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Penetapan pano.Bila saba,ai asas tung,al (1985) bagi orsos
pol (PPP. Golkar dan POI) dapat dipandan, merupokan ba,ian dari 
upaya pemerintah untuk men.embanlkan dan menyehatkan kehidupan 
demokrasi panoaail.. Dalam tataran de~ikian. perbedaan sistem 
nila1 atau ideolog1 van. aemula ada dalam diri or.oapol~ melebur 
manjadi satu ideolo_i s paneaaila, Seeara makro, katiia parpol 
harUB berperi1aku aeauai tuntutan ni1ai-n11.1 politik pancasila, 
Dan .eeara mikro, program-program kaapanye mereka pun harus 
menoerminkan ni1ai-nilai saba,aimana ada dalam paneaBila. 

Akibat penyeBuaian demikian, diasums!kan ~enimbulkan peruba
han atau per,eseran program dan isu kampanye, khuBusnya bagi PPP ~ 
oan PDI. hal in1 terasa pada kampanye pemilu lSS7} saat ketiga 
orsospo1 telah berasaskan paneaaila. Artinya, pemerintah mengha
rapkan tidak ada 1agi pengguanaan egama (Ia1aa) atau Nasionalisme 
dan Demokrasi ••bagai jar,on atau untuk kepentin,an po1itik 
selama kampanye. Tujuan pen.lit!an 1ni ada dua~ pertama menj.1as
kan kemunikinan adanya per•••eran pro.ram dan lau kanpanye pemilu
PPP •• telah pen.tapan panea.il••eb.,.i •••• t~n,••l. Kedua 1 

moubandln,kan pro,ram kampanyo pemilu PPP tahun 1982 dan 1987 
,una menentukan ada tidaknya per,eaeran pre,ram kampanye itu. 

Sumber data penelitisn in1 mendasarkan pada analisis berita~ 
berita ka~pany. pe»ilu pp~ lewat 3 aurat kabar (Kompas. Herdeka 
dan Pelita). Subjek kaupanyo yan. diteliti Doliputi program
pro'ram kanpanye PPP di bidane polit1k~ .kono~i dan sosial bu
day., yang kemudian pro_ram pemilu tahun 1982 dibandingkan 
dengan program pamilu tahun 1987. Dari proses perbandingan 1n1 
akhirnya diketahui bahwa penetapan panessiia saba,ai as as tun,
gel tidak menimbulkan pergoseran program p.mulu PPP di dua peri 
ode pemi1u di atas. Justru yang berubah ad.lah pols perilaku juru 
kampany. yang tidak 1ag1 men.,unakan jar,en-jar,on .,sma dalam 
berka~panye. Program-program kaapsnye m.njad! kerina dan cende
rung merupakan penggulan,an dari program sebelumnys. Greget 
ideololinya pun pudar, karena tidak ada ls,i kekhasan yang bis8 
dijadikan alternatif pe~ubahan politik. 
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