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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi KPU Kota 

Pekanbaru di kemudian hari. 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan fungsi Komisi pemilihan 

Umum dalam meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula pada Pilkada kota 

Pekanbaru tahun 2017 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya 

partisipasi pemilih pemula di Kota Pekanbaru pada saat Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 dikarenakan tidak berjalannya 

fungsi Komisi Pemilihan Umum dengan baik. Belum berjalan dengan 

baiknya fungsi Komisi Pemilihan Umum dikarenakan tidak meratanya 

sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil wawancara yang dilakukan penulis yang menyatakan bahwa 

KPU Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi hanya di beberapa sekolah 

dan universitas tertentu saja dikarenakan keterbatasan dana dan waktu. 

Dan penyebab lainnya adalah dikarenakan kurang minatnya pemilih 

pemula terhadap dunia politik seperti pemilih pemula yang tidak pernah 

ikut tergabung dalam pelaksanaan pemilihan, pengawasan pemilihan, 

serta pemantauan pemilihan, dan juga pemilih pemula yang tidak sering 
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melihat informasi pemilihan Pilkada di media lokal maupun media massa. 

Kondisi ini tentu saja mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula 

pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017. 

2. Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam 

meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Pekanbaru pada saat 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 adalah dengan 

melakukan lauching Maskot yang dilaksanakan pada saat car free day atau 

hari bebas kendaraan di Jalan Gajah Mada Pekanbaru. Maskot Pilkada 

Kota Pekanbaru pada pelaksanan Pilkada serentak tahun 2017 adalah “ 

Bang Baung”, yang terinspirasi dari Pekanbaru merupakan salah satu 

produsen ikan baung di Provinsi riau, dilakukan dengan cara diterbangkan 

ke udara. Kemudian juga dengan membuat panitia TPS berkreasi seunik 

mungkin untuk menarik pemilih dan KPU juga melakukan sosialisasi ke 

sekolah-sekolah, Universitas dengan membuat seminar sebagai 

memberikan infromasi mengenai pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota. 

 

6.2. Saran 

Demi berjalannya fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam 

meningkatkan partisipasi pemilih pemula , maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pemilih pemula harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan 

politik dan pemerintahan yang diselenggarakan pada tingkat lokal maupun 

tingkat nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dukungan dari 
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keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta tokoh masyarakat melalui 

pendidikan politik secara dini pada pemilih pemula dapat meningkatkan 

kualitas peran pemilih pemula dalam dunia politik. 

2. Pemerintah dan KPU seharusnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang 

dapat mendukung kegiatan pemilih pemula dalam dunia politik, serta 

pemberian pendidikan politik yang ditujukan khusus untuk pemilih 

pemula sehingga dapat merangsang keinginan pemilih pemula untuk 

berpartisipasi dalam dunia politik. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti berharap adanya perbaikan-perbaikan 

yang dilakukan dalam pengambilan data, peneliti merasakan kurangnya 

data yang peneliti dapatkan dalam skripsi ini dikarenakan tidak adanya 

rekapan data lengkap dari KPU Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara 

Pilkada. 


