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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penegakan hak politik warga negara, dalam tataran yuridis-formal secara 

internasional telah diatur sedemikian rupa seperti dalam Universal Declaration of 

Human Right. Selain itu, penegakan hak-hak politik warga negara juga diatur dan 

dijamin dalam International Convenan on Civil Political Right. Keduanya 

menegaskan bahwa setiap warga negara atau masyarakat memiliki kesempatan 

yang sama untuk dapat dipilih dan memilih atau dalam hal ini untuk dapat 

berpartisipasi serta mendapatkan akses yang memudahkan mereka dalam 

menyalurkan hak politiknya secara penuh. Dalam tataran yuridis-formal tersebut 

menegaskan bahwa semua warga negara dalam negara yang menganut sistem 

demokrasi memiliki hak politik yang sama, tanpa adanya pembedaaan atau 

diskriminasi, termasuk bagi para pasien rehabilitasi atau bahkan penyandang 

disabilitas.  

Hak politik sebagai hak konstitusional Warga Negara Indonesia secara 

tersurat tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu juga secara tersurat 

tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa “setiap warga negara 

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.



2 

 

 
 

Amanat yuridis terkait dengan hak politik juga tertuang dalam Pasal 43 ayat 

(1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pasal 25 huruf (b) Kovenan internasional Hak-hak Sipil dan Politik 

menyatakan secara tegas bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan 

kesempatan, tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan apapun yaitu untuk 

memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih 

yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia 

untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. Lebih 

lanjut ditegaskan dalam huruf (c) bahwa dalam menyalurkan hak politiknya 

tersebut, setiap warga negara berhak untuk “memperoleh akses pada pelayanan 

umum di negaranya atas dasar persamaan”. Artinya setiap warga negara tanpa 

pengecualian, memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum khususnya hak 

memilih, dalam proses penyaluran hak politiknya tersebut setiap warga negara 

harus mendapatkan akses yang sama tanpa diskriminasi. 

Hak politik setiap warga negara khususnya di negara yang menganut prinsip-

prinsip demokrasi menurut Dahl  (2001: 68) berkaitan dengan hak untuk 

menyelidiki atau menjajaki alternatif yang ada serta hak untuk berpartisipasi dalam 

memutuskan siapa yang akan dipilih. Partisipasi langsung dari masyarakat atau 
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warga negara menjadi esensi penting dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang 

absah oleh rakyat dalam sistem negara demokrasi. 

Pernyataan Dahl tersebut sejalan dengan konsepsi dari demokrasi kekinian 

bahwa demokrasi harus mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. 

Sehingga mampu menjadi jawaban terhadap setiap masalah-masalah kebangsaan 

hari ini. Seperti halnya pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah maupun 

presiden, seharusnya menjadi momen penting untuk untuk menjalankan setiap 

sendi-sendi demokrasi itu sendiri.  

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menjadi sebuah 

pernyataan ideologis dan faktual yang tidak mungkin dapat ditolak. Karena pada 

dasarnya, sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia menjadi tatanan kenegaraan 

yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin 

pemenuhan Hak Asasi Manusia. Sehingga kemudian memberikan konsekuensi 

bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu harus dan wajib untuk 

melibatkan rakyat.  

Sebagaimana esensi dari sistem demokrasi itu sendiri yakni pemerintahan 

yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan diperuntukan untuk kemajuan 

rakyat. Keniscayaan sebagai negara yang demokratis seperti terlihat dari 

pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali, mulai dari tingkat kabupaten 

dan kota sampai tingkat pusat. Selain itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan 

Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga kepresidenan dengan 

kementerian-kementerian. Meski keniscayaan tersebut sebagai standar minimal 
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sebagai negara demokrasi, namun pada dasarnya semakin mempertegas kenyataan 

bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.  

Meski secara konstitusional telah diatur sedemikian rupa mengenai hak 

politik warga negara namun dalam pelaksanaannya masih banyak tindakan-

tindakan yang justru bertentangan dengan apa yang diharapkan seperti dalam 

penyaluran hak memilih warga negara. Menurut peneliti politik Lembaga Ilmu 

Penelitian Indonesia, Esty Ekawati (2018: 1) bahwa sekitar 40 persen penyaluran 

hak politik khususnya hak memilih yang bebas dari diskriminasi masih sangat 

buruk termasuk bagi para penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik maupun 

mental. Menurut Ketua Perhimpunan Sehat Indonesia, Yeni Rosa bahwa 

pemenuhan hak politik khususnya hak untuk memilih bagi orang dengan gangguan 

jiwa kerap dianggap bukan warga negara. Sehingga banyak yang menganggap 

mereka tidak punya hak pilih dalam pemilu (Farisa: 2018). 

Isu diskriminasi terhadap warga negara penyandang disabilitas fisik maupun 

mental sudah menjadi rahasia umum terutama pada saat pesta demokrasi akan 

dilaksanakan. Sebagaimana dikemukakan Yeni (Farisa: 2018) bahwa pemenuhan 

hak politik khususnya bagi penyandang disabilitas mental merupakan perjuangan 

yang cukup panjang hingga akhirnya pada 2014 silam pemenuhan hak politik baik 

fisik maupun mental sudah mulai terakomodasi dengan lebih baik meski belum 

maksimal. Bagi warga negara penyandang disabilitas secara fisik, lebih cepat 

mereka mendapatkan hak nya dengan adanya pendamping pada saat proses 

mencoblos atau memilih pilihannya. Namun tidak dengan penyandang disabilitas 

mental atau orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).  
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Pemberian hak untuk memilih bagi orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) 

atau penyandang disabilitas mental sampai sebelum pelaksanaan pemilihan umum 

2019 masih menjadi perdebatan meski pada akhirnya pemerintah berupaya untuk 

memenuhi hak memilih orang dengan gangguan kejiwaan tersebut melalui Surat 

Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018. Tidak sedikit pihak-pihak yang 

tidak setuju salah satu alasannya bahwa penyadang disabilitas mental dalam aspek 

hukum, mereka tidak memiliki kewajiban hukum, sehingga pemerintah tidak lagi 

berkewajiban untuk memenuhi hak memilih dalam pemilihan umum. Sedangkan di 

sisi lain, terdapat pihak yang setuju dengan alasan bahwa semua warga negara 

berhak untuk mendapatkan haknya dan pemerintah secara mutlak memiliki 

kewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negaranya seperti dalam hak memilih 

tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan.  

Berkaitan dengan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan 

kejiwaan (ODGJ) Ayuningtyas, dkk. (2018: 3) mengemukakan bahwa dalam 

konteks kesehatan jiwa, dikenal dua istilah bagi seseorang yang mengalami 

gangguan jiwa yaitu ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan dan ODGJ atau 

orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sendiri 

berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa yaitu “orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, 

dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau 

perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan 

hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”  
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ODGJ ini sejatinya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah 

efek samping dari kecanduan narkoba. Sebagaimana yang terjadi di Lubuk Linggau 

sebagaimana dikutip dari laman Lubuklinggaupos (2019) yakni orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) yang berdasarkan  data yang dihimpun dari keluarga dan 

hasil pengecekan, ODGJ tersebut mengalami kecanduan sabu yang kemudian 

mengakibatkannya mengalami gangguan jiwa. Menurut dr. Eka Viora , SpKJ yang 

juga menjabat sebagai Ketua PP Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 

Indonesia (PP-PDSKJI) yang dikutip dari laman Republika.com (2016) 

mengatakan bahwa “gangguan jiwa akibat napza menyebabkan menurunnya 

produktivitas.  

Lebih lanjut dikemukakan bahwa napza dan gangguan jiwa merupakan dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya narkoba dan/atau napza 

merupakan bagian dari masalah dalam sebuah klasifikasi gangguan jiwa. Gangguan 

jiwa pada pengguna narkoba dan/atau napza ini muncul baik selama masa 

penggunaan maupun setelah pengguna menghentikan penggunaannya. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu sebab 

seseorang mengalami ODGJ adalah kecanduan narkoba sebagaimana yang terjadi 

di salah satu daerah di Indonesia yaitu di Lubuk Linggau. Hal tersebut pun sejalan 

dengan pendapat beberapa ahli seperti dalam hal ini sebagaimana dikemukakan 

Budyono dengan mengacu kepada data yang dikemukakan oleh World Health 

Organisation, yang menyatakan bahwa narkoba menyumbang persentase yang 

cukup tinggi bagi terjadinya ODGJ di masyarakat yakni sekitar 44 persen. Bagi 

mereka yang telah mengalami kecanduan bahkan sampai mengalami sakau, maka 
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rentan mengalami gangguan pada kejiwaannya yang mengkibatkan orang tersebut 

tidak dapat melakukan fungsinya sebagai manusia baik sebagai makhluk Tuhan 

maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai penerus bangsa. 

Terlepas dari uraian sebelumnya, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 

mengacu kepada Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sejatinya mendapatkan 

jaminan perlindungan atas hak-hak mereka, termasuk hak untuk memilih saat pesta 

demokrasi yakni pemilihan umum. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu hal 

yang selama bertahun-tahun diperjuangkan oleh beragam organisasi dan kelompok 

masyarakat dengan agar penyelenggara pemilu mengakomodasi hak-hak ODGJ 

tersebut untuk menyalurkan hak pilihnya.  

Mengacu terhadap uraian sebelumnya bahwa pengguna narkoba dan/atau 

pecandu narkoba dapat diklasifikasikan dan/atau rentan terhadap orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ). Mengacu kepada Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-

SD/01/KPU/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang 

mengatur bahwa pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemilihan umum harus 

mendata ODGJ di daerah hukumnya dan memasukannya kepada DPT. Keputusan 

yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum ini pada dasarnya tidak dapat 

dilepaskan dari beberapa fakta dilapangan yang ada salah satunya berkaitan dengan 

data jumlah orang dengan gangguan jiwa.  

Menurut Rahmanto (2019: 22) bahwa “faktanya di Indonesia rupanya jumlah 

penyandang disabilitas mental yang terdata masih banyak dan jika dilihat dari 

kacamata politik, banyaknya jumlah penyandang disabilitas mental tersebut 



8 

 

 
 

sejatinya juga berpotensi untuk memberikan suaranya atau hak pilihnya dalam 

proses demokrasi secara prosedural”. Mengacu kepada beberapa uraian yang telah 

dibahas sebelumnya dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

salah satu tempat rehabilitasi narkoba yang berada di bawah naungan Yayasan 

Suryalaya berkaitan dengan pemenuhan hak politik khususnya hak memilih pasien 

yang dapat diklasifikasikan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

Pernyataan Rahmanto tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Budyono 

(2017: 4) bahwa mengacu kepada data dari Word Health Organisation bahwa 41 

juta penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Lebih lanjut dikemukakan 

bahwa diantaranya penyalahgunaan obat  (44,0%), keterbelakangan mental 

(34,9%), disfungsi mental (16,2%), dan disintegrasi mental (5,8%). Kemudian 

menurut The Indonesian Psychiatric Epidemiologic Network (dalam Budyono: 

2017) bahwa 11 kota di Indonesia ditemukan 18,5% dari penduduk dewasa 

mubmenderita gangguan jiwa.  

Mengacu kepada pra penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Remaja Inabah XVII, Cihaurbeuti, 

Ciamis yang berkaitan dengan proses atau pelaksanaan pemenuhan hak politik 

khususnya hak memilih pada saat pemilihan umum bagi para pasien rehabilitasi di 

pondok tersebut. Pondok rehabilitasi Remaja Inabah XVII ini memiliki beberapa 

pasien yang dapat dikategorikan parah atau sampai ke tahap sakau yang jika 

mengacu kepada uraian sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam ODGJ. Jika 

mengacu kepada pra penelitian dan berdasarkan data awal yang didapatkan oleh 

peneliti bahwa jumlah pasien rehabilitasi di Pondok Remaja Inabah XVII kurang 
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sebanyak 56 orang dengan persentasi pasien yang dapat menyalurkan hak pilihnya 

hanya sekitar 5%. Usia pasien yang berada di pondok rata-rata 18-20 an tahun dan 

yang paling mendominasi antara usia 22-24 tahun. Ketertarikan tersebut kemudian 

penelitian tuangkan dalam judul penelitian “Pemenuhan Hak Politik Pasien 

Rehabilitasi Narkoba (Studi kasus pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 

di Pondok Remaja Inabah XVII, Cihaurbeuti)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya  

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemenuhan hak 

politik pasien rehabilitasi narkoba di Pondok Remaja Inabah XVIII pada pemilihan 

umum 2019?” 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Inti kajian dalam penelitian ini adalah mengenai belum optimalnya 

pemenuhan hak politik khususnya hak untuk memilih dan mendapatkan pendidikan 

politik menjelang pemilihan umum pasien rehabilitasi narkoba di pondok inabah 

dengan berbagai faktor yang ada. Peneliti dalam hal ini bermaksud untuk menggali 

secara lebih mendalam mengenai pemenuhan hak politik pasien rehabilitasi 

narkoba di Pondok Remaja Inabah XVIII pada pemilihan umum 2019. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan  penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan mengkaji secara lebih mendalam terkait pemenuhan hak 

politik pasien rehabilitasi narkoba di Pondok Remaja Inabah XVIII pada pemilihan 

umum 2019. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua, yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat praktis.   

1) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, 

dan menjadi bahan referensi dalam ilmu politik khususnya tentang  kajian hak 

politik masyarakat, terutama pasien rehabilitasi narkoba yang dapat dikategorikan 

ke dalam ODGJ dalam menggunakan hak politik yakni hak untuk memilih.    

2) Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi  

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan Pondok Inabah sebagai lembaga 

yang menjalankan rehabilitasi para pasien dalam memaksimalkan penggunaan hak 

politik para pasien pada pemilu sebagai bagian dari amanat konstitusi negara 

Indonesia. 
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