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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena terancamnya hak
pilih pasien di rumah sakit, menentukan faktor-faktor penyebab, dan
menghasilkan rekomendasi untuk menjamin pemilu inklusif di Indonesia
khususnya kepada pasien rawat inap di rumah sakit. Pada setiap penyelenggaraan
pemilu, pasien pemilih khususnya di rumah sakit kelas A dan B selalu menjadi
pemilih rentan yang terancam tidak dapat memberikan suaranya. Waktu
pemungutan suara hanya tersedia satu jam, sehingga tidak memungkinkan petugas
dapat mendatangi pasien satu persatu di rumah sakit kelas A dan B. Pemilu
Inklusif bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh
golongan masyarakat agar dapat memberikan suara di TPS, namun keterbatasan
aksesibilitas pasien rawat inap seringkali diremehkan dan dianggap hanya sebagai
irregularity. Apabila KPU tidak memberikan solusi atas permasalahan ini, pemilu
inklusif untuk pasien rawat inap di rumah sakit tidak dapat terjamin.
Berdasarkan hasil wawancara dan penggalian data dalam penelitian
kualitatif ini, peneliti dalam penelitian ini diketahui dua faktor yang menyebabkan
pasien rawat inap tidak dapat memberikan suaranya. Kedua faktor tersebut adalah:
Sistem yang belum sesuai untuk seluruh kelas rumah sakit, dan; Minimnya
komunikasi dua arah antara KPU dan rumah sakit. Sistem saat ini mungkin dapat
melayani rumah sakit dengan potensi pemilih kurang dari 50. Namun, untuk RS
dr. Soetomo, melayani hak pilih pasien dengan potensi pemilih sebanyak 626
dalam waktu satu jam merupakan masalah berat yang dihadapi KPU.
Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah dengan
memaksimalkan kinerja KPPS dengan TPS keliling yang bekerja mulai pagi.
berbeda dari sistem saat ini yang mana TPS keliling hanya memiliki waktu 1 jam,
TPS keliling yang direkomendasikan akan memiliki waktu enam jam untuk dapat
melayani maksimal 100 pemilih setiap unitnya. Selain itu peningkatan komunikasi
dan sosialisasi dibutuhkan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi serta
menyebarkan informasi yang efektif.
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