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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa: 1) 

Eksistensi Partai Bulan Bintang jika dilihat dari kontestasi pada pemilu 1999-

2014 selalu mengalami penurunan suara yang signifikan. Perolehan suaranya 

belum pernah melampaui 3%, akibatnya dalam dua pemilu terakhir tidak lolos 

Parliamentary Threshold. Begitu juga perolehan suaranya di Lampung. 2) 

Adapun penyebabnya adalah; a) lemahnya pelembagaan partai dalam tubuh 

PBB adalah faktor utama yang menjadi penyebab kemerosotan suara yang 

dialami PBB dalam pemilu tahun 2014 terutama di Lampung. Lemahnya 

pelembagaan PBB terlihat dari adanya friksi-friksi yang terjadi antar fraksi di 

internal PBB yang menunjukkan lemahnya dimensi kesisteman dalam tubuh 

PBB. Akibat konflik internal dan dualisme dalam tubuh partai, maka persiapan 

yang dilakukan untuk pemilu 2014 pun menjadi berantakan, dan pengurus 

tidak dapat mengelola organisasi partai dengan baik. Hal ini diperparah dengan 

banyaknya pengurus dan simpatisan yang pindah ke partai lain. Dalam kasus 

internal tersebut memperlihatkan kelemahan pelembagaan partai PBB dalam 

bentuk dimensi koherensi (Coherence). Kelemahan tersebut juga berdampak 

kepada kemorosotan suara partai, karna mesin-mesin partai tidak bekerja 

untuk mendapatkan simpati masyarakat. b) PBB tidak mempunyai kelompok 
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populis tertentu (Popular Bases) sehingga pada saat pemilu perolehan 

suaranya cenderung tidak stabil. c) Tidak berjalannya kaderisasi dalam tubuh 

PBB sehingga tidak menjamin caleg memperoleh suara. d) Lemahnya dari sisi 

pendanaan partai juga salah satu faktor yang paling krusial sehingga 

mengakibatkan kader-kader di daerah sulit menjalankan agenda yang sudah 

direncanakan dalam rangka memperkenalkan partai pada masyarakat. 

B. Saran 

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah 

sebagai berikut :  

1. Sebaiknya PBB mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Partai ini 

adalah Partai Islam Moderat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

keanekaragaman. Dengan begitu dugaan yang selama ini dialamatkan 

kepada PBB sebagai Partai Islam Radikal itu tidak benar. Sehingga 

persepsi publik menjadi jelas. Bagaimanapun juga ini penting guna 

menarik Pemilih dari berbagai kalangan dan latar belakang keagamaan 

yang berbeda.   

2. Diharapkan PBB untuk mencalonkan ulama dari kalangan mana saja 

yang benar-benar punya integritas tinggi guna mengembalikan 

kepercayaan rakyat tentang sosok pemimpin yang benar-benar 

melindungi dan mengayomi.   

3. Dari sisi Pelembagaan, adapun persoalan yang menyangkut masalah 

Partai sebaiknya diselesaikan secara Internal. 


