
77 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, kiranya peneliti dapat 

menyimpulkan mengenai Pemilu Dalam Sejarah Nasional Indonesia 1955-2004 

sebagai berikut : 

A. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, sebenarnya rakyat 

Indonesia telah menuntut untuk dilakukannya pemilihan umum segera 

dilaksanakan tetapi setelah melalui beberapa permasalahan akhirnya 

pemilu diselenggarakan untuk yang pertama kalinya pada tahun 1955. 

Pemilu ini tentunya sangat menarik perhatian karena pemilu ini 

merupakan pemilu pertama yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia dan 

kemudian pemilu ini tergolong pemilu yang sangat demokratis karena 

diikuti oleh banyak partai politik yang menandakan adanya kebebasan 

berpolitik, rakyat menggunakan hak pilihnya dan ikut berpartisipasi 

pada pemilihan umum.  

B. Pemilihan umum pada masa Orde Baru yang menandakan era baru 

Bangsa Indonesia melakukan pemilihan umum sebanyak 6 kali yaitu 

antara tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dari setiap pemilihan 

umum tersebut Golkar berhasil melakukan pemilu sebanyak 5 tahun 

sekali tetapi tidak untuk tahun 1977 karena berbagai permasalahan 

yang dihadapi. Meskipun dilakukan 5 tahun sekali pemilu pada masa 
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Orde Baru bukanlah menjadi tolak ukur demokrasi, pemilu pada masa 

Orde Baru dilakukan atas dasar sentralisasi lembaga-lembaganya dan 

lembaga-lembaga pemerintahan tersebut juga membantu 

memenangkan Golkar sebagai partai politik milik pemerintah 

C. Sejak reformasi dikumandangkan di Indonesia sudah dua kali 

dilakukan pemilihan umum yaitu tahun 1999 dan 2004 Pada masa 

reformasi ini konsep politik jauh berbeda dengan masa Orde Baru 

karena Reformasi lebih menekankan pada kehidupan yang demokratis 

dengan memberi kebebasan yang seluas-luasnya pada setiap 

masyarakat. Sehingga dalam waktu yang singkat muncul partai politik 

yang jumlahnya sangat banyak dengan beragam tujuan dan asas partai, 

basis massa yang mencerminkan komplektivitas kehidupan bangsa 

Indonesia yang sebenarnya terdiri dari beragam perbedaan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan dan penelitian dalam pembahasan, maka peneliti 

coba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut : 

A. Pada Pemilihan Umum yang akan datang supaya dapat belajar dari 

pengalaman-pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya agar kekurang 

dan hal-hal teknis lainnya dapat diperbaiki agar tercapai cita-cita pemilu 

yang Langsung, Bebas, Umum, Jujur dan Adil 
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B. Agar pemerintah meningkatkan partisipasi pemilih dan menyadarkan 

bahwa pemilihan politik adalah hal yang harus diikuti oleh rakyat 

Indonesia karena menyangkut masa depan Bangsa. 

C. Pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang agar sesuai dengan 

koridor Undang-Undang Dasar serta peraturan-peraturan yang berlaku, 

kemudian berkurangnya black campaign serta Money politic. 

 

 


