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KPU Madina Siap Sukseskan Website Bagi Disabilitas

Pleno Rutin KPU Madina dengan agenda Progres Website bagi Penyandang Disabilitas yang berlangsung di Aula KPU madina,
Senin (20/1)
KPU Madina ? Panyabungan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) siap mensukseskan pengelolaan website bagi penyandang disabilitas.
Ketua KPU Madina, Agus Salam dalam rapat Pleno Rutin yang berlangsung di KPU Madina, Senin (20/1) menyampaikan, program
ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penyediaan hak informasi yang akses bagi penyandang
disabilitas
Disebutkannya, program website yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas ini, akan semakin memperbaiki kualitas
dari website KPU Madina juga. ?Tentunya ini bukanlah sesuatu hal yang terlalu berat untuk dilaksanakan, sebab KPU Madina
sendiri telah memiliki website,? ujarnya.
Namun demikian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki di laman website ini, antara lain ialah a) gambar dalam
laman website harus memiliki teks alternatif, b) jika terdapat audio dan video dalam laman website harus memiliki teks dan dapat
di-pause oleh pengguna, c) dalam laman website ada warna yang kuat antara teks dan latar belakang, d) dalam laman website, warna
tidak digunakan sebagai petunjuk atau menyampaikan informasi, e) dalam laman website seluruh teks dapat diperbesar serta
diperkecil oleh pengguna, f) semua dokumen tersedia dalam laman website menggunakan versi yang akses atau dalam bentuk Ms.
Word, doc, PDF, g) semua bagian laman website dapat diakses hanya dengan menggunakan keyboard.
Tenggat waktu perbaikan website ini, KPU RI memberikan waktu sampai dengan tanggal 15 Maret 2017. Kemudian, bagi KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang dinilai berprestasi, nantinya akan diberikan penghargaan
yang akan disampaikan pada tanggal 22 Maret 2017. ?Program ini diselenggarakan atas kerja sama KPU RI bersama dengan
AGENDA dan Dewan Pers.? pungkasnya. (admin KPU Madina).
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