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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif mengenai strategi KPU

kabupaten Lombok timur dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

pada pilkada tahun 2018 ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenal Khalayak. Peranan KPU dalam mengenal masyarakat di

Kabupaten Lombok timur ikut mempengaruhi tingkat partisipasi

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Serta melakukan sosialiasi

kepada pemilih pemula di sekolah sekolah guna untuk bisa ikut

berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

2. Menyusun pesan. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak adalah dari

pesan yang disampaikan dalam hal ini sebagai komunikator adalah pihak

KPU Kabupaten Lombok timur dan memperkuat informasi serta adanya

keterbukaan informasi pihak KPU ke-masyarakat agar bisa mempengaruhi

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

3. MenetapkanMetode. Pihak KPU menerapkan metode sosialisasi tatap

muka bertemu langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi

sertadibantu oleh pihak lain agarmemperlancar penyaluran informasi

kepada masyarakat.



92

4. PenggunaanMedia. Penggunaan media sebagai alat penyalur ide, dalam

rangka merebut pengaruh khalayak adalah suatu hal yang merupakan

keharusan, sebab media dapat menjangkau khalayak yang cukup besar

untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten

Lombok timur.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka disarankan agar

KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugas dan wewenang

serta dapat menyukseskan pemilihan umum secara maksimal, dengan

melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain yang terkait.

Adapun saran lain, yaitu:

1. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

KPU Kabupaten Lombok timur diharapakan bisa memiliki terobosan atau

upaya baru dalam rangka meningkat partispasi pemilih tidak monoton dan

jangkaun dan kuantititasnya diperbanyak lagi.

2. Pelaksanaan Pemilu pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama

antara peneyelenggara (KPU), pemerintah, partai Politik dan masyarakat,

perlu ada koordinasi dan kerjasama yang saling menguatkan.

3. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lombok timur terutama pemilih

pemula atau pemilih muda, kita harus memiliki kesadaran secara penuh

untuk selalu ikut mensukseskan pemilu
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Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor  8  tahun  2012 tujuan  pemilu

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016  tentang pilkada

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-UndangU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu
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