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BAB V 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya 

maka adapun kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan diatas ialah 

sebagai berikut: 

a. Bahwa pasal 73 yang terdapat pada bab sebelumnya tidak berjalan 

sebagaimana mestinya dan dengan beberapa penjelasan mengenai 

pelaksanaannya maka dapat dikatan bahwa pasal 73 tersebut tidak 

efektitif sebab hal yang diinginkan dalam undang-undang tidak 

tercapai. 

b. Pertama, Adapun akibat dari dilakukan pembagian uang, sembako dan 

pakain oleh calon dan wakil calon dan/atau tim kampanye adalah 

dapat membuat  tidak mengikatnya aturan hukum dan membatalkan isi 

dari pasal 73 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tersebut dan 

tindakan membagikan uang, sembako dan pakaian yang dilakukan 

dapat diberi sangsi. Kedua, Dengan adanya pasal 73 undang-undang 

nomor 10 tahun 2016 Melakukan pembagian uang, sembako dan 

pakaian dalam kampanye menjadi dilarang. Ketiga, Jika pembagian 

uang, sembako dan pakaian dilakukan dalam kampanye maka pasal 73 

undang-undang nomor 10 tahun 2016 menjadi tidak mengikat dan 
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tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Keempat, Dengan adanya 

pasal 73 undang-undang nomor 10 tahun 2016 maka dilarang 

melakukan pembagian uang, sembako dan pakaian dalam kampanye, 

jika pembagian uang, sembako dan pakaian kepada peserta pemilih 

maka dapat dikatakan pasal 73 tersebut tidak mengikat secata hukum. 

Kelima, peserta pemilih menerima uang, sembako dan pakaian 

kemudian dia melaporkan perbuatan tersebut pada pihak berwajib 

dengan bukti barang yang diterimanya maka akibatnya dapat diberi 

sangsi. 

2. SARAN 

a. Untuk tercapainya tujuan dari undang-undang semua pihak harus ikut 

serta didalamnya terutama dalam pemilihan umum ataupun pemilihan 

kepala daerah. Masyarakat harus berani menolak pemberian dari tim 

kampanye atau bahkan melaporkan kepada pihak berwajib agar 

pelanggaran dalam hal pemilu dapat dicegah, dan untuk tim kampanye dan 

pasangan calon diharapkan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam 

pemilu terutama kampanye sebab jika memang calon dan wakil calonnya 

orang baik maka rakyatnya pun akan memilih tanpa ada paksaan. 

b. Untuk peserta pemilih jika menemukan hal-hal yang dilarang dalam 

undang-undang namun dilakukan oleh calon dan wakil calon dan/atau tim 

kampanye maka segera laporkan kepada pihak yang berwajib (Komisi 
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Pemilihan Umum dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan/atau 

pihak Kepolisian). 


