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Abstrak 

Kesetaraan antar warganegara adalah salah satu syarat untuk pemilu yang inklusif. Terdapat 

salah satu kategori pemilih yaitu pekerja tambang yang tidak mendapatkan kesetaraan dengan 

kategori pemilih yang lain dalam menggunakan hal pilih disebabkan tidak adanya sosialisasi 

yang memadai dan kurangnya informasi tentang Pemilu. Terbatasnya pelayanan terhadap 

kategori pemilih pekerja tambang adalah fokus utama dalam penelitian ini. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisa penelitian studi kasus. Lokasi 

penelitian adalah perusahaan tambang di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini 

menunjukkan ada lima faktor yang menyebabkan pekerja tambang tidak dapat menggunakan 

hak pilihnya yaitu pertama, peraturan KPU yang belum menampung semua kategori pemilih. 

Kedua, sedikitnya informasi dan sosialisasi dari KPU tentang tata cara menggunakan hak 

pilih diluar domisilinya. Ketiga, sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU tidak 

menjangkau semua kategori pemilih. Keempat, jangka waktu pengurusan formulir A-5 di 

daerah asal dan pengurusan di daerah tujuan tidak sama. Kelima, partisipasi masyarakat yang 

kurang aktif dalam mengawasi setiap  proses tahapan pemilu. Rekomendasi yang diberikan 

dalam penelitian ini adalah KPU melakukan pendataan pemilih perantauan. Membentuk 

peraturan KPU yang mengatur kategori pemilih berkebutuhan khusus. Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia KPU dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi 

setiap tahapan pemilu.   

 

Kata Kunci : kesetaraan antar warganegara, pemilu inklusif, pekerja tambang, pemilih, hak 

pilih 

 

Pendahuluan 

Pekerja tambang PT. Tripatra yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bojonegoro 

pada Pemililhan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak dapat menggunakan 

hak pilihnya di Kabupaten Bojonegoro. Para pekerja tersebut tidak mendapatkan hak pilihnya 

karena telat dalam megurus surat pindah memilih dari daerah asal. Perusahaan yang 

menaungi para pekerja tersebut tidak lama dalam memberikan ijin pekerja yang berasal dari 

luar daerah Bojonegoro untuk pulang mengurus surat pindah memilih. Sedangkan jarak 

tempat bekerja dan tempat tinggalnya berada rata-rata jauh dan tidak memungkinkan untuk 

pulang.  

Pekerja tambang tersebut berusaha untuk  mendapatkan hak pilihnya ditempat dimana 

mereka bekerja dengan cara datang ke TPS pada hari pemungutan suara dengan 

menggunakan KTP. Ternyata setelah sampai di TPS tujuan, para pekerja tersebut ditolak 



untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menunjukkan surat pindah memilih A5. 

Petugas TPS mengarahkan para pekerja tersebut ke kantor KPU untuk meminta surat pindah 

pilih A5. Setelah berkoordinasi dengan komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro, para pekerja 

tersebut tidak bisa mendapatkan formulir A5 karena waktu yang ditentukan didalam 

peraturan KPU telah melewati batas. Sebagaimana disebutkankan dalam Peratuan KPU yaitu 

dalam hal pemilih dalam keadaan tertentu memberikan suara di TPS selain didaerah asal 

maka wajib melapor kepada PPS asal untuk memperoleh formulir model A5 dengan 

menunjukkan KTP atau identitas lain.
1
 Pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa bagi 

pemilih yang akan memberikan suara di TPS lain, tetapi kesulitan mendapatkan formulir A5 

daaaari TPS asal, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir A5 dari KPU 

Kabupaten/Kota tujuan paling lambat sepuluh hari sebelum hari dan tanggal pemungutan 

suara.
2
 

Penelitian terdahulu dari I Gusti Gede Made Gustem Lasida dengan hasil penelitian 

tentang kekurangan yang dihadapi oleh Difabel karena teknologi yang tidak diperbarui. 

Diperlukan gabungan dari penyelenggara dan pengawas pemilu untuk memperbaiki nasib 

difabel dengan bantuan pembaruan teknologi.
3
Wedarini kartikasarimelakukan penelitian 

dengan hasil tentang sejak dihapuskannya TPS khusus rumah sakit, pasien hanya dapat 

memberikan suaranya di TPS terdekat atau TPS keliling. Alternatif ini masih meninggalkan 

masalah karena keterbatasan waktu TPS keliling. Fenomena tersebut selalu ditemui pada 

setiap pemilu, khususnya di rumah sakit kelas A di Indonesia.
4
 Perbedaan kedua penelitian 

diatas dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu tentang difabel dan penelitian 

tentang pemilih di Rumah Sakit kedua kategori pemilih tersebut telah dimasukkan kedalam 

peraturan KPU sedangkan dalam penelitian ini tidak ada didalam regulasi Pemilu sehingga 

permasalahan didalam penelitian ini perlu dilakukan penelitian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sarbaini memberikan hasil yaitu demokrasi menurut 

prinsip persamaan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan hak dan kedudukan 

didalam pemerintahan.Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana bebas dan rahasia  

dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat yang tinggi. Dengan adanya 

pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik dan mengedepankan rakyat.
5
 

Penelitian oleh Ishak Salim memberikan rekomendasi bahwa sbagai bentuk 

pemenuhan pemilu  yang inklusif maka partai politik perlu mengakomodasi disabilitas untuk 

menjadikan bagian dari kelembagaan partai politik. Penempatan TPS harus aksesibel 

terhadap difabel. Pemenuhan logistik pemilu harus memperhatikan kebutuhan logistik bagi 

difabel dan juga pengikutsertaan difabel dalam setiap tahapan pemilu.
6
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Faktor Penyebab Pekerja Tambang Kehilangan Hak Pilih 

Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja tambang tidak mendapatkan hak pilihnya 

diperantauan diantaranya :
7
 

Pertama, KPU Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan sosialisasi secara langsung 

kepada semua kategori pemilih di Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro adalah daerah 

tambang minyak dan gas bumi yang banyak dihuni oleh warga pendatang yang berasal dari 

luar Bojonegoro. Hal ini tidak diantisipasi oleh KPU Bojonegoro karena tidak melakukan 

sosialisasi secara langsung tentang pengurusan formulir pindah memilih A5 kepada para 

pekerja pendatang. Sehingga para pekerja pendatang tersebut tidak menggunakan hak 

pilihnya. Para pekerja tersebut beranggapan bahwa apabila mereka kesulitan untuk pulang ke 

kampung halaman untuk melakukan pemungutan suara dikarenakan jarak yang cukup jauh 

maka mereka otomatis kehilangan hak pilihnya, Padahal  mereka masih bisa menggunakan 

hak pilihnya didaerah tujuan mereka bekerja asalnya dapat mengurus formulir A5, itulah 

yang mereka tidak mengetahui karena tidak ada sosialisasi dari KPU. Beberapa dari para 

pekerja tambang tersebut ada yang berinisiatif untuk mendatangi tempat pemungutan suara 

dengan harapan mereka dapat menggunakan hak pilihnya tetapi pada akhirnya mereka ditolak 

karena tidak menunjukkan formulir A5. Ini menunjukkan bahwa KPU tidak memberikan 

kesetaraan kepada pemilih kategori pekerja perantauan.  

Kedua, regulasi Pemilu saat ini masih belum mencantumkan secara terperinci setiap 

kategori pemilih dan bagaimana cara pelayanannya atau cara untuk memberikan sosialisasi 

informasi kepemiluan. Didalam Peraturan KPU pemilih dalam pemilu masih diatur secara 

umum dan cara sosialisasinya juga masih secara umum saja. Perkembangan yang terjadi di 

masyarakat banyak sekali dari para pemilih masih tidak mendapatkan informasi pemilu 

bahkan tidak dapat menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak berada di tempat 

domisilinya. Oleh karena itu aturan pemilu perlu untuk mengatur apa saja kategori dalam 

pemilih termasuk aturan tentang kategori pemilih berkebutuhan khusus yang harus diatur 

dalam Peraturan KPU. Pemilih yang berkebutuhan khusus tidak bisa menggunakan hak 

pilihnya tanpa adanya pelayanan yang khusus dari KPU. 

Kategori pemilih berkebutuhan khusus dapat dibagi menjadi beberapa macam 

diantaranya adalah pertama, Pemilih pasien rumah sakit, dimana kategori ini  termasuk 

pemilih khusus karena mereka terbatas karena kondisi yang tidak dapat menggunakan hak 

pilih ke TPS maupun proses pemilu. Kedua, adalah kategori pemilih yang  pada saat hari 

pemungutan suara tidak dapat hadir di tempat pemunngutan suara karena kesibukannya, 

contoh dari pemilih katogori ini adalah wartawan, pegawai rumah sakit, dan lain-lain. 

Ketiga, pemilih difabel yang memang membutuhkan perhatian khusus dari penyelenggara 

diantaranya tuna rungu, tuna netra, tuna grahita dan lain-lain. Kategori keempat adalah 

pemilih perantauan dimana pemilih ini tidak dapat kembali ke tempat asalnya pada waktu 

hari pemungutan suara karena pekerjaan atau keperluan yang lain.
8
 

Kategori pemilih berkebutuhan khusus diatas belum semua diatur secara terperinci 

didalam peraturan perundang-undangan, hanya ada dua kategori yaitu difabel dan pemilih 

rumah sakit yang diatur di Pasal tersendiri dalam Peraturan KPU, sedangankan untuk 

kategori pemilih yang pada saat pemungutan tidak dapat hadir di TPS karena pekerjaannya 

dan pemilih kategori mahasiswa serta kategori pemilih perantauan belum diatur secara 
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khusus didalam peraturan KPU. Penyelenggara pemilu penting untuk mencermati bagaimana 

pola sosialisasi yang dilakukan pada setiap pemilih pemilu. Ada metode metode tersendiri 

yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan setiap kategori berbeda juga metodenya. 

Metode ini juga belum diatur didalam peraturan perundang-undangan sehingga saat ini tidak 

semua kategori pemilu mendapatkan informasi pemilu secara utuh.  

Ketiga, faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU tidak menjangkau semua 

lapisan kategori pemilih. Dalam melakukan pelayanan kepada pemilih tidak dapat dilakukan 

hanya dengan beberapa orang saja akan tetapi membutuhkan kerjasama dari seluruh 

komponen sumber daya manusia yang ada di KPU baik itu atasan sampai pada pegawai 

biasa perlu bersinergi untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilih 

tentang adanya proses pemilu. Sehingga masyarakat maupun pemilih dapat memahami 

tentang pemilu sampai memahami dan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Yang terjadi 

sekarang adalah Tidak ada panduan khusus terhadap tata cara sosialisasi pada segmen-

segmen pemilih yang ditentukan sehingga sumber daya manusia belum maksimal bahkan 

cenderung sosialisasi diserahkan kepada pihak ketiga. KPU sendiri masih sedikit 

memetakan kategori pemilih yaitu pemilih pemula, disabilitas, agama, perempuan, dan 

marjinal. Masih banyak pemilih yang belum dikategorikan dan masuk dalam aturan KPU. 

Tidak adanya pedoman tentang panduan sosialisasi setiap kategori pemilih 

menyebabkan tidak maksimalnya petugas yang melakukan sosialisasi. Apalagi petugas 

relawan yang dipilih oleh KPU tersebut tidak sesuai kriteria yang diharapkan. Disini seleksi 

relawan yang dilakukan oleh KPU tidak berjalan dengan baik sehingga relawan yang lulus 

seleksi hasilnya kerjanya kurang maksimal. Monitoring relawan dilapangan juga tidak 

dilakukan oleh KPU Bojonegoro sehingga cara relawan melakukan sosialisasi juga seadanya. 

Relawan demokrasi tersebut juga dibentuk dengan Surat Edaran bukan dengan aturan 

Peraturan KPU sehingga dasar hukumnya masih lemah. Kedepan apabila KPU melakukan 

rekruitmen terhadap relawan bisa dimasukkan kedalam peratuan KPU sehingga seleksi lebih 

maksimal. Sumber daya manusia dari KPU sendiri jelas lebih mumpuni daripada relawan, 

sehingga pelaksanaan sosialisasi tetap pada KPU sendiri yang turun ke lapangan sebagai 

koordinator dan relawan sebagai anggota.   

Keempat, faktor dari partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap segala 

pengetahuan maupun  infomasi tentang pemilu. Banyak dari masyarakat yang tidak 

mengetahui tentang adanya pemilu, tidak mengetahui proses dan tahapan pemilu, bahkan 

ada yang tidak mengetahui apa itu pemilu. Rendahnya partisipasi masyarakat bisa 

dikarenakan karena pengetahuan kepemiluan mereka yang rendah, tidak mengatahui karena 

merak hanya menunggu untuk didatangi oleh petugas KPU, maupun kelompok masyarakat 

yang tidak perduli dengan adanya pemilu karena mereka menganggap bukan suatu hal yang 

penting. Situasi seperti ini harus segera diantisipasi oleh penyelenggara pemilu sehingga 

mengembalikan peran masyarakat sebagai salah satu bagian dalam pemilu.  

Pemilih kategori pekerja tambang adalah termasuk pemilih yang kurang dalam 

partisipasi pemilu karena keterbatasannya dan perlu dimasukkan kedalam pemilih 

berkebutuhan khusus karena tanpa adanya pelayanan dari penyelenggara maka mereka tetap 

kesulitan untuk mendapatkan informasi pemilu. Pelayanan yang dibutuhkan adalah 

mendatangi perusahaan dimana para pekerja terssbut bekerja dan melakukan sosialisasi 

pemilu di perusahaan tersebut.Jalan seperti ini akan disambut baik oleh para pekerja 



 
 

terutama pekerja dari luar daerah Bojonegoro. Dari sisi perusahaan juga memudahkan 

mereka untuk pemberian informasi sehingga pegawai atau pekerja  tidak perlu pulang 

kampung untuk mengurus formulir A5 pindah memilih karena formulir A5 bisa diproses di 

tempat tujuan. Tentunya akan memudahkan pemilih pekerja tambang juga akan 

meningkatkan partisipasi pemilih dimanapun berada karena memilih adalah hak pemilih 

pemilu dimanapun berada.  
 

Hak Pilih Pekerja Tambang dalam Perspektif Kesetaraan Antar Warga Negara 

Pemilih terdaftar terdiri dari bermacam-macam kategori. Ada kategori pemilih pada 

umumnya dan ada kategori pemilih berkebutuhan khusus. Semua kategori tersebut 

membutuhkan pelayanan yang berbeda-beda, berdasarkan kategori pemilih mana yang 

diberikan pelayanan. KPU memiliki slogan melayani pemilih sebagai pemilih yang berdaulat. 

Ini berarti tugas dari penyelenggara untuk memberikan solusi terbaik bagi setiap kategori 

pemilih untuk mendapatkan hak pilihnya dimanapun berada tanpa terkecuali. Pekerja 

perantauan adalah termasuk salah satu kategori pemilih. Pekerja perantauan adalah pemilih 

yang pada saat dilaksanakannya pemilihan umum tidak berada didomisilinya tetapi diluar 

domisi untuk bekerja. Pekerja perantauan ada yang pada saat pemungutan suara 

menyempatkan untuk pulang kampung menggunakan hak pilihnya, ada juga yang tidak dapat 

pulang kampung karena perusahaan tidak memberikan cukup waktu, jaraka antara diomisili 

dengan tempatnya bekerja sangat jauh dan tidak mungkin ditempuh dalam waktu singkat. 

Kategori ini jelas memerlukan pelayanan ekstra dari penyelenggara,.  

Pekerja perantauan dalam penelitian ini terdapat di Kabupaten Bojonegoro, dimana 

Kabupaten Bojonegoro adalah wilayah yang banyak sekali perusahaan tambang minyak dan 

gas bumi. Karakteristik pemilih pekerja tambang diwilayah ini adalah bekerja penuh waktu 

dengan sedikit hari libur. Pada pelaksanaan pemilihan umum Nasional baik pemilu legislatif 

maupun pemilu eksekutif hampri tidak ada cukup waktu untuk pulang kampung 

menggunakan hal pilihnya. Solusinya adalah Pekerja tambang tersebut menggunakan hak 

pilihnya didaerah dimana mereka bekerja. Hal ini dibenarkan menurut Peraturan KPU Nomor 

19 tahun 2014 yaitu bagi pemilih yang akan memberikan suara di TPS lain, tetapi kesulitan 

mendapatkan formulir A-5 dari PPS asal, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta 

formulir A-5 dari KPU Kabupaten /Kota tujuan.
9
 Aturan ini sebenarnya memberikan 

kemudahan bagi  pekerja tambang, akan tetapi kenyataan dilapangan aturan ini tidak 

tersosialisasikan dengan baik sehingga para pekerja tambang tersebut telat mengetahui 

informasi tersebut sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya didaerahnya bekerja. 

Sangat disayangkan padahal hak memilih merupakan hak asasi dari masing-masing warga 

negara yang dijamin oleh Undang-Undang.  

Perlu adanya pelayanan khusus dari penyelenggara pemilu yaitu dengan mengadakan 

pendataan bagi pemilih perantauan. Selama ini pendataan yang masuk dalam daftar pemilih 

masih sebatas pemilih diwilayah satu domisili dan pemilih yang terdapat di rumah sakit 

maupun di lembaga pemasyarakatan. Meskipun begitu untuk pemilih dalam satu wilayah 

masih dilayani dengan berkoordinasi dengan perangkat pemerintah, Dinas Kependudukan 

Sipil dan KPU melakukan pencocokan satu persatu di pemilih yang bersangkutan. Tetapi 

untuk pemilih khusus belum semua dilayani dengan turun langsung ke pemilih. KPU 
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cenderung menunggu untuk pemilih datang ke kantor KPU untuk diberikan pelayanan. 

Seperti contoh pada pekerja tambang dimana banyak yang dari luar kota dan perusahaannya 

pun jauh dari kota. Sehingga informasi tentang pemilu tidak begitu mengerti apabila KPU 

tidak turun langsung menemui pemilih pekerja tambang.   

Hakmemilihdirumuskandalam “The Universal Declaration Of Human Rights” PBB 

padatahun 1948
10

 dan “International Covenant On Civil and Political Rights” PBB 

padatahun 1960.
11

 Di Indonesia hak memberikan suara atau memilih setiap individu atau 

warga Negara juga dijamin pemenuhannya oleh Negara dalam UUD 1945. Menurutketentuan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
12

 menyatakan warga negara bebas untuk memilih 

dan dipilih sesuai dengan keyakinannya. Hukum Internasional maupun Undang-Undang 

Negara republik Indonesia telah memasukkan hak memilih sebagai hak asasi setiap 

warganegara. Maka selanjutnya perlu adanya aturan turunan yang mengatur tentang hak-hak 

pemilih stiap kategorinya tanpa adanya pengesampingan. Tujuannya adalah tercapainya 

pemilu yang inklusif dimana setiap golongan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu baik 

pemilu Nasional maupun pemilu daerah.  

Negara yang demokratis tercapai apabila salah satu prinsip terpenuhi yaitu pemilu 

yang Inklusif dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam partisipasi 

pemilu. Tidak ada kategori pemilih yang dipinggirkan semua golongan masyarakat dapat 

terpenuhi haknya. Pemilu yang inklusif adalah tujuan bersama untuk menuju pemilu yang 

demokratis dimana salah satu syaratnya adalah mencakup semua lapisan masyarakat baik 

memilih maupun dipilih. Pemilih pemilu dari semua golongan dan lapisan kategori 

masyarakat harus terpenuhi dalam hal hak pilihnya. Salah satu prinsip pemilu demokratik 

adalah adanya persamaan hak antar warga negara, dalam hal pemilu adalah persamaan hak 

untuk memilih dan dipilih tanpa terkecuali. Salah satu prinsip pemilu demokratik adalah 

Kesetaraan antar Warga Negara.
13

 Kesetaraan disini adalah setara dalam hal memperoleh hak 

asasi dalam pemilu yaitu memilih dan dipilih untuk semua kategori pemilih. Salah satu 

kesetaraan warga Negara dalam pemilu adalah dalam hal melakukan sosialisasi pemilih. 

Bermacam-macam kategori pemilih harus bisa diberikan sosialisasi pemilu secara langsung 

dan utuh. Sehingga dibutuhkan metode sosialisasi yang bertujuan memudahkan 

penyelenggara memberikan penjelasan kepada golongan pemilih. Untuk memberikan 

pelayanan informasi kepada masyarakat, KPU membutuhkan sumber daya yang mampu 

untuk melakukan pendekatan pada setiap golongan masyarakat karena Indonesia memiliki 

masyarakat yang majemuk sehingga memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan 

penyelenggara harus memahami itu.  

Kesetaraan antar warga negara adalah sebagai tujuan utama dari terbentuknya pemilu 

inklusif. Kesetaraan yang diharapkan adalah warganegara menjadi bagian dari proses 

pemilihan umum baik sebagai pemilih maupun yang  dipilih. Keseimbangan ini terjadi 
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apabila semua pihak yang terkait bersama-sama bekerja keras mewujudkan kesetaraan pada 

porsinya masing-masing. Pemilu seperti bagian dari sebuah bangunan yang membutuhkan 

bahan-bahan yang saling berhubungan pada bagiannya masing-masing. Bagian atap adalah 

menaungi bangunan agar tidak terkena sinar matahari ini diibaratkan adalah pemerintah yang  

menaungi warganya. Pilar-pilar bangunan diibaratkan sebagai penyelenggara pemilu yang 

menjaga keseimbangan antara yang diatas dan dibawah. Sedangkan dasar bangunan adalah 

masyarakat sebagai dasar terbentuknya sebuah negara dan pemerintah, sebagai pengontrol 

pemerintah dan pengawas dalam proses pemilu.  

Kesimpulan 

Permasalahan hak pilih pekerja perantauan ini ada karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Munculnya 

hambatan tersebut tidak terjadi pada saat terjadinya tahapan pemilu namun jauh sebelum 

tahapan hambatan dalam pemilu sudah muncul. Antisipasi dari faktor penghambat pemilih 

menggunakan hak pilih seharusnya dapat dilakukan sebelum tahapan pemilu berlangsung, 

akan tetapi tidak dilakukan atau kurang maksimal sehingga masalah tersebut masih muncul 

sampai pada tahapan pemilu. Sedikit banyak hal ini akan menghambat proses tahapan pemilu 

dan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kedepan penyelenggara pemilu 

harus lebih memikirkan faktor penghambat pemilih sebelum masuk tahapan pemilu sehingga 

dalam proses tahapan tidak terganggu.  

Penelitian ini dilakukan karena adanya keinginan dari pemilih kategori pekerja 

tambang yang mempunyai keinginan untuk ikut serta dalam menentukan pemimpin bangsa 

dan menjadikan negara yang Demokratis dengan cara ikut serta dalam menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilihan umum. Sudah semstinya mereka  para pemilih ini diapresiasi oleh 

penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, karena didalam kesulitan-kesulitan dalam 

mengurus formulir pindah memilih dan mencari informasi pemilu mereka masih mau untuk 

mencari dan mendatangi TPS dimana mereka berada.  

KPU Kabupaten Bojonegoro harus merespon keinginan dan kemauan dari pemilih 

pekerja tambang di Bojonegoro dengan memberikan pelayanan terbaik, karena jumlah 

pemilih pekerja tambang yang berasal dari luar Bojonegoro jumlahnya sangat besar mencapai 

3.285.orang. Jumlah pemilih tersebut sebagian besar tidak dapat pulang ke kampung 

halamannya karena jarak yang cukup jauh dan waktu yang diberikan oleh perusahaan juga 

sangat terbatas. Keterbatasan inilah yang membuat kategori pekerja tambang dapat 

dimasukkan dalam kategori pelayanan khusus dari KPU. Sehingga para pekerja tersebut tetap 

dapat memilih tanpa mereka pulang ke domisili asalnya.   

Penelitian ini memberikan gambaran seberapa pentingnya pemilih dalam sebuah 

kerangka dasar pemilu. Bahwa pemilu merupakan bagian pokok dari terciptanya pemilu. 

Tanpa adanya pemilih maka pemilu tidak ada dan tanpa adanya pemilu maka demokrasi di 

Indonesia akan rusak.Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia maka 

pelayanan terhadap warga negara juga harus maksimal, berkelanjutan dan tidak 

mengecewakan masyarakat. Hak pilih warga negara dijamin dalam hukum internasional juga 

masuk dalam konstitusi negara Indonesia. Peran serta warga negara juga dibutuhkan untuk 

terciptanya sebuah tatanan pemerintahan yang baik dan sesuai kehendak rakyat.Rekomendasi 



yang dibutuhkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menjadi lebih baik dimasa 

yang akan datang dalam mengadakan pemilihan umum antara lain : 

Pertama, Komisi Pemilihan Umum melakukan pendataan pemilih perantuan 

Langkah awal yang dilakukan oleh KPU sebagai cara untuk menfasilitasi pemilih 

termasuk pemilih berkebutuhan khusus pekerja tambang adalah mendata pekerja dan pegawai 

yang berasal dari luar daerah Bojonegoro dengan cara mendatangi pada setiap tempat tinggal 

pekerja perantauan di Bojonegoro, baik itu kost, kontrakan maupun di mess perusahaan. 

Setelah didata maka pekerja tersebut diberikan pertanyaan apakah akan memilih di tempat 

tinggalnya atau memilih ditempatnya bekerja. Setelah menentukan pilihan di tempat bekerja 

maka dicata di formulir khusus warga pendatang dan dilakukan rekapitulasi sampai tingkat 

kabupaten/kota. Apabila pekerja tersebut memilih untuk pulang kekampung halaman maka 

tidak perlu didata. Pendataan tersebut dilakukan oleh petugas KPU didampingi oleh petugas 

dari pemerintah setempat kelurahan atau kecamatan supaya proses pendataan berjalan lancar.  

Pemilih yang telah didata tersebut akan dapat memilih di Bojonegoro dan 

mendapatkan formulir A-5 yang dibuatkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro. Pemilih 

pekerja tersebut dapat merubah keputusannya untuk tempat memilih maksimal H-3 dari hari 

pemungutan suara. Pendataan ini penting sebagai bentuk pelayanan kepada pemilih dan untuk 

mengetahui jumlah pemilih perantauan yang akan menggunakan hak pilihnya di Bojonegoro. 

Pendataan ini juga dibutuhkan untuk menghitung jumlah logistik pemilu yang akan 

didistribusikan kemasing-masing Tempat Pemungutan Suara. Selain petugas KPU yang 

melakukan pendataan juga membutuhkan peran aktif dari pekerja itu sendiri untuk 

memberikan informasi yang detail tentang tempat tinggalya di Bojonegoro dan informasi 

lainnya yang dibutuhkan oleh petugas KPU. Sebelum datang ke tempapt tinggal pekerja 

perantauan, pihak dari kelurahan atau kecamatan membantu petugas KPU dengan 

menyediakan data pekerja maupun tempat tinggal pekerja.  

Kedua, Membentuk Peraturan KPU untuk mengatur kategori pemilih berkebutuhan khusus 

Revisi regulasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta KPU dalam 

melayani pemilih dan kategori pemilih. Peraturan KPU adalah sebagai dasar hukum dari 

tahapan pemilu harus menaungi semua yang terlibat dalam proses pemilu termasuk pemilih. 

Pemilih terdiri dari bermacam-macam kategori, salah satunya adalah Pemilih Pekerja 

tambang di Kabupaten Bojonegoro. Kategori pekerja tambang ini belum termasuk dalam 

pengaturan khusus di peraturan KPU padahal kategori ini perlu dimasukkan dalam kategori 

pemilih khusus dalam pemilu. Adanya dasar hukum yang kuat menjadi solusi bagi pekerja 

tambang untuk mengunakan hak pilihnya dimanapun berada dan dapat mengikuti proses 

pemilu tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Pengaturan tentang pemilih khusus 

menjadikan pemilih yang memang membutuhkan pelayanan dapat terlayani dengan baik. 

Sesuai dengan prinsip kesetaraan antar warga negara yaitu semua kategori pemilih dapat 

terlayani tanpa adanya ketidakadilan.  

Ketiga, Metode Sosialisasi sebagai bahan sosialisasi pemilih 

Karakteristik pemilih mempengaruhi penyampaian informasi yang disampaikan oleh 

penyelenggara pemilu. Untuk itu diperlukan metode sendiri dalam menyampaikan informasi 

pemilu supaya sampai di pemilih dan mampu untuk mengolah informasi tersebut secara jelas 

sehingga dapat diterapkan pada saat pemungutan suara. Metode sosialisasi penting dijadikan 

dasar menentukan apa yang akan disampaikan kepada pemilih sehingga pemilih juga cepat 



 
 

memahami apa yang dibutuhkan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Informasi 

yang tidak jelas dapat menyebabkan pemilih menjadi malas terhadap pemilu karena mereka 

beranggapan tidak mendapatkan informasi yang semestinya. Perumusan metode sosialisasi 

membutuhkan kajian yang mendalam oleh KPU karena banyaknya kategori pemilih dan 

banyaknya karakteristik masyarakat membutuhkan penyampaian informasi yang berbeda-

beda. Bermacam-macam suku bangsa dan bahasa daerah juga dijadikan pedoman dalam 

merumuskan metode sosialisasi yang tepat sasaran.  

Keempat, Peningkatan kualitas sumber daya manusia KPU dan peran serta masyarakat dalam 

mengawasi sosialisasi pemilu 

Sumber daya manusia adalah mesin utama yang menjalankan tugas kelembagaan. 

Kesiapsiagaan petugas KPU dalam melakukan pelayanan informasi kepada pemilih sangat 

menentukan posisi KPU dalam pandangan pemilih. Apabila pelayanannya baik maka pemilih 

juga memnerikan apresiasi berupa semangat untuk memberikan hak suaranya pada hari 

pemungutan suara. Perlu dilakukan banyak kegiatan pelatihan untuk sumber daya manusia di 

KPU sehingga mampu menghadapi berbagai macam kategori pemilih yang berbeda 

karateristik.  

Pemilu bukan hanya milik penyelenggara pemilu, bukan milik pemerintah atau 

penguasa. Pemilu adalah milik semua warga negara Indonesia yang membutuhkan perhatian 

dari para pemangku kepentingan dan stakeholder pemilu. Tanpa satu bagian yang 

menggerakkan proses pemilu maka terjadinya pemilu akan terhambat bahkan bisa gagal. 

Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda berputar 

proses tahapan pemilu. Tidak hanya peran pasif namun juga peran aktif menentukan langkah 

strategis terjadinya pemungutan suara. Pengawasan, kontrol, saran dan kritik adalah contoh 

wujud dari peran serta warga negara dalam proses pemilu. Keperdulian tersebut merupakan 

bagian dari tumbuhnya iklim demokrasi di Indonesia, karena semua bagian dari mesin pemilu 

bekerja dengan baik. Harapan ini tentunya berdampak positif bagi negara Indonesia dalam 

mencari wakil-wakil yang duduk di parlemen maupun mencari pemimpin negara sejati.  
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