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Lahirnya Partai Politik Baru 

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.
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Persyaratan Menjadi Peserta Pemilu

Berstatus badan
hukum sesuai dengan
Undang-Undang Partai

Politik

Memiliki kepengurusan
di seluruh Provinsi

Memiliki kepengurusan
75 persen di 

Kabupaten/Kota di 
Provinsi yang 

bersangkutan dan 50 
persen jumlah
kecamatan di 

Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan

Menyertakan 30 
persen keterwakilan

perempuan pada
kepengurusan di 

tingkat pusat



Persyaratan Menjadi Peserta Pemilu

Memiliki anggota
sekurang-kurangnya

1.000 orang atau
1/1.000 (satu perseribu) 
dari jumlah penduduk

yang dibuktikan
dengan KTA

Mempunyai kantor
tetap untuk

kepengurusan pada
tingkatan pusat, 

provinsi, dan
kabupaten/kota
sampai tahapan
terakhir Pemilu

Mengajukan nama, 
lambang, dan tanda
gambar partai politik

kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU)

Menyertakan
nomor rekening dana

kampanye Pemilu atas
nama partai politik

kepada KPU



Pertanyaan Penelitian

Melihat fakta bahwa tidak semua partai politik baru dapat menjadi peserta Pemilu, 

maka Indonesia Report Tahun 2022 melihat bagaimana kesiapan partai politik baru

dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu.

Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana persiapan Partai Gelora dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi

peserta Pemilu? 

2. Bagaimana persiapan Partai Gelora jika nantinya dinyatakan sebagai peserta

Pemilu dalam menghadapi Pemilu tahun 2024? 



Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam

penelitian kualitatif, terdapat teori dan data, di mana teori dan data

berkaitan satu dengan lainnya. Data dan teori yang diperoleh

kemudian diliteraturkan, diinvetarisir, dikualifikasikan, kemudian

permasalahan digambarkan dengan fakta- fakta yang ada dan

disusun dalam sebuah tulisan (Neumann, 2014).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua

cara, yaitu dengan studi literatur maupun dokumen, serta

wawancara mendalam.



Partai Gelora Menjadi Objek Penelitian

Penulis mengambil objek penelitian partai

politik baru, yaitu Partai Gelora.

Pemilihan Partai Gelora sebagai objek

penelitian dikarenakan Partai Gelora

menjadi partai politik baru dengan

popularitas dan elektabilitas tertinggi

berdasarkan survei Litbang Kompas pada

bulan Juni tahun 2022 dan hasil survei

Indopol pada Januari 2022. 

35

65
55

45



Kerangka Penelitian 

Persiapan Partai Politik 
Menjadi Peserta Pemilu 

Persiapan Partai Politik 
Menghadapi Pemilu 

Serentak Tahun 2024 

1 2



Persiapan Partai Gelora Untuk Menjadi 
Peserta Pemilu Tahun 2024 01



Gelora Bukan PKS

Mahfuz Siddik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora

mengakui bahwa beberapa pengurus partai

Gelora memang berasal dari PKS. Oleh karena itu, 

menjadi sebuah kewajaran jika terdapat

kemiripan antara PKS dengan Partai Gelora. 

Namun, Mahfuz Siddik mengatakan bahwa tetap

terdapat perbedaan antara PKS dan Partai

Gelora, yaitu Partai Gelora mengusung pancasila, 

bukan partai Islam (Kompas.com, 05/04/2022).  
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“Partai Gelora ini lahir dari masa krisis ya, pandemi. 

Pandemi mengajak kita aktif dalam kerangka

digital ya. Oleh karena itu, kita memanfaatkan

sarana digital untuk memaksimalkan rekrutmen. 

kita membuat Gelora Apps. Melalui itu, kita

menyebarkan ke seluruh masyarakat. Tujuannya

adalah untuk memudahkan.” 

(Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 

Oktober 2022).

Gelora Apps 



Modal Menjadi Tantangan
Salah satu persyaratan yang diamanatkan oleh UU Pemilu adalah pembentukan kantor
partai politik, dan hal ini tentu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. 

Solusi: 

● Partai Gelora Provinsi DIY terbantu dengan adanya bantuan pendanaan dari
anggota partai yang memiliki pertambangan dan perkebunan atau mereka yang 
memiliki bisnis (Zuhrif, Ketua Partai Gelora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

● Membangun kesadaran bagi setiap kader untuk mampu mendanai keperluan-
keperluan dari kepartaian. Walaupun ada sedikit banyak yang disupply dari para 
pimpinan maupun pendiri partai (Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai
Gelora)



SIPOL Juga Menjadi Tantangan

“SIPOL menjadi salah satu kendala juga. Terdapat beberapa persoalan

teknis. Tapi pada dasarnya, SIPOL ini bagus dan efisien. Hanya

masalahnya sistemnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.” 

(Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal

Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022).



Junef Ismaliyanto mengatakan bahwa peraturan terkait hanya partai politik

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

tahun 2019 yang akan diverifikasi faktual, merupakan peraturan yang tidak adil.
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Proses Seleksi Bakal Calon Anggota
Legislatif Partai Gelora

Pengurus
Partai Gelora

memprioritaskan
pengurus untuk

maju menjadi
calon anggota

legislatif. 

Rekomendasi 
Sebagai partai

baru, Partai Gelora
memperbolehkan
pengurus untuk

memberikan
rekomendasi

Umum 
Sebagai partai 

baru, Partai Gelora 
membuka 

kesempatan pada 
masyarakat umum 

untuk menjadi 
Caleg



Junef Ismaliyanto

“Seperti yang pernah disampaikan oleh ketua umum, kami 
tidak melulu merekrut bintang. Tapi justru kami berharap

menjadi partai yang melahirkan bintang.”



Kesimpulan
1. Partai Gelora sudah sangat siap untuk menjadi peserta Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. 

Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya semua persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  



Kesimpulan

5. Partai Gelora saat ini masih fokus dalam proses verifikasi. Meski demikian, Partai Gelora memiliki
tiga jalur untuk menjadi bakal calon anggota legislatif, yaitu jalur pengurus, jalur rekomendasi, 
dan jalur umum. Dari ketiga jalur tersebut, Partai Gelora baru membuka satu jalur, yaitu jalur
pengurus. Berdasarkan ketiga jalur tersebut, maka model seleksi bakal calon anggota legislatif
Partai Gelora dapat dikatakan inklusif, karena memperbolehkan siapa saja untuk menjadi bakal
calon anggota legislatif dari Partai Gelora. 

6. Terkait penyeleksi dalam seleksi calon anggota legislatif, Partai Gelora saat ini tengah
membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH) dan Badan
Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gelora. Terkait hal tersebut, maka model selectorate dalam
proses seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Gelora masuk ke dalam kategori eksklusif, 
karena penyeleksinya adalah beberapa elit Partai Gelora. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki
model seleksi appointment system, karena tidak melakukan pemungutan suara pendahuluan di 
internal partai politik. 

7. Model seleksi calon anggota legisatif Partai Gelora masih memiliki model yang umum digunakan
oleh partai-partai lain di Indonesia. 



Rekomendasi 

• 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. 
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