
KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan atas Kedudukan Partai 
Politik di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Baru de
ngan beberapa aspeknya, sampailah kini pada kesimpulan 
atas pembahasan skripsi ini dan dalam bab terakhir ini 
akan disampaikan pula beberapa saran guna dijadikan bahan 
pertimbangan untuk melihat permasakahan kepartaian di In- 
do nesia*.

1. Penetapan asas tunggal Pancasila dan perubahan 
orentasi partai politik dari orentasi ideologi ke Orentasi 
progam, nantinya akan mampu menciptakan kestabilan politik 
dan berjalannya mekanisme kepemimpinan secara normal dan 
stabil, dengan demikian kedudukan partai politik secara 
juridis formal mempunyai landasan yang kuat.

Untuk raencapai hal tersebut disarankan perlunya pe
ningkatan jalur komunikasi politik dengan infra struktur, 
dengan meningkatkan peranan partai politik dan bersama-sa- 
ma infra struktur melakukan evaluasi sehingga nantinya ke
bijaksanaan politik tersebut bisa diterima semua pihak,ba- 
ik supra struktur maupun infra struktur.

2.Dengan telah ditetapkannya Pancasila sebagai sa
tu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, dan tidak adanya pembedaan antara ketiga 
orgamisasi kekuatan sosial politik baik kedudukan, hale ma
upun kewajibannya, maka sudah tidak ada lagi pengkotak-ko- 
takan ideologi/masyarakat dan terjaminnya mekanisme demokra- 
si secara sehat dan mekanisme kepemimpinan..
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Agar keadaan tersebut bisa tercapai disarankan agar 
ABRI dan Pemerintah tidak memihak pada salah satu kekuatan. 
sosial politik, dan pemberian kebebasan bagi segala lapis- 
an masyarakat untuk menentukan pilihannya, terutama bagi 
pegawai negeri sipil, dalam hal ini Golkar sebagai kekuat- 
an sosial politik dengan kedewasaan dan kepercayaan diri 
harus melepaskan ketergantungannya pada birokrasi.

5. Sistem mylti partai dalam kehidupan kepartaian 
di Indonesia mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, 
hal demikian terjadi karena sistem multi partai tidak se- 
suai ddngan budaya politik bangsa Indonesia pada waktu., itu 
sebab situasi politik yang ada pada suatu waktu tertentu 
akan mempengaruhi kehidupan politik yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari penyebab 
ketidakstabilan tersebut, ketidakstabilan politik/pemerinv- 
tahan sangat ditentukan oleh tingkat kompetitif dan anta- 
gonisme antar partai-partai politik yang ada. Untuk menga
tasi hal tersebut perlu diciptakan sistem kepartaian yang 
berdasarkan konsesus, yakni kesamaan sikap dalam memandang 
persoalan, sehingga nantinya sistem ini mampu membentuk pe
merintahan yang etabil.

4. Kalau ditinjau, kebijaksanaan-kebijaksanaan po
litik pemerintah pada masa pemerintahan 0rd6 Baru, teryata 
ada portalian yang erat antara satu kebijaksanaan dengan 
kebijaksanaan berikutnya, yakni diarahkan pada pembentukan 
format baru di bidang politik, yang diharapkan akan sesuai 
dengan budaya politik bangsa Indonesia.
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Agar supaya format politik baru tersebut dapat di- 
terima semua kekuatan sosial politik yang ada, maka disa- 
rankan perlunya dialog antara Pemerintah dengan unsur-un- 
sur dalam sistem politik untuk menghindari kesan pemaksa- 
an«
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