
BUTIR-BUTIR PERTANYAAN : 

 Proses  :  bagaimana keputusan yang dibuat KPU Wonosobo dalam 

unit saat bertugas mensosialisasikan Pilkada serentak yang terjadi 

pada tanggal 5 Desember 2015 kepada penyandang difabel. 

Bagaimana kelompok informal mempengaruhi kerja yang dilakukan 

oleh KPU Wonosobo. 

Apakah mereka selalu bekerja antara satu sama lain 

Apakah tujuan serta sasaran organisasi dalam KPU Wonosobo 

diberitahu oleh atasan, jika iya bagaimana hal tersebut di 

informasikan. 

Bagaimana reaksi penyandang daifabel dengan adanya sosialisasi 

pilkada serentak yang dilakukan oleh KPU Wonosobo. 

 Media  : Media apa yang digunakan dalam mensosialisasikan pilkada 

serentak kepada penyandang difabel. 

Sejauh mana masyarakat Wonosobo membantu mensosialisasikan 

pilkada serentak kepada penyandang difabel. 

Apakah media yang dipakai untuk mensosialisasikan pilkada serentak 

berjalan efektif. 

 Sumber : siapa yang bertanggung jawab dalam proses berjalannya 

sosialisasi pilkada serentak 2015. 

 Dampak : apakah informasi yang disampaikan oleh pihak KPU 

Wonosobo diterima tepat kepada penyandang Difabel Wonosobo. 

 Konteks : apakah hubungan KPU Wonosobo dengan pihak pengurus 

penyandang Difabel berjalan dengan baik sampai sekarang. 

Dengan unit manakah KPU Wonosobo sering berurusan dalam 

mensosialisakan pilkada serentak selain kepada penyandang difabel. 

 

 

 



 

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 13 Mei 2016 

Peneliti : Bagaimana KPU dalam mensosialisasikan pilkada serentak di Kab 

Wonosobo? 

Bu dian Kartika (Sekretaris KPU) : Kpu wonosobo dalam mensosialisasikan 

Pilkada serentak dilakukan di berbagai tempat, hampir semua PPS dan KPPS 

kami datangkan juga untuk mengikuti jalannya proses sosialisasi. 

Peneliti : Apakah ada cara khusus yang dilakukan oleh pihak KPU Wonosobo 

dalam mensosialisasikan pilkada serentak bagi penyandang difabel atau 

berkebutuhan khusus? 

Bu dian Kartika (Sekretaris KPU)  : 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. 

Peneliti : siapa saja pihak yang terlibat dalam proses sosialisasi pilkada 

serentak bagi penyandang difabel? 

Bu dian Kartika (Sekretaris KPU)  :KPU wonosoo melakukan berbagai cara 

dalam proses sosialisasi Pilkada terhadap para penyandang  difabel dengan 

mendatangkan juga para mentor mentor yang memiliki keahlian untuk 

berkomunikasi langsung dengan para penyandang difabel seperti 

mentor,fasilitator dan juga guru dari Dinas Upakara Wonosobo. 

Peneliti : Bagaimana respon dari pihak yang menangani penyandang difabel 

atau kelompok berkebutuhan khusus? 



Bu dian Kartika (Sekretaris KPU)  : Peserta sosialisai para penyandang 

difabel khususnya tuna rungu,tuna wicara dan tuna netra sangat antusias 

dengan adanya sosialisasi tentang pilkada tersebut. Bahkan sebelum pihak 

KPU menginformasikan tentang sosialisasi, dari pihak komunitas 

penyandang Difabel tersebut meminta untuk diadakannya sosialisasi tentang 

pilkada. 

Peneliti : apakah ada cara khusus yang dilakukan oleh pihak KPU dalam 

proses sosialisasi terhadap penyandang berkebutuhan khusus? 

Bu dian Kartika (Sekretaris KPU)  : Dari pelaksanaan sosialisasi sendiri 

khususnya untuk penyandang tuna rungu dan tuna wicara kita sendirikan. 

Untuk tuna darsa sendiri kita datangkan ke KPU karena menurut pihak KPU 

sendiri hal ini merupakan sosialisasi yang sangat berat karena pihak KPU 

harus mendatangkan mereka dengan mobilitas sosial yang sangat sulit 

dengan jarak yang cukup jauh. 

Peneliti : bu apakah ada pihak yang membantu secara financial dalam proses 

sosialisasi pilkada tersebut terhadap penyandang difabel? 

Bu dian Kartika (Sekretaris KPU):  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 . 

Peneliti : ada tidak kesulitan yang dihadapi dalam proses sosialisasi ? 

Bu dian Kartika (Sekretaris KPU)  : pihak KPU sendiri  tidak begitu kesusahan 

dalam melakukan sosialisasi ataupun dalam menginformasikan tentang 



pilkada karena ada beberapa yang benar benar sudah terorganisir seperti 

bisu tuli, tuna darsa dan yang paling teroganisir adalah Tuna netra. 

Peneliti: bagaimana cara kPU dalam mensosialisasikan pilkada serentak ? 

Bu dian Kartika (Sekretaris KPU)  :Cara yang KPU lakukan dalam 

mensosialisasikan pilkada dengan berbagai cara seperti menggunakan alat 

peraga,mendatangkan guru dan mentor sesuai dengan kebutuhan masing 

masing. 

Peneliti : apa yang menjadia alasan utama KPU melakukan sosialisasi 

terhadapa para penyandang difabel? 

Bu dian Kartika (Sekretaris KPU)  :Para penyandang difabel memiliki hak 

yang sama yang harus mereka pakai itu menjadi salah satu dasar KPU 

melakukan sosialisasi terhadap penyandang difabel. 

Peneliti : apakah ada hambatan yang ditemui pihak KPU dalam proses 

sosialisasi? 

Bu dian Kartika (Sekretaris KPU)  : Salah satu kelamahan dari Kpu dalam 

mensosialisasikan pilkada adalah tidak terjangkaunya para penyandang 

difabel yang berada di daerah daerah yang susah didatangi ,namun KPU juga 

tidak berhenti disitu KPU tetap mengirimkan petugas untuk 

mensosialisasikan Pilkada kepada mereka para penyandang difabel yang 

berada di desa desa meskipun pihak KPU sendiri sadar itu tidak akan 

semaksimal dengan mereka yang langsung didatankan ke KPU. 

Peneliti ; untuk jumlah penyandang difabel tuna netra sendiri khususnya 

mencapai jumlah berapa ya buk ? 

Bu Dian Kartika : 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. 



 

 

 

 

 

Lampiran 

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari jumat, 12 agustus 2016 

 Wawancara yang dilkakukan di kecamatan Wadaslintang 

Peneliti melakukan beberapa wawancara di beberapa kecamatan dan peneliti 

langsung menemui perwakilan dari pps yang ditetapkan sebagai ketua PPS. 

Peneliti : apakah benar diadakannya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU 

khususnya di kecamatan wadaslintang ? 

Okti khusnia (ketua PPS ) : iya ,benar memang diadakannya sosialisasi 

khsusnya di kecamatan wadaslintang dan jalannya sosialisasi yang dilakukan 

KPUberjalan dengan lancar dengan bantuan PPS. 

Peneliti : bagaimana tanggapan warga masyarakat wadaslintang tentang 

diadakannya sosialisasi pilkada serentak? 

Okti Khusnia (ketua PPS) :Tanggapan masyarakat Wadaslintang tentang 

sosialisasi yang dilakukan KPU cukup antusias terbukti dengan banyaknya 

peserta yang datang mengikuti jalanannya proses sosialisasi yang dilkaukan 

oleh KPU terhadap masyarakat Wadaslintang. 

Peneliti : apakah ada pemilih yang memiliki latar belakang tidak sama seperti 

kita atau berkebutuhan khusus semisal para difabel ditempat ini dan 

bagaimana cara KPU dan PPS dalam proses Sosialisasi? 



Okti khusnia : untuk pemilih atau masyarakat yang berkebutuhan khusus 

seperti penyandang difabel mereka khusus didatangkan ke KPU kab 

Wonosobo dengan alasan tidak bisa di jadikan satu dengan pemilih yang 

tidak sama seperti mereka paling tidak ada cara cara khusus untuk 

melakukan proses sosialisasi. 

 Wawancara di kecamatan Kretek dengan ketua PPS kec  Kretek. 

Peneliti : apakah benar yang dilakukan oleh KPU dalam mensosialisasikan 

pilkada serentak khususnya di Kecamatan Kretek? 

Pradyptya Dian Maulana (ketua PPS) : KPU melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat di kecamatan Kretek dan cukup banyak yang sangat antusisas 

dalam mengikuti proses sosialisasi yang dilakukann oleh KPU. 

 Wawancara dengan ketua PPS kecamatan Kepil 

Peneliti : apakah benar diadakanya sosialisasi oleh KPU tentang pilkada 

serentak di kecamatan Kepil. 

Ahmad Subekti : proses sosialisasi memang benar dilakukan oleh KPU di 

tempat kami dan warga kami sangat mendukung dengan diadakannya pross 

sosialisasi tersebut karena nantinya akan sangat memudahkan kami warga 

masyarakat dalam menggunakan hak pilih kami dalam Pilkada serentak yang 

baru pertama kalinya dilakukan. 

Peneliti : dengan cara bagaimana proses sosialisasi ini dilakukan? 

Ahmad subekti: proses sosialisasi yang dilakukan di tempat kami yaitu 

dengan cara pihak KPU meminta bantuan kepada kami untuk kami 

mendampingi KPU datang ke desa desa dan proses sosialisasi dilakukan 

dilaksankan di balai desa yang ada. 

 



 Peneliti melanjutkan untuk bertemu dengan narasumber yaitu 

Sekertaris Wonosobo. 

Peneliti : apakah ada cara khususs yang dilakukan KPU Wonosobo dalam 

Proses sosialisasi pilkada serentak khususnya kepada penyandang kaum 

difabel? 

Bu dian (sekertaris KPU Wonosobo) :  benar sekali KPU wonosobo dalam 

melakukan sosialisasi khususnya terhadap parapenyandang difabel kita ada 

beberapa cara khusus . cara yang pertama dengan cara dipisahkan , 

dipisahkan sendiri adalah cara yang awal yang dilakukan oleh KPU wonosobo 

karena dengan cara dipisahkan memudahkan untuk melakukan sosialisasi. 

Seperti apa cara dipisahkan ini, cara dipisahkan sendiri khusunya terhadap 

para penyandang difabel adalah dengan cara mendatangkan mereka ke 

gedung yang sudah di sediakan oleh KPU untuk melakukan proses sosialisasi 

tersebut. Khusunya untuk penyandang kaum difabel. 

Peneliti : dalam jalannya proses sosialisasi khususnya bagi penyandang 

difabel siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi tersebut? 

Bu dian : dalam proses ini KPU melakukan berbagai cara khususnya proses 

sosialisasi bagi penyandang difabel. Kami (KPU Wonosobo) bekerja sama 

dengan para mentor, fasilitator,dan juga guru. Kenapa kami mengambil 

mentor dan fasiloitator dan siapa saja orang orang tersebut ,mentor dan 

fasilitator yang kami ambil ada para anak anak muda yang membentuk satu 

komunitas  yang memang benar memiliki keahlian untuk berkomunikasi 

denga para penyandang difabel. Kami juga mendatangkan para guru 

khususnya disini guru guru yang sudah ahli menangani para kaum difabel 

kebetulan di kabupaten Wonosobo sudah ada sekolah bagi para penyandang 

Difabel yaitu SLB Dena upakara. 

Peneliti : seperti tujuan dari KPU wonosobo mendatangkan para penyandang 

difabel ke KPU Wonosobo ? 



Bu dian : tujuan kami mendatangkan para difabel ke gedung KPU Wonosobo 

adalah agar memudahkan dalam proses sosialisasi. kami pun saat 

mendatangkan para penyandang difabel dibantu oleh PPS yang ada dari tiap 

tiap kecamatan. Kami juga memberikan santunan bagi penyandang difabel 

dan transport. Didatangkannya pemilih berkebutuhan khusus ini ke KPU 

dengan alasan tidak mungkin kami menjadi satu dengan masyarakat umum 

karena harus dengan cara yang khusus juga dalam proses sosialisasi. 

Peneliti : berapa jumlah fasilitator dan mentor yang ditempatkan di masing 

masing penyandang difabel. 

Bu dian : setiap masing masing difabel seperti contoh Tuna netra, tuna rungu 

dan tuna wicara ditempatkan 5 orang untuk memberikan contoh dan 

mendampingi selama proses persiapan sampai pelaksanaan Pilkada  

Peneliti : dalam proses simulasi pilkada untuk para penyandang difabel 

apakah dilakukan secara bersamaan atau dilaksanakan di satu tempat?  

Bu dian : waktu yang laksanakan dalam proses sosialisasi dan simulasi untuk 

para penyandang difabel kami lakukan secara bersamaan dengan cara 

mendatangkan para penyandang difabel di satu tempat di gedung KPU 

dengan meminta bantuan dari pihak kpps dan juga para mentor. 

Peneliti : media apa saja yang disediakan oleh KPU yang nantinya akan 

digunakan oleh KPU maupun para mentor dan fasilitator dalam proses 

sosialisasi sampai pada pelaksanan? 

Bu dian : jadi media yang kami sediakan yang nantinya di pakai disesuaikan 

dengan kebutuhan para penyandang difabel seperti contoh Tuna netra, 

khusus untuk penyandang difabel Tuna netra kami menggunakan media yang 

berbeda dengan penyandang difabel lainya kami menyediakan template 

sejumlah penyandang difabel tuna netra dengan alasan memudahkan mereka 

dalam setiap proses simulasi dan pelaksanaan pilkada. Kami juga 



menyediakan mentor untuk memudahkan dalam proses simulasi dan sampai 

pelaksanaan KPU khususnya untuk membantu dalam memasukan kertas 

suara kedalam kotak suara. 

Peneliti : apakah pesan itu tersampaikan dengan media yang digunakan ? 

Bu dian : media yang kami gunakan sudah kami pertimbangkan dengan 

pesan yang akan disampaikan melalui media tersebut. Sehingga kami yakin 

media yang kami pakai ini pesannya dapat diterima baik dan dilaksanakan 

oleh para penyandang difabel. 

Peneliti : bagaimana mengatahui segala cara yang dilakukan kpps dan KPU 

itu berhasil oleh penyandang difabel ? 

Bu dian : yang pertama pemilihan serentak ini bisa berjalan dengan lancar 

walaupun tentunya adanya hambatan itu masih bisa kami atasi. Yang kedua 

jika pelaksanaan ini berlangsung segala persiapan mulai dari mentor 

fasilitator maupun media yang kami sediakan bagi masing masing difabel 

dapat diterima baik oleh difabel sehingga hak yang mereka miliki sama 

dengan masyarakat pada umumnya. 

Peneliti : bagaimana pihak KPU bekerjasama dengan KPPS dalam proses 

sosialisasi sampai dengan pelaksanaan?  

Bu dian : dari KPU sendiri sebelum pilkada dilaksanakan kami memberikan 

informasi kepada KPPS untuk melakukan persiapan dari proses sosialiasi 

sampai pelaksanaan khususnya terhadap para penyandang difabel. 

Peneliti : apakah selama proses menjalan sosialisasi sampai pelaksanaan 

pilkada berlangsung ditemukannya hambatan? 

Bu dian : hambatan yang kami temui dalam proses sosialisasi adalah 

kurangnya koordinasi antara pihak kami dengan pihak fasilitator dan kpps. 

Selain itu juga pesan dalam proses sosialisasi yang ingin kami sampaikan 

kepada para penyandang Difabel tidak semuanya bisa di terima dengan baik 



oleh para penyandang difabel. Hambatan lain yang kami temui saat jalannya 

proses pelaksanaan pilkada adalah kurang aktifnya para mentor dan 

fasilitator dalam mendampingi para penyandang difabel. 

Peniliti : apakah feedback yang diterima pihak KPU mulai dari sosialisai 

sampai pada pelaksanaan pilkada serentak berlangsung? 

Bu Dian : jelas feedback yang kami terima pertama acara ini berlangsung, 

kedua kami mengetahui kekurangan yang dibutuhkan kaum difabel saat 

proses sosialisasi berlangsung sehingga pihak kami untuk kedapannya 

mampu menyediakan kebutuhan untuk proses pilkada selanjutnya, selain itu 

pula banyak kaum difabel yang bisa memanfaatkan hak suaranya dalam 

pilkada ini jadi pesan yang kami sampaikan dapat diterima walaupun banyak 

hambatan yang kami alami 

Wawancara tanggal 14 september 2016 dengan bapak waluyo  

Hasli Wawancara yang dilakukan dengan bapak Waluyo (ketua komunitas) 

penyandang tuna netra pada tanggal 14 septmber 2016. 

Peneliti : apakah benar pak diadakannya sosialisasi tentang pilkada serentak 

untuk teman teman penyandang difabel ? 

Bapak Waluyo(ketua Komunitas) : iya benar  ,KPU Wonosobo saat itu 

mengadakan sosialisasi buat kami teman-teman penyandang difabel. 

Peneliti : proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Wonosobo saat itu 

dilaksanakan dimana pak ? 

Bapak waluyo(ketua komunitas) : saat itu sosialisasi yang dilakukan KPU 

Wonosobo  yang pertama dilakukan di gedung serbaguna milik 

KPUWonosobo. 

Peneliti : maksud bapak yang pertama dilakukan di gedung serba guna milik 

KPU Wonosobo? 



Bapak Waluyo(ketua Komunitas) : iya jadi sosialisasi yang dilakukan oleh 

KPU ada beberapa tempat yang pertama kali tempatnya di gedung KPU 

Wonosobo. Setalah itu diadakan sosialisasi ditempat-tempat yang teman-

teman penyandang difabel tidak bisa hadir di gedung KPU Wonosobo. 

Peneliti : apa saja yang disampaikan KPU Wonosobo dan apakah bapak 

mengerti isi dari sosialisasi yang dilakukan KPU Wonosobo ? 

Bapak Waluyo : isi sosialisasi disampaikan adalah bagaimana cara kami 

mendaftar sebagai pemilih,kami juga tau calon calon yang akan kami pilih itu 

dengan dibntu dari pihak KPU yang membacakan profil dari para calon. 

Selain itu di isi sosialisasi tersebut juga disampaikan bagaimana cara kami 

memilih saat pencoblosan bahkan sempat dilakukan juga simulasi saat 

sosialisasi dari KPU dilakukan. 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. 

Peneliti : berarti saat pelaksanaan berlangsung bapak bisa mengikuti 

pemilukada ini dengan lancar 

Bapak waluyo : iya saat pelaksanan berlangsung saya dapat mengikuti proses 

pelaksananaan dan memilih calon yang saya pilih dengan lancar dengan 

bantuan dari mentor yang ada saat pelaksanaan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Adi (pemilih pemula)  pada tanggal 14 september 

2016  

Peneliti : selamat siang mas, boleh saya bertanya tanya tentang sosialisasi 

yang dilakukan KPU Wonosobo saat sebelum dilakukannya pilkada serentak 

2015 yang lalu ? 

Adi : iya mas dengan senang hati,  

Penelti : apakah benar mas diadakannya sosialisasi oleh KPU Wonosobo 

ditempat mas Adi? 

Adi : iya mas benar banget KPU Wonosobo saat itu melakukan sosialisasi 

terkhusus untuk kami para penyandang difabel. Waktu itu sosialisasi yang 

dilakukan bertempat di kantor kecamatan Wadaslintang. 



Peneliti  : apakah mas adi mengerti jelas apa yang disampaikan oleh KPU 

Wonosobo saat sosialisasi berlangsung? 

Adi : 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 . 

Peneliti : selain itu apa lagi mas yang disampaikan oleh KPU saat sosialisasi 

berlangsung ? 

Adi : ow iya ada lagi kami diberitahu oleh KPU gimana kami memilih, terus 

kapan waktu pencoblosan berlangsung. 

Peneliti : apakah mas adi sendiri saat pelaksanaan berlangsung mas adi bisa 

mengikuti pilkada ini dengan lancar mas,  

Adi : Allhamdulilah mas saya bisa ikut Pilkada yang baru pertama kalinya ini 

dengan lancar ,disitu saya juga dibantu oleh mentor yang membantu saya 

bagaimana saya melipat dan memasukan kartu kedalam kotak . 

Peneliti : bagaimana tanggapan mas adi tentang sosialisasi yang dilakukan 

KPU Wonosobo? 

Adi : Kalau tanggapan saya baik mas yang dilakukan KPUWonosobo karna 

buat kami yang memiliki keterbatasan itu sangat membantu apalagi kami 

baru pertama kali ,sangat membantu 

Peneliti : terimakasih mas untuk waktu nya dan memberikan informasi untuk 

kami. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Risma agustina umur 22 tahun  

Peneliti : selamat siang mbak , maaf mengganggu kegiatan mba risma 

sebentar ? 

Risma : ow iya gmna mas bisa saya bantu  

Peneliti :  saya mau sedikit bertanya-tanya mengenai proses soisalisasi yang 

dilakukan KPU Wonosobo dalam pemilukada serentak tahun 2015 

kemarin,apakah benar dilakukaknya sosialisasi dari KPU Wonosobo tentang 

pemilukada serentak tahun 2015? 

Risma : iya mas benar sekali ,saat itu dilakukan sosialisasi yang dilakukan 

KPU Wonosobo untuk kami yang berkebutuhan khusus atau sering disebut 



penyandang difabel ,sosialisasi yang dilakukan KPU saat itu digedung 

pertemuan yang ada dikecamatan kami mas. 

Peneliti : apakah mba risma mengerti tentang isi pesan yang disampaikan 

KPU Wonosobo saat itu ? 

Risma : isi yang  disampaikan KPU menurut saya cukup jelas yaitu tentang 

bagaimana cara kami mendaftar sebagai pemilih,terus bagaimana cara kami 

mengenal calon pasangan bupati dan wakil bupati,kami juga dijelskan kapan 

waktu kami pencoblosan. 

Peneliti : jadi apakah setelah sosialisasi diadakan mba risma dapat 

menjalankan haknya untuk memilih dengan lancar? 

Risma : saya dapat mengikuti pilkada dengan lancar dan menggunakan hak 

pilih saya dengan benar itu juga dibantu dari mentor yang ada saat jalannya 

pemilukada berlangsung 

Peneliti : trimakasih mba buat waktunya  untuk memberikan sedikit 

informasi 

 

 

Hasil wawancara dengan Windi Astuti umur 29th  

Peneliti : selamat sore buk , bisa minta waktunya sebentar buk untuk ngobrol 

ngobrol dengan ibu? 

Windi Astuti : iya mas gmna bisa saya bantu  

Peneliti : jadi begini buk, saya puguh dari Universitas Kristen Satya Wacana 

ingin mencari informasi untuk tugas skripsi tentang pilkada serentak saat itu 

buk di kabupaten Wonosobo ? 



Windi Astuti : ow begitu mas iya mas bisa dengan senang hati saya bantu 

dengan apa yang saya tahu, 

Peneliti : apakah benar buk saat itu dilakukan sosialisasi kepada para 

penyandang difabel di kabupaten Wonosobo khusunya penyandang difabel 

tunanetra? 

Windi Astuti : iya mas benar waktu itu dilakukan sosialisasi khususnya bagi 

kami para penyandang difabel tentang pilkada serentak 2015 kemarin  

Peneliti :untuk proses sosialisasi sendiri dilakukan dimana buk tempatnya 

yang saat itu ibuk Windi ikuti ? 

Windi Astuti : kebetulan rumah saya dekat dengan KPU Wonosobo saat itu 

sosialisasi yang saya ikuti bertempat di gedung KPU Wonosobo yang dijalan 

sabuk alu. 

Peneliti : Ow jadi begitu buk , apakah ibuk mengerti apa yang disampaikan 

pihak KPU saat sosialisasi waktu itu ? 

Windi Astuti : 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 . 

Peneliti : Apakah ibuk bisa menjalankan apa yang KPU sampaikan saat 

sosialisasi waktu itu ? 

Windi Astuti : kami bisa tangkap apa yang disampaikan oleh KPU dan 

kamipun bisa menjalankan dengan baik itu terbkti saat kami melakukan 

pencoblosan kami tidak merasa kesusahan karna dibantu dari pihak Kpu dan 

adanya bantuan dari fasilitator yang membantu kami saat pelksaan 

berlangsung. 



Peneliti : berarti ibu sudah mantab saat itu dengan pilihan ibu . terimakasih 

buat waktunya bu ,maaf sudah mengganggu kegiatan ibu .terimakasih bu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Suparman umur 43th  

Peneliti : selamat siang pak  

Suparman : iya dek gimana bisa saya bantu ? 



Peneliti : bapak benar dengan bapak suparman  

Suparman : ow iya benar dek saya Suparman bisa saya bantu  

Peneliti : jadi begini pak , saya puguh dari salatiga ingin bertanya tanya 

dengan bapak mengenai pilkada serentak saat itu . apakah saat itu bapak 

mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Wonosobo pak / 

Suparman : iya dek saya waktu itu mngikuti sosialisasi sebelum pilkada saat 

itu dilakukan kebetulan kami dari teman-teman penyandang difabel atau 

berkebutuhan khusus mempunyai satu komunitas yang dimana saat itu 

sebelum KPU Wonosobo mengadakan Sosialisasi ini kami mengajukan usulan 

ke KPU Wonosobo untuk proses sosialisasi dan itu dijalankan oleh KPU saat 

itu.jadi saat itu sosialisasi dilakukan di gedung KPU Wonosobo itu dihadiri 

banyak sekali dari temen temen penyandang difabel terutama kami para 

penyandang Tunanetra. 

Penelti : apa saja pak yang disampaikan KPU Wonosobo saat itu saat 

sosialisasi  

Suparman : saat itu kami diberitahu bagaimana kami mendaftar untuk jadi 

pemilih, dan kami juga dikasih tau bagaimana kami melakukan pencoblosan 

dan kapan waktu pencoblosan berlangsung. 

Peneliti : apakah bapak dapat menjalankan semua yang disampaikan oleh 

KPU saat proses  pemilihan saatb itu pak ? 

Suparman : allhamdulilah saya bisa melakukan pencoblosan dan memilih 

calon bupati dan wakil dengan baik ,karena saat itu juga kami dibantu dari 

teman-teman fasilitator yang ada untuk membantu kami dalam pencoblosan. 

Peneliti : ow begitu pak , trimaksih pak buat informasi yang disampaikan itu 

sangat membantu buat kami . 

Suparman : iya dek sama-sama.kembali kasih 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


