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BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang 

dikehendaki dapat menghasilkan tujuan utama dalam meningkatnya partisipasi 

politik KEMA pada PEMIRA UPN Veteran Jakarta 2020 di tengah pandemi Covid-

19 dan sesuai dengan konsep serta teori strategi yang digunakan. Hal tersebut 

terlihat dari berbagai upaya dan bentuk sosialisasi politik yang dibangun oleh 

PANPEL PEMIRA UPN Veteran Jakarta pada tahun 2020 terselenggara dengan 

baik. Mulai dari kegiatan PEMIRA UPN Veteran Jakarta tahun 2020 yang berjalan 

sesuai dengan protokol kesehatan yang lengkap pada saat kegiatan sosialisasi 

kampanye oleh paslon BEM UPN Veteran Jakarta di kampus sehingga baik dari 

pihak peserta, PANPEL PEMIRA UPN Veteran Jakarta 2020 beserta jajaran 

rektorat UPN Veteran Jakarta 2020 tidak takut untuk menghadiri kegiatan tersebut. 

Selain itu, juga upaya menggunakan Teknik e-voting melalui web yang membantu 

dan mempermudah KEMA dalam melaksanakan pemilihan. Hal tersebut menjadi 

bentuk meningkatnya partisipasi. 

Selain itu, strategi yang digunakan dan diterapkan melalui sosialisasi seperti 

menggunakan BA sebagai media yang dapat membantu penyebaran informasi 

kepada KEMA sampai tingkat fakultas dan jurusan. Menggunakan strategi dalam 

sosialisasi politik melalui BA juga dapat dikatakan cara yang cukup efektif dalam 

mewujudkan tingginya tingkat partsipan, karena BA yang juga mrupakan 

mahasiswa aktif dan memiliki followers banyak, membantu penyebaran informasi 

lebih meluas. Hal tersebut juga sudah dijelaskan melalui berbagai pernyataan 

narasumber. Walaupun terdapat berbagai kendala dalam upaya meningkatkan 

partisipan dari strategi dan sosialiasai yag ada, PANPEL terus melakukan langkah 

salam menanganinya. Mulai dari mendengarkan berbagai masukan dari KEMA dan 

secara sigap melakukan penanganan saat terjadi kendala seperti server down.  
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Penulis melihat dari berbagai data tersebut sudah cukup menjelaskan dan 

menggambarkan bagaimana meningkatnya partisipasi KEMA pada 

pelaksanaan PEMIRA UPN Veteran Jakarta di tahun 2020 ini, walaupun 

terjadinya berbagai kendala segala upaya dalam strategi ynag dilakukan sudah 

menunjukan hal baik dan terbukti meningkatkan partisipasi dari tahun 

sebelumnya.  

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Praktis 

Dalam saran praktis penulis melihat dalam temuan dipenelitian ini, 

masih terdapat kendala terkait dengan penyelenggaraan seperti server down, 

upaya dalam memberikan edukasi terkait agenda PEMIRA, adanya kritik 

terhadap kinerja BA yang digunakan. PANPEL harus melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan ditahun lainnya ataupun untuk pelaksanaan 

kedepanya. Dalam kondisi internal penulis juga menemukan adanya 

kendala yang disebabkan karena adanya kekurangan tenaga atau SDM dari 

anggota PEMIRA UPN Veteren Jakarta di tahun 2020. Hal tersebut 

menyebabkan banyaknya agnda yang tidak terlaksana sesuai dengan 

harapan. Berdasarkan temuan tersebut penulis memberikan sran kepada 

praktis untuk berupaya meningkatkan jumlah SDM. Dengan upaya tersebut 

diharapkan mampu membantu kinerja anggota PANPEL di pelaksanaan 

PEMIRA di tahun mendatang. 
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6.2.2 Saran Teoritis 

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran secara teoritis. 

Dalam penelitian ini hanya membandingkan tingkat patisipan yang dituju 

melalui strategi BA sebagai salah satu media yang memperluas informasi 

terkait dengan pelaksanaan PEMIRA UPN Veteran Jakarta tahun 2020. 

Saran untuk penelitian lain dapat di tinjau dan diteliti dengan membahas 

dari sudut pandang lain ataupun dengan menggunakan metode lain. Pada 

penelitian ini penulis juga hanya menyertakan perbandingan di tahun 2019 

dan 2020 di masa pandemi dan berbagai tantangannya. Saran untuk 

penelitian selanjutnya dapat meninjau atau meneliti dalam periode lain.  

 

 

 


