
92 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Tahun 2019 merupakan tahun demokrasi yang mana masyarakat 

Indonesia terutama masyarakat di Kota Pangkalpinang mengadakan pesta 

demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali. Tahun 2019 ini juga menjadi tahun 

milenial yang mana banyak generasi milenial ikut terlibat dalam lingkungan 

politik. Salah satunya di Kota Pangkalpinang banyak generasi milenial ikut 

terlibat menjadi tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden pada 

pemilihan presiden tahun 2019.  

Generasi milenial tersebut bergabung kedalam sebuah komunitas 

milenial yang terlibat didalamnya itu tim sukses calon presiden. Tidak 

hanya ingin terlihat aktif dalam lingkungan politik, komunitas milenial 

begabung kedalam tim sukses ini memiliki tujuan yang akan dicapai secara 

bersama. Tujuannya yaitu ingin menyukseskan pemilihan presiden dan 

memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden masing-masing yang 

telah didukung. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yaitu: 

Komunitas milenial yang terlibat didalamnya tim sukses calon 

presiden dan calon wakil presiden tahun 2019 pada pemilihan presiden di 

Kota Pangkalpinang memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama. 
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Hasil dari kinerjanya itu tidak hanya dirasakan secara pribadi, akan tetapi 

dinikmati secara bersama. Dalam menyukseskan dan memenangkan calon 

presiden tersebut tim sukses memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang 

tersedia dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan 

komunitas milenial di Kota Pangkalpinang pada pemilihan presiden tahun 

2019 yaitu: faktor pendidikan, faktor mesin partai dan jaringan relawan, rasa 

penasaran dan menambah pengalaman, dan kebijakan paslon.  

Pertama, sarana eksistensi diri para mahasiswa dari berbagai kampus 

dalam pendidikannya yang terlibat langsung didalamnya tim sukses calon 

presiden di Kota Pangkalpinang ini mempunyai pendidikan yang cukup 

baik, dimana kebanyakan mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang 

aktif dalam berbagai kampus yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Tujuan 

mereka terlibat dalam tim sukses adalah untuk memenangkan pasangan 

calon presiden yang mereka susung dan dukung. Kedua, memperluas 

jaringan merupakan salah satu faktor yang kuat dan solid. Tak jarang tingkat 

keterpilihan seorang kandidat dapat ditopang sedemikian rupa oleh 

dukungan jaringan politik yang bekerja secara militan yang akan membantu 

dalam memenangkan dan menyukseskan pemilihan presiden tahun 2019 di 

Kota Pangkalpinang ini.  

Ketiga,rasa penasaran dan mencoba hal yang baru merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan mereka ikut bergabung dalam tim sukses, 

yang rasa penasaran dan ingin menambah pengalaman ini juga sebagai 

wujud dari tantangan baru mereka dalam terlibat langsung pada pemilu 
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tahun 2019. Keempat, Ketertarikan terhadap pasangan calon presiden 

merupakan persoalan yang memang pada umumnya tidak segera mendapat 

perhatian pemilih. Namun seiring dengan perjalanan waktu, kebijakan yang 

diunggulkan oleh seorang kandidat dapat pula mencuri perhatian publik 

terutama kaum milenial. Dari kebijakan tersebut kemudian timbul rasa 

ketertarikan dari dalam diri milenial untuk mendukung, mengkampanyekan 

bahkan ikut terlibat langsung dalam timses milenial Capres dan Cawapres 

tahun 2019 di Kota Pangkalpinang. 

Adapun bentuk-bentuk mobilisasi sumber daya oleh komunitas 

milenial di Kota Pangkalpinang pada pemilihan presiden tahun 2019 yaitu 

ada beberapa macam bentuk sumberdaya yang tersedia berupa: pertama, 

Mendayagunakan dukungan-dukungan dari tokoh politik dalam komunitas 

milenial ini berupa sebuah dukungan-dukungan simpati dari para aktor 

politik atau dukungan-dukungan dari para tokoh terkenal yang mendukung 

pemilihan presiden tahun 2019 terutama di Kota Pangkalpinang ini. 

Sebagaimana dukungan-dukungan tokoh politik dalam penelitian ini adalah 

tokoh-tokoh yang mewadahi setiap gerakan yang dilakukan oleh para 

milenial ini.  

Kedua, Mendayagunakan jaringan dan organisasi sosial merupakan 

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam komunitas tersebut untuk 

diterapkan dalam memenangkan Capres yang diusungkan. Komunitas 

milenial yang terlibat didalamnya tim sukses calon presiden dan calon wakil 
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presiden memanfaatkan dan memobilisasikan sumberdaya yang ada untuk 

perkembangan komunitas mereka dengan jaringan yang ada pada mereka. 

Ketiga, Mendayagunakan finansial dalam penelitian ini adalah adanya 

pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia itu 

untuk memotori jalannya pemilihan presiden tahun 2019 di Kota 

Pangkalpinang. 

Ada 3 elemen utama dalam teori mobilisasi sumberdaya dalam 

penelitian ini yaitu sumberdaya, motivasi, dan lingkungan politik. Pertama, 

sumberdaya yang tersedia dimanfaatkan oleh komunitas milenial untuk 

dimanfaatkan dan dikembangkan oleh komunitasnya tujuannya untuk 

tercapainya sebuah kepentingan secara bersama dalam menyukseskan dan 

memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2019 pada 

pemilihan presiden di Kota Pangkalpinang. Sumebrdaya-sumberdaya 

tersebut berupa sumberdaya moral, sumberdaya kultural, sumberdaya 

organisasi sosial, sumberdaya manusia, dan sumberdaya material. 

Kedua, motivasi. Pada komunitas milenial yang terlibat didalamnya 

tim sukses calon presiden motivasi sangat diperlukan. Apalagi kepada 

seorang pemimpin yang akan memimpin komunitasnya maka motivasi ini 

harus diberikan kepada anggota-anggotanya supaya anggota-anggotanya 

bersemangat dalam menjalankan kinerjanya dalam memenangkan dan 

menyukseskan calon presiden dan calon wakil presiden paada pemilihan 

presiden tahun 2019 di Kota Pangkalpinang. 
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Ketiga,lingkungan politik. Komunitas milenial yang terlibat 

didalamnya tim sukses calon presiden ini menggeluti lingkungan politik 

yang didasari dengan cara berpikir mereka dalam memandang kearah mana 

dan siapa yang akan memimpin negara ini. Keaktifan mereka dalam 

berorganisasi di luar lingkungan politik merupakan salah satu jalan mereka 

untuk terlibat dalam Pemilu.  

 

B. Saran 

 

Mobilisasi komunitas milenial dalam pemilu yang terlibat didalamnya 

tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2019 pada 

pemilihan presiden di Kota Pangkalpinang merupakan sebuah proses sosial 

dalam usahanya memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk 

kepentingan bersama dan untuk mengembangkan komunitasnya melalui 

jaringan-jaringan politik dan organisasi-organisasi. Dari hasil penelitian, 

maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu: 

1. Bagi komunitas milenial dalam pemilu yang terlibat didalamnya tim 

sukses calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2019 pada 

pemilihan presiden di Kota Pangkalpinang, diharapkan dapat lebih 

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mengembangkan 

komunitas milenial. Dengan dimanfaatkan secara lebih sumberdaya-

sumberdaya yang tersedia diharap dapat lebih berkembang lagi 

komunitasnya dan supaya dapat menyatukan dan memperkuat rasa 
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kebersamaan antar sesama tim sukses yang tergabung dalam komunitas 

milenial pada pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Pangkalpinang. 

2. Bagi generasi milenial secara keseluruhan di Kota Pangkalpinang harus 

lebih peduli dan beperan aktif untuk ikut terlibat dalam Pemilu. Hal ini 

bertujuan untuk memperkenalkan generasi milenial kepada penerus 

generasi milenial dalam mengembangkan sumberdaya-sumberdaya yang 

tersedia untuk tercapainya tujuan bersama. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

sumber referensi untuk melakukan penelitian yang terkait dengan 

mobilisasi sumberdaya komunitas milenial dalam Pemilu yang terlibat 

didalamnya tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden di Kota 

Pangkalpinang pada pemilihan presiden tahun 2019. 
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