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BAB V

PENUTUP

Setelah melalui berbagai proses yaitu wawancara dengan para

narasumber dan dari riset yang ditemukan di lapangan ketika interview , berikut

ini kesimpulan dan saran yang ditemukan peneliti selama melaksanakan penelitian

terhadap Strategi Pendidikan Politik Melalui Media Komunikasi Rumah Joglo

Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan dan saran

disajikan berdasarkan kajian dari bab sebelumnya.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan penelitian tentang Strategi Pendidikan Politik

Melalui Media Komunikasi Rumah Joglo Pemilu di Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah. Maka dapat disimpulkan bahwa Subbag Teknis dan

Hupmas melakukan strategi proaktif yaitu dengan cara memberikan sosialisasi

kepada masyarakat di luar tentang pentingnya pendidikan politik khususnya

pendidikan pemilih . Juga melakukan strategi reaktif yaitu adanya pengunjung

yang datang ke Rumah Joglo Pemilu lalu Subbag Teknis & Hupmas menjelaskan

materi yang berkaitan dengan kepemiluan.

Pendidikan pemilih akan memperkuat demokrasi dan pemilu yang

berkualitas. Kerja sistematis untuk melakukan pendidikan pemilih perlu

dilakukan. Keterpaduan pelaksanaan prinsip, sasaran, dan strategi pendidikan

pemilih menjadi faktor penting. Penyelenggara pemilu penting untuk membuat

manajemen pelaksanaan pendidikan pemilih. Perlu penterjemahan dan detail

pedoman pendidikan pemilih dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian,

kontrol dan evaluasi program. Sumber daya manusia yang mumpuni dengan

jumlah yang cukup menjadikan program pendidikan pemilih semakin bermutu

dan mengatasi berbagi kekurangan dan mengatasi berbagai hambatan yang

muncul.
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Dengan Adanya Rumah Joglo Pemilu ini diharapkan dapat memberikan

gambaran bagaimana proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

berjalan, sehingga memberikan wawasan atau pengetahuan tentang kepemiluan

bagi masyarakat, selain itu diharapkan dapat menjadi destinasi wisata kepemiluan

di Jawa Tengah .

B. Saran.

Melihat hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran – saran

yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini

diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi Humas untuk meningkatkan

kinerja dalam  melakukan kegiatan kehumasan, yaitu sebagai berikut :

1. Subbag Teknis & Hupmas ( Hubungan Partisipasi Masyarakat ) KPU

Provinsi Jawa Tengah perlu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan

Kota Semarang, kaitannya dengan kegiatan sosialisasi tentang Rumah

Joglo Pemilu di sekolah – sekolah, mahasiswa di Perguruan Tinggi /

kampus serta sosialisasi tentang kepemiluan kepada masyarakat agar

partisipasi politik semakin meningkat.

2. Perlunya menambahkan feature Rumah Joglo Pemilu ( RJP ) online di

website KPU Provinsi Jawa Tengah.

3. Perlu adanya Duta Demokrasi untuk Rumah Joglo Pemilu di KPU

Provinsi Jawa Tengah.


