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Ilustrasi

Penyandang disabilitas punya hak politik, seperti warga negara lainnya.
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“Partisipasi politik para penyandang disabilitas dalam pemilu masih
sangat rendah,” kata Disability Right Advisor Jaringan Pemilu Akses bagi
Penyandang Disabilitas (AGENDA) Risnawati Utami. Saat itu ia berbicara
dalam acara Dialog Regional Ketiga AGENDA yang diadakan di salah
satu hotel di Kuningan.
Risna juga menyebutkan bahwa, dari riset yang ia lakukan, jumlah pemilih
dari kalangan penyandang disabilitas masih sangat rendah.
Sejumlah organisasi, kata Risna, sudah memiliki perhatian terhadap
pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan
sedang melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkannya. Namun,
hasilnya tidak memuaskan.
Organisasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat melakukan riset
pemantauan saat pemilihan presiden 2014. Organisasi ini memantau 470
tempat pengambilan suara dengan jumlah penyandang disabilitas
sebanyak 1.387 orang. Aceh, Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Utara merupakan provinsi target pemantauan.
Saat dialog, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk
Rakyat M. Afifudin menyampaikan temuannya dalam sebuah presentasi
“Memantau Aksesibilitas Pemilihan Presiden 2014 di Indonesia.
Afifudin menyebutkan, ada tujuh indikator untuk menentukan sebuah
tempat pemungutan suara mudah diakses atau tidak. “Indikator itu adalah
jalan menuju TPS, lokasi, pintu keluar dan masuk dari TPS, ruang dalam
TPS, bilik suara, kotak suara, dan kertas suara dengan Braille,” katanya.
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Dalam presentasi yang sama, Afifudin juga memaparkan alasan
penyandang diasbilitas yang tidak memakai hak pilihnya saat pemilihan
umum. Ada lima alasan paling favorit, yaitu 1) mereka tidak bisa
mencapai tempat pemungutan suara saat hari pemilihan, 2) tidak ada
tempat pemungutan suara untuk penyandang disabilitas, 3) mereka tidak
berada dalam daftar pemilih, 4) mereka merasa kandidat tidak peduli
dengan penyandang disabilitas; dan 5) lokasi tempat pemungutan suara
jauh dari rumah.
Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel Joni Yulianto juga
memaparkan bahwa penyandang disabilitas juga mengalami intimidasi
saat masa tenang.
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“Ada sekitar 10 persen dari teman-teman difabel yang mengalami
kekerasan dan juga intimidasi,” kata Joni. “Mereka dipaksa untuk memilih
salah satu kandidat calon presiden. Tidak hanya itu, mereka juga
diancam. Katanya, orang-orang ini mengancam mencabut bantuan temanteman.”
Joni juga memuji kota Yogyakarta yang mampu memenuhi seluruh
kebutuhan kertas suara dengan Braille saat hari H pemilihan presiden.
“Dibandingkan kota-kota lain yang kami pantau, Yogyakarta merupakan
kota terbaik dan paling ramah terhadap penyandang disabilitas.”
Tetapi, Joni mengingatkan juga bahwa pemenuhan kebutuhan kertas
suara untuk pemilih penyandang disabilitas tidak selalu berarti baik.
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“Ketika template kertas suara sudah ada tetapi tidak ada akses untuk
mengetahui orang yang dipilih, ini akan jadi masalah yang baru,” katanya.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu
Republik Indonesia Daniel Zuchron memuji pelaksanaan pemilihan umum
2014.
“Perhatian untuk penyandang disabilitas sudah menunjkkan peningkatan,”
kata Daniel. “Sudah ada bantuan penerjemah tuna rungu dalam kegiatan
debat terbuka calon presiden yang diselenggarakan di televisi.”
“Selain itu, Komisi Pemilihan Umum telah memasukkan agak lebih detail
dan rinci tentang aturan teknis aksesibilitas untuk penyandang disabilitas
dalam pelaksanaan pemungutan suara.”
Melihat beberapa macam masalah yang ada di pemilihan umum di
Indonesia ini, Komisi Pemilihan Umum bisa belajar dari negera Korea
Selatan.
Kepala Divisi Kooperasi Internasional Komisi Pemilihan Umum Nasional
Republik Korea Su-Yeon Kim memberikan contoh yang baik untuk
aksesibilitas pemilihan umum yang lebih baik.
Su-Yeon Kim menyebutkan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya
sekadar memilih saat hari H, tetapi juga hak untuk memperoleh informasi
tentang pemilihan umum.
“Informasi ini disampaikan dalam bentuk brosur kampanye kandidat
dengan Braille yang dibayar pemerintah, sekaligus CD suara dan barkode
dua dimensi yang disediakan oleh komisi pemilihan umum,” kata Kim.
“Debat dan pidato kampanye juga disiarkan oleh televisi dengan subtitle
dan bahasa isyarat.”
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Saat hari H pemilihan umum, kata Kim, ada beberapa persiapan yang
dilakukan. Contohnya, kertas suara dengan Braille yang hanya terdapat
nomor dan nama partai saja. Saat di bilik suara, ada dua petugas yang
akan membantuk penyandang disabilitas. Bilik suara juga ada yang
berukuran lebar dan luas ditambah dengan lintasan sementara untuk
penyandang disabilitas dengan kursi roda.
Namun, pelaksanaan pemilihan umum di Korea bukan tanpa halangan.
Kim mengatakan, “Sedikitnya infrastruktur, rendahnya pendidikan bahasa
isyarat dan huruf Braille, dan sulitnya menjangkau penyandang disabilitas
menjadi masalah utama kami.”
Di akhir presentasinya, Kim mengingatkan bahwa pembeda merupakan
diskriminasi.
“Mengajarkan Braille dan bahasa isyarat, menciptakan alat canggih untuk
memilih, lebih menggapai pemilih dengan kebutuhan khusus adalah cara
untuk memperbaiki sistem untuk aksesibilitas pemilihan umum yang lebih
baik lagi.” [*]
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