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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Audit Komunikasi Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Oleh KPU  

Wonosobo Kepada Penyandang Difabel Tuna Netra di Kabupaten 

Wonosobo  

 Ketika mendengar kata audit, yang pertama kali terpikirkan adalah 

audit atau pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia pun,kata audit berarti pemeriksaan pembukuan 

tentang keuangan (pabrik, bank, dan sebagainya) dan pengujian efektivitas 

keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya 

(Andre Hardjana, 2000:5-6). Begitu pula dengan definisi audit yang diberikan 

American Accounting Association, audit merupakan proses sistemik dalam 

perolehan dan penilaian secara objektif atas bukti-bukti berkenaan dengan 

pernyataan tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi 

yang menentukan tingkat kecocokan antara pernyataan tersebut dengan 

kriteria-kriteria baku, serta pengkomunikasian hasil-hasilnya kepada pihak 

pengguna yang berkepentingan (Andre Hardjana, 2000:6). Hal ini pula yang 

ingin mendasarkan peneliti mengambil kontek audit komunikasi dalam 

pemilihan umum terhadap penyandang difabel di Kabupaten Wonosobo, 

Jawa Tengah. Banyaknya penyandang difabel yang ada ditempat itu, 

mengharuskan pihak KPU Wonosobo melakukan sosialisasi supaya 

penyandang difabel dapat mengikuti pemilihan serentak. 

 Menurut  Dian selaku sekretaris KPU Wonosobo1, sosialisasi 

dilakukan dengan cara mendatangkan para penyandang difabel ke KPU, 

tentunya dengan bantuan dari pihak KPPS sebagai perantara KPU kepada 

penyandang difabel. Semua ini dilakukan pihak KPU supaya tidak ada 

perbedaan dalam menggunakan hak yang mereka miliki dengan masyarakat 

                                                           
1
 Wawancara dengan Bu Dian bertempat di KPU Wonosobo, tanggal 13 Mei 2016 pukul 11.30 

WIB 
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umum. Beberapa kecamatan yang menjadi tempat tujuan KPU Wonosobo 

diantaranya, kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kretek, Kecamatan 

Kepil.Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya fokuskan kepada 3 aspek 

dalam komunikasi, yakni media, pesan sampai kepada feedback. 

KPU wonosobo melakukan sosisalisasi mengenai pilkada serentak 

khususnya untuk penyandang difabel ini dilakukan dengan cara dipisahkan 

dengan masyarakat pada umumnya. Yang dilakukan KPU Wonosobo dalam 

mensosialisasikan pilkada ini dengan cara mendatangkan para penyandang 

difabel ke KPU dengan alasan tidak mungkin menfasilitasi para penyandang 

difabel (berkebutuhan khusus) disamakan dengan masyarakat pada 

umumnya.” 

5.2. Peyandang Difabel di Kabupaten Wonosobo 

Tabel 5.1 

 Tabel Persentase Penyandang Difabel  

Jenis kecacatan Jumlah (%) 

Tuna Netra 45.16 

Tuna Rungu 10.52 

Tuna Wicara 7.12 

Bisu/Tuli 3.46 

Tuna Daksa 33.75 

Jumlah  100 

Sumber: KPU Wonosobo tahun 2015 

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, 

keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah 

masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan 

adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau 

tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang 
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dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi 

disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi 

antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. 

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 

dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari 

penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental; serta penyandang cacat 

fisik dan mental. Selain itu kategori penyandang difabel diantaranya ; 

tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tuna grahita, 

tunaganda. Penyandang cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dijelaskan 

bahwa : Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan 

fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: 

Penyandang cacat fisik adalah kececatan yang mengakibatkan gangguan pada 

fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan 

kemampuan bicara. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah 

laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit. Penyandang cacat 

fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis 

kelainan sekaligus7 . Pengertian ini sama dengan pengertian penyandang 

cacat yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 

tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Pasal 5 

ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak 

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 

kekhususannya. Beberapa definisi tentang difabel : Menurut Itinerant service 

of blind children, difabel adalah seseorang yang ketunaannya sedemikian, 

sehingga mata tidak berfungsi sama sekali dalam program pendidikan tanpa 

melalui sistem Braille, audio aids dan perlengkapan khusus yang diberikan 
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untuk mencapai pendidikan secara efektif tanpa menggunakan sisa 

penglihatannya.  

Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus kepada penyandang tuna 

netra, karena hasil dari wawancara yang peneliti lakukan media yang dipakai 

berbeda dengan penyandang difabel lainnya,selain itu peneliti fokus kepada 

penyandang tuna netra karena hasil dari sumber yang didapat dari KPU 

Wonosobo penyandang tunanetra menempati nilai yang paling tinggi 

dibanding penyandang difabel lainnya sejumlah 45.16%. Penyandang difabel 

tunanetra mereka yang memiliki keterbatasan fisik untuk bisa melihat 

seperti selayaknya. Media yang dipakai untuk para penyandang difabel 

seperti braille atau template. Penyandang difabel tunanetra juga memiliki 

penanganan khusus karena keterbatasan pengelihatan. Jumlah penyandang 

difabel di Kabupaten Wonosobo cukup banyak dan untuk penyandang difabel 

tunanetra berada di urutan kedua setelah penyandang difabel tuna daksa. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Dian selaku sekertaris KPU Wonosbo, 

penyandang difabel tunanetra di  Kabupaten Wonosobo mencapai 75 orang 

yang terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada serentak 20152, jumlah 

tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penyandang difabel 

tunadaksa. Penyandang difabel tunanetra di Kabupaten Wonosobo memiliki 

komunitas yang diwadahi oleh SLB Dena Upakara di Kabupaten Wonosobo. 

Adanya para mentor sangat membatu para penyandang difabel dalam 

melakukakan tugas dalam komunitas tersebut. Berdasarkan informasi dari 

Dian:  

“… untuk jumlah penyandang difabel khususnya tuna netra mencapai 

angka yang cukup lumayan ting sekitar 75 orang itu yang sudah terdaftar 

sebagai pemilih dalam pemilukada serentak tahun 2015 tentunya angka 

tersebut lebih tinggi dari penyandang difabel tuna daksa yang ada di 

Kabupaten Wonosobo.”  

                                                           
2
 Hasil wawancara dengan ibu Dian selaku sekertaris KPU Wonosobo tanggal 13 mei 2016 
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5.3. Media Yang digunakan Dalam Proses Sosialisasi dan pelaksanaan 

Pilkada Serentak. 

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata latin, 

merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah kata tersebut 

mempunyai arti perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber 

pesan (source)  dengan penerima pesan (receiver). Jadi 

dalam pengertian yang lain, media adalah alat atau sarana yang 

dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 

khalayak. Media juga digunakan sebagai alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. Selain itu media 

adalah Suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) 

kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun 

tidak langsung (melalui media cetak atau elektronik). Media boleh jadi 

merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima,apakah 

saluran tersebut verbal atau non verbal.  

Adapun  banyaknya media yang digunakan pihak KPU dalam 

melakukan sosialisasi seperti media elektronik yaitu melalui radio-radio, 

media cetak dan media internet yang ada di Kabupaten Wonosobo. Media 

yang pihak KPU pakai untuk membantu para penyandang difabel dalam 

mengikuti pemilihan umum pilkada serentakpun harus diperhatikan dengan 

benar, contohnya bagi penyandang tuna netra, pihak KPU sudah menyiapkan 

alat yang bernama Braille. 

Gambar 3 

Braille 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikator
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Sumber: KPU Wonosobo tahun 2015 

 Braille merupakan media konkrit yang disiapkan pihak KPU untuk 

membantu penyandang Difabel Tunanetra dalam mengerti pesan selama 

porses penyuluhan atau sosialisasi berlangsung. Selain penyandang difabel 

tunanetra penyandang difabel l;ainnya juga mendapatakan perlakuan yang 

sama dalam menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Wonosobo. 

KPU sudah menyiapkan fasilitator dan mentor untuk membantu para 

penyandang difabel lainnya seperti tunarungu dan tunawicara, dengan 

menghadirkan para mentor atau fasilitator ke gedung KPU Wonosobo untuk 

meyampaikan materi dan memudahkan dalam proses simulasi dan sampai 

pelaksanaan KPU khususnya membantu para penyandang difabel 

(berkebutuhan khusus) dalam memasukan kertas atau hak suara kedalam 

kotak suara yang telah disediakan. 

“Untuk sosialisai pilkada sendiri didukung dengan dukungan dana dari 

pihak KPU dan pihak KPU juga menfasilitasi mereka yang mengikuti sosialisasi 

dengan salah satu contoh memberi santunan dan pengganti transport. Pihak 

KPU juga dibantu oleh para fasilitator dan mentor yang ada dan yang akan 

ditugaskan untuk mensosialisasikan pilkada kepada para penyandang difabel 

yang tidak terjangkau dan tidak dapat didatangkan ke KPU”.3 

                                                           
3
  Hasil wawancara dengan bu Dian kartika pada tangal 13 mei 2016 
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5.4. Pesan dalam  Sosialisasi Pilkada Serentak di Kabupaten Wonosobo 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal/non verbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud sumber tadi. Ada 3 komponen 

pesan yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan 

bentuk/organisasi pesan. Stmbol terpenting adalah kata-kata (bahasa). 

(Effendy,1989:224) Yang mampu memrepresentasikan objek (benda), 

gagasan dan perasaan, baik sebuah ucapan (percakapan, wawancara, diskusi, 

ceramah ) ataupun tulisan (surat, esai, artikel, pamphlet ) pesan dapat juga 

dirumuskan dengan mengguanakan symbol-simbol nonverbal,seperti melalui 

tindakan dan isyarat anggota tubuh (angukan kepala, senyuman, tatapan 

mata ). 

Pesan yang ingin disampaikan pihak KPU  Wonosobo ialah, proses 

sosialisasi ini mampu mambantu pihak penyandang difabel yang dibantu 

dengan KPSS dalam mengikuti Pilkada Serentak tahun 2015. Materi yang 

disampaikan dalam proses sosialisasi kepada penyadang difabel diantaranya  

(1) bagaimana cara terdaftar sebagai pemilih, (2) pengenalan pasangan calon 

peserta pemilihan, (3) tatacara pencoblosan dan (4) waktu pelaksanaan 

pemungutan suara, dengan jumlah peserta 50 dalam penyampaian pesan 

berjalan dengan lancar.  

Namun dalam proses berjalannya penyampaian pesan tentulah 

banyak mengalami kendala yang sering kita sebut noise, yakni banyaknya 

penyandang difabel yang berada didaerah-daerah yang sulit dijangkau 

sedangkan transportasi kurang memadai.  

5.5. Respon yang diberikan oleh pihak Penyandang Difabel Tunanetra            

terhadap Sosialisasi yang dilakukan pihak KPU Wonosobo 

 Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah 

menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya 

pengetahuan. Dengan diadakannya sosialisasi ini, diharapkan para 
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penyandang difabel tunanetra bisa meggunakan hak suaranya yang tidak 

berbeda dengan masyarakat umum. Feedback yang diterima tidak hanya dari 

pihak penyandang difabel, respon baik pun juga datang dari masyarakat yang 

antusias dengan diadakannya sosialisasi bagi penyandang difabel dalam 

rangka pemilihan serentak ini, terbukti dari 3 kecamatan yang peneliti 

datangi dan wawancarai semua mengatakan sangat antusias, dan mereka 

juga membantu mentor atau fasilitator dalam memenuhi kebutuhan selama 

proses sosialisasi berlangsung sampai pada pelaksanaan Pilkada ini, 

diantaranya kecamatan Wadaslintang, Okti Khusnia selaku ketua KPPS 

mengatakan : 

“benar diadakannya sosialisasi dan sosialisasi berjalan dengan lancar 

juga antusias dari banyaknya masyarakat menyambut kegiatan ini”. 

Hal serupapun dikatakan oleh ketua KPPS dari kecamatan Kretek dan 

kecamatan Kepil yakni Pradyptya Dian Maulana dan Ahmad Subekti 

 “memang benar pihak KPU Wonosobo melakukan sosialisasi seputar 

pemilihan umum dikecamatan kami, meminta bantuan kami untuk 

mendampingi pihak KPU ke desa-desa untuk sosialisasi kepenyandang difabel, 

kegiatan ini juga disambut baik dengan antusias dari masyarakat.” 

Tanggapan in pun juga dibenarkan dari pihak penyandang difabel sendiri 

yakni Waluyo (ketua komunitas penyandang tunanetra) yang peneliti 

wawancarai pada tanggal 14 september 2016. 

 “ iya benar , KPU Wonosobo saat itu mengadakan sosialisasi buat kami 

teman-teman penyandang difabel.” 

 Hal terpenting dilakukannya sosialisasi pemilihan umum bagi 

penyandang difabel oleh pihak KPU Wonosobo ialah meningkatkan 

partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo 

Tahun 2015, baik dari masyarakat umum sampai pada masyarakat yang 

berkebutuhan khusus.
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Komunikator Pesan Media dan 
Medium 

Pemberi 
Umpan Balik 

Media Audit Kegiatan Hasil Audit 

KPU Wonosobo 
( ibu Dian 

selaku 
sekretaris) 

Sosialisasi Pilkada 
Serentak:  

 Cara mendaftar 
sebagai pemilih 
 Pengenalan 

pasangan calon 
 Tata cara 

pencoblosan 
 Waktu 
pelaksanaan 

pemungutan suara 

Braille  
Template  

Radio  
 

Fasilitator 
Mentor 

 

Pesan dapat 
diterima baik 

oleh 
penyandang 

difabel. 

Wawancara 
Dokumentasi 

 

Sosialisasi 
Simulasi  

 
Simulasi cara 

mendaftar 
sebagai pemilih 

Simulasi 
pencoblosan 

Penyandang difabel 
menerima pesan yang 
disampaikan oleh KPU 

Wonosobo: 
 Para penyandang 

difabel mengerti cara 
mendaftar sebagai 

pemilih, 
 Penyandang difabel 

mengerti pasangan 
calon yang akan 

dipilih, 
 Penyandang difabel 

mengerti bagaimana 
tata cara pencoblosan  

 Penyandang dfabel 
mengetahui waktu 

pelaksanaan 
pemungutan suara. 
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Tabel 5.3 

Profil Narasumber 

no Nama  Umur  Pekerjaan/Pendidikan Jenis Kelamin 

1 Waluyo  35th Pengurus komunitas 

tunanetra 

Laki-laki 

2 Risma 

agustina 

22th Pedagang Perempuan  

3 Suparman  43th Petani Laki-laki 

4 Windi astuti 29th Ibu rumah tangga Perempuan 

5 Adi purwoko 20th Pelajar  Laki-laki 

 

5.6. Hasil Audit Komunikasi 

Dari hasil Tabel audit komunikasi diatas, dapat diketahui  bahwa 

komunikator yakni Dian selaku sekretaris KPU Wonosobo ingin memberikan 

pesan terkait Pilkada serentak yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 

2015 bertempat di KPU Wonosobo dengan materi mengenai bagaimana cara 

mendaftar sebagai pemilih, pengenalan pasangan calon peserta pemilihan, 

tata cara pencoblosan, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara, selama 

proses penyampaian pesan, tentunya dibutuhkan media maupun medium 

supaya pesan yang ingin disampikan dapat diterima baik oleh para 

penyandang difabel, yakni terkhusus untuk penyandang difabel tunanetra 

disediakan oleh pihak KPU Wonosobo berupaya Braille dan Template, 

sedangkan untuk penyandang difabel lainnya KPU Wonosobo menyiapakan 

para mentor atau fasilitator yang kita sebut dengan medium, McLuhan dan 

Innis, menyebutkan bahwa media adalah perpanjangan dari pikiran manusia, 

sehingga kepentingan utama dari periode sejarah manapun ditentukan oleh 

media dominan yang digunakan. Dengan kata lain, apa yang terjadi dan apa 

yang mungkin berpengaruh dalam periode sejarah ditentukan oleh media 
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(Littlejohn, 1996 : 326). Media dianalogikan sebagai berikut : berat seperti 

gerabah, liat ataupun batu adalah berlanjut dan maka dari itu terikat 

waktu,karena mereka memfasilitasi komunikasi dari satu generasi ke 

generasi lainnya, media ini dipengaruhi oleh tradisi. Sebaliknya, media 

terikat tempat seperti kertas adalah ringan dan mudah untuk dipindahkan, 

sehingga media mampu memfasilitasi komunikasi dari satu tempat ke tempat 

lain. Fasilitator dan mentor yang disediakan tentu sudah mempunyai 

keterampilan khusus sesuai dengan kebutuhan penyandang difabel, medium 

ini yang nantinya akan mendampingi para penyandang difabel dari proses 

sosialisasi sampai pelaksanaan berlangsung.  

Dalam proses sosialisasi juga, pihak KPU memberikan kesempatan 

untuk para penyandang difabel melakukan wawancara jika ada pertanyaan 

seputar pilkada, ujar Dian4  

Gambar 4 

Proses tanya jawab antara penyandang difabel dengan Dian 

 

Sumber: KPU Wonosobo tahun 2015 

 

Namun dari pihak KPU sendiri  mempunyai dokumentasi dan 

observasi selama pelakasanaan sosialisasi berlangsung sampai pada 

pelaksanaan. Dalam proses sosisalisasi KPU Wonosobo menyampaika 

beberapa informasi menganai pilkada serentak yang akan berlangsung 

beberapa poin yang KPU Wonosobo sampaikan dan dilakukannya simulasi  

                                                           
4
 Wawancara dengan Dian selaku Sekretaris KPU Wonosobo, pada tanggal 13 mei 2016 
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bagaimana memilih calon, pemungutan suara sampai pada pemasukan surat 

suara ke kotak yang sudah disediakan. Adapun 4 pesan yang disampaikan 

dalam proses sosialisasi sebagai berikut: 

1. Cara penyandang difabel melakukan pendaftaran sebagai 

pemilih 

 Dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU 

Wonosobo, penyandang difabel tunanetra diberi pengetahuan 

mengenai bagaimana cara penyandang difabel mendaftar 

sebagai pemilih. Berikut ini adalah hasil audit komunikasi 

mengenai cara penyandang difabel melakukan pendaftaran 

sebagai pemilih : (1)warga negara Indonesia, (2) warga yang 

telah genap 17th, (3) terdaftar sebagai pemilih, (4) tidak 

sedang terganggu jiwanya, (5) seorang pemilih hanya dapat 

didaftar satu kali. Hasil wawancara dengan narasumber yang 

mengaku mengetahui cara mendaftar sebagai pemilih yang 

didapat dari media elektronik radio yang dipakai oleh pihak 

KPU dalam proses sosialisasi. 

 isi yang sosialisasinya KPU cukup jelas mas , saat itu kami 

diberitahu bagaimana kami mendaftar untuk jadi pemilih 

apalagi saya baru pertama kali ini mas umur saya baru 20th 

baru pertama kalinya saya ikut yang untuk memlilih. Pertama 

kalinya saya mendengar tentang cara mendaftar itu dari radio 

kebetulan saya suka mendengarkan radio laa saya awalnya 

tidak sengaja mendengarkan iklan soal pemilihan bupati ,yang 

paling saya ingat syaratnya saya harus punya ktp terus saya 

harus mendaftarnya Cuma sekali ,ujar adi5  

 

2. Pengenalan pasangan calon yang akan dipilih oleh 

penyandang difabel. 

                                                           
5
 Hasil wawancara dengan Adi pada tanggal 14 september 2016  
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 Selain diberi pengarahan mengenai cara mendaftar 

sebagai pemeilih, tentunya penyandang difabel diperkenalkan 

satu persatu dengan pasangan calon yang nantinya akan dipilih 

oleh pemilih yakni penyandang difabel tunanetra, untuk dapat 

mengerti sampai memahami siapa saja pasangan calon yang 

akan dipilih.  

 Berikut ini adalah hasil audit komunikasi pesan dari 

pengenalan pasangan calon yang akan dipilih oleh penyandang 

difabel : (1) penyandang difabel diberi Braille sebagai media 

untuk memilih , (2) penyandang difabel diberi tahu siapa saja 

calon pasangan yang ikut dalam pilkada serentak melalui 

sosialisasi. 

“isi sosialisasi disampaikan adalah bagaimana cara kami 

mendaftar sebagai pemilih,  pengenalan calon pasangan,cara 

mencoblos, calon bupati ada empat pasangan bapak Sarif dan 

bpk Usup, bpk Eko dan bpk Agus,bpk Muhamad dan bpk Joko, ibu 

Maya dan bpk Eko kami juga diberi tau visi misi calon calon yang 

akan kami pilih itu dengan dibntu dari pihak KPU yang 

membacakan profil dan visi misi dari para calon. Ujar waluyo. 6 

 

3. Penyandang difabel memahami cara mencoblos dengan 

benar 

 Pesan ketiga yang ingin disampaikan dalam sosialisasi 

adalah penyandang difabel tunanetra mengerti bagaimana cara 

mencoblos, pada proses ini penyandang difabel diberikan 

media berupa Braille untuk memudahkan dalam proses cara 

mencoblos. Selain itu pula para penyandang difabel didampingi 

oleh fasilitator yang siap membantu penyandang difabel jika 

menemukan kesulitan dalam proses bagaimana cara 

mencoblos. 

                                                           
6
  Hasil wawancara dengan bapak Waluyo tanggal 14 september 2016 
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Berikut ini adalah hasil audit komunikasi dari pesan ke 3 

diadakannya sosialisasi pemilu peyandang difabel memahami 

cara mencoblos dengan benar. 

 Selain itu di isi sosialisasi tersebut juga disampaikan 

bagaimana cara kami memilih saat pencoblosan bahkan sempat 

dilakukan juga simulasi, seperti contohnya bagaimana kami 

membuka kertas suara melakukan pencoblosan sampai dengan 

memasukan kertas suara kedalam kotak suara. Tidak lupa juga 

waktu pelaksanaan pencoblosan disampaikan oleh KPU 

Wonosobo dan itu cukup jelas karena selain dari pihak KPU 

dalam sosialisasi ini juga dibantu dari teman teman dena 

upakara yang sudah terbiasa berkomunikasi dengan kami itu 

memudahkan kamin untuk menangkap isi dari proses sosialisasi 

yang dilakukan oleh KPU Wonosoobo, 

Saat kami mencoblos tempatnya di gedung serbaguna yang ada 

dikampung kami,saat kami datang kami dipersilakan duduk 

ditempat khusus bagi kami para penyandang difabel, ujar bapak 

Waluyo” 

4. Penyandang difabel mengetahui waktu pelaksanaan 

pemungutan suara 

  Agenda terakhir sosialisasi yang dilakukan pihak KPU 

Wonosobo adalah penyandang difabel diberi tahu kapan waktu 

pelaksanaan pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 9 

Desember 2015. Para penyandang difabel antusisas mengikuti 

jalannya pemilukada yang berlangsung tanggal 9 desember 

2015 sesuai dengan haknya,  

 

Keseluruhan hasil audit dilihat dari hasil wawancara penulis 

dengan ketua pengurus penyandang difabel Waluyo dan 4 penyandang 

difabel dibeberapa  kecamatan yakni Risma Agustina,Suparman,Windi 

Astuti dan Adi yang mengatakan bahwa benar diadakan sosialisasi 

mengenai Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 5 desember 
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2015, dan diikuti oleh penyandang difabel yang dapat menggunakan hak 

suaranya. Selain itu penyandang difabel juga dapat menerima dan 

mengerti apa yang disampaikan oleh KPU Wonosobo . 

Hasil wawancara yang peneliti dapat dari narasumber, narasumber 

mengatahui pesan yang disampaikan oleh KPU Wonosobo mengenai 

pengenalan calon pasangan. 

 

Sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber bahwa narasumber 

memahami bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan KPU Wonosobo dan 

saat proses pencoblosan dapat berlangsung dengan baik dan dapat 

menggunakan haknya dengan baik. 

Jawaban yang peneliti dapat dari beberapa narasumber selanjutnya 

adalah seorang ibu rumah tangga yang menyatakan bahwa KPU Wonosobo 

telah melakukan sosialisasi untuk penyandang difabel di Kabupaten 

Wonosobo. 

iya mas saat itu kami diberitahu beberapa hal soal Pilkada serentak 

saat itu, kami dikasih tau bagaimana kami mendaftar menjadi pemilih , selain 

itu kami juga diajarkan bagaimana kami memilih calon pasangan yang akan 

kami pilih sebagai bupati dan wakil bupati Wonosobo, kami juga diberitahu 

kapan pilkada ini berlangsung,ujar Windi Astuti”.7 

Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Wonosobo kepada 

para penyandang difabel tunanetra, dari narasumber yang peneliti 

wawancarai narasumber memiliki keterbatasan untuk mengetahui 

bagaimana narasumber malakukan pilkada serentak. Dari hasil wawancara 

yang peneliti peroleh narasumeber mengaku sangat terbantu dengan proses 

sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Wonosobo sehingga dapat mengetahui 

bagaimana cara dan mengetahui siapa calon pasangan yang mencalonkan diri 

sebagai Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Wonosobo. 

Keseluruhan dari ke-empat narasumber yang peneliti wawancarai 

bahwa KPU Wonosobo menjalankan sosialisasi di berbagai tempat yang ada 

di kabupaten Wonosobo 

                                                           
7
 Wawancara dengan Windi Astuti pukul 16.00 tanggal 15 september 2016 
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Gambar 5 

Proses Sosialisasi KPU Wonosobo Kepada Penyandang Difabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :KPU Wonosobo tahun 2015 

Dari gambar diatas adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU 

Wonosobo mulai dari pemaparan materi yang dilakukan oleh Dian selaku 

sekertaris KPU Wonosobo sebagai pemapar dalam sosialisasi tersebut. 

Gambar selanjutnya pengenalan  surat suara (barille) kepada para 

penyandang difabel dan gambar ketiga menunjukan proses tanya jawab yang 

dilakukan para penyandang difabel untuk KPU Wonosobo dan yang terakhir 
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adalah proses simulasi bagaimana para penyandang difabel melakukan 

pencoblosa mulai dari pendaftaran sampai dengan pencoblosan. 

 

 


