminate human superior,not in A habit of obdience to a like 

superior,reciver habital determin ate superior assovereign inthat society,and the 

society cin cluding the superior ia a society,political and indepedent” 

Berkenaan dengan pemimpin masyarakat tidak selalu ia berkuasa 

penuh(superior)pada dasarnya orang tundukkepada kehendak sebagian besar 

masyarakat sehingga pemimpin yang berkuasa dalam masyarakat dan masyarakat 

itu sendiri dimana pemimpin termasuk di dalamnya adalah sebuah masyarakat 

persekutuan mandiri. 

Kedaulatan merupakan kekuasan tertinggi di dalam negara dan menjadi 

atribut bagi negara sebagai organisasi masyarakat palig besar,apabila di kaitkan 

dengan kata rakyat maka rakyat merupakan tempat melahirkan kekuasaan 
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tertinggi,denga demikian keadilan rakyat dapat didefenisikan sebagai kekuuasan 

tertinggi dalam negara yang di pegang/terletak di tangan rakyat. 

Kedaulatan rakyat juga digunakan dengan istilah demkrasi istilah 

demokerasi(demos=rakyat=peoplo i kratos=kratein-pemerintah/kekuasaan=rule) 

istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani yan terdiri atas dua perkataan yaitu 

demos yang berarti rakyat dan cratein yang erarti pemerintah(government the 

from the people by people and for the people. 

Secara sederhana demokrasi didefnisikan sebagai suatu sistem 

pemerintahan dengan mengikut sertakan rakyat,dimana setiap warga negara 

mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara 

nyata lebih lanjut evelyne hiber(1997) menyatakan bahwa”democracyis A matter 

of power and power sharing”serta adanya controlsatu sama lain ,hampir sejalan 

dengan itu Hendry B mayo(1960)dalam bukunya introduction to democatie theory 

mendefenisikan sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijakan umum di 

tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi secara efektif oleh 

rakyat sebagaimana di kutip mahfud Md,Hendry B mayo selengkapnya memberi 

kan pengertian demokrasi sebagai berikut: 

“democratic political system is one which public are made on A majority 

basis by representatives subject to effective popular control at periode elections 

wich are conducted of the principle of political equality and under conditions of 

political freedom”(sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukan 

bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang 
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diawasi secara efektif oleh masyarakat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang 

didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana 

terjaminnya kebebasan. 

Lebih sempit dari defenisi diatas Samuel Phuntington(1997) menyatakan 

sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokrasi bila para pembuat 

keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan 

umum yang adil,jujur dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas 

bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak 

memberikan suara.dalam pemilihan pemilih adalah penduduk yang berusia paling 

rendah 17(tujuh belas) tahun/sudah/perna kawin yang terdapat dalam 

pemilihan.komisi pemilihan umum atau yang disingkat KPU 

2.3 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 

Pilkada adalah sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur 

pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pemilihan kepala daerah adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk 

memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan pengertian kepala 

daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk berada 

ditatanan wilayah provinsi, bupati, dan wakil bupati untuk ditatanan wilayah 

kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk tatanan diwilayah kota. 
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Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu 

penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala 

daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat daerah secara menyeluruh 

memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon 

yangdidukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui pilkada itu berasal dari 

rakyatdan diabdikan untuk rakyat. 

1. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah 

Rumusan mengenai asas-asas pilkada telah tertuang dalam Pasal 56 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu 

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan 

asaslangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Menurut Prihatmoko, pengertian asas-asas tersebut ialah sebagai 

Berikut: (skripsi Daramona,Restuida:2017) 

a. Langsung 

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikansuaranya 

secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara. 

b. Umum 

Pada dasanya semua warga negara yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada.Pemilihan 
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yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang 

berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi 

berdasrakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, 

pekerjan, dan status sosial. 

c. Bebas 

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan 

pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan 

haknya, setiap wara negara dijamin keamanannya sehingga dapat 

memilihsesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya. 

d. Rahasia 

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihanya tidak 

akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh 

orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. 

e. Jujur 

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, 

aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau 

pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan 

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan. 
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f. Adil 

Dalam penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta 

pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan 

pihak manapun. 

Tujuan Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan tujuan agarmasyarakat 

dapat memilih kepala daerah secara demokratis yang dapat memimpin mereka dan 

memenuhi hak-hak mereka dengan kebijakan yang dibuat. Selain itu tujuan 

diselenggarakannya pilkada adalah untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang 

demokratis. Pemerintahan local yang demokratis dapat terbentuk jika pemerintah 

membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 

politik ditingkat lokal, selain itu pemerintahan yang demokratis dapat terbentuk 

apabila mengedepankan pelayanan untuk kepentingan public dan meningkatkan 

akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan 

masyarakat setempat. Sehubungan dengan argumentasi yang dipaparkan di atas 

menurut Bambang Widjojanto setidaknya ada tiga hal penting yangmenjadi tujuan 

utama masyarakat mendesak agar dilaksanakan pemilihan  

kepala daerah secara langsung yaitu: 

a.  Masyarakat ingin agar kepala daerah yang nantinya mereka pilih 

lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari 
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partaipolitik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang 

ikutmenentukan hasil pemilihan. 

b. Rakyat ingin agar kepala daerah lebih berorientasi pada 

kepentinganrakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan menetukan 

sendiri,apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa 

jabatan kedua. 

c. Pemilihan langsung kepala daerah akan membuat basis 

tanggungjawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para pemilih 

sejatinyabukan hanya kepada interest politik dari kekuatan politik saja. 

2.4 Definisi Penyandang Disabilitas 

Pengertian Disabilitasan merupakan kelompok masyarakat yang beragam, 

diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas 

mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang 

disabilitas pun sangat beragam. Kementrian Sosial menyebut penyandang 

disabilitas sebagai penyandang cacat. Kementrian Pendidikan Nasional menyebut 

dengan istilah berkebutuhan  khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan 

menyebut dengan istilah penderita cacat(skripsi Daramona Restuida:2017) 

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 

Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 

dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 

baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Pengertian ini sama 

dengan pengertian yang tercantun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
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Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 

Dalam UU HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang 

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan ke 

khususannya. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari 

masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan 

memiliki kriteria masalah sosial. Menurut Convetion On The Rights of Persons 

With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang 

telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi 

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk 

mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 

jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini 

dapat mengahalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat 

berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan 

batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut 

sebagai penyandang disabilitas. 

2.4.1 Jenis- Jenis Disabilitas 

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Penyandang Cacat dan Pasal 1 ayat 2 PP No. 

43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang 

Cacat yang dimaksud dengan derajat kecacatan adalah berat ringannya keadaan 
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cacat yang disandang seseorang. Pada Pasal 2 PP No. 43 Tahun 1998 diatur 

bahwa penentuan jenis dan tingkat kecacatan yang disandang seseorang 

ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Lebih 

lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik dinyatakan bahwa 

penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang 

meliputi: cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental. 

Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, 

rupa, visceral dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan cacat 

psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang 

dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental. Menurut UU Penyandang 

Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis 

kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut : 

1 Penyandang Cacat Fisik 

1) Tuna Netra adalah individu yang indera penglihatannya (kedua-duanya) 

tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-

hari seperti halnya orang awas. Gangguan penglihatanini dapat diketahui 

dalam kondisi berikut:(Sutjihati Soemantri 2006:65) 

 Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki 

orang awas 

 Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. 
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 posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak 

 Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan 

penglihatan. 

 Berdasarkan acuan tersebut, tuna netra dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam, yaitu: 

 Buta 

Dikatakan buta jika individu sama sekali tidak mempu 

menerima rangsangan dari luar. 

 Low Visionv 

Bila individu masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, atau jika 

individu hanya mampu membaca headline pada surat kabar Secara ilmiah ketuna 

netraan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, faktor dalam diri individu 

(internal) atau faktor dari luar individu (eksternal). Hal-hal yang termasuk faktor 

internal yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan keadaan bayi selama 

masih dalam kandungan. Kemungkinannya karena faktor gen (sifat pembawa 

keturunan), kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebagainya. 

Sedangkan hal-hal yang termasuk faktor eksternal diantaranya faktor-faktor yang 

terjadi pada saat atau sesudah bayi lahir dilahirkan. Misalkan: kecelakaan, terkena 

penyakit siphilis yang mengenai matanya saat dilahirkan, pengaruh alat bantu 

medis (tang) saat melahirkan sehingga sistem persyarafannya rusak, kurang gizi 
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atau vitamin,terkena racun, virus trachoma, panas badan yang terlalu tinggi, serta 

peradangan mata karena penyakit, bakteri, ataupun virus. 

2) Tuna Rungu/ Wicara adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik 

sebagian (hard of hearing) maupun seluruhnya (deaf) yang menyebabkan 

pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional didalam kehidupan sehari-hari. 

Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori yaitu tuli (deaf) dan kurang 

dengar (low of hearing). Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya 

mengalami kerusakan  dalam taraf berat sehingga pendengaran tidak berfungsi 

lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya 

mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik 

dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (hearing aids). 

Penyebab ketunarunguan ada beberapa faktor, yaitu: 

1. Pada saat sebelum dilahirkan 

- Salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau mempunyai 

gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya dominat genes, recesive gen, dan lain-

lain. 

- Karena penyakit sewaktu ibu mengandung, terutama penyakit-penyakit yang 

diderita pada saat tri semester pertama yaitu pada saat pembentukan ruang 

telinga. Penyakit itu ialah rubella,moribili, dan lain-lain. 

- Karena keracunan obat-obatan, pada saat kehamilan ibu meminum obat-

obatan terlalu banyak, ibu seorang pecandu alkohol, atau ibu tidak menghendaki 
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kehadiran anaknya sehingga ia meminum obat penggugur kandungan, hal ini 

dapat menyebabkan ketunarunguan pada anak yang dilahirkan. 

2. Pada saat kelahiran 

-Sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu 

dengan penyedotan (tang). 

- Prematuritas, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya. 

3. Pada saat setelah kelahiran 

- Ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak (meningitis) 

atau infeksi umum seperti difteri, morbili, dan lain-lain. 

- Pemakaian obat-obatan ototoksi pada anak-anak. 

- Karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat  pendengaran bagian 

dalam, misalnya jatuh. 

3) Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat 

gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya 

yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat 

juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.Pada orang tuna daksa ini terlihat 

kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi 

maupunsyaraf-syarafnya. 

Tuna daksa terdiri dari dua golongan yaitu: 
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a. Tuna daksa ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkann 

terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian 

tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak 

lahir (congenital) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau 

kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggot badan atau anggota 

badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, 

kaki dan lainnya. 

b. Tuna Daksa Syaraf yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh 

yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai 

pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali 

mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan,sesuatu akan 

terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental. Salah satu bentuk terjadi 

karena gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy 

yakni gangguan aspek motoric yang disebabkan oleh disfungsinya 

otak.(Muhammad effendi,2006:122) 

Ketunadaksaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

1 Sebab-sebab yang timbul sebelum kelahiran: faktor keturunan, trauma dan 

infeksi pada waktu kehamilan, usia ibu yang sudah lanjut pada waktu 

melahirkan anak, pendarahan pada waktu kehamilan, keguguran yang 

dialami ibu. 
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2 Sebab-sebab yang timbul pada waktu kelahiran: Penggunaan alat-alat 

bantu kelahiran yang tidak lancar seperti, tang, tabung, vacuum, dan lain-

lain, penggunaan obat bius pada waktu kelahiran. 

3 Sebab-sebab sesudah kelahiran: infeksi, trauma, tumor, kondisi-kondisi 

lainnya 

2 Penyandang Cacat Mental 

a) Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan 

emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan 

perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan 

lainnya. 

b) Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan 

mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat 

kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

 Tuna Grahita Ringan, Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ 

antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, 

mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, 

anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat 

kelas IV SD Umum. 

 Tuna Grahita Sedang, Tampang dan fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi 

ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok 
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ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan 

pendidikan setingkat kelas II SD Umum. 

 Tuna Grahita Berat, Kelompok ini termasuk yang sangat rendah 

intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis.Anak 

tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 

30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan 

orang lain. 

 

 

 Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda 

Merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jeniskeluarbiasaan, 

misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna 

daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus. Adapun jenis dan 

penyebab kecatatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu : 

a) Cacat didapat (Acquired), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, 

perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis. 

b) Cacat bawaan/sejak lahir (Congenital), penyebabnya antara lain karena 

kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa kehamilan, 

karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol 

atau Karen apenyakit menular seksual. 
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Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal,rupa, 

visceral dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan cacat 

psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang 

dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental. 

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 

104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik mengatur bahwa derajat 

kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam 

melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dapat dikelompokkan dalam: 

 Derajat cacat 1 yaitu mampu melaksanakan aktifitas ataumempertahankan 

sikap dengan kesulitan. 

 Derajat cacat 2 yaitu mampu melaksanakan kegiatan atau 

mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu. 

 Derajat cacat 3 yaitu dalam melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan 

bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu. 

Berdasarkan pengertian di atas tentang jenis-jenis disabilitas yangterdiri 

dari disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas mental ganda serta 

perkembangan maka dalam penelitian ini untuk lebih spesifiknya penyandang 

disabilitas yang dimaksud disini adalah penyandang disabilitas dengan jenis 

kecacatan fisik seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa serta tuna ganda. 
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2.5 Landasan Penyandang Disabilitas Memilih 

 Dalam memilih kepala daerah ada beberapa pasal yang menjelaskan 

tentang cara agar penyandang disabilitas memilih, yaitu: Dalam Pasal 157 : ayat 

(1). Pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang dapat dibantu oleh orang lain atas 

permintaan pemilih.Pasal 164 : ayat (1). Pemilih tuna netra, tuna daksa, dan yang 

mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPSLN dapat 

dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih .Pasal 119 : Pada saat 

memberikan suara di TPS, pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai 

halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih  

 Telah diamanatkan dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas yaitu belum ada wacana bagaimana memberikan dasar hukum yang 

kuat bagi penyelenggara Pemilu untuk memberikan fasilitas dan layanan kepada 

Penyandang Disabilitas. Pasal 13 UU no. 8 tahun 2016 mengatur Hak Politik 

Penyandang Disabilitas menyatakan : “Hak Politik untuk penyandang Disabilitas 

meliputi hak : point (a). memilih dan dipilih dalam jabatan public; point (f). 

berperan serta secara aktif dalam sistem pemilu pada semua tahap dan atau bagian 

penyelenggaraannya; point (g). memperoleh aksesibilitas pada saran dan 

prasarana penyelenggaraan Pemilu, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan 

pemilihan Kepala Desa/ nama lain ; dan Point (h). memperoleh Pendidikan 

politik. 

 Dalam UU No.19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai 

hak-hak penyandang disabilitas menjamin hak pilih para penyandang disabilitas 
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dalam pemilu. UU ini juga menyebutkan Negara memiliki kewajiban untuk 

mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan 

kebebasan yang mendasar yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan 

perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. 

2.6 Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum 

Menurut Pasal 13  undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandangn 

Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik 

mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dapat berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan 

hak sama.Dalam hal ini setiap warga negara, tanpa membedakan jenis disabilitas 

baik yang bersifat mental, fisik, kejiwaan, syaraf, atau jenis disabilitas lainnya, 

memiliki hak dan kesempatan : a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. 

menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c. memilih partai politik 

dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; d. membentuk, 

menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; 

e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk 

mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; 

f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap 

dan/atau bagian penyelenggaraannya; g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana 

dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, 

bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan h. memperoleh 

pendidikan politik.  
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2.4 Perspektif Islam terhadap Pemilihan Umum 

(Samaruddin,Rapung;2013; 310-332) perlu disinggung bahwa para Ulama dan 

sarjana Islam sepakat akan kebolehan Pemilu jika hal tersebut terbatas pada 

wilayah Ahwa, yakni mereka yang terdiri dari para ulama, pimpinan kaum serta 

pemuka-pemuka masyarakat, yang terkumpul pada diri mereka kedalaman ilmu, 

keadilan pandangan yang lurus. Perbincangan yang mengemuka dikalangan ulama 

dan sarjana hukum islam adalah model pemilu yang berlangsung hari ini, ketika 

cakupan wilayah dalam proses Pemilu lebih luas dan komprehensif yang 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dalam persoalan ini pendapat ulama 

terpecah menjadi 2 kelompok : 

I. Kelompok Pertama : Pemilu Hukumnya Tidak Boleh 

Kelompok ini menyatakan bahwa pemilu hukumnya tidak boleh/haram. 

Pendapat ini dilontarkan oleh sebagian Ulama kontemporer, diantaranya 

Muhammad Rafa‟at Utsman dalam “Riyasah ad-Daulah fi al-fiqh al-islami 

“Muhammad Abdullah al-imam dalam bukunya “Tanwin al-zhulumat bin kasyf 

mapasid wasyubulat al-intikhabaat “Mahmud Syakin dalam bukunya “Al-Tarikh 

Al-Islami”, al-amin al-hajj dalam bukunya “ al-syura al-muftara „alaiha” 

Muhammad bin Sa‟ad al-Ghamidi dalam “ al-Hamalat al-intikhabiyah al-

Baladiy‟ah”  , dan lainnya. 

A. Dalil-Dalil Kelompok Pertama 

 Dalil Pertama : Tegaknya Pemilu diatas pondasi suara mayoritas, 

padahal pondasi ini merupaka sesuatu yang dicela dalam syariat seperti 
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termaktub dalam firman Allah ta‟ala “ Dan jika kamu menuruti 

kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan 

menyesatkanmu dari jalan Allah”. (QS, Al-An‟am:116) 

 

ي اْلَأْرِض ُيِضّلوَك َعْن َسِبيِل الّلِه ۚ ِإْن َيَّتِبُعوَن ِإَلا َوِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِف

 الَّظَن َوِإْن ُهْم ِإَلا َيْخُرُصوَن

Artinya:Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di 
muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan 
Allah. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, 
dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah) 

 

 Syariat Islam bukan ajaran yang menjadikan mayoritas/minoritas sebagai 

sebuah barometer bagi sebuah persoalan. Yang menjadi ukuran, apakah ia 

merupakan sebuah kebenaran yang wajib diterima kendati berasal dari satu orang, 

atau kebatilan yang wajib ditolak meskipun berasal dari mayoritas manusia. 

I. Tinjauan terhadap Dalil Pertama : “Pemilu tegak atas asas suara mayoritas”. 

1. Perlu diketahui bahwa sebuah persoalan yang telah Nampak 

keberadaannya sebagai sebuah kebenaran atau kebathilan, tidak boleh 

menyelenggarakan Pemilu padanya. Hanya saja, pemilu itu dilaksanakan 

pada persoalan-persoalan yang sifatnya mubah yang boleh diambil dari 

mana saja. 

II. Kelompok Kedua : Pemilu Hukumnya Boleh 
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B. Dalil-Dalil Kelompok Kedua : 

 Dalil Pertama : Bahwa, inti sebenarnya dai bai‟at adalah pemberitahuan 

dari rakyat yang memberikan bai‟at akan persetujuan dan ridha terhadap 

seseorang yang akan di bai‟at dan hal ini terwujud dalam pemilu hari ini. 

Dari paparan dalil-dalil, sanggahan serta jawaban dari kedua kelompok 

diatas, maka yang nampak lebih rajah-wallahu a‟lam – adalah pendapat kelompok 

kedua yang menyatakan boleh menyelenggarakan serta terlibat dalam proses 

Pemilu dimasa sekarang ini, karena alasan-alasan berikut : Pertama : Syari‟at 

Islam tidak membatasi metode tertentu untuk sampai pada tampuk kekuasaan 

tertinggi. Metode apa saja yang diridhai rakyat untuk mengangkat seseorang 

pemimpin boleh digunakan selama tidak menyelisihi hukum syar‟i. Kedua : 

Mengembalikan persoalan pemilihan kepala Negara kepada Ahwa dikarenakan 

mereka memiliki “Pengaruh dan kekuatan”, dimana rakyat pasti akan mengikuti 

mereka. Melalui bai‟at mereka (Ahwa) diharapkan tercapai maksud dan tujuan 

imamah (kepemimpinan). Nah, ketika persoalan ini berkaitan erat dengan 

masalah-masalah pengaruh dan kekuatan, maka tidak ada halangan jika kemudian 

pengaruh dan kekuatan tersebut berpindah ketangan rakyat secara umum 

dikarenakan situasi dan kondisi tertentu, dimana seorang tidak mungkin menjadi 

seorang pemimpin melainkan jika berhasil meraup suara mayoritas rakyat. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

Nama Judul Kesimpulan 
Perbedaan 

penelitian 

Hana 

Normaningtyas 

Partisipasi politik 

penyandang 

Disabilitas di 

kecamatan Kemlagi 

Kab. Mojokerto 

dalam Pilkada 

tahun 2015 

Partisipasipolitik 

penyandang 

disabilitas di kec. 

Kemlagi dlm pilkada 

2015 tergolong 

dalam Partisipasi 

aktif, karena sudah 

dijelaskan dlm teori 

yang ada di Bab II 

partisipasi aktif itu 

yang ikut serta dalam 

kegiatan politik 

seperti menyalurkan 

suara dlm pilkada 

dan juga memiliki 

kesadaran politik dari 

masyarakat sudah 

terbangun. 

 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

saya lakukan 

adalah dimana 

dalam partisipasi 

politik 

penyandang 

disabilitas sudah 

terbangun 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

belum adanya 

kesadaran dalam 

menyalurkan 

partsipasi politik   

Afriliya 

Sabatini 

Partisipasi Politik 

penyandang 

Disabilitas  Dalam 

pemilihan kepala 

Daerah kota 

Pekanbaru Tahun 

2017 di 

KecamatanTenayan 

Raya 

Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota 

Pekanbaru 2017 bagi 

penyandang 

disabilitas di 

Kecamatan Tenayan 

Raya belumlah 

aksesibel dan masih 

jauh dari kebutuhan 

penyandang 

disabilitas. Regulasi, 

prosedur, maupun 

fasilitas yang ada 

belumlah berpihak 

pada keberadaan 

penyandang 

disabilitas yang ada 

Perbedaan dari 

penelitian yang 

penulis lakukan 

adalah pada pola 

peningkatan 

aksesibilitas dan 

kebutuhan 

penyandang 

disabilitas dalam 

pemilihan 
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di Kecamatan 

Tenayan Raya. Pola 

partisipasi politik 

penyandang 

disabilitas di 

Kecamatan Tenayan 

Raya saat Pilkada 

Pekanbaru 2017 

masih kurang 

Nissa Nurul 

Fathia 

Partisipasi Politik 

Penyandang 

Disabilitas Dalam 

Pemilihan Kepala 

Daerah Kota 

Bandar Lampung 

tahun 2015 

minimnya partisipasi 

politik penyandang 

disabilitas dalam 

mengikuti kegiatan 

kampanye yang 

dilaksanakan oleh 

para calon kepala 

daerah kota Bandar 

Lampung tahun 

2015. 

 

Perbedaan yang 

mendasar dari 

penelitian yang 

penulis lakukan 

adalah berada 

pada kegiatan 

dalam 

meningkatkan 

tingkat partisipasi 

politik 

penyandang 

disabilitas 

 

Hangga Agung 

Bramantyo 

Partisipasi Politik 

Penyandang 

Disabilitas pada 

Pemilukada Sleman 

2015 

Pemilu Kepala 

daerah Kab. Sleman 

2015 bagi 

penyandang 

disabilitas di kab. 

Sleman belumlah 

aksesibel dan masih 

jauh dari kebutuhan 

penyandang 

disabilitas. Regulasi, 

prosedur, maupun 

fasilitas yang ada 

belum berpihak pada 

keberadaan 

penyandang 

disabilitas. 

 

Perbedaan dari 

penelitian yang 

penulis lakukan 

adalah dimana 

pada penelitian 

yang dilakukan 

oleh Hangga 

Agung Bramantyo 

lebih fokus 

kepada kebutuhan 

aksebilitas bagi 

penyandang 

disabilitas 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis lakukan 

lebih fokus 

kepada partisipasi 

politik oleh 

penyandang 

disabilitas 
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2.7 DEFENISI KONSEP 

1. Partisipasi Politik 

Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “participation” adalah 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan.Menurut Miriam Budiarjo 

(2008:367) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut 

secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih 

pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi 

kebijakan pemerintah (publicy policy) 

2. Pildaka 

pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari 

wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. Sedangkan pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah 

adalah gubernur dan wakil gubernur untuk berada ditatanan wilayah provinsi, 

bupati, dan wakil bupati untuk ditatanan wilayah kabupaten serta walikota dan 

wakil walikota untuk tatanan diwilayah kota 

3. Disabilitas 

Pengertian Penyandang Disabilitas Menurut KBBI, penyandang diartikan 

dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan Disabilitas 

merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa 
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Inggris disability ( Jamak: disabilitas) yang berarti cacat atau ketidak 

mampuan. 

2.7 konsep Operasional 

Untuk mencapai tujuan penelitian,peneliti menggunakan indikator Undang 

undang Republik Indonesia pasal 13 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas Mengenai Hak Politik 

Tabel 2.2 konsep Operasional  

Variabel Indikator Sub indikator 

Pasal 13 Undang-

Undang No 8 Tahun 

2016 

1. Memilih dan dipilih dalam 

jabatan publik;  

 

 

 Hak mendapatkan 
Kesempatan untuk 

memilih 

 Hak mendapatkan 

Kesempatan untuk 

dipilih 

2. Berperan aktif dalam 

tahapan dan atau bagian 

penyelenggaran  

 Ikut serta menjadi 

panita pemilihan 

umum 

3. Memperoleh aksebilitas 

pada sarana dan prasarana 

penyelenggaraan 

pemilihan umum 

 Perlengkapan 

pemungutan suara 

 Pelayanan kepada 
penyandang 

Disabilitas  

 Lokasi pemilihan 
yang 

mempermudah 

penyandang 

Disabilitas  

4. Pendidikan Politik  Mendapat 
sosialisasi dalam 

setiap tahapan 
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penyelenggaraan 

Pemilihan 

Sumber:Pasal 13 Undang-undang No 8 Tahun 2016 

 

 

2.7 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gambar kerangka pemikiran 

Analisis Partisipasi Disabilitas 

Pada Pilkada kampar tahun 2017 

Bagaimana partisipasi politik  

Disabilitas  pada Pilkada tahun 

2017 Di Kabupaten Kampar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Partisipasi politik Disabilitas pada 

Pilkada tahun 2017 

Mimilih dan Dipilih dalam 

Jabatan Publik 

Berperan aktif dalam tahapan 

atau bagian penyelenggaran 

Memperoleh aksebilitas pada 

sarana dan prasarana  

Pendidikan politik 

Partisipasi Politik disabilitas  


