
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa:  

1. Partai politik pada dasarnya merupakan sarana penghubung (intermediary) antara 

masyarakat dan negara. Sehingga, apabila ada hal yang menjadi pertentangan atau 

kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah  maka dapat dijembatani oleh partai 

politik. Demikian juga Partai Golkar memiliki peranan yang sangat penting dalam 

institusi (kelembagaan) sosial yang terorganisasi, sehingga keberadaan partai Golkar 

berusaha untuk memproleh serta menggunakan dan mempertahankan kekuasaan 

politiknya supaya dapat mempengaruhi kebijakan umum (mengikat masyarakat) dalam 

memberi perubahan pada sistem politik di Kabupaten Langkat serta dalam kehidupan 

masyarakat. 

2. Peranan Partai Golkar dalam memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan 

publik membawa dampak yang positif kepada masyarakat, dimana partai Golkar selalu 

mengupayakan kepentingan rakyatnya misalnya dalam pengajuan dana pembangunan, 

sarang wallet yang harus disampaikan kepada pemerintah. 

3. Terwujudnya aspirasi masyarakat merupakan harapan bagi Partai Golkar, sehingga 

kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan merupakan untuk kepentingan masyarakat. 

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar adalah mengusulkan dana untuk 

pembangunan jalan.  

4. Keterlibatan Partai Golkar dalam memberikan pengaruh seperti pengawasan dan motivasi 

dalam pelaksanaan kebijakan publik, merupakan membantu Pemerintah dalam 



mengingatkan tugasnya, sehingga Pemerintah tidak lalai akan tugas maupun janjinya 

kepada masyarakat. Dalam arti Partai Golkar ikut mengkontrol kinerja Pemerintah  dalam 

memberikan dan menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah. Pertama, sikap kritis 

disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai Golkar yang terdapat dalam lembaga 

legislatif. Kedua, partai Golkar dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui 

jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan debat publik tentang kebijakan 

pemerintah, dan dapat juga dilakukan melalui dialog dengan media massa untuk 

pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik. 

B. Saran  

Adapun harapan untuk Partai Golkar yang ada di Kabupaten Langkat adalah: 

1. Harapan untuk Partai Golkar yang ada di kabupaten Langkat adalah diharapkan setiap 

kebijakan yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi, baik kebijakan dalam 

perbaikan jalan maupun perbaikan jembatan dalam bentuk pembanguan- 

pembangunan. 

2. Dengan kehadiran Partai Golkar diharapkan mampu membawa dampak yang positif 

dan membawa perubahan bagi masyarakat di Kabupaten Langkat, dan bukan hanya 

memanfaatkan rakyat untuk mengejar kekuasaan belaka atau mencari jabatan saja. 

3. Partai Golkar juga harus mampu menjadi jalan penghubung antara masyarakat dengan 

pemerintah di Kabupaten Langkat. 

4. Dengan adanya keterlibatan Partai Golkar sebagai penyalur aspirasi masyarakat 

diharapkan harus memiliki sikap yang kritis terhadap menghadapi kebijakan- 

kebijakan yang ada di Kabupaten Langkat. 


