
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan di analisa, maka

penulis menarik kesimpulan adalah BEM UIN Suska Riau memberikan opini

bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Suska Riau  tidak selalu

mengikuti perkembangan sosialisasi politik yang dilakukan bakal calon Gubernur

Riau melalui media internet (facebook dan twitter) karena, BEM UIN Suska Riau

lebih banyak memantau dan mengikuti sosialisasi politik bakal calon Gubernur

Riau melalui media lain seperti surat kabar atau mengikuti secara langsung.

Namun, pada saat online mereka cukup antusias untuk mengetahui perkembangan

politik akan tetapi tidak selalu melalui jejaring melainkan melalui situs-situs lain

seperti blog. Hal ini dikarenakan BEM UIN Suska Riau menganggap penting

adanya sosialisasi politik yang dilakukan bakal calon Gubernur Riau melalui

media internet (facebook dan twitter). Selain itu BEM melakukan diskusi

mengenai sosialisasi politik baik dalam resmi atau sekedar melakukan diskusi

bersama teman-teman BEM lainnya. Namun, terkadang mereka juga melakukan

diskusi tidak hanya di lingkungan BEM UIN Suska saja akan tetapi juga di luar

lingkungan kampus seperti melakukan diskusi bersama BEM Universitas lain

mengenai bakal calon Gubernur Riau yang akan maju dipemilihan. Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Suska Riau menjadikan sosialisasi politik yang

dilakukan bakal calon Gubernur Riau di Media internet (facebook dan twitter)



sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan selain media lainnya. BEM UIN

Suska Riau juga menyampaikan opininya dalam bentuk tulisan maupun lisan,

opini yang disampaikan BEM UIN Suska Riau terkait mengenai harapan-harapan

terhadap bakal calon Gubernur Riau periode 2013-2018 yang disampaikan tulisan

dan terkadang juga melalui lisan berupa aksi atau sekedar memberikan argument

di media online yang tidak untuk dipublikasikan.

B. Saran

1. Dalam aktivitasnya Mahasiswa anggota BEM UIN Suska Riau tetap

mengemukakan opini atau pendapat yang membangun.

2. Opini yang disampaikan melalui aksi diharapkan tidak bersifat anarkis dan

tetap pada koridor yang seharusnya.

3. Disarankan dapat memanfaatkan media seperti media internet sebagai

tempat untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi.

4. Tetap pertahankan nilai-nilai demokrasi


