BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan keterangan dan analisis yang telah dilakukan pada babbab sebelumnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Gerakan Angkatan 1966 dilatar belakangi adanya peristiwa G30S 1965,
dengan PKI sebagai penggerak menurut versi pemerintahan Orde Baru.
2. Dengan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk provokasi saat
itu, maka mereka berhasil memancing dan menimbulkan suasana yang
memungkinkan terjadinya perubahan kekuasaan.
3. Keberhasilan

gerakan

Angkatan

1966

dalam

mencapai

tujuannya

meruntuhkan kekuasaan rezim Orde lama akan sulit tercapai tanpa adanya
kerjasama dengan pihak militer.
4. Lahirnya konsep Tritura dilatarbelakangi tiga masalah, yaitu :


Pengaruh PKI yang berlindung di bawah kekuasaan Soekarno yang
mencoba mendominasi politik dengan berbagai cara, termasuk
menindas gerakan mahasiswa anti-PKIseperti KAMI dan menciptakan
tragedy berdarah dalam peristiwa G30S. karena itu mahasiswa
menuntut pembubaran PKI.



Kabinet pemerintah Soekarno melibatkan banyak tokoh pro PKI yang
justru sedang terlibat konflik dengan mahasiswa dan militer. Karena
itu mahasiswa menuntut pembubaran dan perombakan kabinet.



Keadaan ekonomi yang memburuk dan berakibat peningkatan harga
barang yang melambung, serta tingginya inflasi akibat krisis ekonomi.
Langkah Soekarno dengan memangkas nilai mata uang rupiah dan
menaikkan harga BBM yang alasannya bertujan untuk menekan
inflansi saat itu justru berakibat semakin parah. Harga-harga barang
melonjak dan tidak terjangkau. Karena itu mahasiswa menuntut agar
pemerintah segera menurunkan harga..

5. Pembersihan PKI dan Ormas-ormasnya dilakukan mahasiswa dan ormasormas anti PKI dengan dukungan TNI-AD. Dengan wilayah pembersihan
meliputi instansi pemerintahan, sekolah, TNI, Kampus, dan lingkungan
masyaarakat.
6. Banyaknya aksi-aksi secara tidak terkendali yang dilakukan masyarakat anti
PKI terhadap masyarakat yang dituduh sebagai anggota PKI yang dibunuh
secara kejam. Serta terjadinya pembantaian massal yang dilakukan masyarakat
bersama dengan TNI-AD.
7. Dengan berlangsungnya pemerintahan Orde Baru, maka PKI dan ormasormasnya ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

B. Saran
Saran-saran yang dapat di ajukan dari peneliti adalah :
1. Kita harus hargai perjuangan para terdahulu kita untuk menjaga kesatuan
dan persatuan bangsa. Dan saatnya kita membayarnya dengan membangun
bangsa ini ke arah yang lebih baik.
2. Kita harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Karena bangsa ini milik semua
suku, agama dan ras. Untuk itu mari kita bangun bangsa ini demi
kemakmuran rakyat
3. Untuk pemuda yang merasakan kejadian menjadi kewajiban untuk
kembali mempertahankan kenangan masa lampau untuk mereka yang mati
dan tidak akan dapat bangkit kembali, serta kenangan ini untuk generasi
penerus bangsa.
4. Diharapkan agar para sejarawan lebih banyak lagi menulis tentang sejarah
gerakan mahasiswa di Medan khususnya pada tahun 1966.

