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Abstrak  

Pelaksanaan desentralisasi akan berhasil dicapai jika dalam proses penentuan kepala daerah tidak dalam 
bayang-bayang elite politik nasional. Secara lebih luas, ini tidak memberikan kesempatan bagi orang-
orang di kota Medan untuk secara bebas menentukan pemimpin masa depannya. Pada tingkat tertentu, 
proses semacam ini akan menghancurkan demokratisasi regional. Oleh karena itu, masalah yang akan 
dikaji adalah bagaimana pengaruh sentralisasi kebijakan partai politik dalam kaitannya dengan 
pemilihan dan penetapan calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik, perlu kita diskusikan 
terlebih dahulu apa penyebab implementasi langsung pemilihan kepala daerah dan bagaimana peran 
partai politik dalam merekrut calon kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah yang telah mengalami 
pergeseran dari pemilihan tidak langsung di DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat memiliki 
konsekuensi konstruktif untuk demokrasi dan konsep kedaulatan rakyat dalam konteks pemilihan dan 
peran partai politik yang sangat strategis karena mampu mengusung calon kepala daerah menjadi calon 
kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah mengalami ambivalensi konseptual, dan juga partai politik 
memiliki pengaruh yang dominan terhadap pemilih pemula pada pemilihan walikota Medan Tahun 2020. 
Kata Kunci: Partisipasi; Pemilih; Pemula; Walikota; Medan; 
 

Abstract  
The implementation of decentralization will be successful if the process of determining regional heads is not 
in the shadow of the national political elite. More broadly, this did not provide an opportunity for people in 
the city of Medan to freely determine their future leader. At some level, such a process would destroy regional 
democratization. Therefore, the problem to be examined is how the influence of the centralization of 
political party policies in relation to the election and determination of regional head candidates carried out 
by political parties, we need to discuss in advance what causes the direct implementation of regional head 
elections and how the role of political parties in recruiting candidates. District head. The research method 
used is normative legal research. The results show that the regional head elections that have undergone a 
shift from indirect elections in the DPRD to direct elections by the people have constructive consequences for 
democracy and the concept of people's sovereignty in the context of elections and the role of political parties 
which are very strategic because they are able to carry regional head candidates to become head candidates. 
regions in regional head elections experience conceptual ambivalence, and also political parties have a 
dominant influence on first-time voters in the 2020 Medan mayoral election. 
Keywords: Participation; Voters; Beginners; Mayor; Medan; 
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PENDAHULUAN  
Dalam rangka mewujudkan kehidupan 

bernegara dan tata pemerintahan yang 
senantiasa berlandaskan hukum, maka 
diperlukan penyelenggaraan pembangunan 
hukum nasional yang berlangsung berdasarkan 
sistem perundang-undangan nasional yang 
terencana, terpadu, dan berkelanjutan 
berdasarkan Pancasila dan UndangUndang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.(Sihombing & Srining Widati, 2020) 

Agenda pemilihan kepala daerah 
(pilkada) yang di laksanakan secara langsung di 
mulai sejak 1 Juni 2005 yang sampai pada 
kurun waktu 2020 sudah ribuan pilkada yang 
telah dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan 
pilkada ini sebagaimana dengan pelaksanaan 
pemilihan umum (pemilu) pastinya tidak 
terlepas dari pengaruh dan intervensi partai 
politik dalam setiap aspek, baik dalam proses 
pra-pilkada, pilkada (on going), dan pasca-
pilkada. 

Meskipun demikian, realitas politik pada 
era reformasi menunjukan adanya penurunan 
kepercayaan (kredibilitas) masyarakat 
terhadap partai politik. Partai politik seakan 
gagal dalam memahami fungsi dan tujuan 
esensialnya. Sehingga partai politik tidak 
memiliki peran startegis dalam pembangunan 
kehidupan yang demokratis. Dilain hal, proses 
institusionalisasi yang kurang baik juga 
menjadikan partai politik gagal dalam 
memposisikan dirinya sebagai institusi publik. 

Secara lebih khusus, kebijakan 
sentralistik partai politik memberikan 
sumbangsih yang besar terhadap hancurnya 
tatanan demokrasi di internal partai politik. 
Penetapan calon kepala daerah dalam 
kandidasi pilkada menunjukan realitas yang 
tidak demokratis dimana kewenangan 
pengambilan keputusan hanya terpusat di 
tataran puncak pengurus partai nasional 
(Sholikin, 2017). Yang bahkan apabila pengurus 
daerah melakukan penolakan terhadap 
kebijakan yang kerapkali tidak di ambil 
berdasarkan musyawarah tersebut, akan 
berujung pemecatan. Yang pada tataran lebih 
kompleks akan menghasilkan konflik internal 
partai atau bahkan sampai merebak keluar 
tatanan masyarakat. 

Jika dilihat dalam pendekatan sejarah, 
kekuasaan orde baru yang sangat sentralistik 
memberikan jejak politik lokal yang dapat 
dibagi kedalam dua hal: (i) kendali politik lokal 

yang dipimpin elit yang merupakan kolaborasi 
nasional dan daerah atau (ii) munculnya orang-
orang kuat di daerah. Yang sesungguhnya 
pemerintahan demokratis oleh rakyat lokal 
tidak benar-benar tercapai. 

Eksistensi pemerintahan daerah 
memberikan implikasi terhadap adanya 
pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat 
lokal untuk menghantarkan pemimpin-
pemimpin di daerah-daerah, sebagai wujud 
demokrasi maka pilkada juga dilakukan secara 
langsung. Menurut data dari KPU Kota Medan 
(KPU Medan, 2020) pada pilkada serentak 
tahun 2020, Berdasarkan Surat Keputusan 
Nomor 790/PL.02.3-Kpt/1271/KPU-
Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 
menetapkan Muhammad Bobby Afif Nasution-
Aulia Rachman dan Akhyar Nasution- Salman 
Alfarisi sebagai pasangan calon (paslon) wali 
kota dan wakil wali kota Medan 2020. 

Intervensi dari partai politik memiliki 
pengaruh yang dominan terhadap pemilih 
pemula, sebab pemilih pemula kerap menjadi 
sasaran strategis bagi pasangan calon yang 
hendak maju sebagai kepala daerah, melalui 
penelitian ini, maka penulis akan mengurai 
berkaitan dengan relevansi antara pengaruh 
partai politik bagi pendidikan politik pemilih 
pemula pada pemilihan walikota kota medan 
tahun 2020. 

 
METODE PENELITIAN  

Sifat penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif-analitis yang mengarah kepada jenis 
penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk mendapatkan data primer. 
Sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari hasil penelitian di lokasi 
penelitian, sedangkan data sekunder terdiri 
dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian 
ini dilakukan dalam proses pemilihan kepala 
daerah di Kota Medan. Maka dari itu, penelitian 
ini dilakukan di Kota Medan sebagai lokasi 
untuk mendapatkan data primer penelitian. 
Untuk memperoleh bahan hukum yang 
diperlukan dalam penelitian ini, maka 
digunakan tehnik pengumpulan data dengan 
penelitian lapangan (field research) dan 
penelitian kepustakaan (library research). 
Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan 
analisis data yang dipergunakan adalah 
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pendekatan kualitatif terhadap data primer dan 
data sekunder (Ali, 2009). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
Pengaruh Partai Politik Dalam Pemilihan 
Walikota Medan Tahun 2020 

Di Indonesia, keberadaan partai politik 
dilandaskan pada konstitusi yang tertulis 
didalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang 
menentukan, “Setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat.” Yang secara teori 
menggambarkan prinsip-pinsip kemerdekaan 
berpendapat (freedom of expression), prinsip 
berorganisasi (freedom of association), dan 
prinsip berkumpul (freedom of assembly). Yang 
juga harus memainkan peran dinamika 
perjuangan dan kepentingan dari konstituen 
yang diwakilinya dalam mewarnai kebijakan 
dalam kehidupan bernegara (Asshiddiqie, 
2007). 

Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp 
dalam Government and Politics Wesyern Europe, 
derajat kelembagaan partai politik dalam 
sistem demokrasi sangat tergantung pada tiga 
parameter, yaitu (i) its age, organisasi tumbuh 
dan berkembang dipengaruhi oleh waktu yang 
akan menghasilkan pelembagaan tradisi 
organisasi, meskipun tidak selamanya 
memberikan pengaruh karena ada organisasi 
yang cukup tua dari segi usia namun tidak 
memiliki pelembagaan tradisi yang baik. 
Contohnya dengan adanya “personalized” 
organisasi. (ii) the depersonalization of 
organization, pergantian kepemimpinan kerap 
kali mengalami gangguan demokrasi, terutama 
ketika pergantian kepemimpinan dari pendiri 
partai politik kepada kepemimpinan yang baru. 
(iii) organizational differentiation, yang dilihat 
dari bagaimana organisasi bersangkutan 
mengorganisasikan diri sebagai instrument 
untuk memobilisasi dukungan konstituenya 
(Yves Meny dan Andrew Knapp, 1998). 

Padahal seharusnya, perkembangan 
otonomi daerah dan desentralisasi politik juga 
dibarengi dengan otonomi daerah dari sistem 
partai politik, yang dimana menghapuskan 
kekuasaan otonom pusat dan sifat dependen 
daerah terhadap pusat. Sebagaimana Harry 
Mulya Zein (HM Harry Mulya Zein, 2020) 
memaparkan pentingnya desentralisasi partai 
politik sebagai berikut: 

Desentralisasi partai politik sangat 
penting, memberikan kewenangan secara 
otonom kepada pengurus DPD dan DPC untuk 
menentukan calon kepala daerah yang diusung 
bisa menghambat proses politik transaksional. 
Yang patut diperhatikan juga adalah otonomi 
fiskal partai politik daerah bertujuan agar 
partai politik tingkat lokal memiliki kemanirian 
finansial dalam menggerakan roda organisasi. 
Terakhir, meningkatkan kekuatan masyarakat 
sipil untuk membuat program dan platform 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Untuk menjawab pertanyaan esensial 
terkait bagaimana pengaruh sentralisasi 
kebijakan partai politik dalam kaitanya 
dengan pemilihan dan penetapan calon kepala 
daerah yang diusung partai politik, perlu 
kitanya membahas terlebih dahulu terkait hal 
apa yang menjadi penyebab pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah secara langsung dan 
bagaimana peran  partai  politik dalam 
melakukan rekrutmen calon kepala daerah. 

Kedua variabel ini akan membantu  
untuk  memberikan  jawaban (HM Harry Mulya 
Zein, 2020)  bagaimana  pengaruh  kebijakan  
partai politik yang sangat sentralistik di 
pengurus pusat partai bahkan berada di tangan 
sosok ketua umum partai yang karismatik 
mempengaruhi kandidasi pemilihan kepala 
daerah dan juga pada taraf tertentu akan 
mempengaruhi kondisi internal partai politik di 
daerah. 

Partai politik dilihat dari fungsinya 
menurut Miriam Budiardjo dapat dilihat dari 
beberapa cara, yaitu sebagai (i) sarana 
komunikasi politik, yang digunakan sebagai 
pemeran dalam upaya mengartikulasikan 
kepentingan (political interests) yang 
terkadang tersembunyi di dalam masyarakat, 
(ii) sosialisasi politik (political socialization) 
yang bereperan dalam melakukan sosialisasi 
politik terkait ide, visi, dan kebijakan strategis 
yang juga untuk mendapatkan umpan balik 
(feedback) kebijakan strategis, (iii) sarana 
rekrutmen politik (political recruitment) yang 
digunakan untuk menjadi kendaraan yang sah 
menyeleksi kader-kader pemimpin negara 
dalam jenjang-jenjang dan posisi-posisi 
tertentu, (iv) pengatur konflik (conflict 
management) yang berperan dalam melakukan 
manajemen polarisasi kepentingan partai 
politik dalam menawarkan ideologi, program 
dan alternatif kebijakan yang kerap kali 
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memiliki disparitas antara satu dengan yang 
lainya (Budiardjo, 2000). 

Tujuan umum Partai Politik adalah:  
(a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945,  

(b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia  

(c) mengembangkan kehidupan demokrasi 
berdasarkan Pancasila dengan menjunjung 
tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; dan  

(d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat Indonesia.  

Selain dari pada itu, terdapat tujuan 
khusus Partai Politik, yaitu: 
(a) meningkatkan partisipasi politik anggota 

dan masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan politik dan 
pemerintahan,  

(b) memperjuangkan cita-cita Partai Politik 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara; dan  

(c) membangun etika dan budaya politik 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Dan tujuan-
tujuan tersebut harus diwujudkan secara 
konstitusional. 

Pelaksanaan pilkada langsung juga tidak 
terlepas dari faktor-faktor pendukung 
pelaksanaanya, yaitu: pertama, sistem 
pemilihan melalui DPRD menimbulkan ketidak 
stabilan pemerintahan yang dimana terdapat 
kemungkinan DPRD memberhentikan kepala 
daerah, kedua, dengan adanya pilkada langsung 
dapat melibatkan rakyat untuk dapat berperan 
dalam menentukan pemimpin daerah, ketiga, 
hasil pemilihan diharapkan lebih terbuka dan 
objektif (Ikodar, 2005). 

Demokrasi pada kehidupan bernegara 
pada saat ini menjadi suatu kebutuhan yang di 
presentasikan sebagai pelindung segala hak 
manusia. Dalam tataran teori dan praktik 
kenegaraan pun mengiringi tumbuh kembang 
demokrasi di berbagai belahan dunia. Joseph A 
Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi 
merupakan suatu perencanaan institusi untuk 
mencapai keputusan politik dimana individu 
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan 
cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat 
(Krisna, 2003). Secara sederhana, democracy is 
government from the people, by the people, and 
for the people (Jurdi, 2019). Artinya, individu 

memiliki andil penuh dalam arena proses 
demokrasi di suatu negara. 

Jimly Asshidiqqie mengatakan bahwa 
partai politik memiliki kedudukan (status) dan 
peran (role) yang sentral dalam setiap sistem 
demokrasi. Partai politik sebagai pilar 
demokrasi memainkan peran penghubung 
antara pemerintah negara (state) dengan 
warga negara (citizens). Selanjutnya, 
Schattscheider menyatakan “Political parties 
created democracy” yang artinya partai 
politiklah yang membentuk demokrasi, bukan 
sebaliknya. Hal ini yang menjadikan partai 
politik sebagai pilar demokrasi yang sangat 
penting untuk diperkuat derajat 
kelembagaanya (the degree of 
institutionalization) dalam sistem politik yang 
demokratis, karena akan menentukan kualitas 
demokrasi kehidupan politik suatu negara 
(Asshiddiqie, 2007). 

Pilkada secara langsung yang dimulai 
pada tahun 2005 menggunakan instrumen 
hukum UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang kemudian 
mengalami perubahan melalui UU No. 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah dan kedua 
melalui UU No. 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah. Namun, 
selanjutnya telah dirubah melalui UU No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
telah diubah dua kali melalui UU No. 2 Tahun 
2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. 

Jika ditelisik lebih jauh kebelakang, 
melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah, proses pemilihan 
kepala daerah dilakukan oleh DPRD yang 
dimana penentu utama calon yang menjadi 
kepala daerah adalah Menteri Dalam Negeri, 
Golkar, TNI dan restu presiden. Hal ini 
menunjukan bahwa proses pemilihan kepala 
daerah sangat parsial dan sentralistik. 
Kemudian melalui UU No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki 
peran utama untuk memilih kepala daerah. 
Yang seiring berjalanya waktu, hal tersebut 
malah memberikan dampak yang juga kurang 
baik bagi demokrasi, seperti timbulnya politik 
uang. Yang kemudian di ubah kewenagan 
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memilih kepala daerah dari DPRD kepada 
rakyat secara langsung melalui UU No. 32 
Tahun 2004 untuk pilkada pertama kali di 
tahun 2005. 

Meskipun kewenangan pemilihan sudah 
di geser kepada rakyat yang secara teori hal ini 
memberikan dampak signifikan bagi 
konstruksi demokrasi substansial di Indonesia. 
Namun, bayang-bayang institusi partai politik 
masih saja menjadi momok yang menakutkan 
dalam setiap proses pemilihan kepala daerah. 
Salah satunya dapat dilihat melalui proses 
kandidasi calon kepala daerah dimana partai 
politik memiliki peran yang sangat sental dalam 
menentukan pasangan calon kepala daerah. 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan 
bahwa partai politik merupakan satu-satunya 
institusi yang bisa mengajukan pasangan calon 
kepala daerah. Pada periode pilkada langsung 
tahun 2005-2008 sebelum terjadinya 
perubahan UU No. 32 Tahun 2004, partai politik 
memiliki kuasa yang sangat istimewa. Dalam 
artian partai politik memiliki hak mutlak 
mengajukan pasangan calon dalam kontestasi 
pilkada, berbeda dengan institusi lainya. Jika 
pasangan calon ingin berkompetisi di dalam 
pilkada, maka pintunya hanya melalui partai 
politik. 

Pola atau kerangka pelembagaan 
pencalonan kepala daerah menggunakan party 
system dikarenakan orang yang ingin 
mencalonkan sebagai kepala daerah harus 
melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada 
Pasal 59 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 yang 
menyatakan bahwa peserta pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah adalah 
pasangan calon yang diusulkan secara 
berpasangan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik.  

Syamsuddin Haris (2014) menjelaskan 
bahwa seluruh proses pencalonan pilkada yang 
berlangsung dilembaga partai cenderung 
mengabaikan urgensi akses publik. Masyarakat 
cenderung tidak mengetahui secara transparan 
proses seleksi calon oleh partai politik maupun 
gabungan partai politik. Lebih lanjut, pilkada 
langsung meskipun sudah memberikan 
pergeseran-konstruktif dari yang sebelumnya 
kekuasaan berada di tangan DPRD menjadi 
kekuasaan rakyat. Namun pada praktiknya 
banyak ditemukan kepincangan demokrasi 
dimana terdapat banyak kekecewaan publik 
terhadap kualitas proses elektoral pilkada. Hal 
ini disebabkan oleh elit partai dan sponsor 

politik yang memegang kendali seluruh proses 
elektoral yang pada akhirnya menggerus peran 
masyarakat luas selaku pemegang kedaulatan, 
yang pada akhirnya para pemilih ini menjadi 
kelompok yang sangat marjinal dalam proses 
kandidasi. 

Atas hasil dari berbagai dinamika politik 
yang ada, melalui UU No. 12 Tahun 2008, 
dilakukan upaya pengurangan monopoli partai 
dimana norma di dalam undang-undang 
tersebut adanya partisipasi bagi kandidat yang 
akan menerapkan melalui jalur independen 
atau individu dalam pilkada langsung. Buchler 
percaya perubahan ini adalah inovasi politik 
yang cenderung lebih kompetitif. 

 Pratikno juga menambahkan bahwa 
ketentuan ini akan memberikan dampak yang 
konstruktif pula bagi internal partai politik, 
dimana jalur independen secara tidak langsung 
akan menggugah partai politik untuk 
menyiapkan kader yang memiliki figur terbaik 
untuk bersaing di dalam kontestasi politik 
(Pratikno, 2007). 

Lebih lanjut, jika kita lihat Pasal 42 ayat 5 
dan 6 UU No. 10 Tahun 2016, pasangan calon 
kepala daerah harus diusulkan pengurus 
daerah partai untuk mendapatkan 
rekomendasi dari pengurus pusat partai. Yang 
merupakan suatu syarakt mutlak untuk 
mengajukan pendaftaran sebagai calon 
gubernur, bupati ataupun walikota. 

Disini dapat kita lihat, cita desentralisasi-
otonomi di daerah tidak berjalan lurus dengan 
konfigurasi pengambil kebijakan pada tubuh 
partai politik itu sendiri. Dengan Bahasa 
sederhana kita dapat mengatakan, sentralisasi 
di kritik tapi masih di budidayakan di tubuh 
partai politk yang pada hakikatnya menjadi 
pilar demokrasi. 

Dalam konteks kandidasi pemilihan 
kepala daerah, peran partai politik lebih kepada 
peran penyediaan legitimasi pencalonan. Peran 
ini cenderung dipresentasikan dengan “beli 
perahu” atau mungkin lebih kompatibel jika 
menggunakan istilah “sewa perahu” yang 
menjadi rahasia umum bahwa membeli 
formalitas partai sebagai tiket pencalonan. 
Yang secara destruktif ini dimanfaatkan elit 
politik sebagai ajang bisnis dengan memasang 
tarif tertentu bagi kandidat yang akan menaiki 
perahu tersebut. Tidak dapat dipungkiri, 
Robert Michels pernah menyatakan bahwa 
partai politik juga seperti organisasi pada 
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umunya, yang selalu melahirkan dominasi yang 
bersifat oligarkis (Robert Michels, 1984). 

Ridho Imawan Hanafi (2014) 
menyatakan bahwa catatan lain dapat dilihat 
bahwa dalam proses pencalonan, inisiatif 
kandidasi timbul dari pasangan calon yang 
merasa memiliki kapabilitas atau finansial yang 
memadai ketimbang dari segi inisiatif partai. 
Hal ini dapat dikecualikan jika pada daerah atau 
partai tertentu memang sudah memiliki kader 
yang siap bertarung. Hal ini menggambarkan 
bahwa pilkada langsung memberikan tugas 
yang tidak mudah bagi partai politik untuk 
melakukan revitalisasi peran demokrasi 
substansial ketimbang hanya menjadi sekadar 
perahu. 

Selain dari pada itu, isu sentralisasi dan 
desentralisasi kewenangan di internal partai 
politik juga memiliki peran startegis. 
Mekanisme terkait kewenangan besar kepada 
daerah untuk memilih calon atau malah 
kewenangan itu berada di struktur partai 
politik pusat menyimpan dampak masing-
masing bagi setiap partai politik. Jika pilihan 
partai politik ada di sisi desentralisasi, maka 
pengurus pusat tidak dapat mengontrol 
pemilihan kandidat dan akan membuka ruang 
terpilihnya calon yang tidak berpotensial 
menang. Dan jika pilihan berada di sisi 
sentralisasi partai, maka tidak akan 
memberikan dampak (Nyarwi, 2007). Tidak 
sampai disitu, proses seleksi yang sentralistik 
dan elitis akan menimbulkan konflik. Hal ini 
disebabkan adanya disparitas pilihan calon 
antara pengurus daerah dan pengurus pusat 
partai. Meskipun hal ini dapat diselesaikan 
melalui mekanisme di internal partai, namun 
tidak jarang persoalan ini akan menghasilkan 
dampak yang kurang baik bagi partai itu 
sendiri, dimana akan terbangun konflik antara 
pusat dan daerah. 

Cross dan Bottomore mengutarakan 
beberapa poin mengenai rekrutmen politik (i) 
menunjukan lokus kekuasaan partai politik 
yang sebenarnya, (ii) menunjukan proses 
sirkulasi elit politik di partai, (iii) dikarenakan 
rekrutmen menjadi posisi sentral, dimana hal 
tersebut akan menjelaskan tipe partai politik. 
Dengan mengidentifikasi tipe kepartaian, maka 
kita akan mampu menjelaskan problem yang 
terjadi di partai tersebut (Hendra, 2019). 

Pentingnya fungsi rekrutmen juga 
dikemukakakn oleh Katz dan Crotty  dimana 
partai politik memiliki tiga fungsi yaitu fungsi 

sosial, fungsi perekrutan, fungsi seleksi calon. 
Dalam konteks ini, fungsi perekrutan dalam 
agenda kandidasi pemimpin baik di daerah 
maupunj di level nasional membicarakan hal-
hal seperti Pertama, siapa yang memenuhi 
syarat dalam sertifikasi perekrutan. Kedua, 
membahas siapa yang mencalonkan. Ketiga, 
membahas tentang siapa yang dicalonkan. 
Keempat, tentang konsekuensi rekrutmen. 
Yang melalui fungsi ini partai politik memiliki 
peran startegis untuk menyiapkan pemimpin 
bermutu yang siap masuk ke arena 
pertarungan pemilihan. Sedangkan menurut 
Barbara Geddes, terdapat empat model 
rekrutmen politik yang dapat dilakukan oleh 
partai politik yaitu: (i) partisanship, dengan 
mempertimbangkan loyalitas dan sedikit 
mengabaikan kompetensi, (ii) meritocratic, 
rekrutmen dari calon yang berkompeten (iii) 
compartmentalization, rekrutmen dengan 
mendasarkan pada pengangkatan meritrokasi 
informal, (iv) survival, rekrutmen dengan 
prinsip balas jasa (Crotty, 2014). 

Menurut Rahat dan Hazan 
mengklasifikasikan metode seleksi calon 
didasarkan pada kriteria selektorat, 
pencalonan, desentralisasi, dan voting versus 
penunjukan. Menurut Norris dan Lowenduski 
proses penentuan keputusan memiliki dua 
dimensi terkait dengan kekuasaan partai yang 
disebarkan yaitu terpusat atau regional dan 
bagaimana formalisasi keputusan di buat yaitu 
formal atau informal. Pada dimensi kedua ini, 
terdapat beberapa model, yakni (i) informal-
terpusat, mekanisme konstitusional dengan 
kombinasi patronse kepemimpinan dimana 
peran anggota terbatas dan hanya melayani 
fungsi simbolis negosiasi antara fraksi informal 
daerah, untuk menunjuk kandidat terbaik, (3) 
informal lokal memutuskan prosedur 
perekrutan umum yang rawan terhadap 
kelompok kecil, (4) centralization formal, dan 
Dewan Pusat Partai memiliki kekuatan 
konstitusional untuk memutuskan kandidat, 
(5) daerah secara formal, tapi masih memiliki 
kewenangan formal (Crotty, 2014). 

Pola seleksi kandidat dan pengambilan 
keputusan kandidat untuk kepala daerah 
tergantung pada peran pemimpin partai dalam 
pemilihan kandidat, yang pada tahap 
berikutnya dipengaruhi oleh faktor lain. 
Menurut Labolo dan Ilham, masa depan partai-
partai politik dan pemilu dalam konteks 
Indonesia menghadapi tiga masalah, yaitu 
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menyusutnya ideologi partai, kekurangan 
pendanaan, dan stagnasi pekerjaan politik. 
Masalah ini lebih atau kurang disebabkan oleh 
penguatan kepribadian dari pemimpin partai 
yang cenderung berpusat dalam pengambilan 
keputusan (Labolo, 2015). 

Namun, permasalahan organisasi partai 
politik juga memiliki masalah kelembagaan 
sendiri, yang pada taraf tertentu akan berakibat 
pada pengambilan kebijakan partai. Yves Meny 
dan Andrew Knap menyebutkan tingkat 
kelembagaan partai politik dalam sistem 
demokrasi tergantung pada tiga parameter, 
yaitu (i) its age, dimana jika semakin tua 
usianya, maka ide dan nilai partai akan semakin 
terlembagakan (institutionalized) (ii) the 
depersonalization of organization, dimana 
seiring berjalanya waktu kepentingan pribadi 
akan tergerus oleh dinamika di internal 
oragnisasi dan (iii) organizational 
differentiation. 

Interaksi internal partai dapat dilihat 
melalui aturan formal. Berdasarkan UU No. 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik yang 
biasanya struktur terdiri dari: 
(1) pimpinan tertinggi partai politik di tingkat 

nasional dengan nama yang lazim 
digunakan Dewan Pembina, Majelis 
Pembangunan, Dewan Penasehat, Dewan 
Kehormatan, atau Majelis Syuro,  

(2) Dewan Pimpinan Pusat Partai di nasional, 
yang terdiri dari Ketua Umum, Sekjend, 
Bendahara Umum dengan keterwakilan 
setidaknya 30% perempuan, (iii) Dewan 
Pimpinan Daerah di Provinsi serta 
kepengurusan partai ditingkat daerah 
setidaknya 60 persen dari jumlah provinsi, 
(iv) Dewan Pimpinan Cabang di 
kabupaten/kota dengan setidaknya 
terpenuhi 60% jumlah provinsi di daerah. 
Yang selanjutnya terdapat (v) Pimpinan 
Anak Cabang dan (vi) Ranting sampai di 
pelosok desa. Struktur yang mengakar 
sampai ke “akar-rumput” menjadi sarana 
penting bagi proses rekrutmen dan 
kaderisasi partai yang memang berjenjang 
dan memiliki proses tersendiri di tiap 
tingkatanya. 

Meskipun demikian, struktur dan 
kelembagaan partai tetap memiliki warna 
tersendiri berdasarkan aturan internal partai 
yang tertian di dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai itu 

sendiri. Pada umumnya, kepemimpinan harian 
berada di tangan Ketua Umum, meskipun 
dalam pengambilan keputusan strategis berada 
di pimpinan tertinggi partai seperti Dewan 
Pembina. Meskipun dalam kondisi tertentu hal 
tersebut sedikit mengalami anomali. Dimana 
jika di dalam partai terdapat satu figure yang 
karismatik, maka pengambilan keputusan 
sedikit banyak akan dipengaruhi sosok 
tersebut. 

Menurut Siti Witianti dan Hendra 
terdapat beberapa faktor yang dapat 
mendorong tubuh partai politik melakukan 
sentralisasi kebijakan secara khusus terhadap 
penentuan calon kepala daerah. Pertama, 
diakibatkan dari sistem pembentukan struktur 
partai yang bersifat top down. Yang pada taraf 
tertentu hal ini akan menimbulkan 
ketergantungan kepada figur. Kedua, partai 
belum memiliki institusionalisasi yang baik. 
Scott Mainwaring menyatakan terdapat empat 
dimensi ketika partai sudah 
terinstitusionalisasi dengan baik, (i) terdapat 
pola kompetisi partai yang stabil, (ii) partai 
memiliki hubungan keterkaitan yang kuat 
dengan masyarakat di level akar-rumput, (iii) 
adanya legitimasi dari rakyat bahwa partai 
politik adalah hal yang esensial dalam negara 
demokrasi, (iv) dari segi struktur kepartaian, 
prosedur dan rutinitas, partai memiliki agenda 
yang jelas, serta tergambarnya proses 
pergantian kepemimpinan di tubuh partai 
tanpa konflik. Ketiga, kualitas institusionalisasi 
partai yang dilihat dari aspek internal-
eksternal dan aspek struktural-attitudinal. 
Lebih lanjut, Yves Meny dan Andrew Knapp 
menggunakan kriteria depersonalisasi 
organisasi sebagai tolak ukur pelembagaan 
partai politik. Keempat, adalah faktor 
pragmatisme dimana pastinya partai politik 
memiliki kepentingan untuk menang dalam 
pilkada, yang pastinya akan fokus kepada 
pertimbangan elektabilitas dan peluang 
menang bagi pasangan calon. 

Kecenderungan partai politik melakukan 
penjaringan cenderung pragmatis dan tidak 
bisa dihindarkan lahirnya perpecahan di 
internal partai politik, hal ini bisa disebabkan 
oleh direkrutnya calon yang memiliki potensi 
menang besar meskipun bukan kader dari 
partai politik tersebut. Menurut Rahat dan 
Hazan, terdapat dua sistem seleksi kandidat. 
Pertama, secara inklusif (terbuka) dimana 
setiap orang secara terbuka dapat mendaftar 
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dengan beberapa syarat ringan (eligible) tanpa 
ada syarat menjadi kader partai atau bahkan 
kesamaan warna ideologi.  

Konteks pemilihan kepala daerah 
langsung yang dilaksanakan serentak di 
beberapa wilayah di Indonesia, Kota Medan 
yang notabene nya adalah salah satu dari kota 
besar di Indonesia juga turut serta untuk 
mengikuti pesta rakyat daerah untuk memilih 
calon kepala daerah dalam hal ini Walikota dan 
Wakil Walikota Medan yang akan dilaksanakan 
di tahun 2020 ini. Jika dilihat dari kondisi 
yuridis-normatif pengaturan tentang 
pencalonan kepala daerah baik melalui Undang 
Undang Pemerintahan Daerah, Undang Undang 
Partai Politik dan Undang Udang Pemilihan 
Kepala Daerah masih membuka kemungkinan 
untuk munculnya isu sentralisme pengambilan 
kebijakan pencalonan yang dilakukan oleh 
pengurus pusat partai politik. Hal ini dapat 
dilihat dari beberapa bakal calon kepala daerah 
yang merupakan kader partai yang sudah 
berkiprah di partai dan bahkan di 
pemerintahan, malah cenderung berpotensi 
tidak di usung oleh partai mereka sendiri, yang 
notabene dari segi partisipasi, loyalitas dan 
kontribusi kepartaian sudah jelas. Terang saja, 
sosok Plt. Walikota Medan saat ini Akhyar 
Nasution yang notabene adalah kader dari 
Partai PDI-Perjuangan malah memiliki potensi 
kuat tidak diusung oleh partainya sendiri. 
Begitu pula sosok Iwan Ritonga yang notabene 
adalah seorang Wakil Ketua DPRD Kota Medan 
yang juga memiliki potensi tidak diusung partai 
mereka dikarenakan belum mendapatkan 

“restu” dari pengurus pusat partai. Padahal 
dapat diketahui bahwa mereka ini sudah 
“mengantongi” restu dari pengurus partai 
mereka di daerah. 

Agenda perbaikan sistem penjaringan 
calon kepala daerah terdapat beberapa 
alternatif isu, antara lain Pertama, proses 
penjaringan yang selama ini ditentukan oleh 
mereka yang menjadi elit partai, seharusnya 
partai Untuk membuka akses terlebar yang 
mungkin bagi masyarakat untuk dimasukkan 
dalam proses ini. Hanya melalui akses terbuka 
peluang publik akan terbuka untuk 
mempelajari lebih lanjut tentang calon kepala 
daerah yang akan diusung. Selain itu, 
masyarakat dapat mengawasi proses 
identifikasi kandidat. Kedua, pihak tidak 
proporsional memberikan mereka kesempatan 
untuk maju di pilkada. 

Partai secara pragmatis akan lebih 
memilih sosok yang memiliki peluang menang 
yang lebih tinggi. Hal ini akan berimplikasi pada 
macetnya kaderisasi di internal partai dan 
timbulnya konflik di internal partai. Pada tahap 
inilah, partai seyogyanya membuka peluang 
yang lebih besar kepada para kadernya untuk 
memiliki kesempatan dalam proses 
pencalonan. Ketiga, proses yang sering diduga 
memunculkan praktik mahar politik, maka dari 
itu praktik demokrasi berbasis meritrokasi 
seharusnya menjadi dasar partai untuk 
melakukan perekrutan calon. Keempat, dalam 
taraf permasalahan isu kekerabatan di pilkada, 
rantai ini harus di putus dengan mekanisme 
perekrutan yang objektif dan transparan. 

Pengaruh partai politik dalam pemilihan 
walikota Medan tahun 2020 cukup 
mendominasi dalam penentuan pasangan calon 
walikota dan wakil walikota di kota Medan, 
bahwa partai pengusung yang saat pilpres 
berada pada posisi rivalitas (PDIP vs Gerindra), 
namun di pilkada kota Medan justru 
mendukung salah satu paslon (Bobby 
Nasution-Aulia Rahman) secara bersamaan, 
dan juga ada keadaan dimana partai (PDIP) 
yang pada pilkada sebelumnya mengusung 
salah satu paslon, justru berbalik arah dengan 
tidak memilih kader aslinya yaitu PDIP yang 
tidak memilih Ahyar Nasution.  

Kaitan dengan pendidikan politik bagi 
pemilih pemula sangat urgensi di Kota Medan, 
mengingat beberapa kali pemilihan kepala 
daerah yaitu pemilihan walikota Medan dengan 
tingkat partisipatif yang cukup rendah. 
 
Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula 
Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih 
Kota Medan Tahun 2020 

Dalam berbagai aspek, kehidupan 
bernegara sudah bergerak kedalam proses-
proses demokrasi (demokratisasi), atau 
bahkan dikatakan bahwa demokrasi secara 
esensial adalah demokratisasi. Yang artinya 
setiap individu warga negara di berbagai aspek 
memiliki keinginan untuk terlibat secara 
individual dan bebas dalam pengelolaan 
negara. Namun, kebijakan yang diberikan 
kepada stakeholder kerapkali di selewengkan 
dengan mengambil otoritas pembuatan 
kebijakan secara sentralistik. 

Sentralisme semacam itu setidaknya 
dapat dilihat dari proses kandidasi calon kepala 
daerah yang mensyaratkan pendaftaran 
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pasangan calon kepala daerah dengan surat 
keputusan pengurus partai politik tingkat pusat 
tentang persetujuan atas calon yang diusulkan 
oleh pengurus partai di provinsi. Demikian juga 
dapat kita lihat dalam pengaturan pencalonan 
gubernur dan wakil gubernur yang harus 
menyertakan rekomendasi pengurus partai di 
pusat dalam Pasal 42 ayat (5) dan (6) Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2016. Hal ini 
menggambarkan bahwa pemimpin partai 
politik ditingkat nasional sangat menentukan 
siapa yang ajan menjadi calon kepala daerah. 

Rekrutmen politik sebagai sarana partai 
untuk mecari dan melakukan kaderisasi 
anggota partai politik untuk selanjutnya dapat 
berpartisipasi dalam politik. Lebih jauh, proses 
ini memiliki tujuan menjaga keberlanjutan 
eksistensi partai politik dan senantiasa 
menyeleksi calon pemimpin baru. Lebih jauh 
Pippa Norris menyatakan bahwa pencalonan 
tidak hanya nominasi perwakilan terpilih di 
tingkat lokal, daerah dan nasional, tapi juga 
sarana mengadakan jabatan publik. Terlebih 
lagi, Jimly berpendapat bahwa fungsi partai 
sebagai sarana perekrutan politik 
dimaksudkan untuk menjadi sarana yang sah 
untuk memilih para pemimpin negara di 
tingkat tertentu. Meskipun tidak semua posisi 
dapat diisi melalui peran partai politik, di 
daerah-daerah yang bukan suatu politik (janji 
politik) dan mungkin tidak termasuk partai-
partai politik posisi ini dapat dibagi ke dalam 
administrasi, politik dan fungsi profesional. 

Sebagai contoh, dalam pemerintahan 
daerah jabatan politik yang dapat di isi melalui 
mekanisme yang melibatkan partai politik 
hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, 
dengan catatan bahwa daerah tersebut 
bukanlah daerah administrative melainkan 
daerah otonom, yang merupakan konsekuensi 
dari bentuk negara dan penerapan otonomi 
daerah sebagaimana telah disebutkan di atas. 

Partai Politik dalam demokrasi kerap kali 
mengkaitkan kualitas dan substansinya dengan 
eksistensi partai politk, yang dalam beberapa 
literatur mengatakan bahwa partai politik 
adalah pilar demokrasi. Sebagaimana 
dikatakan oleh A. Appadorai dalam bukunya 
The Substance of Politics, bahwa partai politik 
itu pokoknya memiliki kedudukan (status) dan 
peranan (role) yang sentral dalam demokrasi. 
Karena partai politik memainkan peran sentral 
penghubung antara pemerintahan negara 
(state) dengan warga negara (citizen). Maka 

dari itu, eksistensi partai politik perlu 
dilakukan penguatan kelembagaan untuk 
menuju sistem politik yang demokratis (the 
degree of institutionalization) (Asshiddiqie, 
2007). 

Konsep otonomi daerah ini 
mendefenisikan bahwa proses pelimpahan 
wewenang yang di amanatkan undang-undang 
memberikan konsekuensi kepada daerah untuk 
melaksanakan pemerintahan sendiri sesuai 
kebutuhan rumat tangga daerah (local self 
government). Ketentuan prinsip desentralisasi-
otonom merupakan wujud perubahan 
reformasi yang meninggalkan karakter orde 
baru yang berwujud sentralistik dengan 
mementingkan stabiltas dan integrasi terpusat 
(MD, 2010). 

Selain itu, Brian C. Smith mengatakan 
bahwa perhatian terhadap kualitas demokrasi 
lokal akan memberikan dampak kepada 
kualitas demokrasi ditingkat nasional, yang 
dimana demokrasi lokal adalah prasyarat 
adanya demokrasi nasional.  

Setidaknya terdapat empat alasan 
pendukung tesis tersebut, yaitu: (i) demokrasi 
pemerintahan daerah merupakan ajang 
pendidikan politik yang relevan bagi 
masyarakat yang demokratis (free societies), 
(ii) pemerintah daerah sebagai pengontrol 
pemerintah pusat yang berlebihan dan 
sewenang-wenang, (iii) Rekrutmen politik 
sebagai sarana partai untuk mecari dan 
melakukan kaderisasi anggota partai politik 
untuk selanjutnya dapat berpartisipasi dalam 
politik.  

Lebih jauh, proses ini memiliki tujuan 
menjaga keberlanjutan eksistensi partai politik 
dan senantiasa menyeleksi calon pemimpin 
baru. Sebagai contoh, dalam pemerintahan 
daerah jabatan politik yang dapat di isi melalui 
mekanisme yang melibatkan partai politik 
hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, 
dengan catatan bahwa daerah tersebut 
bukanlah daerah administrative melainkan 
daerah otonom, yang merupakan konsekuensi 
dari bentuk negara dan penerapan otonomi 
daerah sebagaimana telah disebutkan di atas. 
(iv) legitimasi pemerintah pusat akan menguat 
apabila terjadi reformasi demokrasi di tingkat 
lokal. Proses tersebut dilakukan melalui sebuah 
transisi demokrasi, dari demokrasi otoriter 
kepada demokrasi yang lebih demokratis.  

Tiga proses transisi yang di jelaskan oleh 
Gill yaitu, (i) transition through transaction 
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dimana para elit berinisiatif melakukan 
demokratisasi, (ii) transition through 
extrication dimana rezim itu melemah, (iii) 
transition through replacement dimana terjadi 
oposisi yang mengambil alih kekuasaan dan 
memimpin proses demokratisasi (Marijan, 
2010). 

Proses transisi tersebut dapat di 
jawantahkan melalui demokratisasi daerah 
yaitu pemilihan kepala daerah langsung. Yang 
secara langsung dapat dilaksanakan pertama 
kali pada 1 Juni 2005, meskipun belum 
sepenuhnya menjadi kenyataan. Desain pilkada 
ini kerapkali dikaitkan dengan kebijakan 
desentralisasi dan pelaksanaan otonomi di 
daerah. Namun setidaknya pelaksanaan 
pilkada secara langsung mengandung empat 
asumsi normatif, pertama, terjadinya 
penarikan kedaulatan dari DPRD kepada 
rakyat, kedua, sumber kekuasaan adalah rakyat 
maka penilaian kinerja pemda adalah rakyat 
juga, ketiga, rakyat adalah subjek demokrasi 
yang harus terlibat dalam proses pembuatan 
kebijakan publik maupun rekrutmen pemimpin 
politik, keempat, pilkada sarat akan biaya yang 
tinggi (Rosidin, 2010). 

Pada dasarnya, pilkada itu sebagai ajang 
kedaulatan rakyat yang merupakan prinsip dan 
asas bernegara di Indonesia, untuk mencapai 
prinsip-prinsip demokratis yang termasuk 
memastikan kebebasan individu dan hak-hak 
politik yang sama. Menurut Reueschmeyer, 
memperdalam demokrasi adalah upaya untuk 
mengatasi kelemahan implementasi dalam 
demokrasi, secara lebih spesifik untuk 
merespon tuntutan-tuntutan rakyat daerah 
(Zuhro, 2011). Pendalaman demokrasi 
diperlukan untuk memberikan fasilitas kepada 
masyarakat untuk terlibat dalam politik. 
Dengan demikian, hal tersebut akan 
memberikan kemungkinan pelibatan 
masyarakat kedalam politik lokal secara lebih 
aktif dan luas. 

Munculnya fokus pada transisi ke 
demokrasi lokal berdasarkan keyakinan bahwa 
demokrasi lokal adalah prasyarat untuk 
aktivitas demokrasi di tingkat nasional. Dari 
keyakinan bahwa jika ada kemajuan dalam 
kualitas demokrasi di daerah, akan secara 
otomatis upaya untuk mencapai demokrasi di 
tingkat nasional. Alasan lain adalah bahwa 
demokrasi di daerah adalah sarana untuk 
pengembangan politik warga negara dalam 
masyarakat demokratis. Dengan kata lain, ada 

elemen dimana pemerintah daerah adalah 
bagian dari pemerintah yang memiliki 
hubungan dengan rakyat melalui pilkada 
sebagai proses demokrasi (Marijan, 2010). 

Lebih jauh, pilkada dijadikan sebagai 
ruang developing democracy dimana 
pembangunan demokrasi mencakup 
penguatan masyarakat publik (political 
society), penguatan masyarakat ekonomi 
(economic society) dan penguatan masyarakat 
budaya (cultural society). Lebih dalam lagi, 
pembangunan demokrasi juga menyentuh 
aspek engagement masyarakat sipil dimana 
terdapat voice, access and control, birokrasi 
yang netral, usable, provisional, dan menuju 
penguatan rule of law dan juga pelembagaan 
sektor ekonomi dan politik (Sahdan, 2008). 

Ridho Imawan Hanafi (2014) 
menyatakan bahwa penciptaan local good 
governance mencakup tiga aspek, yaitu (i) 
dimensi aktor, yang menginginkan pilkada 
akan mengkikis kekuasaan terpusat dan 
terpusat di tangan segelintir oligarki politik, (ii) 
dimensi struktur, menekankan sikap sukarela 
(compliance), kepercayaan (trust), 
akuntabilitas (accountability) dan juga inovasi 
di daerah. Hal ini akan membuka peluang bagi 
setiap orang untuk menjadi pemimpin, 
sedangkan (iii) dimensi empirik, memberikan 
penekanan pentingnya peran warga, 
kepemimpinan responsif dan resiprositas 
sosial. 

Pilkada langsung memberikan urgensi 
perbaikan kualitas kehidupan demokrasi. Haris 
berpendapat bahwa, Pertama, pilkada langsung 
akan memutus mata rantai oligarki partai yang 
mewarnai kehidupan partai di DPRD, dimana 
sebelumnya aspirasi publik cenderung 
dipolitisasi oleh partai dan elit partai. Kedua, 
pilkada langsung akan melahirkan kualitas 
akuntabilitas pemimpin daerah yang baik, 
dimana pemimpin akan lebih memiliki 
tanggungjawab kepada masyarakat. Ketiga, 
pilkada langsung akan menciptakan stabilitas 
politik dan pemerintahan di tingkat lokal, 
dimana akan menekan angka pencopotan dan 
pemakzulan kepala daerah. Keempat, pilkada 
langsung akan memperkuat kualitas seleksi 
kepemimpinan nasional yang bottom up. 
Kelima, pilkada langsung akan memberikan 
dampak peningkatan kualitas keterwakilan 
(representatieveness) karena masyarakat 
memiliki andil penuh untuk menentukan sosok 
pemimpin di tingkat lokal (Haris, 2003).  
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Maka dari itu, dalam konteks kandidasi 
pencalonan kepala daerah yang pada saat ini 
mengalami ketimpangan sistem, dimana partai 
politik secara sentralis menguasai pengambilan 
kebijakan untuk melakukan pemilihan calon 
kepala daerah yang notabene mengabaikan 
aspirasi daerah (pengurus daerah partai), 
padahal sudah senyatanya secara 
konstitusional daerah adalah kawasan otonom 
yang memiliki kewenangan sendiri untuk 
membangun daerahnya. Hal ini menjadi 
ambivalensi sistem yang akan mendestruksi 
demokrasi itu sendiri, terlebih lagi bahwa 
general knowledge masyarakat menganggap 
bahwa partai politik adalah pilar demokrasi. 
Lalu, bagaimana mungkin suatu sistem dapat 
berjalan secara konsisten jika pada tubuh 
sistem (partai politik) tersebut terdapat 
penyimpangan sistem partai yaitu: (i) syarat 
jaminan terpilih atau elektabilitas calon yang 
dapat dilihat dari rekan jejak lintas kelompok, 
etnis, agama, (ii) syarat biaya, hal ini berkaitan 
dengan keikutsertaan dalam pilkada tidak 
terlepas dari kebutuhan dana pilkada yang 
sangat inheren dengan proses politik saat ini. 

Pola tertutup atau ekslusif, dimana 
melalui sistem ini para calon di haruskan 
memenuhi syarat tertentu untuk ikut dalam 
seleksi. Helmi Mahadi mengatakan, semakin 
eksklusif seleksi kandidat maka semakin tidak 
demokratis prosesnya. Namun sebaliknya, jika 
semakin insklusif proses seleksi kandiat, maka 
semakin demokratis lah prosesnya. Karena, 
dalam mekanisme yang eksklusif hanya elit 
partai sajalah yang memiliki andil kuat dalam 
penyeleksian dan penentuan kandidat (Mahadi, 
2011). 

Diamond dan Gunter memaparkan tujuh 
fungsi partai politik yang penting kaitanya 
dengan demokrasi elektoral. Pertama, 
candidate nomination, dimana kontestan 
mewakili partainya masing-masing. Kedua, 
electoral mobilization, dimana klintelis 
diberikan motivasi oleh partai untuk 
mendukung calon mereka dan juga 
memfasilitasi partisipasinya dalam pemilihan. 
Ketiga, issue structuring, dimana partai 
memiliki fokus pengelolaan strategi mobilisasi 
kepentingan dalam berbagai dimensi isu yang 
memiliki kepentingan berbeda (Gunter, 2001). 

Keempat, represent various social groups, either 
symbolically or in advancing specific interest. 
Dalam hal ini, fungsi representasi sosial 
dilakukan partai politik ketika pemilu sebagai 

perwujudan dukungan kepada berbagai 
kelompok. Kelima, interest aggregation, yang 
akan melahirkan implikasi dari munculnya 
koherensi kebijakan juga stabilitas kebijakan 
itu sendiri. Pembentukan dan keberlanjutan 
pemerintah yang merupakan tantangan partai-
partai politik dalam mencapai dimensi kinerja. 
Integrasi sosial di mana partai-partai politik 
memainkan peran dalam menerapkan integrasi 
sosial dan memungkinkan orang untuk 
berpartisipasi secara efektif dalam proses 
politik. 

Menurut Hague dan Harop, partai politik 
memiliki sejumlah fungsi, yaitu ekspresi dan 
pengelompokan kepentingan, komunikasi 
politik, sosialisasi politik, perekrutan politik. 
Pertama, formulasi dan pengelompokan 
kepentingan adalah fungsi dari formulasi 
kepentingan menjadi sebuah struktur tunggal 
yang mendukung semua kepentingan. Kedua, 
fungsi komunikasi politik disutradarai untuk 
menghubungkan aspirasi masyarakat dengan 
pemerintah. dan di negara-negara politik 
demokrasi komunikasi politik oleh partai 
politik adalah dua arah, yaitu, komunikasi atas-
bawah dan bawah-atas. 

Lain halnya jika dinegara komunis atau 
totaliter, dimana alur komunikasi politik 
bersifat satu arah dari atas ke bawah (top 
down). Ketiga, fungsi sosialisasi politik yang 
ditujukan kepada orientasi masyarakat 
terhadap kehidupan politk yang berkembang di 
masyarakat. 

Pendidikan politik bagi pemilih pemula 
dalam meningkatkan partisipasi pemilih kota 
Medan tahun 2020, dilakukan melalui social 
integration dimana partai politik memainkan 
peran untuk melakukan integrasi sosial dan 
memungkinkan bagi rakyat untuk 
berpartisipasi secara efektif dalam proses 
politik. Kemudian, meningkatkan partisipasi 
politik anggota dan masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan politik dan 
pemerintahan, sehingga demokrasi memang 
secara nyata diimplementasikan. 
 
SIMPULAN  

Pengaruh partai politik dalam pemilihan 
walikota Medan tahun 2020 sangat berperan 
dan memiliki andil sebagai partai pengusung 
yang dalam implementasinya terdapat hal-hal 
yang justru tidak bersesuaian dengan etika 
berpolitik. Pendidikan politik bagi pemilih 
pemula dalam meningkatkan partisipasi 
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pemilih kota Medan tahun 2020 merupakan 
faktor yang cukup memobilisasi keberhasilan 
pilkada di Kota Medan, dengan adanya 
partisipasi pemilih pemula urgensi 
ditingkatkan mengingat pilkada sebelumnya, 
tingkat partisipasi masyarakat di Kota Medan 
sangat minim dalam menggunakan hak 
pilihnya dalam kontestasi pilkada. 

Agenda perbaikan internal dan eksternal 
partai politik menjadi rekomendasi yang sangat 
penting dan fundamental. Mengingat meskipun 
partai politik bukanlah lembaga struktural 
negara, namun partai politik adalah pilar 
demokrasi yang memainkan peran penting 
dalam proses pemerintahan dan bernegara. 
Perbaikan intenal melalui Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga partai serta konevnsi 
partai harus di dorong kearah yang lebih 
inklusif dengan menjadikan agenda strategis 
perekrutan calon kepala daerah adalah agenda 
bersama dimana anggota dan pengurus daerah 
partai dilibatkan secara penuh dan dilakukan 
secara transparan. Selain itu, perbaikan 
eksternal partai politik yang dimulai dari 
perbaikan undang-undang tentang 
pemerintahan kepala daerah, partai politik dan 
pemilihan kepala daerah yang memberikan 
celah atau ruang bagi partai politik untuk 
melakukan sentralisasi kebijakan menjadi 
sangat penting. 
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