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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

1. Simpulan Umum 

Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam 

proses bangsa yang menganut sistem multipartai seperti bangsa Indonesia. 

Terjadinya proses koalisi antara PKB dengan PDI-P tidak terlepas dari adanya 

hubungan “take and give” hubungan saling memberi dan menerima atau sering 

disebut dengan istilah simbiosis mutualisme diantara kedua partai. Proses 

pembentukan koalisi antara PKB dengan PDI-P berisikan serangkaian negosiasi 

diantara elit partai, salah satu persoalan yang dibicarakan adalah power sharing. 

elit partai membicarakan apa yang mereka berikan kepada koalisi dan apa yang 

akan mereka terima. Koalisi yang terjadi antara PKB dengan PDI-P lebih 

didasarkan pada policy-based coalition, yaitu koalisi berdasarkan kepada tujuan 

kebijakan yang hendak direalisasi (policy seeking), hal ini dikarenakan kedua 

partai politik ingin berusaha semaksimal mungkin merealisasikan berbagai 

kepentingan baik dari segi organisasi partai maupun dari elit partai sendiri.  

2. Simpulan khusus 

a. Bagi sebuah negara yang menganut sistem multipartai seperti Negara 

Indonesia, sangat jarang ada partai yang mampu meraih jumlah suara yang 

dominan, hal inilah yang menyebabkan partai politik melakukan koalisi untuk 

memenuhi persentase jumlah kursi sebagai salah satu syarat agar dapat 

mendaftarkan calon Presiden. Hal inilah yang terjadi pada koalisi PKB 

dengan PDI-P pada pemilihan presiden, didasari atas kurangnya perolehan 

suara yang dimiliki oleh PDI-P sebagai partai peserta pemilu untuk 
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mengusung calon Presiden sehingga PDI-P melakukan koalisi dengan 

beberapa partai diantaranya adalah PKB.  

b. Figur calon Presiden yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan 

dengan calon kandidat lainnya merupakan salah satu faktor terjadinya koalisi 

antara PDI-P dengan PKB. Terjadinya koalisi juga didasri atas faktor 

kesamaan garis perjuangan partai yang terbuka dan inklusif dalam 

melaksanakan cita-cita partai, itu ditunjukkan dengan semangat dan rasa 

kebangsaan dalam mengembangkan kebijakan yang pro rakyat.  

c. Masalah yang dihadapi oleh partai PKB dan PDI-P dalam melakukan koalisi 

untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden adalah kendala teknis 

seperti komunikasi politik yang belum terbangun secara stabil antara elit 

parpol masing masing. Hal ini dikarenakan masih ada hal-hal yang terbentur 

nilai dan prinsip partai politik tersebut.  

d. Hal penting untuk membangun komunikasi politik sebagai salah satu upaya 

untuk mengatasi benturan kepentingan dan konflik internal dalam koalisi 

PDI-P dan PKB adalah peran elit partai politik sebagai salah satu unsur 

penting dalam dinamika berdemokrasi. Elit Partai politik berfungsi untuk 

mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang 

berkonflik. menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan 

pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam 

musyarawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian 

berupa keputusan politik. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

1. Bagi Partai Politik 
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Dengan penelitian ini berdampak terhadap partai politik (parpol) kedepan 

dalam menentukan pola koalisi mereka, sehingga parpol mempunyai gambaran 

yang jelas mengenai strategi dalam melakukan koalisi dan tidak terjebak terhadap 

koalisi yang hanya bersifat pragmatisme atau koalisi jangka pendek. Partai politik 

harus bisa mempertimbangan hal-hal penting dalam berkoalisi. Seperti koalisi 

yang terjalin dalam pelaksanaan pemilihan Presiden (pilpres) harus dilaksanakan 

dalam kontrak koalisi yang permanent. Etika politik harus dikedapankan dalam 

pembentukan koalisi tersebut, setiap parpol harus mengutamakan kepentingan 

organisasi dibandingkan kepentingan elit. Adanya koalisi yang permanent maka 

gabungan partai politik tersebut dapat berkontribusi dalam mendukung 

pelaksanaan program-program kerja baik jangkan pendek maupun jangka panjang 

dari visi dan misi yang diusung oleh partai koalisi.  

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian kembali, penelitian ini bisa menjadi literature dan masukan terhadap 

peneliti sehingga diharapkan lebih memahami secara mendalam tentang koalisi 

partai politik yang terjadi di Indonesia. Sehingga peneliti diharapkan kembali 

untuk melakukan studi dan penelitian lanjutan sehingga dapat menghasilkan 

informasi dan pengetahuan mendalam bagi masyarakat secara umum terkait 

pentingnya koalisi Partai Politik. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini sangat penting terhadap mahasiswa sebagai agen pembaharu 

sehingga mahasiswa mampu berperan dalam perubahan masyarakat ke arah yang 

lebih baik. Bukan hanya kebutuhan dalam bidang akademik, namun kebutuhan 

keterampilan dalam berorganisasi di dalam masyarakat sendiri sangatlah penting. 

Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang proses 
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koalisi partai politik dalam pemilihan Presiden, sehingga menjadi stimulus yang 

baik terhadap generasi muda seperti mahasiswa untuk memahami secara 

mendalam tentang situasi politik yang sedang terjadi dalam kehidupan kenegaraan 

Indonesia dan tidak menjadi mahasiswa yang apatis terhadap sitiuasi politik 

Bangsa. 

4. Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

Mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kalangan yang 

dianggap memiliki pengetahuan politik lebih dari mahasiswa lainnya sangat 

memerlukan pemahaman tentang koalisi politik. Oleh karena itu, mahasiswa 

jurusan Pendidikan Kewarganegaraan ini harus lebih menelaah dan mendalami 

koalisi partai politik tersebut, baik dalam bidang akademik maupun dalam 

organisasi sehingga dapat menjadikan mahasiswa lulusan Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan ini sebagai pionir ke arah perubahan yang lebih baik dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai upaya untuk 

mendukung program akademis, organisasi kemahasiswaan jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan harus mampu menyelenggarakan pendidikan politik dan bagi 

mahasiswa PKn diluar agenda rutin organisasi yang hanya diselenggarakan 

kepada mahasiswa baru jurusan. 

5. Bagi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah keilmuan 

khususnya rumpun ilmu politik yang dapat digunakan oleh Jurusan PKn sebagai 

sebagai bahan kajian dalam menentukan kebijakan terhadap pengembangan 

keilmuan program studi khususnya yang berkaitan dengan keilmuan politik. 

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pemilik laboratorium demokrasi 

sudah seharusnya mendukung dan mengarahkan mahasiswa jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk lebih melek terhadap keberlangsungan situasi politik 
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kenegaraan sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa. Hal tersebut bukan 

hanya mendukung bidang akademik mahasiswa jurusan PKn namun yang paling 

sebagai bekal dalam hidup bermasyarakat baik sebagai lulusan Pendidikan 

Kewarganegaraan yang berkualitas sebagai guru PKn dan juga sebagai warga 

negara yang peduli terhadap negaranya (to be good citizenship).  

 


