
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemilhan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem 

politik demokrasi. Tujuan pemilihan umum tidak lain adalah untuk 

mengimplementsikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih 

wakil-wakil di parlemen. Kesemuannya ini dilakukan dalam rangka 

mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Dalam 

pemilihan umum tercakup dua macam hak pillih, yaitu hak pilih aktif 

atau sering dikenal sebagai hak untuk memilih dan hak pilih pasif, yaitu 

hak untuk dipilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. 1 

Runtuhnya rezim orde baru yang disimbolisasi oleh mundurnya 

Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan yang kemudian digantikan oleh 

Presiden B.J Habibie, menandai era baru yang dikenal sebagai era 

reformasi. Era ini ditandai oleh eforia politik yang luar biasa berupa 

kebebasan bagi rakyat untuk mendirikan partai politik. Hasilnya, hanya 

dalam waktu sekitar satu tahun telah berdiri 181 parpol, di mana yang 

bisa diterima oleh Departemen Kehakiman sebanyak 141 parpol. Dari 

sebanyak 141 parpol itu, yang berhak mengikuti pemilu 1999 yang 

berlangsung 7 juni 1999 hanya 48 parpol (Suwarno:2012:109).  

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam 

sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) 

tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer 

pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 

(dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 

dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 

1955.  
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Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas :  

a. Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan per-undangan yang berlaku.  

b. Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan 

minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.  

c. Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah 

mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-

masing satu suara. 

   Penyelenggraan Pilkada serentak dilakukan secara bertahap. Untuk 

tahun ini, pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 

provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Selanjutnya Pilkada serentak tahap 

kedua akan digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 

18 kota. Dan pada tahap ketiga pada Juni 2018 digelar pilkada di 17 

provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional, pilkada serentak 

akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah. Persaingan politik di Pilkada 

serentak tahun 2015 kali ini sejak awal menjadi perhatian seluruh pihak, 

salah satunya karena berpotensi konflik dan jika itu terjadi bisa 

mengganggu stabilitas nasional. Itulah mengapa sejak lama para 

pemimpin bangsa sudah mewanti-wanti agar seluruh elemen bangsa turut 

mensukseskan Pilkada serentak. Namun pada kenyataannya tidak semua 

masyarakat Indonesia dapat berpatisipasi dalam Pilkada dan 

memanfaatkan hak mereka untuk memilih dalam pemilu berlangsung. 

Salah satunya adalah para penyandang Difabel. Dalam penelitian ini 

peneliti khususkan meniliti di salah satu Kabupaten Wonosobo karena 

didaerah tersebut sudah dilakukan sosialisasi oleh pihak KPU untuk 

penyandang difabel. Penyandang difabel adalah mereka yang memiliki 

kekurangan fisik dan jika mereka harus mengikuti pemilu secara serentak 

tidaklah bisa disamakan dengan masyarakat yang tidak memiliki 



kebutuhan khusus melainkan ada cara-cara tersendiri yang dilakukan oleh 

pihak KPU supaya hak mereka dalam memilih pun dapat dimanfaatkan 

dengan baik. Sehingga hal terpenting yang ingin peneliti teliti adalah audit 

komunikasi yang dilakukan oleh pihak KPU untuk mereka penyandang 

difabel. Dalam penelitian ini peneliti memilih penyandang difabel karena 

peneliti melihat mereka yang tergolong sebagai penyandang difabel pun 

memiliki hak yang sama dengan masyarakat sehat diluar sana untuk 

menggunakan hak mereka untuk memilih, di pilkada serentak yang akan 

diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. Sehingga peneliti ingin 

sekali meneliti bagaimana pihak KPU Wonosobo dalam melakukan proses 

sosialisasi kepada penyandang difabel supaya mereka bisa benar-benar 

mengerti cara yang benar dalam pemilihan pilkada serentak nanti. Penulis 

memilih tempat Di KPU Wonosobo karena di Wonosobo sendiri pernah 

dilakukan sosialisasi kepada penyandang difabel, namun sepertinya 

sosialisasi tersebut kurang menyentuh bagi mereka penyandang difabel. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam 

hal ini penulis mencoba merumuskan rumusan masalah yang akan 

menjadi fokus penelitian, yaitu : 

 

 Bagaimana audit komunikasi KPU Wonosobo dalam 

mensosialisasikan pemilihan kepala daerah bagi penyandang difabel 

tunanetra di Wonosobo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 



 Peneliti ingin mengetahui hasil audit komunikasi KPU Wonosobo 

dalam mengkomunikasikan pemilihan kepala daerah bagi penyandang 

difabel tunanetra di Wonosobo. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dalam penilitian ini supaya lebih efisien dari 

segi waktu dan tenaga karena jarak yang dilakukan untuk tempat 

penelitian dekat dengan rumah peneliti. Selain itu juga peneliti ingin 

meneliti  hasil keseluruhan yang dilakukan oleh KPU dalam 

mengkomunikasikan Pilkda serentak kepada penyandang difabel. 

 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

 Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah sumbangsih ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang komunikasi yaitu memperkaya 

kajian ilmu komunikasi tentang cara komunikator berkomunkasi dalam 

Pemilu serentak dari penelitian yang penulis lakukan mengenai “Audit 

Komunikasi KPU Wonosobo Dalam Pemilihan Kepala Daerah  Bagi 

Penyandang Difabel di Kabupaten Wonosobo” 

1.5 Konsep dan Batasan Penelitian 

Penelitian berjudul “Audit Komunikasi Dalam Pemilihan Umum Bagi 

Penyandang Difabel” ini menggunakan beberapa definisi operasional yang 

dijadikan acuan sebagai kerangka analisis, yaitu : 

1. Audit  : memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif,artinya proses sistematik ditujukan untuk memperoleh 

bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau 

badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau 

berprasangka terhadap bukti-bukti apapun. 



2. Komunikasi: suatu proses dalam menyampaikan pesan dari 

seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk 

memberitahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap atau 

perilaku baik langsung maupun tidak langsung. 

3. Pemilu : sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn 

kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaksud dalam 

Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah 

suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota 

perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya 

bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan 

politik dan jalannya pemerintahan negara”. 

4. Penyandang Difabel tunanetra (Different Ability) adalah seseorang 

yang keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda dengan orang 

lain pada umumnya. Tunanetra adalah seseorang yang memiliki 

hambatan dalam penglihatan / tidak berfungsinya indera 

penglihatan. 

Seorang anak yang mengalami kebutaan sangat memerlukan orang 

lain dalam melakukan aktifitasnya, peranan keluarga sangat 

diperlukan untuk lebih memperhatikan keadaan tunanerta 

tersebut 2 

Dalam penelitian ini peneliti membuat batasan penelitian dalam 

hal audit komunikasi mengenai Audit Komunikasi Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Bagi Penyandang Difabel di Kabupaten Wonosobo, 

supaya peneliti fokus dan tidak melebar.. 
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