
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan lapangan yang dilakukan penulis dapat 

disimpulkan mengenai sosialisasi humas Komisi Pemilihan Umum daerah 

(KPUD) provinsi riau dalam mengurangi angka golput pada pemilihan 

gubernur riau tahun 2013 sebagai berikut: 

Sosialisasi humas KPUD Provinsi Riau dalam mengurangi angka 

golput pada pemilihan gubernur 2013 telah dijalankan degan baik, dengan 

metode: peluncuran maskot dan jingle oleh KPUD Provinsi Riau, melakukan 

kerjasaama dengan PPK,PPS dan mereka juga jadi pembicara dan pemateri di 

wilayah TPS mereka sesuai dengn PKPU No. 8 tahun 2017, mobilisasi sosial 

dilakukan melalui  kerjasama dengan 30 organisasi yang ada di pekanbaru dan 

bekerjasama dengan media massa lokal dalam bentuk tulisan, gambar, audio, 

website,dan iklan. 

Akan tetapi ada beberapa hambatan yang terjadi dalam mengurangi 

angka golongan putih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah 

jika dilhat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Terbatasnya anggaran yang di sediakan pemerintah pusat menjadi 

penghalang langkah KPUD Provinsi Riau untuk membuat program-

program sosialisasi ke masyarakat. 

2. Kurang terjalinnya kerjasama yang baik antara humas KPUD Provinsi 

Riau dengan humas Pemerintahan Provinsi Riau dan media lokal sehingga 

sosialisasi yang di lakukan kurang efektif  pada pilkada riau 2013. 

3. Masalah geografis Provinsi Riau di daerah perbatasan. 

4. Kurang validnya data pemilih seperti masyarakat yang pindah rumah atau 

daerah tidak melapor ke pemerintah terdekat, sehingga namanya tidak 

terdaftar sebagai pemilih. 
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B.  Saran 

Adapun saran penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. KPUD Provinsi Riau dapat bercermin dari pemilu-pemilu sebelumnya 

dengan mengantisipasi tingkat golput karena golput ini bukan jarang 

terjadi dalam pemilu tetapi selalu terjadi dalam pemilu, golput sendiri 

tidak bisa di hilangkan karena itu adalah suatu pilihan pribadi seseorang 

tetapi seharusnya KPUD dapat meminimalisir tingkat golputnya itu 

sendiri karena akan berimbas kepada legitimasi calon yang terpilih kelak. 

2. KPUD Provinsi Riau genjar melakukan sosialisasi melalui media lokal 

seperti televisi, radio dan koran bukan hanya di media sosial saja, karena 

media sangat berpengaruh bagi masyarakat dan media cara ampuh untuk 

melakukan sosialisasi. 

3. Mengurangi angka golput bukan hanya menjadi tugas Komisi Pemilihan 

Umum sebagai  pelaksanaan pemilihan, tetapi menjadi persoalan bersama 

baik penyelengara, pemilih dan adanya tingkat kesadaran masyarakat 

tentang tentangnya pentingnya berpartisipasi dalam pilkada. KPU sebagai 

panitia harus lebih optimalisasi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih 

dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar angka golput dapat 

menurun pada setiap pelaksanaan pemilihan. 


