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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA : Reformasi Partai dan Inklusi Anak Muda 

Pemateri :  

1. Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesia Institute. 

2. Faldo Maldini, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

3. Amul Hikmah Budiman, Ketua Banteng Muda Indonesia Kabupaten Maros. 

 

Moderator  : Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute. 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesia Institute. 

 

• Adinda membuka pemaparannya dengan pertanyaan mengapa kita harus mendorong reformasi 

kelembagaan partai politik untuk menjadi inklusif, relevan, dan responsif.  Hal tersebut dibutuhkan 

untuk merancang sebuah langkah untuk dapat melakukan perbaikan dan melakukan reformasi 

terhadap partai politik. 

• Kemudian berdasarkan data KPK pada tahun 2020 terlihat bahwa banyaknya kasus korupsi yang 

dilakukan oleh Anggota DPR dan DPRD, Gubernur, serta Bupati dan Walikota. Fakta tersebut 

merupakan faktor yang membuat menurunnya kepercayaan publik kepada partai politik. 

• Partai politik memiliki peran penting untuk menjadi tempat melahirkan pemimpin dan menjadi 

mediator antara rakyat dengan pemangku kebijakan. Sayangnya, berdasarkan data dari berbagai 

lembaga survei terlihat rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. 

• Makalah kebijakan kami fokus pada aspek internal yang memiliki beberapa permasalahan. 

Diantaranya adalah rekrutmen politik yang seringkali tidak berjalan dengan inklusif karena terdapat 

dinasti politik dalam internal partai hingga politik transaksional berupa uang mahar politik. 

Pengisian jabatan internal partai yang eksklusif membuat partai tidak memiliki ikatan yang kuat 

dengan masyarakat karena mereka lebih bergantung pada orang-orang yang memiliki kuasa di 

dalam partai politik. 

• Kemudian aspek berikutnya adalah inklusi pemuda dan perempuan. Sebenarnya kami cukup 

mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh partai politik, beberapa hal positif telah dilakukan 

seperti Pendidikan politik dan pemberdayaan organisasi sayap partai. Namun permasalahan dalam 

aspek ini masih berhubungan dengan mekanisme rekrutmen politik. Karena pemuda yang 

mendapatkan posisi di partai politik ataupun jabatan publik pun masih tidak dapat terlepas dari 

dinasti politik yang terdapat di internal partai. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya persaingan di 

internal partai politik mengakibatkan terhambatnya regenerasi politik karena semua jabatan sudah 

diatur oleh elit partai politik. 

• Aspek internal berikutnya adalah tentang keberadaan unit atau divisi penelitian. Hal tersebut 

dibutuhkan dan menjadi penting bagi partai politik untuk dapat berbicara berdasarkan data yang 
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kemudian dapat diterima oleh publik dengan mudah. Divisi ini dapat diisi oleh pemuda karena 

mereka memiliki metode komunikasi yang lebih baik dengan publik 

• Permasalahan lainnya muncul dari pendanaan partai politik. Tidak transparannya partai politik 

dalam menyampaikan sumber pendanaan dan pengeluaran yang digunakannya. Hal ini menjadi 

penting karena publik memiliki hak untuk menerima informasi terkait dengan anggaran yang 

digunakan oleh partai politik. 

• Selain aspek internal yang telah disampaikan sebelumnya, juga terdapat aspek eksternal yaitu terkait 

dengan kepercayaan publik, akuntabilitas sosial, hingga ekosistem regulasi. Mendorong keterlibatan 

masyarakat sipil yang lebih luas untuk dapat mendorong eksosistem regulasi seperti UU Partai 

politik, UU Pilkada, dan UU Pemilu. 

• Kemudian kami menawarkan lima agenda penguatan partai politik yaitu mendorong partai agar 

lebih inklusif, terutama bagi generasi muda; mendorong partai agar menjadi lebih relevan, termasuk 

ke kelompok akar rumput dan marjinal; memperkuat demokrasi internal partai; memperbaiki 

kelembagaan partai, termasuk dalam kepengurusan partai dan meningkatkan peran divisi 

penelitian; dan meningkatkan kinerja partai dalam menjalankan fungsinya. 

• Berdasarkan lima agenda tersebut, terdapat tujuh rekomendasi untuk partai politik, yaitu Membuka 

proses rekrutmen anggota yang lebih meluas, termasuk untuk generasi muda; Penguatan peran dan 

posisi kader muda melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatannya dalam hal-hal substantif di 

dalam partai politik; Memperbaiki model dan intensitas komunikasi dengan aktor demokrasi 

lainnya; Mempromosikan pesta demokrasi berdasarkan ideologi, platform, dan kode etik. Itu tidak 

harus didasarkan pada personalisasi atau kekerabatan; Penguatan internalisasi dan implementasi 

ideologi, platform, dan program partai. Memaksimalkan fungsi penelitian dan pengembangan untuk 

mendorong kebijakan berbasis data dan akuntabilitas sosial; Memperbaiki tata kelola organisasi 

partai, terutama yang menyangkut prestasi dan sistem demokrasi, pembiayaan partai yang 

transparan dan akuntabel, mengembangkan keuangan yang berkelanjutan dan penyelesaian konflik; 

dan Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi partai. 

 

Faldo Maldini, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

 

• Faldo mengawali pemaparannya dengan menjelaskan bahwa perbaikan dan reformasi partai politik 

merupakan keinginan dari banyak pihak termasuk politisi senior. Namun, dengan lahir dan 

tumbuhnya partai politik baru memunculkan beberapa permasalahan dalam mekanisme di internal 

partai politik. 

• Saya sebagai ketua DPW PSI di Sumatera Barat selalu memberikan ruang bagi keterlibatan 

perempuan sebesar tiga puluh persen dalam kepengurusan dan keterlibatan dalam pemilihan. 

Namun, kita menemukan beberapa permasalahan seperti sulitnya mencari perempuan yang mau 

terlibat aktif dalam partai. Atau masih adanya keterbatasan ruang gerak perempuan untuk dapat 

terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan partai politik. 

• PSI dibangun oleh berbagai kelompok seperti aktivis, akademisi, dan praktisi. Kemudian dalam 

merumuskan sebuah langkah tertentu, partai politik akan berkolaborasi dengan lembaga riset dan 

lembaga survei untuk dapat memiliki data yang objektif sebelum mengambil sebuah tindakan 

tertentu. 

• Salah satu yang membuat demokrasi kita memburuk adalah terkait dengan pendanaan partai politik. 

Ketika partai didorong untuk berpartisipasi secara aktif untuk melakukan pendidikan politik dan 

berpartisipasi dalam pemilu, namun partai politik sendiri pun terkendala dalam hal pendanaan. 
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Partai yang tidak diperbolehkan untuk berbisnis, hingga sulitnya mengumpulkan uang sumbangan 

dari masyarakat menjadi salah satu penghalang bagi pemuda dan perempuan untuk terlibat secara 

aktif dalam partai politik. Karena terkadang mereka akan dikalahkan oleh orang-orang yang sejak 

awal sudah memiliki modal kapital dan dengan mudah masuk ke dalam partai politik. 

• Cara untuk membangun kepemimpinan harus dimulai dari menempa anak muda di partai politik. 

Baik itu melalui pertarungan elektoral maupun melalui pengelolaan manajerial internal partai. 

Sehingga anak muda dapat benar-benar dapat memiliki pengaruh positif bagi perkembangan partai 

dan negara. Bukan melalui oligarki atau dinasti politik, namun berdasarkan kualitas yang telah 

dimiliki oleh anak muda tersebut. 

 

Amul Hikmah Budiman, Ketua Banteng Muda Indonesia Kabupaten Maros. 

 

• Amul mengawali pemaparannya dengan menjelaskan tentang bagaimana membaca peluang dan 

tantangan kaum muda dalam reformasi partai politik yang inklusif. Sejauh ini kita telah 

mendapatkan berbagai kata-kata tentang bagaimana kontribusi pemuda dalam pergerakan sejarah 

politik di Indonesia. Kemudian kita mempertanyakan tentang apa kontribusi yang dapat diberikan 

oleh anak muda hari ini kepada negara. 

• Beberapa anak muda yang saat ini berada di parlemen baik itu di nasional maupun di Sulawesi 

Selatan merupakan orang-orang yang berangkat dari pemilik modal besar, berasal dari keluarga 

yang memiliki pengaruh politik, sehingga mereka memiliki kemudahan untuk mendapatkan kursi di 

parlemen. Melihat realitas tersebut, membuat banyaknya anak muda kita berada pada posisi apati 

total terhadap politik. 

• Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemuda dalam berpartisipasi dalam politik 

berdasarkan hasil penelitian di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020. Pertama, adalah idealisme 

pemuda yang didapatkannya dari lingkungan organisasi maupun kampus. Kedua, kuasa modal dan 

relasi yang dimilikinya seperti kekuatan yang dimiliki dalam dinasti politik. Ketiga, hanya sekedar 

dijadikan alat untuk memenuhi syarat administrasi partai. Dan keempat, subordinasi 

kerja/senioritas. 

• Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh kaum muda untuk dapat terlibat secara aktif 

dalam partai politik. Pertama, fenomena menguatnya gerontokrasi. Kedua, munculnya apatisme dan 

pesimisme politik milenial. Dan ketiga, mengguritanya oligarki dan dinasti politik. 

• Bagi anak muda yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif seringkali terbentur oleh 

cost politik yang besar hingga praktik money politics yang masih terjadi pada tiap penyelenggaraan 

pemilu. Hal tersebut membuat anak muda tidak dapat bersaing dengan orang-orang yang memiliki 

modal besar. 

• Berikut terdapat beberapa rekomendasi yang saya tawarkan untuk anak muda dan politik inklusif. 

Pertama, berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses kandidasi. Kedua, membangun sebuah 

proses kandidasi yang mencerminkan representasi di internal partai politik. Kemudian yang ketiga, 

melakukan proses kandidasi yang adil, transparan, dan responsif bagi seluruh kader partai politik. 

 

 

FORUM DISKUSI   

1. Baharudin Solongi – KOMPAK 

Untuk semua pembicara: 
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Anak-anak muda yang cerdas alumni perguruan tinggi, ber-IPK tinggi, dan memiliki teknical skill yg 

bagus, hampir tidak ada yang mau masuk Parpol. lebih memilih menjadi tenaga profesional. 

Akibatnya adalah pada umumnya yang mengisi Parpol adalah anak muda yg beri-IP biasa-biasa saja 

yg kurang mampu melakukan inovasi Parpol. Gimana cara mengatasinya? 

 

2. Rifqi Rachman – The Indonesian Institute 

Untuk semua pembicara: 

Rasionalisasi seperti apa yang dapat kita tawarkan ke anak muda agar mau berpartisipasi secara 

aktif di partai politik? 

 

3. Baharudin Solongi – KOMPAK 

Untuk semua pembicara: 

Sebenarnya yang membuat Parpol kurang sehat sebenarnya salah satunya adalah pengusaha-

pengusaha yang masuk parpol. Mereka mengandalkan uang dan relasi, sehingga sulit meciptakan 

sistem politik/demokrasi yang sehat, yang benar-benar mampu mensejahterakan rakyat secara 

berkeadilan. Inilah yang mmbuat generasi muda malas berparpol. Banyak juga dari pengusaha 

tersebut yang berparpol, tidak cukup ilmunya terkait politik dan pemerintahan. Bagaimana cara 

mengatasinya? 

 

4. Andry Prasetiyo - Sleman, DIY. 

Untuk semua pembicara: 

Jika kita sudah berhasil dalam skala kecil untuk mengumpulkan anak-anak muda yang punya 

potensi, bagaimana caranya untuk mengakomodir potensi dan semangat mereka tetap terjaga? 

Seperti contohnya, mereka punya gagasan, tetapi terkendala mengaplikasikan gagasannya. Mohon 

solusinya. 

 

Tanggapan  

1. Adinda menjawab Baharudin 

Keinginan untuk masuk partai politik merupakan pilihan bebas. Sehingga dengan melihat konteks 

ekternal dan internal, maka dibutuhkan kerja sama antar berbagai sektor dan kelompok untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan. Untuk menarik anak muda agar mau berpartisipasi secara 

aktif dalam politik, maka partai harus memiliki hal yang menarik dan relevan bagi anak muda. 

Melalui hal tersebut maka anak muda yang kita kategorikan apatis bisa saja tertarik untuk masuk ke 

dalam partai politik 

2. Faldo menjawab Baharudin 

Saya melihat bahwa partai politik membutuhkan anak muda tidak hanya berdasarkan jumlah atau 

kuantitas, namun yang kita butuhkan adalah anak muda yang berkualitas. Menjadi sebuah Kesia-

siaan jika kita memiliki banyak anak muda yang menjadi anggota partai politik namun tidak memiliki 

keberanian ketika diminta untuk mengambil sebuah keputusan. Namun, yang kita butuhkan adalah 

anak muda berkualitas, tidak masalah jika jumlahnya sedikit namun menjadi lebih baik jika ia 

mampu membawa gerbong anak muda lain di belakangnya. 
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3. Amul menjawab Baharudin 

Anak muda yang memiliki IPK tinggi dan enggan masuk kedalam politik dipengaruhi oleh faktor 

rasionalitas mereka dalam melihat apa yang akan mereka dapatkan ketika bergabung dengan partai 

politik. Karena jika mereka hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak subtantif di partai politik, lebih 

baik mereka mengambil pekerjaan profesional dengan bayaran yang proporsional. Sehingga yang 

harus dibuka adalah ruang bagi anak muda untuk dapat terlibat secara aktif dalam program-program 

hingga dalam konteks pengambilan kebijakan dalam partai politik. 

 

4. Faldo menjawab Rifqi 

Rasionalisasi yang dapat diberikan adalah ketika dia telah mampu bekerja dan memikirkan orang 

lain. Melalui politik dan kekuasaan sebenarnya bisa dapat menyelesaikan banyak masalah besar 

dalam masyarakat dengan sumber daya seminimal mungkin. 

 

5. Amul menjawab Rifqi 

Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap potensi dan apa yang dimiliki 

oleh anak muda tersebut. Sehingga dapat diberikan rasionalisasi kepada anak muda bahwa mereka 

memiliki ruang untuk berkontribusi berdasarkan potensi, baik itu berdasarkan kemampuan maupun 

ide yang ditawarkan oleh anak muda tersebut. 

 

6. Adinda menjawab Rifqi 

Rasionalisasi itu akan kembali pada minat dan pilihan dari masing-masing anak muda itu sendiri. 

Karena saya percaya bahwa banyak ruang bagi anak muda untuk dapat berkiprah sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimilikinya. Termasuk pilihan untuk bergabung dan beraktivitas secara aktif di 

dalam partai politik. Hal yang penting adalah dengan memberikan ruang dan kepercayaan bagi anak 

muda untuk memberikan ide-ide segar yang mereka bawa dan bagikan untuk partai politik. 

 

7. Amul menjawab Baharuddin 

Partai politik membutuhkan bahan bakar untuk bergerak dan pengusaha dapat menjadi pihak yang 

dapat menguntungkan partai politik. Sayangnya, ketiadaan materi atau amunisi inilah yang dapat 

mengalahkan anak muda. Namun, anak muda memiliki kekayaan lainnya yaitu ide dan gagasan. 

 

8. Amul menjawab Andry Prasetiyo 

Jaga kepercayaan anak muda, dan jangan khianati dan kecewakan mereka. Berdayakanlah anak 

muda berdasarkan potensi yang mereka miliki. 

 

9. Adinda menjawab Baharuddin 

Pengusaha jangan dimusuhi, karena dalam peraturan perundang-undangan pun partai politik 

diperbolehkan untuk menerima sumbangan dari pihak luar. Namun pertanyaannya apakah partai 

politik mau bersikap transparan dalam menyampaikan sumber keuangan yang diterimanya. 

 

10. Adinda menjawab Andry Prasetiyo 

Partai politik harus mampu untuk menjadi relevan bagi anak muda. Agar mereka menjadi tertarik 

untuk berkontribusi dalam partai politik. Hal ini mungkin bukan menjadi hal yang mudah, sehingga 

disanalah kita butuh untuk melakukan kerja sama antara partai politik dengan berbagai kelompok 

lainnya. 
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11. Faldo menjawab Andry Prasetiyo 

Sejak saya bergabung dengan partai politik, saya tidak pernah mau bergabung dengan berbagai 

organisasi. Karena akan menjadi satu kesulitan tersendiri untuk memisahkan kepentingan pribadi 

maupun partai politik dengan kepentingan organisasi. Hal tersebut dapat memunculkan conflict of 

interest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

