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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Pada elektoral Pemilihan Presiden 2019, PKS Muda Asahan berperan aktif 

dalam menumbuhkan partiipasi politik generasi Millenial di Kecamatan Kota 

Kisaran Timur. Peran ini dapat dilihat dari program-program yang mereka bentuk 

untuk mempengaruhi generasi Millenial ikut aktif dalam kegiatan pemungutan 

suara dan pengawasan, kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, dan 

menjadi wadah millenial untuk dapat berkomunikasi dengan pejabat publik.  

Beberapa program yang dibentuk untuk menarik minat generasi Millenial di setiap 

kegiatan mempertimbangkan ke-4 segmen pengembangan generasi millenial 

yaitu; (1) Pariotik dapat dilihat contoh pada program Cadas Ah (Cakap-Cakap 

dengan Penguasaha); (2) Buddy dapat dilihat contoh pada program memanah dan 

outbond; (3) Fighter dapat dilihat pada contoh program kemah dakwah, dan (4) 

Star dapat dilihat pada contoh program flashmob dan gerakan menutup aurat. 

Serta pemanfaatan media sosial yang dikemas secara kreatif sebagai tempat 

promosi PKS Muda Asahan, semakin menunjukkan peran besar PKS Muda 

Asahan untuk menumbuhkan partisipasi politik generasi Millenial di wilayah 

Kecamatan Kota Kisaran Timur. Namun demikian, PKS Muda Asahan masih 

membentuk diskusi politik pada lingkup internal saja belum kepada lingkup 

eksternal. Hambatan ini terjadi akibat dari stigma masyarakat umum tentang 

kedekatan PKS Muda Asahan dengan salah satu partai politik. Stigma ini tentu 

muncul akibat dari citra buruk partai dimasyarakat yang dianggap tidak peduli 
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kepada rakyat dan hanya mementingkan kekuasaan. Oleh karena itu rakyat tidak 

ingin bekerjasama dengan hal-hal yang berhubungan dengan partai. 

5.2 Saran 

1. PKS Muda Asahan harus lebih aktif melakukan kegiatan diskusi politik 

dengan melibatkan generasi millenial diluar internal PKS Muda Asahan 

agar tujuan PKS Muda Asahan mencerdaskan dan meningkatkan 

partisipasi millenial dalam dunia politik tercapai. 

2. PKS Muda Asahan menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti 

organisasi-organisasi keagamaan dan komunitas sosial disekitar 

lingkungan Kecamatan Kota Kisaran Timur untuk mendukung kegiatan 

yang dilaksanakan oleh PKS Muda Asahan dan untuk menghindari 

perspektif negatif dari masyarakat tentang PKS Muda Asahan. Serta 

memperkenalkan PKS Muda Asahan tidak hanya kepada Millenial tetapi 

kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. 

 

 


