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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 KPUD Kota Pekanbaru di kemudian 

hari. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis pelaksanaan sosialisasi 

pilkada walikota pekanbaru tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota 

Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis pelaksanaan 

sosialisasi pilkada walikota pekanbaru tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan 

Umum Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari angket 

dan wawancara yang dilakukan penulis. Namun belum efektifnya 

sosialisasi dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak 

menggunakan hak suaranya atau golput dan tidak meratanya sosialisasi 

yang dilakukan oleh KPUD Kota Pekanbaru. Kondisi ini tentu saja  

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Walikota 

sehingga target partisipasi 71% dari KPU tidak tercapai dan hanya 

tercapai 51% saja. 
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2. Hambatan yang dialami KPUD Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan 

Sosialisasi Pilwako Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru ini 

adalah masih adanya DPT ganda dalam sistem namun sudah berhasil 

diperbarui dan proses sosialisasi yang berjalan tidak merata keseluruh 

wilayah yang ada di Kota Pekanbaru sehingga tujuan dari sosialisasi itu 

tidak dapat tercapai serta masih belum maksimalnya kinerja dari PPK 

yang ada untuk membantu menyebarkan informasi sosialisasi dari KPUD 

Kota Pekanbaru kepada masyarakat di seluruh Kecamatan. 

6.2 Saran 

 Demi tercapainya analisis pelaksanaan sosialisasi pilkada walikota 

pekanbaru tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru 

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk dikemudian hari, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dukungan dari 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. 

Pemerintah 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 
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2. Pemantauan kinerja PPK harus dilakukan dengan semaksimal mungkin 

sehingga antara KPUD Kota Pekanbaru dan PPK dapat saling bersinergi 

dalam mewujudkan pesta demokrasi yang diikuti oleh semua elemen dan 

dapat mengurangi angka golput atau malah menghilangkan golput itu 

sendiri. 

 


