BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti dalam
Penelitian skripsi ini, maka dapat Peneliti simpulkan sebagai berikut :
1. Dasar hukum pemberhentian tetap anggota Bawaslu Kota Batam atas nama
Suryadi Prabu yang tertuang dalam putusan DKPP Nomor 280/DKPP-PKEVII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/2018 yang dilakukan saudara Suryadi
Prabu Selaku Ketua Panwaslu Kota Batam Pada Tahun 2017-2018 adalah :
a. Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilu Sub BAB Tentang Sumpah dan Janji
Penyelenggara Pemilu Panwaslu Kabupaten/Kota.
b. Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilu.
c. Pasal 15 Peraturan Dewan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan anggota DKPP dalam memututuskan
putusan Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/2018
tentang pemberhentian tetap anggota Panwaslu Kota Batam atas nama
Suryadi sebagai berikut :
a. Faktor Internal dari dalam lembaga Panwaslu Kota Batam, tidak adanya
komunikasi yang baik antara sekretariat dan Ketua Panwaslu Kota
Batam.
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b. Faktor Eksternal dari pihak pengadu I saudara Jibran Jihad sebagai
wakil dari masyarakat atau pihak luar yang seharusnya pihak pengadu I
sebelum melakukan pengaduan kepada DKPP sebaiknya melakukan
komunikasi dengan baik kepada pihak Panwaslu Kota, karena
masyarakat sebagai filter dalam mengawasi prilaku Penyelenggara
Pemilu.

B. Keterbatasan.
1. Peneliti menyadari dari sekian banyak mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Internasional Batam yang mengerjakan tugas akhir pada
semester ini, hanya peneliti yang berkeinginan untuk meneliti masalah
penyelenggara pemilu ini, sehingga referensi dan waktu yang diberikan
kepada peneliti tidak begitu banyak, peneliti memulai penelitian ini di Bulan
September 2018 dengan judul penyelenggara pemilu yang begitu umum,
sehingga berubah mengambil judul penyelenggara pemilu yang lebih
spesifik, putusan DKPP tertanggal 3 Januari 2019 dan dibacakan serta
dipasang di website DKPP pada tanggal 16 Januari 2019, dimana saat itu
peneliti belum menyelesaikan proposal dari pembimbing peneliti, sehingga
antara putusan yang dikeluarkan oleh DKPP sampai dengan analisa yang
diberikan oleh peneliti terkesan terburu-buru.
2. Peneliti hanya sebagai pemilih pemula yang baru ikut berkontribusi pada
pemilihan umum bulan April 2019 kemarin, sehingga kemampuan dan
pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti tidak sebanding dengan
kemampuan dan pengetahuan pembimbing skripsi dan ketua penguji skripsi
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peneliti, sehingga peneliti masih banyak perlu balajar lagi dalam bidang
kepemiluan ini dan penyelenggara pemilu serta hubungannya dengan ilmu
hukum ketatanegaraan yang terkait didalamnya.

C. Rekomendasi
1. Lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP harus saling berkoordinasi dan
berkomunikasi untuk menjaga hubungan yang baik didalamnya, hal ini
diperlukan karena setiap lembaga memiliki tugas dan wewenang masingmasing yang saling berkaitan, jadi apabila ada yang tidak berjalan sesuai
dengan fungsinya maka pasti ada suatu lembaga yang lebih tinggi
hierarkinya. Sedangkan hierarki ketiga lembaga tersebut memang sama, dan
ketiga lembaga tersebut harus saling berkerjasama dalam melengkapi dan
memenuhi tugas dan wewenang yang telah diberikan pada lembaga
tersebut.
2. Rekomendasi preventif yang diberikan kepada ketiga lembaga tersebut
yaitu harusnya dalam penyeleksian calon anggota harus diperketat dan
dipertinggi standar profesionalisme serta integritas, hal ini diperlukan agar
dapat meminimalkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam
penyelenggaraan pemilu. Hal ini tentunya berdampak karena apabila yang
menyelenggarakan professional dan berintegritas maka tentunya akan
mengurangi pelanggaran yang ada sehingga tentunya tidak ada pihak
keberatan, jadi penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana dengan sukses
sesuai dengan asas LUBERJUDIL.
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