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Ringkasan Eksekutif 

Hak politik yang secara normative telah dihormati, diakui dan dilindungi seringkali terabaikan dari 
priotas pemenuhan hak-hak lainnya. Proses pergantian kepala daerah, Presiden bahkan wakil rakyat 
merupakan peristiwa yang setiap lima tahun berganti, dan membawa arah terkait isu-isu krusial 
kedalam agenda pembangunan dan penjaminan dari hak-hak dasar yang mesti di penuhi, terkhusus 
bagi penyandang disabilitas. Pendidikan Politik sebagai pondasi dan kesadaran sebagai warga 
negara masih dipandang hal yang tidak penting, dan bersifat non-formal, tergantung dari perhatian 
dan minat dari tiap orang. Penyandang Disabilitas dengan ragamnya, jenis kelaminnya, status 
sosialnya maupun segi usianya merupakan warga negara, yang diwajibkan dalam memberikan 
masukan, pendapat, berorgansasi sebagai hak yang telah diberikan oleh negara. Hingga amatlah 
penting Pendidikan politik bagi warga negara disabilitas sadar kritis untuk berkontribusi dan berkiprah 
dalam pengarusutamaan inklusi sosial mulai dari proses pemilihan kepala daerah hingga pemilihan 
umum secara serentak sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan 
kelas, kelompok, ras dan agama. 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Catatan akhir tahun 2020 dari Koalisi Masyarakat Sipil di Indonesia menjadi waktu yang berat bagi 
perbaikan hukum dan tata kelola pemerintahan. Serangkaian langkah serta kebijakan hukum 
pemerintah bersama DPR sejak akhir tahun 2019 hingga hari ini berhasil menuai kritik publik. Diawali 
dengan operasi senyap revisi UU KPK pada akhir tahun lalu, yang kemudian diikuti oleh bermacam 
undang-undang lainnya, seperti perubahan UU Minerba dan UU MK, serta dilahirkannya UU Cipta 
Kerja sampai pada penyelenggaraan Pilkada Serentak di tengah pandemic covid-19. 

 

Perkumpulan  Pemilu  dan Demokrasi  (Perludem,  2021) 1 pun mencatat  bahwa dalam 

penyelenggaraan Pilkada 2020, Indonesia termasuk yang memiliki catatan serius. Pertama, 
pemerintah Indonesia terus memaksakan penyelenggaraan pilkada pada 2020 tanpa revisi UU 
Pilkada untuk konteks pandemi. Kedua, pemerintah Indonesia mengedepankan hukum pidana dalam 
Perppu dan KUHP untuk mengatasi pandemi, termasuk untuk pilkada. Ketiga, pemerintah Indonesia 
mengabaikan aspirasi semua pihak dan lapisan masyarakat sipil untuk menunda pilkada dalam 
pandemi. Selesai penyelenggaraan Pilkada 2020, Pemerintah lalu menyatakan pesta demokrasi 270 
daerah sukses dengan persentase pengguna hak pilih yang tinggi (rataan 76,13%). Padahal, jika 
angka ini dikritisi akan menguak permasalahan pemilu dan demokrasi Indonesia. 

Di samping itu, mengutip apa yang Perludem catatkan bahwa “ Pilkada 2020 di tengah pandemi 
Covid-19 lalu dilakukan dengan penyesuaian di beberapa tahapan. Salah satu tahapan yang 
mengalami penyesuaian adalah kampanye. Kampanye virtual di platform digital khususnya media 
sosial menjadi model kampanye normal baru menggantikan kampanye rapat akbar di tengah 
kerumunan massa dan tatap muka langsung yang dibatasi untuk meminimalisasi penyebaran Covid- 
19. Transformasi kampanye ke digital ini bukan tanpa catatan. Anjuran untuk berpindah ke digital tidak 
dibarengi dengan penyiapan kerangka hukum yang kuat agar platform digital khususnya media sosial 
ini menjadi ruang yang setara—bagi kandidat untuk berkampanye dan bagi pemilih untuk 
mendapatkan informasi”. 

Senada dengan apa yang telah dilakukan dalam pemantauan Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia 
dan Perkumpulan Inisiatif di sebagian daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 di Jawa 
Barat, bahwasannya tranformasi digital dalam kampanye, bahkan dalam debat terbuka calon kepala 
daerah sulit diakses oleh sebagian penyandang disabilitas, bukan hanya informasi terkait jadwal 
pelaksanaan kampanye dan debat terbuka, melainkan pengetahuan dan kecakapan dalam 
penggunakan aplikasi atau platform teknologi, informasinya belum dapat diakses dan dipahami oleh 
ragam disabilitas secara utuh. Dengan kata lain, platform digital yang dirancang dalam 

 

1 Catatan Awal Tahun PERLUDEM; Refleksi 2020, Teropong 2021, Pelaksanaan Demokrasi di tengah Pandemik Dan Arah Demokrasi Kedepan, 

Januari 2021. 



menyampaikan informasi, belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dari ragam 
disabilitasnya 

B. Pendekatan 
Pendekatan kajian ini dilakukan dengan cara tinjauan atas laporan-laporan, diskusi publik melalui 
kanal daring, catatan-catatan kaki dalam setiap pertemuan yang menghimpun pernyataan dari 
peserta maupun keterangan dari narasumber di periode Bulan Oktober sampai dengan Desember 
2021 yang dilakukan secara kolaborasi antara Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia dan Perkumpulan 
Inisiatif. 

C. Hasil dan Temuan Kunci 

a. Partisipasi Politik Warga Negara Disabilitas di Pilkada Serentak Masa Pandemi 2020 di 
Jawa Barat 

Secara umum, realitas partisipasI politik penyandang disabilitas sebagai warga negara tidak lepas dari 
beberapa faktor yang mempengaruhinya mencakupfaktor implementasi kebijakan, agregasi data 
pemilih dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas, meski sederetan payung hukum telah amat 
lengkap, tetapi dalam realisasinya selalu menghadapi kendala dan tantangan. Secara factual, dalam 
kontek pemilihan kepala daerah di tengah pandemik covid-19 tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat 

Di tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 85.898 penyandang 
disabilitas sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), meliputi diantaranya disabilitas fisik 13.471 orang, 
disabilitas sensorik Netra 9.129 orang, disabilitas sensorik rungu wicara 8.978, disabilitas intelektual 
5.487 orang, Disabilitas lainnya 48.836 orang. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak di tahun 
2020, dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, KPU mencatat 
sebanyak 11.632.816 warga negara disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap, dan hanya 
sejumlah 15.255 warga negara disabilitas yang berpartipasi dalam pemilihan kepala daerah serentak, 
dengan tingkat partisipasi mencapai 5.487 peserta (35%) persen di tahun 2020.2   Sementara, dari 

pihak Badan Pengawas Pemiluh (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah pemilih dalam 
pemilihan serentak lanjuta sebanyak 16.147 penyandang disabilitas atau sekitar 20% dari total pemilih  
yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap, yang dilaksanakan di 231 kecamatan, 2.159 
desa/kelurahan dengan 33.305 tempat pemungutan suara.3

 

Kesimpulan sementara merujuk pada perbedaan selisih secara angka menunjukkan bahwa (1) 
Tingkat partisipasi politik Penyandang Disabilitas masih rendah; (2) Peserta Pemilu minim 
menyuarakan & memperjuangkan aspirasi dan hak disabilitas; (3) Isu-isu disabilitas tidak menjadi 
target dalam regulasi, kebijakan, penganggaran dan rencana pembangunan daerah.4

 

Temuan lain yang menghambat tingkat partisipasi warga negara disabilitas, antara lain terkait akses 
kepada kartu tanda penduduk (KTP), temuan CAI dan Perkumpulan Inisiatif menemukan di 
Kabupaten Cianjur, bahwa salah seorang siswi berinisial SF di usianya 19 tahun dan merupakan 
pindahan dari provinsi lain, dengan disabilitas fisik kesulitan mendapatkan KTP, sama halnya dengan  
salah satu organisasi penyandang disabilitas dari Kabupaten Bandung, warga negara disabilitas 
mental atau psikososial amat sulit memiliki KTP, dari segi perilaku petugas pun ragu bila mengetahui 
bahwasanya menemukan disabilitas mental atau lebih di kategorikan sebagai orang dengan 
gangguan jiwa (ODGJ), meskipun pemerintahan kabupaten Bandung telah selesai merumuskan 
Peraturan Bupati tentang Kesehatan Jiwa, akan tetapi tidak mengatur terkait hak pilih mereka dalam 
berpartisipasi. 

Berkaitan dengan warga negara disabilitas mental, Perludem mencatat terdapat 4 (empat) hambatan 
yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik bagi warga negara disabilitas mental, yakni ; 5 

 
2 Paparan Titik Nurhayati, Anggota KPU Jawa Barat 2018-2023 tentang “Pemilih Disabilitas dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat”, Tanggal 11 

Agustus 2021. 
3 Paparan Abdullah, Ketua Bawaslu- Jabar, Tentang “Pemilu Inklusif, Pemilu Demokratis”, tanggal 11 Agustus 2021. 
4 Abdullah, Ketua Bawaslu Jabar dalam Webinar 11 Agustus 2021. 
5 Paparan Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif, Yayasan PERLUDEM, Tentang “ Aksesibilitas Hak Politik Disabilitas  

dalam Pilkada di Masa Pandemi”, Tanggal 12 Agustus 2021. 



1. Hambatan Hukum; Pemahaman penyelenggara dan partisipan muda pemilu terhadap 
Undang Undang dan konvensi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas masih terbatas. 

2. Hambatan informasi: Pendidikan pemilih pemula masih terbatas dan Literasi politik digital 
belum dapat diakses oleh semua pemilih disabilitas. 

3. Hambatan aksesbilitas: Lokasi dan disain TPS yang tidak akses bagi semua orang. 
4. Hambatan sikap : Stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas. 

Temuan lain dari tingkat partisipasi politik warga negara, dalam kaitannya terkait sajian data yang 
dipublikasi oleh penyelenggara pemilihan adalah terkait definisi dan kategorisasi ragam disabilitas 
yang masih belum mengacu pada peraturan perundangan yang baru, penggunaan istilah tuna 
rungu, wicara, grahita, belum dikategorisarikan menurut ragam disabilitas yang diatur didalam UU 
8/2016. (2) potret pemilih hanya terbatas pada jumlah menurut jenis kelamin, tidak spesifik menurut  
kluster usia, sehingga dapat memotret kondisi pamilih pemula yang berpartisipasi dalam pemilu, 
menurut ragam disabilitasnya; (3) istilah definisi disabilitas lainnya, belum terperinci menurut ragam  
disabilitas yang relevan, usia atau berdasarkan penyakit secara klinis seperti stroke, jantung, 
penderita covid masuk dalam kategori “disabilitas lainnya” yang secara data KPU amat besar, 
mencapai 48.836 warga negara disabilitas dari total pemilih disabilitas tetap. 

Pemilih Muda Disabilitas adalah mereka yang (i) Belum pernah memilih, (ii) Belum memiliki 
pengalaman memilih; (iii) Memiliki Antusias yang tinggi; (iv) Kurang Rasional dan (v) Jumlahnya 
besar.

6 
Hal inilah yang jarang sekali terpotret dari pelaksanaan pemilihan umum serentak yang di  

sajikan oleh penyelenggara pemilihan umum. Padahal, secara syarat sebagai pemilih pemula, 
untuk diproyeksikan pada pemilihan umum mendatang idealnya sudah dapat diprediksikan jumlah 
pemilih pemula yang berpotensi dapat menyumbangkan hak pilihnya, merujuk pada prasyarat (i) 
Berumur 16-35 tahun ( UU 40/2009 tentang Kepemudaan); (ii) Penduduk berusia paling rendah 17 
Tahun dan atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan ( Pasal 1 angka 18 UU No. 7 
Thn 2017); (iii) Terkecuali Disabilitas Mental/ Gangguan Jiwa yang didukung oleh adanya Surat 
Keterangan Dokter menerangkan tidak memiliki kemampuan untuk memilih ( Pasal 84 ); (iv) Syarat 
m e n j a d i   p e m i l i h   t i d a k   t e r k a i t   d e n g a n   d i s a b i l i t a s   s e s e o r a n g 
( mis: disabilitas intelektual, Gangguan, Jiwa, Disabilitas berat dst). 

b. Hambatan Aksesibilitas terhadap Informasi Pemilihan Kepda Serentak 2020 
Hambatan- hambatan umum yang terus berulang kembali yang mendasar antara lain , (i) pemilihan 
TPS yang tidak aksesibel; (ii) Kurangnya iklan layanan masyarakat tentang kepemiluan bagi warga 
negara disabilitas; (iii) pengumuman atau sosialisasi tahapan pilkada serentak kurang 
mempertimbangkan kebutuhan informasi, pemilihan kanal teknologi komunikasi, terkhusus bagi 
disabilitas tuli dan netra, dan (iv) minimnya pemahamam penyelenggara dalam melakukan 
pendampingan dalam memberikan hak suara bagi warga negara disabilitas. 

Secara factual, pengalaman tersebut dialami oleh Elis dari Kabupaten Tasikmalaya, disabilitas 
runguwicara/Tuli, yang menyampaikan tidak ada kekhususan dalam desain penyampaian 
informasi dalam sosialisasi tahapan pemilu, para calon, visi misi, material komunikasi, semua 
sebatas di hantarkan kepada keluarga saja. Berbeda dengan Gema, di Kabupaten Bandung, yang 
merupakan organisasi disabilitas, turut membantu mengkomunikasikan informasi pemilu kepada 
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan melibatkan disabilitas mental psikososial dan 
caregivernya, melalui kanal komunikasi tertutup seperti whatsapp, dengan menyederhanakan tata 
bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. 

Temuan lain adalah pada fase debat terbuka, banyak warga negara disabilitas tidak mengetahui 
informasi tentang pelaksanaan, kanal digital yang digunakan, termasuk substansi debat yang tidak 
melibatkan organisasi disabilitas dalam menguji visi dan misi setiap calon kandidat kepala daerah. 

Hal yang menarik lain, temuan dari JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat)
7 
tentang 

website Tim seleksi tidak aksesibel, sehingga masih terdapat beberapa masalah meliputil 
 Warna latar belakang dan latar depan tidak memiliki rasio kontras yang memadai hal ini dapat 
mengganggu orang dengan gangguan penglihatan atau buta warna yang akan sulit menavigasi 
situs tersebut. 

 

6 Paparan Heppy Sebayang, SH, Ketua I, DPP – PPUA tentang “ Pentingnya Pemenuhan Hak Politik Disabilitas”, 12 Agustus 2021. 
7 Paparan Adjie Pangestu, Manajer Pemantauan Seknas JPRR, tentang “ Menciptakan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas” 

tgl 16 Desember 2021. 



 frame atau iframe tidak memiliki judul, hal ini akan mempersulit pembaca layar karena pembaca 
layar memliki perintah untuk meloncat dengan cepat diantara judul atau wilayah wilayah 
tertentu. 

 Element gambar tidak memiliki atribut teks atau deskripsi yang menjelaskan gambar tersebut, 
jika orang non disabilitas yang tidak menggunakan pembaca layar mungkin ini bagus, namun 
bagi penyandang disabilitas yang menggunakan pembaca layar ini akan mempersulit karena 
pembaca layar tidak akan menyebutkan isi gambar tersebut. 

 Tautan tidak memiliki nama yang dapat dilihat, tautan harus memiliki nama unik atau deskripsi 
singkat yang dilampirkan padanya dalam kode untuk memungkinkan pembaca layar membaca 
dengan keras. Jika tidak, pembaca layar hanya akan membacakan “tautan” dengan keras, dan 
pengguna tidak akan memiliki pemahaman kontekstual tentang ke mana tautan ini mengarah. 

Dengan kata lain, dengan kemajuan teknologi digitalisasi yang maju, yang digunakan untuk 
memudahkan proses pengambilan data sekalipun, belum tentu ramah dan mudah diakses oleh 
warga negara disabilitas yang beragam, pendekatan komunikasi dan teknologi perlu didorong 
adanya inovasi yang benar-benar menjawab hambatan disabilitas untuk memberikan hak politiknya 
dalam pemilu meski di masa pandemic. 

c. Urgensi Aksesibilitas Pendidikan Politik bagi Warga Negara Disabilitas Muda 
Temuan akhir dari refleksi pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang tercatat adalah Pendidikan 
pemilih atau Pendidikan politik bagi warga negara disabilitas muda, untuk mengetahui tentang visi 
dan misi partai pengusung kandidat kepala daerah tidak terdistribusikan kedalam format yang 
aksesibel. 

Pendidikan politik bagi disabilitas muda di sekolah merupakan proses mempengaruhi individu: 1. 
Memperoleh informasi lebih lengkap tentang kegiatan politik, 2. Wawasan lebih jernih,dan 3. 
Keterampilan politik yang lebih tinggi, 4. Bisa bersikap kritis dan lebih intensional/terarah 
hidupnya.8 Meski belum terinternalisasi kedalam satuan pembelajaran formal, akan tetapi dasarnya 
dapat menggunakan Instruksi Presiden No 12 tahun 1982, tentang Pendidikan Politik Bagi 
Generasi Muda, yang selama ini belum dijadikan landasarn untuk komponen pembelajaran di  
sekolah-sekolah pada umumnya. 

Senada dengan pernyataan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat,
9 

bahwa 
terkait urusan bidang politik dalam negeri, BAKESBANGPOL memiliki peran untuk memberikan 
pelayanan khusus dan berkesinambungan dalam Pendidikan politik di kalangan generasi muda, 
terkhusus bagi disabilitas muda. Serta memberikan kesempatan yang sama pada generasi muda 
disabilitas untuk meningkatkan kesadaran hak politiknya, secara langsung maupun tidak langsung 
sesuai dengan kebutuhannya, dengan cara atau metode penyampaian Pendidikan politik yang 
jelas, menyenangkan dan mudah dipahami. 

Termasuk partai politik sebagai wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat 
partisipasi politik warga negara, juga memiliki tujuan khusus yang salahsatunya untuk 
memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan 
kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan 
kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, secara fungsi 
keberadaan partai untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab 
menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; serta membangun komunikasi politik 
berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga 
negara.10

 

 
 

8 Papasan Deden Saeful Hidayat, Kepala Bidang PKLK, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Tentang “ Sekolah Sebagai Bagian dari Proses 

Edukasi Politik untuk Siswa Disabilitas”, 12 Agustus 2021. 
9 Paparan Hj. Ida Mahmudah.,SH.,MM, Par, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Demokrasi, Tentang “ Peran Kesbangpol 

dan Pendidikan Politik Dalam Perspektik Generasi Muda Disabilitas”, tgl 12 Agustus 2021. 
10 Paparan Ir. Ketut Sustiawan, Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Provinsi Jawa Barat, Tentang 
“Rekruitment Politik Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender”, 16 Desember 2021. 



Dari beberapa pernyataan serangkaian diskusi terfokus yang difasilitasi oleh CAI dan Perkumpulan Inisiatif dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan politik bukan semata-mata hanya terbatas pada Pendidikan pemilih pemula yang 

difasilitasi menjelang proses pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan umum, akan tetapi ada banyak organisasi 

ataupun institusi yang memungkinkan untuk melembagakan Pendidikan politik sebagai sesuatu yang terlembaga dan 

sistematik untuk mendudukan hak politik disabilitas sebagai warga negara seutuhnya, bukan warga tanpa negara. 

 

D. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang dapat tarik dari uraian diatas diantaranya; 

1. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di Pilkada tahun 2020 di Jawa Barat, dimasa pandemic covid-19 

disebabkan karena hambatan aksesibilitas terhadap informasi, pergeseran pola diseminasi informasi dan kendala 

teknis lainnya yang berulang. 

2. Tidak memiliki KTP, tidak terdata, kembali terjadi, di tengah system dan platform digital marak dikembangkan ditengah 

pandemic covid-19, akan tetapi masih menyisakan masalah yang mengabaikan hak politik disabilitas dalam 

menentukan hak pilihnya. 

3. Inovasi dalam pengembangan platform teknologi komunikasi dalam sosialisasi tahapan pemilu, informasi tentang profil 

kandidat dan visi misi, masih belum aksesibel, terkhusus bagi disabilitas rungu atau tuli. 

4. Fase debat terbuka kandidat minim pelibatan organisasi penyandang disabilitas, khususnya terkait uji substansi visi 

dan misi kandidara dapat menyuarakan inklusifitas social bagi penyandang disabilitas. 

5. Pendidikan politik bagi generasi muda disabilitas, hanya terbatas sampai pada orang tua ataupun organisasi disabilitas 

yang juga terbatas untuk menjangkau komunitas muda disabilitas yang masih bersekolah atau menempuh 

Pendidikan, dengan proses Pendidikan politik terbatas Pendidikan pemilih pemula dengan durasi yang terbatas sesuai 

jadwal dalam pentahapan pemilihan saja. Peran Orang Tua dengan kaum muda disabilitas menjadi target utama untuk 

peningkatan kapasitas tentang kesadaran hak politik anak-anaknya. 

6. Sajian data dari penyelenggaran pemilu, belum mengakomodir pembaruan terkait ragam disabilitas, karakteristik usia 

pemilih, latar Pendidikan dan pekerjaan. 

 
E. REKOMENDASI 

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat ditarik dari kesimpulan diatas, antara lain; 

1. Meningkatkan kapasitas kelompok dukungan bagi penyandang disabilitas terkait akses politik bagi anggota keluarga 

dengan disabilitas. Adapun kelompok dukungan yang dimaksud adalah anggota keluarga orang dengan disabilitas dan 

pendamping disabilitas dari kalangan profesional seperti Pekerja Sosial, Care Giver dan sejenisnya. Adapun tujuan dari 

penguatan kapasitas kelompok dukungan adalah untuk membangun iklim mutual support antara kelompok dukungan 

dan penyandang disabilitas. Sehingga pada praktiknya mereka saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Dan 

penyandang disabilitaspun tetap menjadi subyek yang mampu menerima dan memberi. 

2. Membangun platform digital terkait literasi politik yang bisa diakses oleh semua orang. 

Platform digital yang dimaksud adalah platform yang di desain untuk menjadi wadah saling belajar bagi semua 

orang dengan berbagai literasi dan konten terkait kepemiluan dan paska-pemilu yang bisa di akses oleh 

penyandang disabilitas dengan semua ragam 

3. Mengembangkan media pembelajaran langsung menggunakan gawai yang diminati audiens saat ini melalui podcast 

dan Live Streaming media sosial untuk mendesiminasikan literasi politik generasi muda disabilitas dan menunjukkan 

minat dan perhatian generasi muda disabilitas dalam mengemukakan hak politiknya. 

4. Mendorong Bakesbangpol untuk memfasilitasi Pendidikan politik sebagai sub-indikator dalam index demokrasi 

Indonesia di daerah, untuk memperkuat aspek partisipasi masyarakan, kebebasan berpendapat dan mengukur kinerja 

Lembaga didalam memberikan Pendidikan politik yang lebih luas dan bertanggungjawab. 

5. Mendorong Komite Nasional Disabilitas (KND) untuk membuat instrument pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak 

penyandang disabilitas secara spesifik pada Pemenuhan Hak Politik, dan mendorong adanya tindakan affirmatif 

terhadap penyandang disabilitas dalam hak politik khususnya porsi khusus dalam hal kontestasi politik, layaknya 

perempuan yang mendapatkan porsi 30% dalam jabatan pencalonan bakal calon legislative. 

6. Mendorong Komite Nasional Disabilitas (KND)  untuk membuat instrument pemantauan dan evaluasi pemen5 uhan hak 

penyandang disabilitas secara spesifik pada Pemenuhan Hak Politik, terkhusus menilai kriteria dan prasyarat yang 

dipandang diskriminatif untuk mendudukan disabilitas dalam struktur penyelengara pemilihan umum di daerah. 
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