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Partisipasi Politik 

• 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 
(McCLosky, 1972: 252) 

• Kegiatan warga yang berindak sebagai pribadi2 yang 
dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan 
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat 
individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, stabil 
atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, 
legal atau illegal, efektif atau tidak efektif 
(Huntington&Nelson, 1977: 3)  



Piramida Pola Partisipasi  

pemain 

penonton 

apatis 

• Pemain (gladiators) adalah 
orang yang sangat aktif 
dalam dunia politik, terdiri 
antara 5-7 % populasi 

• Penonton (spectators) 
adalah  orang yang aktif 
minimalis (menggunakan 
hak pilih), terdiri sekitar 
60% populasi 

• Apatis (apathetics), oramg 
yg sama sekali tdk aktif, tdk 
gunakan hak pilihnya. 
Terdiri atas 33% populasi 

       (Sumber: Milbrath & Goel, 

1998:8)  



Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 
(Mujani, 2007)  

• Jenis Kelamin (Verba, Burns, Scholzman, 1997) 

– Perempuan secara politis kurang tertarik, less- 
informed, dan less-efficative dibanding laki2 

• Umur (Milbrath, 1966:66) 

– Partisipasi politik secara bertahap meningkat 
sesuai dengan umur dan menajam pada umur 40-
an dan 50-aan dan secara bertahap akan menurun 
pada usia 60-an 



 
Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

(Mujani, 2007)  
 • Sosial-ekonomi  

– Pendidikan (Conway, 2000:25; Stehlik-Barry, 1996) 
• Makin tinggi pendidikan, seseorang akan cenderung makin 

berpartisipasi dalam politik) 

• Warga yang well-educated akan well informed, sadar konsekuensi, 
analitis  

– Pekerjaan (Conway, 2000; Parry, Moiser, Day, 1992:125-26) 
• Pekerja yg digaji punya lebih banyak resources dibanding buruh 

dna penganggur 

– Pendapatan (Conway, 2000) 
• WN dg pendapatan tinggi akan cenderung hidup dlm lingkungan 

yg dorong mereka utk berpartisipasi 

• Akses informasi yg lebih baik di tempat kerja 

 



Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 
(Mujani, 2007)  

• Keterlibatan Kewargaan dan keterlibatan 
politik (Verba, Scholzman, Brady, 1995) 

– Masy berpartisipasi dlm politik bukan hanya 
karena mereka memiliki resources, tetapi juga krn 
mereka terlibat dlm public affairs 

– Partisipasi ditentukan oleh 

• resources (waktu, uang, dll) 

• Keterlibatan politik (besar kecilnya minat thd politik) 

• Keterlibatan dalam jaringan rekrutmen 

 



Kontestasi Konsep Disabilitas 

• Memahami masalah kaum difabel tdk bisa dilepaskan dr perspektif, 
bahkan “ideologi” 

• Pertarungan ideologis tsb terefleksi ke dlm bbrp terminologi yg 
sering dipakai di Indonesia: penyandang cacat, difabel, 
berkebutuhan khusus, penyandang masalah kesejahteraan sosial 
dsb 

• Dlm konteks internasional istilah yg sering dipakai adalah disabled 
person, person with disabilities (PBB) 

• Pd dekade 90an, mulai diperkenalkan istilah difabel (differently-
able) yg muncul sbg counter wacana yg dilakukan aktivis2 spt Setyo 
Adi & Mansour Fakih (Salim, 2015) 

• Pemahaman thd difabel akan mempengaruhi bgmn perlakuan masy 
thd kaum difabel, termasuk dalam domain partisipasi politik 



Partisipasi Kaum Difabel dlm Pemilu 

• Di bbrp tempat di Indonesia, partisipasi politik kaum difabel 
dlm pemilu masih cenderung rendah 

• Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo misalnya, membukukan 
tingkat partisipasi kaum disabilitas sebesar 38,25% di 
Pilkada 2015.  

• Informasi yang dihimpun Solopos hanya 415 warga difabel 
yang menggunakan hak pilih dari total 1.085 difabel yang 
tercatat di daftar pemilih tetap (DPT).  

• Sosialisasi yang belum menyeluruh di akar rumput dinilai 
menjadi problem utama rendahnya tingkat partisipasi 
difabel. 

• Angka tersebut jauh dari tingkat partisipasi pemilih secara 
umum di Solo yakni 73,65%. 
 
 



Partisipasi Kaum Difabel dlm Pemilu 

• Di Kota Jogja, partisipasi  yg mencapai 69% relatif cukup tinggi 
• Hal ini tidak lepas dari KPU Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan 

KPU untuk kategori Pemilu Akses tahun 2014.  
• Penghargaan tsb diberikan kepada KPU Kota Yogyakarta atas upayanya 

mewujudkan Pemilu 2014 yg lebih ramah difabel. 
• Upaya yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta selama Pemilu Tahun 2014 :  

– pelibatan secara intens pegiat difabel dalam menyusun desain sosialisasi;  
– pelibatan sebagai narasumber dalam bimtek relawan demokrasi; 
– melakukan sosialisasi dengan interpreter, simulasi pemungutan suara untuk 

difabel dengan didukung contoh surat suara dan alat bantu (template) bagi 
tuna netra;  

– membuat leaflet yang mendorong terfasilitasinya pemilih difabel;  
– membuat DCT Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam huruf braille, serta 

membuat alat bantu tuna netra (template) dalam pemungutan suara 9 April 
2014  

 



Partisipasi Kaum Difabel dlm Pemilu 

• Namun demikian, bukan berarti bahwa kerja telah usai 
• Ada banyak agenda2 lain yg perlu disentuh utk 

meningkatkan kualitas pemilu maupun partisipasi 
politik difabel secara umum  

• Data difabel mjd sangatpenting utk tindak lanjut 
• Partisipasi tdk boleh hanya berhenti sampai pemilu 
• Ranah-ranah partisipasi lain masih sangat terbuka bagi 

partisipasi kaum difabel karena sejatinya blm banyak 
public policy yang sensitif thd problem difabel 

• Kelompok2 difabel perlu dorong keterlibatan utk 
perjuangkan kepentingan 
 



Tantangan ke Depan:  
Pemilu Inklusif dan Political Literacy 

• untuk layani pemilih gunakan hak pilihnya, KPU perlu 
jamin dua hal, yakni (Surbakti, 2014):  
– pengaturan pemungutan suara yang nyaman dan aman, 

dan  
– pengaturan pemungutan suara yang melayani semua tipe 

pemilih tanpa kecuali atau pengaturan pemungutan suara 
yang inklusif. 

• Pemilu yg aman & nyaman relatif sudah tercapai 
• Pemilu yg inklusif masih mjd tantangan 
• Ini tidak lepas ideologi masyarakat dalam memandaf 

difabel 
• Pendidikan inklusif bisa mjd titik dobrak 



Tantangan ke Depan:  
Pemilu Inklusif dan Political Literacy 

• Teori2 partisipasi sebutkan apatisme terjadi 
krn pengetahuan dan informasi yg minim 
diterima kaum difabel 

• Kerja keras kelompok2 difabel dan NGO utk 
advikasi sangat dieprlukan utk perluas 
jangkauan 

• Well-educated dan well-informed difabel akan 
perkuat dan perkokoh partisipasi mereka dlm 
politik  

 


