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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 :  Kesiapan Partai Politik Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024  

Pemateri :  

1.       Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute 
2.       Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 
3.       Dea Tunggaesti, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

 

Moderator  : Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum  

 

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

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

PEMBAHASAN 

Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik   

 Lahirnya partai politik baru tidak menjamin bahwa partai politik tersebut mampu menjadi peserta 

Pemilu. Berkaca pada Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) 

menyatakan bahwa terdapat tujuh partai politik yang tidak lolos seleksi administrasi. 

 Salah satu persyaratan yang diamanatkan oleh UU Pemilu adalah pembentukan kantor partai politik, 

dan hal ini tentu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit 

 Partai Gelora tidak memiliki hambatan yang berarti dalam proses pendaftaran menjadi peserta 

Pemilu. Hanya terdapat beberapa permasalahan yang umum dijumpai oleh partai politik, seperti 

pendanaan dan rekrutmen anggota. Selain itu, Partai Gelora juga sedikit memiliki kendala teknis 

ketika menggunakan SIPOL. 

 Partai Gelora telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu terkait menempatkan 

perempuan di struktur kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Partai Gelora di tingkat pusat juga 

telah menginstruksikan di kepada pengurus di tingkat daerah untuk memperhatikan keterwakilan 

perempuan dalam pembentukan struktur. Lebih lanjut, Partai Gelora juga tidak memiliki hambatan 

ataupun kesulitan dalam menempatkan perempuan dalam struktur kepengurusan. 

 Partai Gelora membuat sebuah terobosan baru terkait rekrutmen keanggotaan dengan membuat 

Gelora Apps. Tujuan dari adanya aplikasi tersebut adalah untuk memudahkan Partai Gelora dalam 

melakukan proses rekrutmen keanggotaan 
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 Ahmad menyampaikan beberap rekomendasi yaitu, bagi Partai Gelora, sebagai sebuah partai politik 

baru, penting untuk mencoba model seleksi calon anggota legislatif yang berbeda dengan model 

seleksi yang umumnya digunakan oleh partai politik di Indonesia. 

 Penting pula bagi Partai Gelora untuk terus mengembangkan dan mensosialisasikan Gelora Apps. 

 Penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih periode 2024-2029 

untuk mengkaji kembali UU Pemilu, khususnya terkait persyaratan verifikasi faktual hanya untuk 

partai politik baru dan juga partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen di Pemilu 

sebelumnya. 

 KPU perlu untuk mengevaluasi SIPOL. Pasalnya, tujuan utama SIPOL adalah untuk memudahkan partai 

politik dalam hal administrasi. Namun pada kenyataannya, SIPOL menjadi persoalan tersendiri bagi 

partai politik. 

 

Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 

 Pertama-tama kami bersyukur Partai Gelora telah diumumkan sebagai peserta pemilu.  

 Walaupun masih waspada terkait jadwal, yang kita ketahui bersama hal ini yang kan memberatkan 

partai-partai politik terutama kami yang baru ini.  

 Saya melihat ada tiga tantangan yang dihadapi partai politik menuju Pemilu 2024. Tantangan pertama, 

instrumen territorial. Hal ini sangat penting, misalnya adalah bagaimana membangun organisasi 

sampai tingkat terbawah. Kedua, adalah menaikkan popularitas partai. Persoalan ketiga adalah 

perekrutan bakal calon legislatif (bacaleg). Kami memprioritaskan para pengurus daftar menjadi 

bacaleg. Selain itu, kami juga melakukan rekrutmen terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi 

anggota legislatif dari Partai Gelora. Saat ini, pendaftaran bacaleg menjadi penting untuk kami.  

 Partai Gelora menargetkan melampaui ambang batas 4 persen.  

 

Dea Tunggaesti, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

 

 Tantanganya adalah bagaimana pembenahan struktur partai. Akan tetapi ada hikmahnya karena kami 

akhirnya mendapatkan melihat kekuatan dan kelemahan kita. Indonesia memiliki geografis yang 

sangat luas. Oleh karena itu, kami sadar hal ini menjadi tantangan yang riil bagi kami.  

 Selanjutnya, kendala lain yaitu belum adanya satu suara aturan yang merata dalam penggunaan Video 

Call yang mengecek beberapa anggota untuk verifikasi faktual.  

 Selain itu, akses internet yang belum merata. Ini juga menjadi tantangan bagi kami dalam tahap 

verifikasi factual.  
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 Kemudian, tantangan berikutnya adalah penggunaan metode sampling Krecjie Morgan. Turunan 

sampling juga membutuhkan pembelajaran baru, hal ini menjadi hambatan bagi kami.  

 

FORUM DISKUSI   

 

Pertanyaan Mohammad Ali.   

 Bagaimana Dukungan Pemerintah dan seluruh Partai Peserta Pemilu Memetakan Potensi konflik 

menjelang sejumlah tahapan krusial seperti pendaftaran calon, masa kampanye, dan pemungutan 

suara perlu diwaspadai agar situasi daerah terjaga tetap kondusif.    

 KPU menyebutkan ada beberapa poin sebagai acuan suksesnya penyelenggaraan pemilu, salah 

satunya yakni soal partisipasi semua elemen, tidak hanya partisipasi pemilih saja.   Partisipasi menjadi 

kuncinya. Apalagi KPU RI ingin mewujudkan pemilu yang partisipatif. Oleh karena itu, KPU mengajak 

semua pihak dengan penuh kesadaran menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.perlu 

dilakukan saat ini adalah perbaikan implementasi dari SKB Tersebut.  

Pernyataan Arfianto Purbolaksono 

 Berdasarkan hasil jajak pendapat TII periode Desember 2022, terdapat gap antara pemilih, khususnya 

anak muda dengan partai politik. Anak muda membutuhkan informasi terkait profil partai dan 

kandidat  

 Di sisi lain, terdapat juga persoalan sosialisasi kepemiluan yang dilakukan oleh KPU/ KPUD. Banyak 

responden yang tidak mengetahui informasi tentang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.  

Pernyataan Benni 

 Pemilu merupakan persaingan modal politik dan modal logistic 

 Kebutuhan akan saksi di tiap TPS sangat penting.  

 

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

