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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara dalam 

Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2017 di Desa Sungai Pinang Kab. Kampar 

yang berdasarkan Pasal 20 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan tugas PPS tidak menghasilkan 

data pemilih yang akurat karena 67 masyarakat Desa Sungai Pinang tidak 

terdaftar dalam DPT, hal ini dapat dilihat dengan adanya pemilih daftar 

tambahan dan pengguna KTP pada hari pemungutan suara. 

2. Hambatan-hambatan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2017 di Desa 

Sungai Pinang Kab. Kampar, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, 

RT/RW dan partai politik dalam proses pemutakhiran, kesalahan PPDP 

dalam melakukan coklit, kurangnya pengawasan PPS dalam pelaksanaan 

coklit, tidak adanya sosialisai pemutakhiran data pemilih dan 

pengumuman DPS oleh PPS dan PPDP kepada masyarakat. Dapat 

disimpulkan hambatan ini terjadi karena tidak adanya kerja sama antara 

semua oknum-oknum yang terlibat dalam pelaksanaan pemutakhiran data 

pemilih.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sarankan dalam penulisan penelitian 

iniadalah sebagai berikut : 

1. Kepada  PPS Pilbup Desa Sungai Pinang yang bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan pemutakhiran data pemilih  Pilbup 2017 di Desa Sungai 

Pinang seharus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat 

karena tidak semua masyarakat memahami dan mengerti maksud dan 

tujuan pemutakhiran data pemilih, hal ini dimaksudkan juga agar 

masyarakat mengetahui jadwal-jadwal dari pemutakhiran tersebut. PPS 

juga seharusnya melakukan memantauan terhadap pelaksanakan kegiatan 

Coklit. Karena  PPS memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan 

PPDP bekerja dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, selama proses 

Coklit PPS melakukan fungsi monitoring dan supervisi kepada PPDP. 

2. Kepada PPDP Pilbup Desa Sungai Pinang yang bertanggungjawab 

terhadap kegiatan Coklit dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih  

Pilbup 2017 di Desa Sungai Pinang agar melakukan coklit secara langsung 

tidak menyuruh oknum lain. Dan apabila ada yang kurang PPDP pahami 

tidak ragu untuk berkonsultasi kepada PPS. 

3. Kepada Masyarakat Desa Sungai Pinang Kab. Kampar agar ikut 

berpatisipasi dan berperan lebih aktif dalam kegiatan pemutakhiran data 

pemilih dengan memberikan informasi dan tanggapan mengenai data 

pemilih. 

  


