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Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004

CoraklslamidanmodernisparakaderPKSdapatdilihatpada

perenlpuan dalam sektor publik (Redep' 2OO3: 19 dan 33)' kesediaan

bekerjasamadankoalisidengankekuatan.kekuatandiluarlslam
rlemi kemaslahatan umat manusia dan bangsa Indonesia (Anggaran

Ilasar PKS, Ps 25 aYat 3)'

Rumusan pemikiran dari PKS yang mencoba mempertemukan

sernangat spiritualitas Islam dengan g2gasarr pemikiran politik modern

secara mengesankan ditampilkan pada ikran karnpanye menjelang

Pemilu 2OO4. Dalam iklan tersebut' budayawan sekaligus pengusaha

sukses setiawan Jodi dengan rambutnya yang khas seniman, berpeci

dan berbaju koko, mengatakan kepada pemirsa TV bahwa "PKS adalah

pqrpaduanantaraintelektualitasdanspiritualitaslslam,yangakan
melahirkan sebuah revolusi"""16

Dengan tayangan tersebut, PKS nampaknya ingin menampilkan

gagasanbahwalslampolitikitutidakharusbercorak-tunggalatau
mesti mengusung ide negara Islam' Islam politik versi'PKS adalah

politik Is1am yang merupakan harmoni antara substansi politik Islam

dengan persoalan-persoalan riil yang langsung bersentuhan dengan

kebutuhan hidup manusia mod'ern' Gagasan eksperimental PKS

tersebut diterapkan berbagai aksi sosial dan kemanusian sehingga

berhasil merebut sebagian besar simpati publik perkotaan, di Jakarta

maupun di Yoryakarta'

Berikutakandiuraikanlatarsosial_politikyangmempengaruhi
platform dan corak pemikiran keislaman PKS' Dalam AD/RT ditulis

dengan jelas bahwa PKS berasaskan Islam'17 tanpa mencantumkan

pancasila sebagai asas partai. Lambang yang digunakan partai ini

adalah gam\ar dua bulan sabit' di tengahnya gans tegak lurus padi

dan kapas berwarna kuning emas dalam perisai persegi empat sama sisi

ffi ditayangkanberulang-ulang oleh.seiuruh rV swasta

menjelang Pemilu;ffiiiioo? "&t" 
dicetak dilam bentuk stiker'

,?ADIART p"i,iii<""-a"ir".;;i r. Sekalipun Partai Keadiian hanva

mencantumkanlslamsebagaiasaspartaidantidakmencantumkanPancasila,
partai ini mengakui kedudukan pi.r"""-lta =.bagai dasar rregara Indonesia'
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Demokrasidan Fotret L'okai Fenriiu 2004

Litnurn sekiiii$us pengelah-ulx agaxna' Salah satu prestasi yang di-

ban4lakan ;rclalah lulusan SDiT ini ilnalnpu rnenghafal bekrerapa juz

,\i Qur'an dengan fasih' kecakapan yallg ticiak dimiliki kebanyakan

lulusan SD -l;riti, h;lhkan rnungkin juga sebaglan besar oran$tua dari

siswa SDIT. ifi sisi pengaiar" b:xryak pernbirnbing di SDil'ada-iah alumni

X-rniversitas Gadialr fitaaa' lerutarna jurusan psikologi' yang mantan

aktivis di jamaah Shalahudin' Jadi' sekolah ini menawarkan pesona

serta daya tarik bagi kelas menengah kota Yogyakarta' baik dari sisi

simbol identitas maupun kualitas'G

Lembaga pendidikan merupakan ikon utama Partai Keadilan

Sejahtera. Melalui lembaga pendldikan lslam Terpadu pada berbagat

tingkat' orang luar bisa secara bertahap men$ena\i nsi dan misi dari

komunitas PKS dalam bentuknya yang kongkret' Me\a\tri \embaga

perrclidikan ini yang sebagian besar dikelola para aktivis partai atau

minimal orang-orangyang memiliki jaringan kerja dengan partai' PKS

inenrilikisemacamonrLerboutuuntukmenggera)<)ranlssusE'i\}\t\LSS-d'
Melalui institusi pendidikan ini' komunitas pendukung PKS seakan

mengidmkanpesanvisidanmisipolitikmerekapadaisu-isusentra.
seperti tidak ada sekularisme dalam Islam; tidak ada sekularismt

dalam dunia pendidikan; Islam dan ilmu pengetahuan umum tidal

harus dipisahkan' melainkan bisa dipadukau sehamsnya tidak adi

sekularismedalamduniapolitik;keterlibatanagama(Islam)dalan
sektor pubiik (negara) merupakan hal yang wajar dan alami' dar

memang sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia dalar

mewujudkan masyarakat politik yang beradab' berkedaulatan' amar

dan sejahtera'

6DibulanMeidanJuni2oo4penulismelakukanbeberapakallpengamati
terhadap salah satu i'H;;s;;;;i;lk" 1J; hngkup j?l"sT PKS' sD

Luo manur H akim. D i ;i ;;';J; peniempu l Le rmobil"priLadi yan g memben tt

deretan panjang ai tJxJJ'o'"i rdrt"i k;'J;- *'i"-*::ltlihat' 
pula ib

ibu yang Lidak mengeir^ft"" i'fi'U atau kerudung' Fenomena ini dapat diba

bahwa orangtua r*le tl:ilJl:"hhil 1'1+*uu 
Ei sorr Lersebut kebanvak

dari kalangan x.ru" .i....,!ah Islam yang r.uit, i"xr"sif' bukan ..orang dala

atau keluarga PKS saja'

92



Eksperimentasi Islam Politik:

Fenomena PKS di Daerah Istimewa Yogyakafta

Ncsiuran

Pada pemilu 5 April 2OO4 Partai Keadilan Sejahtera {PKS),' dengan

:eningkatan perolehan suara sekitar lima kali lipat (5OOo/o) di tingkat
rasional dibandingfan hasil pada Pemilu 7 Juni 1999, mengukir prestasi

:resar. Demikian juga di Daerah Istimewa Yogyakarta (Dfn, perolehan

?KS mengalami peningkatan 488o/o.2 Prestasi ini tak dapat dilepaskan

Jari kerja keras yang berkelanjutan dalam pengkaderan partai.

Setelah memperoleh hasil yang tidak begitu menggembirakan
pada Pemilu 1999 dengan hanya meraih sekitar l,3o/o, dalam lima
',ahun terakhir partai ini melakukan perbaikan, penguatan infra-
stmktur dan pembenahan pengkaderan secara intensif. Tampaknya
partai ini cepat belajar memperbaiki kelemahan-kelemahan sebagai

sebuah partai politik. Dalam kurun waktu ini, partai ini tidak hanya

:nengkonsentrasikan pengkaderan yang bersifat internal tetapi juga

nelakukan perluasan eksternal yang besar-besaran.3

tPartai Keadilan Sejahtera, sebagaimana disebutkan pada ADIART pasal
l. didirikan di Jakarta pada hari Sabtu. tanggal 9 Jumadil Ula 1423 LI atau
ianggal 20 April 20O2. Sebelumnya partai ini bernama Partai Keadilan yan$
didirikan pada hari Senin tanggal 26 Rabi'ul Awaal 1419 H atau tanggal 2O
Juli 1998 di Jakarta. Karena pada Pemilu tahun 7 Juni 1999 tidak bisa meraih
Cukungan suata 2o/o (electoral threshold\. maka untuk memenuhi persyaratan
nengikuti Pemilu tahun 2OO4 PK meiakukan fusi dengan PKS pada tahun
2002 (DPW Partai Keadilan DIY, 1998: 51).

2Perolehan suara PKS di Daerah Istimewa Yogvakarta (DIY) pada Pemilu
2004 mengalami peningkatan untuk semua daerah pemilihan di tingkat
kabupaten. Peningkatan PKS di DIY sekitar 5 kali lipat dibanding perolehan
:ada Pemilu tahun 1999, yaitu dari 28.98O suara menjadi I41.628 atau setara
lengan 488o/o. Periksa dokumen hasil perolehan suara Pernilu 1999 dan Pemilu
2OO4 Dewan Pimpinan Wilayah DIY.

3Dalam Laporan Tahunan DPP Partai Keadilan, Humas DPP PK' Juli
2OO2 dinyatakan bahwa pada tahun 2OO2 DPP PK sudah dapat merealisasikan
7O,4lo/o dari total program inti. Target per'tumbuhan kader dapat dicapai 80.550/o
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Demokrasidan Potret Lokal Pemilu 2004

strategi perluasan dukungan antara lain tercermin dari pen-
canangan tahun publik (amjanu)lr0 pada rentangwaktu tahun 2ool
sampai 2oo3. Pada dasarnya, strategi tahun publik dimaksudkan
untuk menghilangkan kesan eksklusif serta memungkinkan meraih
simpati yang seluas-luasnya dari masyarakat Indonesia melalui ber-
bagai saluran, lembaga, jaringan yang sudah dimiliki partai ini. pada
tahun publik ini selumh kader diwajibkan untuk tampil di depan publik
sebanyak-banyaknya, menJrumbang manfaat sosial seluas-luasnya.
Jalan yang ditempuh antara lain melakukan kegiatan sosial (misalnya
menolong masyarakat yang terkena bencana alam, terkena banjir,
penyakit, dan lain-lain), bimbingan belajar bagi siswa SMU yang akan
meneruskan ke perguruan tinggi, kegiatan da'wah di rv, radio, me-
nulis di koran, berperan dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat
di berbagai tingkat, dari tingkat nasional hingga tingkat RT.

Pencanangan tahun publik yang kemudian diteruskan dengan
tahun pemenangan ('am intkltolt) hingga pemilu s April 2oo4, bahkan
berlanjut hingga pasca-Pemilu dengan intensitas yang tidak berkurang,
bisa dilakukan dengan berhasil karena pengkaderan (tarbiaaWa kepada
para kader Partai Keadilan Sejahtera ini telah jauh hari dikerjakan,
dengan pembekalan secara internal vang prosesnya sudah dimulai sejak
sekitar 20 tahun yang lalu, pada tahun Ig8o-an (Effendy, 2oo2: v-xiii).

!31i"rnt"t kader mencapai 193.330 orang, dan menjadi 3oo.ooo pada tahun
2oo4. sedangkan untuk wilayah Dry, pada tahun 2bo4 pKS memiliki kader
sebanyak 25. 415 dengan kader inti sebanyak 8. s4T orang di semua tingkatan.
secara strukturai PKS memiliki 30 Dpw dari 30 provinsi. 312 DpD airi soz
kota,/kabupaten (86, L9o/o),2155 Drc dari 4197 kecamatan (51,35olo) di seluruh
Indonesia.

+Gerakan Da'wah lslam ini oleh anak-anak muda di seputar masjidkrTp": ini sering disebut dengan Gerakan Tarbiyah karena sangat inten"sif
melakukan tarbbiyah, pembinaan diri sebagai salah satu alternatif femecahanmasalah yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk yang hidup di Indone-
sia. Isitilah tarbiyah juga digunakan untuk memberikan isyarat momentum
kebangkitan dari kekalahan Pemilu 1999. sejak tahun itu sampai 2oo2 disebut
dengan 'am tarbaw,i, tahun pembinaan, dimaksudkan untuk melakukan
pembinaan ke dalam sebelum memasuki tahun publik pada tahun 2oo2-2oo3.
(Diadopsi dari rekaman ceramah Anis Mata ,sekjen PKS, tentang tahun publik,'am tarbawwi. Rekaman ini dipublikasikan secara bebas).
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Eksperimentasi lsram poritik Fenomena pKS di Daerah rstimewa yogyakarta (Nas,r,yan)

Strategi dan Model pengkaderan pKS

Prestasi pKS pada pemilu 5 April tahun 2004 baik pada tingkat
nasional maupun di Dry tak dapat dilepaskan dari strategi pemenangan
pemilu dan pengkaderan. Begitu penting faktor pengkaderan dalam
keberhasilan partai ini menangguk perorehan suara, berikut akan
dibahas moder pengkaderan pKS serta strateginya dalam kerangka
pemenangan pemilu 2OO4.?

Tim Pemenangan pemilu DpW pKS untuk DpW yogyakarta me_
numuskan tiga strategi besar untuk memenangi pemilu tahun 2004
sebagai berikut:

Pertama, penyiapan dan penguatan infrastruktur diharapkan
memberikan sumLrangan 300/o. Keduo- mobilisasi totar dukungan total
diharapkan memberikan sumbangan 4oo/o. Ketiga, kontrol pem,u dan
pengendalian kinerja diharapkan memberikan kontribusi 3oolo.s
Strategi tersebut merupakan penjabaran lebih rinci dan adapatasi dari
strategi makro yang dibuat oleh Dpp pKS, terutama pada target yang
rngin dicapai. Dalam kaitan ini, strategi pertama dan kedua, yaitu
penyiapan dan penguatan infrastruktur serta mobilisasi dukungar,
diarahkan pada target yang sama. yaitu kampanye simpatik-atrak-tif-
kreatif bernuansa lokal.

Strategi pertama adalah paralel dengan stategi makro yang
lirumuskan oleh Dpp pKS, yakni proses pembinaan internal partai
lengan pencanangan 'am Tarbawi. Bila proses pembinaan internal
)artai dinilai memadai, diteruskan dengan strategi mobilisasi total

?Di kalangan internal fKS sejak pemilu I999 berakhir langsung dicanang-'an.2ebuah. sembo5ran berkattan'de_ngan pengt"a.i*.1""g-H.[r"y,, .Tiarla
'ari tanpa da'wah dan rekuitmen." sehuoyan ini memantulkan makna bahwaetiap kader PKS melal-ri berbagai kesemdatan yang ada atau sengaja dicipta-dn setiap hari terus merakukan rekrutmen. ya,tu'menambrt-, 1.*t"r, o.r.,ga:-tg semakin kenal. -:Tuh?T], dan pada amirnya ber"Jij'rrr*",aukung5S' Semboyan tersebut dipubtikasikan unruk p."i"t""g piii mela_tui ber_agai stiker yang sering dilumpai di rumah-ru"r"i, ,kii,,;-pr?d 

"Lp* di motoran mobil mereka.

.,,.,,,3.JJril.a1^t""B,ri*]PemenanganpemiluyangdibuaroiehTimpemenangan
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Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004

ciukungan. Tahap mobilisasi total dukungan dapat dimaknai sebagai
pengerahan selumh sumberdaya kekuasaan yang dimiliki oleh pKS

di DrY, baik yang potensial maupun yang aktual, untuk meraih target
pemenangan Pemilu 2004 di DtY.

Sedangkan strategi yang ketiga memiliki target yang berbeda
d.ngan strategi pertama dan kedua. Target strategi ketiga adalah ter-
selenggaranya penrilu yang luber danjurdil melalui program pengawasan
dan advokasi pemilu. Berk:ritan dengan strategi ini, kader-kader pKS

di Dry membentuk tim pengawas pelaksanaan pemilu 2OO4 yang
bertugas ikut menjaga agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.e

Strategi pemilu ini dirancang segera setelah pemilu 1999 selesai.
Jadi pelaksanaan strategi pemenangan pemilu DpW pKS DIy di-
lang.sungkan dalam periode berikut. Strategi pertama dllakukan dari
tirliun 1999 sampai 2o03, strategi kedua dari tahun 2oo3 sampai2oo4.
cl;tn strate€li terakhir pada tahun 2OO4.

Dengan bukti peningkatan perolehan suara 489o/o pada pemilu
2oo4 di Yogyakarta, kiranya dapat dinyatakan bahwa strategi ini ber-
jalan dengan baik serta merupakan strategi yang memiliki kelebihan
dan kekhasan karena dirancang dengan mengacu pada standar nasio
nal sekaligus memperhatikan budaya lokal.

Model pengkaderan PKS secara umum dapat rlibedakan menjadi
dua, yakni model pengkaderan yang dilakukan lewat berbagai pen-
didikan politlk (training pendidikan politik) untuk menjaring kader dari
kalangan masyarakat umum dan model pengkaderan yang dilakukan
melalui jalur khusus dcruroh ta'ltm.

Model pengkaderan kedua yang dilaksanakan dengan disiplin ketat
setiap min€€iu tidak diterapkan pada semua pendukung pKS tetapi
hanya pada mereka yang dari awal sudah memiliki kecenderungan

eDalam kaitan dengan pengawasan terhadap jalannya pernilu 2OO4 dan
hasil penghitungan suara, wakil dari PKS Dry, Zulkarnarn melakukan u-ralk,
out pada saat KPU DIY akan melakukan pengesahan hasil pemilu 2004. wakil
dari PKS DIY ini berpendapat ada kesalahan dalam penghitungan suara sehing;a
memgikan PKS.
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Ekspenmentasi lslam Politik Fenomena PKS di Daerah lstimewa Yogyakarta (IVasiwan)

1a'rvah ataupun sudah terlibat dalam aktivitas da'wah. Misalnya, para
,kUvis partai yang berasal dari aktivis kampus yang bergabung kmbaga
Dawah Kampus &DA, almuni KAMMI, MHI MpO, biasanyadibinalewat
ta]im Liqo. Produk dari model pengkaderan ini meniadi kader-kader inti
partai yang akan ditugaskan sebagai pimpinan partai untuk berbagai
level sesuai kebutuhan.

Materi dalam dauroh ta'lim dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.

2.
D
J.

+.

5.

Materi ta'lim yang masuk rumpun keimanan (tauhid)
Materi ta'lim rumpun tasawuf (integritas kepribadian)
Materi ta'lim mmpun ibadah mafdhoh
Materi ta'lim rumpun wawasan politik (tsaqofah)

Materi ta'lim rumpun problematika umat manusiaro

Komposisi materi pembelajaran bagi kader-kader penggerak intiil
dari komunitas PKS sebenarnya sudah disusun dan dijalankan jauh
hari sebelum lembaga partai, dalam hal ini pKS, berdiri. Dengan kata
Iain, sejak tahun l98o-an komunitas di seputarJamah Tarbiyah" yang
kemudian bertransformasi menjadi PKS sudah memiliki pengetahuan
serta kesadaran politik walaupun selama rezim orde Baru sampai
I998 mereka menampilkan diri seakan antipolitik.

Komposisi materi pengkaderan yang seimbang antara aspek
keimanan dan aspek wawasan tentang problem-problem kemanusi:rrr
memungkinkan kader-kader PKS menjadi aktivis yang bersemangat
religius yang prima sekaligus memiliki kepekaan pada persoalan-per-
soalan nyata di masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemampuan

loKlasifikasi ini diolah dari berbagai buku mjukan yang dipakai para
kader PKS seperti buku Dr. Yusuf Qordhawy berjudul Karalctenstrh L\enutlsl*mt
dan Rr"salah Gerakon Islarn tulisan Hasan A-1 Banna, majalah-majalah terbitan
PKS, So-ksr serta wawancara rnendalam dengan beberapa pengurus pKS Dry.rrDa-lam aturan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan ltumah T;rrg€ia
PKS, keanggotaan partai dibagi dalam beberapa tingkatan, yak:ii a.ng{4itrta pernula.
arggota muda, anggota maclya, ang€lota dewasa, anggota ahli" Ang5lota madya
sampai anggota ahli diklasifikasikan sebagal anslota inti. (Lihat Anggaran
Rumah Tangga PKS Pasal 5). Parameter terpenting untuk rnenenlirk^an
tingkatan keanggotaan adalah mutoa^shoJatatau kepribadian yang mesti dimiiiki
kader pada masing,masing tingkatan seperti drgariskan oleh partai.
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Dernokrasidan Potret Lokal Pemilu 20Ol

un hrk meng atukan keimanan g arE dinamis d-erg an kepekarut unhtk mem'

bctca secrx'ct dini persoctan sosial para kader PKS nampaknya telah

rnerebut perhatian dan simpati publik, khususnya di kota-kota besar.

Terbukti, PKS memenangi Pemilu 5 April2OO4lalu di wilayah Jakarta

dan mendapat peningkatan perolehan suara di kota-kota lain, termasuk

di Yogyakarta.
sedangkan model pengkaderan melalui training kepartaian

secara massal lebih ctitujukan untuk memperkenalkan partai kepada

masyarakat umum dan bukan dirancang untuk melahirkan kader

militan partai walaupun sebagian kader dari model ini dipromosikan

menjadi pengurus inti partai karena pertimbangan-pertimbangan

tertentu.
Secara mendasar dapat dinyatakan bahwa strategi yang diper-

kenalkan oleh PKS pada Pemilu 20o4 tidak hanya terpaku dan meng-

nndalkan simtrol Islam dalam menarik simpatisan dan pendukung

Letapi menggarap lebih serius aksi-aksi sosial yang langsung me-

nyentuh kebutuhan dan persoalan masyarakat. Isu-isu yang diusun$

dalam kampanye pun bukan isu-isu yang secara simbolik langsung

terkait dengan Islam, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan ke-

hidupan sehari-hari seperti masalah korupsi, kesehatan, pendidikan,

bantuan kepada sesama manusia.t2

Basis Dukungan Kelas Sosial PKS

Basis dukungan kelas sosial PKS di Daerah Istimewa Yogyakarta

sampai tahun 20o4 secara umum dapat diketahui melalui peta

perolehan suara partai ini pada Pemilu 2OO4-

Dari hasil penelitian terhadap pemilu legislatif tahun 2OO4 untuk

DIY dengan memperhatikan wilayah mana PKS mendapat dukungan

dalam jumlah yang signifikan dan wilayah mana dukungan tidak signi-

fikan, dapatlah diambil kesimpulan sementara bahwa sampai Pemilu

2OO4 dukungan utama PKS berasal dari kelas menengah perkotaan.

r2wawancara dengan anggota lembaga Pemenangan Pemilu Dewan
pimpinan Wilayah PKS iograkalta pada Bulan Mei 2O04 di kantor DPW PKS

Daerah Istimewa YogYakarta-
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Kesimpulan ini ditarik dari temuan_temuan berikut:1. PKS mendapatkan dukungan terbesar di beberapa TempatPemungutan Suara yang terretak di daerah perkotaan, *r"r".rrudi sekitar kampus-kampus besar seperti UGM, UNy dan UpN yangbanvak dihuni mahasisrva.13 sebagai misal, pKS meraih dukungan
suara sebesar 6'040 (rg.240/o) di daerah pemilihan Kelurahan caturTtrnggal, I0.6Ig (15.60lo) di tingkat kecamatan Depok, dan 47.644
[10'110/o) suara di tingkat kabupaten Sreman. padahar. diKabupaten Gunung Kidul partai ini hanya meraih clukungan
16'802 (4.roo,o)' Misalnya di Logandeng, Kecamatan prayen. pada
daerah ini. pKS hanya berada pada posisi ke_S (3ilo/o) dan ke_6(400/o) dan tidak memenangi satupun TpS dari 20 Tps yang ada.Sedangkan untuk tingkat provinsi Dry, pKS meraih dukungan
7'8ro/o (rihatraber 1 dan 2 untuk keterangan rebih rengkap).' sebagaimana dapat dilihat pada berbagai kegiatan yang diacrakanpartai ini menjelang pemilu seperti kampanye, jaran santai, baktisosial atau temu kader' sebagian besar pesertanya adarah anak-anak muda berumur di barvah 40 tahun dan kebanyakan maha-siswa' warga masyarakat pedesaan, karaupun ada, jumlahn'a
masil-r terbatas.
Isu-isu yang diangkat dalam kampanye pemilu 2OO4 adalah isu_isu vang secara pemikiran dan kultural lebih dekat dengan ka_iangan kelas menengarr perkotaan, seperti isu konrpsi, keadilan.moralitas, kepemimpinan, utang luarnegeri.
Media-instrulrlen pengumpulan massa dan komunikasi politik
selama kampan;re berrangsung adarah musik nasyid,ra bukan seniatau budava yang berasal dan digemari rakyat kebanyakan sepertidangdut' campursari, atau musik pop sebagaimana digunakanpartai-partai lain seperLi pAN. pDIp, ppp atau Golkar.

i3PKS dt Dusun Karangmalang berhasil.melang di 9 dan lO TpS vanqtda SaLu TpS'arrg tersisa, TpS No. 64. Jiamuir pDIp sedangkan pKS berada:ada pennqkat keciua Di Dusun K";;;;" pKS menyaber suara rerbesar di-emua TpS. sebanvak 3 TpS. --o-
r{PKS mempun-vai kerompok musik Acapela bernama Justice Bo_v-s yan€sennq tatnpil dalam acara-acarapartai merantunka, iag,-ra{u rslam (nasv-icr).
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Tabel !.
Peringkat dan Persentase Perolehan Suara PKS

pada Pemilu 2004 untuk DfY per kabupaten

Peringkat Kota,/Kabupaten furnlah Per,

Sura
fumlah Suara ymg

Diperebutkan

Persentase (7o)

1 Yogyakarta Kota 24.99O 225.237 17,@

2 Kab. Sieman 47.6M 471..059 10, 11

J Kab. Kulon Progo 76.372 279 813 7. 12

4 Kab. Bantul 32.362 439.987 7,35

) Kab. Gunung Kidul 15.802 407.972 1. 10

Sumber: Diolah dari data yang dikeluarkan KPU Dry tahun 20O4

Tabel 1 menunjukkan bahwa perolehan terbesar PKS di daerah

pemilihan Yograkarta Kota dan Sleman. Jika hasil perolehan suara
PKS ini dikaitkan dengan komposisi penduduk, tingkat pendidikan,

tingkat penghasilan, jenis pekerjaan dan akses informasi, maka
besarnya perolehan suara di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

dibanding kecilnya perolehan suara di Kabupaten Gunung Kidul
dipengaruhi oleh perbedaan komposisi pendlrduk di ketiga daerah

tersebut. Secara umum, tingkat pendidikan. akses informasi, tingkat
penghasilan penduduk pemilih Yogyakarta Kota dan Kabupaten Sleman

lebih tinggi daripada penduduk pemilih di Kabupaeten Gunung Kidul.
Dengan demikian. bisa ditarik kesimpulan bahwa PKS berpeluang

lebih besar untuk meraih dukungan dari kelas sosial yang memiliki
akses informasi dan tingkat pendidikan yang lebih baik di samping
mereka yang bekerja di sektor jasa, dosen maupun kaum profesional.

Kelas sosial dengan karakterisitk seperLi itu lebih banyak berdomisili
di daerah Sleman dan Kota Yogyakarta.

F

F

F

P

P

rP
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Tabel 2

Peringkat a"o pt'""iil"t rt1"11an suara PKS

di Yogyak"* n"ufiisiltpat Pemungutan suara

o---.-izrr re5 rgqlI
1 di 64 TPS

2 oi +a rps
3 di 42 TPq

4 di 27 TPS

5 Or tafPS
6 di 7 TPS

7 di 4 TPS

8 di 1 TPS

oi s-2 TPs sumber

- 

dilTPS
di 1 TPS

di 3 TPS

di 6 TPS

di 9 TPS

di 1 TPS

Arum

di 1 TPS

di 1 TPS

di 2 TPS

di 2 TPS

di 4 TPS

di 4 TPS

di 3 TPS

di 3 TPS

di O TPS

di O TPS

di O TPS

di 1 TPS

di 7 TPS

di 8 TPS

di 3 TPS

di 1 TPS

30.33 %

22.75"k
19.90 ei,

12.80 ",b

8.53 %

3.3] o'1,

i.89 c"

0.47',b

udan, Sleman
31%
3.1 %

9.4 %

18.8 
oo

28.1 
o/"

28.1 
oro

b.J -o

20 TPS

2

4

5

6

7

8

Di

1

2

3

4
tr

-q-
7

I

J. I o

5%

Kulon
5%

'1 0 olo

zv ,a

20 oto

15 oo

15%

Kidul

0%
0%
0 ol'o

(9r

40%
15%
5%

I

20 TPS

1

2

3

4

5

6

8

Di
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Tabel 2 memperlihatkan data perolehan suara PKS di empat

daerah pemilihan l^t'* diambil sebagai sampel dengan tingkat

komposisi pe"auautt yaig UerUeda' paeratr Pemilihan Catur Tunggal'

Kecamatan Depok' i"*tt' dipilih sebagai daerah yang mervakili

wilayah perkotaan' sernentara daerah pemilihan Loganding' Flayen'

Gunung Kidul mewakili daerah pedesaan' Dua daerah pemiiihan lain'

yakni Sumber Agung' Moyrdan' Sleman dan Banjar Arum' Kalibawang'

Kulon progo aiu.ngglp mewakili daerah pinggiran kota'

PKS mempt'oln dukungan terUanyat di daerah perkotaan' yaitu

Depok, dengan *t""* di 64 TPS (3O'33%)"t dukungan berkurang di

daerah pinggiran kota' Misalnya di Sumber Agung' Moyudan' PKS

han-va menang di 1 TPS' Demikian juga di Banjar Arum' Kalibawang'

Kulon Progo' Partai ini sama sekali tidak mampu memenangi satupun

TPS di Logandeng' Playen' Gunung Kidul'

Dengan demikian' basis sosial pendukung PKS masih bertumpu

pada massa perkotaan dan belum meluas ke daerah pinggiran kota

dan pedesaan' Jika kondisi ini tidak disadari dan tidak dilakukan

perbaikan, *ttta ti'u' dipastikan PKS di masa clepan akan mengalami

kesulitan dalam memperluas dukungan serta Rensaruh-1::l]1j""

penguasaan pemerintahan betapapun idealnya platform partar 1n1'

Tabel 3' Hasil Pemungutan Suara pada Pem-ilu 2OO4

untuk DrRD piip""" xo,lr+g1rr, il;il;"lang,.Depok, sleman

(untuk ; ;;; ;;lilif e";;-;;-Gore han te rbe sar)

ffian, pfN hTl:.::"*gdi 44 rPs di o:"11 pemilihan

catur Trrnggar, p^a^ni'a1l?JrJ i.,, r<.tr^ u'tn"*i1 peN Amien Rais berdomtsttr'

I
q

60 61 62 63 61 Jlh

PartaifTPS 51 a-1 54 55 56 57 58
a, 62'9{] 58 5t 6\ 47

31PKS 47 Z7 &1 38 66
425

1a 37 30 38 15 27

41 18 40 35 27 39
PAN

50 28 18 38 358
1,7 19

13

i1 13 31 37 J/
PDIP 33 16 '15

9 19 131
8 8 11 10 9

10PD 15 8 8

-
9

8
5 10 1i 126

12 10 9 8 6 IU

Eolx-ln 9 9
6 6't

8 7 2 8

PKB 4 5 5 9
32

z 3 1 3

PPP I 1

1

1

i
4 7

24

2 6 2 1 1
3

PBB "1
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Dari 14 TPS di dusun Kuningan dan Karangmalang terlihat bahwa
?KS berhasil menang di 13 TPS, sedangkan satu TPS direbut PDIP.

f rlihat faktor komposisi penduduk, sebagian besar pemilih yang meng-

_.unakan hak pilihn1,a di dua dusun itu adalah mahasiswa, komunitas
ang memiliki akses informasi dan tingkat pendidikan yang memadai.

Tabel 4. Hasil Pemungutan Suara uutuk DPRD D.I. Yogyakarata
di Desa Banjar Arum, Kecamatan, Kabupaten Kulon Progo
(untuk 8 partai politik dengan perolehan suara terbesar)

2 3 't 6 7 8 1

0

1

2

,]

3

16
,1

I
20 JMI.

I

5 8 5 I
d

9 9 6 2

5

2

3

3

4

8

6

2

12

5

21 6 n

c

r0

7 I

3 1

I
6 1

0

1

,c

1

1

l

2 0

1a

o

1

B 3

20 1)

8 0

14

2

4

1

3b

I 1

7 4 6

1

6 7

2

2

I 2

5 3

5

4

2

i
27 42 4 8 3 8 489

A

1 5 7 5 I 2 I 5 0 5

1

4

1

6

9 5 lii 171

I

5 1

I

7 3 5

1

?

1 1

1

1

{
I I

7

1

4

1

I
1a 16 2 4 2 28?

2

5

2

1

3

3

3

2

1

6

2

1

1

2

I b
,l

8 (.) 4 11 1

8

I 241

2 0

1

3

5 7 6 1

1

2

1

2

4

3

0

b 1

4

h 242

1

4

1

2

1

6

1

1

1

3 .q

6 6 4 2 2

4
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?abel 5. Hasil Pemungutam. $uara untuk DPRD Provinsi

di Desa 
""u.3;';I,"flih1?"n 

suonosari,
Kabupaten Gunuug Kidul

{untuk I partai politik dengan peroleban suara terbesar}

PartaiffPS 2 5 6 q 10

PDIF 60 79 I tJ3 tu6 78 63 .1) 43 b.J 70

PAN 58 50 26 ,a 30 13 2L) 2t) 5E 13

PG '1E 20 26 10 49 38 33 40 35 to

PPP 69 t) 4 1 9 tt

PKB 3 4 bl 3 I 37 IJ 12 17

,P..K$iHlrli 6 4:,:

=
:;;$::;; ;;ffi i;?,17.* 10, o

PD 14 1 24 I
PBB 2 0 2 6 19 14 23 5

PXB I 8 4 't8 4 12 4 5 5

11 '12 13 14 '15 t6 17 l8 't9 20 JML

88 32 49 69 43 2l 29 20 1 1.091

55 37 27 58 88 41 AA 39 878

27 32 45 42 41 20 42 23 25 20 604

26 44 7 4 19 58 17 20 4 'tl 377

5 24 o E 17 18 41 369

tt t1 8-; $i irii ,ile
:|.,tr.1. =

::71&

11 6 10 5 10 1E4

J 4 2 2 6 6 10 24 7 111

1 4 3 0 0 4 5 7 1 96

_12

ul
b€

Br
sa
jul
}i-a

!{-a

slll
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di

(untuk 8

Tabel 6. Hasil Pemungutan Suara
untuk DPRD Provinsi D.I.yogyakarta

Desa Sumber Agung, Kecamatan Moyudan,
Kabupaten Sleman

partai politik dengan perolehan suara terbanyak)

Platform dau Corak Pemikiran Islam pKS

Sebagai partai yang berasaskan Islam, pKS menyusun piatlbrm
i'ang sangat dipengaruhi corak dan garis pemikiran keislaman. Secara
umum para kader PKS mengikuti garis pemikiran Islam Modern, tetapi
oerbeda dengan garis pemikiran Islam modern dari Masyumi, partai
Bulan Bintang ataupun Muhammadiyah (Nasiwan, 2oo3: s5-70). Di
samping mengikuti pemikiran modernis, komunitas pendukung pKS

-uga memiliki amalan ritual keislaman yang d.ekat dengan komunitas
\ahdiyin (NU), yakni pengamalan wiid. tertentu yang seragam, yang
''r'ajib dibaca setiap hari dua kali, menjelang maghrib dan setelah sholat
subuh- Di kalangan pendukung pKS, ritual ini disebut wiid. at matsur.

103

Partai 71 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 JiVL

PPP 18 .C 80 4 65 71 41 65 18 42 52 2.101

20 I 48 32 10 17 27 14 1.1 58

PDSIP 11 /4 95 37 11 '18 15 18 26 30 858

PKS 50 16 E 1 22 I m 9 15 7 11 (}5
32 18 I 5 8 10 11 19 1 417

23 25 I 17 12 10 I '13 18 20 12 11 290

PKB 2 22 26 3 3 15 4 18 180

PDS 4 o 23 0 27 2 1 2 0 0 88
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berwarna hitam. Di atas persegi panjang hitam tertulis Partai Keadilan

dengan warna kuning emas' Kedua persegi tersebut melambangkan

Ka'bah berada di atas dasar putih'18

Sejarah berdirinya PKS bisa ditelusuri dari gerakan keislaman

yang mulai berkembang sejak awal tahun delapanpuluhan' Dengan

menggunakan masjid, terutama masjid kampus' sebagai basis

operasional dan struktural' gerakan da'wah keislaman ini terus

berkembang dari tahun ke tahun dan menyebar ke berbagai kota besar

yang memiliki perguruan tinggi seperti Jakarta' Bandung' Yoryakarta'

Surabaya, Semarang, Ujung Pandang' bahkan sampai Eropa' Amerika'

dan Timur Tengah (Ismail, 2OO3: 3O)' Ketika berlangsung reformasi'

para pendukung gerakan ini yang tergabung di dalam Kesatuan Aksi

Mahasisr,r'a Muslim Indonesia (KAMMI) ikut terjun melakukan aksi

reformasi damai bersama elemen bangsa lainn-va' KAMMI yang

terbentuk pada tanggal 29 Maret 1998' menurut majalah DR' Ummat

dan Gatra,adalah kelompok aksi pertama yang berani keluar kampus

(Hamzah, l99B: l2)'Bahkan KAMMI sempat merencanakan aksi sejuta

umat bersama Dr' Amien Rais untuk memperingati han Reformasi'

satu hari sebelum Soeharto lengser pada tanggal 2O Mei 1998' Namun'

aksi itu dibatalkan karena desakan dari pihak keamanan seperti

diumumkanAmienRaismelaluisiaranRRldanTVRI(Republika,2l
Mei 1998).

Para aktivis gerakan da'wah Islam memandang bahu'a realisasi

cita-cita da'wah lslam masih panjang' mengingat sebagian besar umat

Islam Indonesia masih berada di jurang keterbelakangan' kemiskinan'

belum bisa menikmati kesejahteraan' masih kurangnr-a penumbuhan

kepribadian Islam' Mereka melihat iklim yang berkembang di era

reformasi perru dimanfaatkan dalam perjuangan meraih cita-cita

da'wah dengan cara yang demokratis' yakni mendirikan partai vang

berorientasi pada ajaran lslam (Ismail' 2OO3: 32\'

PendirranpartaipolitikdalampandanganparapenggagasPartai
Keadilan Sejahtera merupakan konsekuensi dari pemahaman bahrva

.---.A11

::aU
:.-ah
ls,am
:-- J2T1

i*.
.-:,gga

r{arta

:aruhi
--iiulis

-^:-rkan

:--ar ini
:s padi

i:.-la sisi

'.- s\l'asta

:- nanva
.-:-casila,
::nesia.

l8AD/ART Partai Keadilan Pasal 4
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Islctm adalah sistenz hidup gang uniuersal, mencakup seluruh aspek

kehidupan Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat,

moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan per-

undang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam'

usaha dan kekal,aan, jihad dan da'wah, tentara dan fikrah, aqidah

l,ang lurus dan ibadah yang benar.ie

Konsekuensidaripemahamanlslamsepertiitumengharuskan
setiap muslim tidak cukup hanya mengamalkan sebagian dari ajaran

Islam 1'ang luas dan mengabaikan pengamalan ajaran-ajaran lainnya'

Bidang poiitik juga harus dimasuki seorang muslim sebab upaya

menegakkan Islam di seluruh dimensi kehidupan merupakan satu

keniscayaan baginya. Karena itu, pendirian PKS merupakan upaya

memasuki dimensi poiitik sebagai bagian dari dimensi kehidupan

manusia sekaligus cerminan aktualisasi universalitas Islam dalam

rangka menujudkan keseimbangan hidup dan partai politik adalah

sarana 1,'ang efektif untuk mewujudkan struktur masyarakat Muslim

(Ismail, 2OO3: 35).

PKS sebagai partai da,wah ada-lah perjaianan panjang dari da,wah

itusendiri):angmerupakantahapda'wahsecaraterbuka(jahigyatu
al-d"afutah),),angjustrumerupakansifatasiidaripendekatan(uslubl
da\'ah itu sendiri. Berpartai dalam pandangan PKS juga merupakan

amal jama'i, tata alamiyah (sunnah Qauniygah) sekaligus tuntutan

syar,iah. Karena partai adalah merupakan manifestasi kejama'ahan,

dengan seluruh ciri-ciri khasnya dan daiam bentuk vang solid ber-

gerak dalam urusan dan orientasi tertentu, maka partai politik me-

merlukan ideologi pengikat soliditas partai. Lebih dari itu, partai

didirikan dalam rangka mernbangun kesadaran umat terhadap

eksistensi dirinl,a dan menghimpunnya dalam suatu barisan yang

solid, kuat teratur. Dalam makna ini, sebuah partai yang hakiki tidak

hanya bekerja untuk sekadar ikut dalam pemilu tetapi untuk me-

lePemahaman Islam seperti dianut oleh Partai I(eadilan memperlihatkan
kemiripan bahkan kesamaan dengan pemahaman Islam yang dianut oleh

gerakan-gerakan Islam seperti lkh"wanul Musiimin di Mesir, Jama'at Islamj

3i p"f.i=tl", ABIM di Malaysia (Banna' 1997:42,359)'
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rvujudkan bangsa lndonesia yang rnendapatkan ridhlo Allah Sr,r,t

(lsmail, 2OO3:37).

Dengan demikian, PKS kiranl-a dapat dimasukkan dalam partai
kqder karena sangat mementingkan soliditas berdasarkan kesamaan
ideologi tertentu, yaicri prinsip-prinsip Islam dari derivasin)ra, di samping
bersungguh-sungguh dalam komitmennya terhadap penegakan mo-
ralitas dalam berpolitik berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan bukan
hanya menggalang solidaritas massa Islam dengan menggunakan
Islam (Santoso, 2001).

Namun, sebagaimana partai kader lainnya, PKS belum mampu
meraih dukungan yang maksimal dari masyarakat Indonesia.
Perolehan dukungan yang relatif kecil, clibandingkan Partai Golkar,
PDIP, dan PKB, lebih disebabkan oieh lemahnya daya dukung partai
seperti sumber dana, kepopuleran partai , persiapan yang reiatif
singkat, belum dimilikinya figur yang populer dan dapat diterima oleh
banyak kalangan, kecilnya penguasaan pada media massa. Jadi,
lemahnya dukungan bukan karena platform partai atau visi dan misi
partai yang tidak jelas, tetapi lebih karena faktor-faktor 1,ang bersifat
instrumental di luar nilai-nilai Is1am.

Mengapa platform yang dita*,arkan PKS belum bisa meraih
dukungal di daerah pinggiran kota dan pedesaan Yograkarta? Menurut
hemat penulis, jawaban atas pertanyaan ini dapat didekati dari dua
perspektif. Pertama, dilihat dari srsi peta ideologis kekuatan politik
yang hidup di Yogzakarta, kiranya dapat dinyatakan bahu,a di daerah
ini, sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 2004, partai yang keluar sebagai
pemenang selalu adalah partai yang mengusung ideologi nasionalis
(Dhakidae, 2OO4: 359-369).

Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa arus-besan'politik ma-
syarakat Yograkarta dan Keraton Yograkarta berakar kuat pada paham
nasionalis. Dengan demikian, ketidakberhasilan PKS melakukan pe-

netrasi ke daerah pedesaan secara masif adalah hal yang rvajar. Namun,
perlu ditambahkan bahwa keberhasilan PKS menaikkan dukungan
sampai hampir lima kali lipat (488%) pada Pemilu 20041'ang melampaui
pencapaian partai-partai Islam lain yang lebih lama seperti PPP, PBB,
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PAN, dan PKB, dapat dibaca sebagai peluang besar bagi PKS untuk
menggarap lahan ini di masa mendatang dengan berbenah diri dan
memperbaiki kinerja.

Kedua, dilihat dari sisi komtinikasi politik fakta bahwa PKS ber-
hasil meraih dukungan signifikan di daerah perkotaan di lingkungan
kampus dan kurang berhasil di daerah pedesaan dan pinggiran kota,
dapat dibaca sebagai adanya keterbatasan komunikasi politik partai
ini, baik daiam hal penggunaan simbol dan idiom maupun infra-
struktur pendukung kelancaran komunikasi politik.

Perbandingan Ideologis antara PPP, PBB, PKS dan implikasinya

Jika diadakan perbandingan menyangkut platform antara PPP,

PBB dan PKS, maka dapat dinyatakan bahwa ketiga partai ini sama-
sama menjadikan Islam sebagai ideologi serta platform partai. Namun,

masing-masing memiliki penafsiran tentang Islam maupun kadar ke-

kentalan ideologis 1'ang berbeda. Berikut ini akan diuraikan perbedaan

itu dilihat dari bentang ideologi ketiga partai.
Secara umum PPP termasuk ke dalam kelompok partai massa

yang memiliki tingkat pemahaman Islam yang moderat, seperti pada

umumnya partai politik Islam yang merujuk pada fiqih sigasah sunni.

Ciri terpenting dari doktrin politik sunni adalah bersikap kompromis
dan akomodatif dengan pihak penguasa. Sikap akomodatif dengan
pihak penguasa pada partai-partai politik yang berasal dari komunitas
Muslim Tradisional ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam doktrin

fiqth siyasyah, -t,ang memang pada au,alnya disusun oleh para ulama
untuk memberikan dukungan dan legitimasi pada penguasa muslim
yang sedang goyah kekuasaanya (Maarif, 1985: 23; Maarif, 1996: 7;

Madjid, 1985. xi).
Prinsip-prinsip fi.qih sigasgah (fiqih poiitik kenegaraan) yang di-

tulis oleh ulama Islam, seperti karya Imam Mawardi berjudul alahlstmus
sulthaniyafu adalah termasuk dalam karya ulama di bidang politik Islam

yang moderat. Demikian juga karya Igram Al Ghoza-li, Ibnu Taimiyah.
Pemikiran mereka menjadi rujukan utama serta sangat mempengaruhi

persepsi, sikap dan perilaku politik komunitas muslim dari kalangan
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Sunni, terutama dari elemen Islam Tradisional" Berbeda halnya

persepsi, sikap, dan perilaku politik PBB maupun PKS sebab sekalipun

PBB20 dan PKS2r didukung Komunitas Sunni, kedua partai ini tidak

secara ketat merujuk pada pemikiran ulama klasik seperti Imam

Mawardi atau Imam G]nozali. PBB dan PKS juga dipengaruhi pemikiran

poiitik dari ulama pembaru seperti Jamaluddin Al Afghani, Abul Ala al

Maududi dan Imam Hassan al Bana di samping pemikiran politik Barat

akibat sosialiasi pendidikan yang dialami para pendukung inti kedua

partai ini.
Sementara itu, sekalipun seperti PPP menjadikan Islam sebagai

asas dan platformnya, PBB termasuk dalam partai politik yalg beraliran

Islam Modernis. Dalam kadar tertentu, partai ini mervarisi strategi

-- _:. ,:an yang ditempuh oleh Partai Masyumi, yakni bersifat idealis,
.-..egal.Denganpendekatansepertiitu,partaiinimemilikike-
--:::--ingan untuk bersikap kritis dan konfrontatif dengan pihak

--.-..sa. Namun nampaknya PBB tidak bisa secara baik mem-

"'-...-.nkan citranya sebagai perrn-aris Masyumi sebagai Partai Islam

-. ':xenal memiliki komitmen dengan Islam yang kuat' Itu bisa

=: antara lain pada fakta bahwa pada saat berdirin5ra, PBB bersedia

- - - -,rikan Pancasila sebagai asas partai padahal Masyumi adalah

::-.- J'ang sangat idealis dalam mempertahankan asas Islam' Kesan

--:*:nva "idealisme Masyumi" pada PBB dalam mempertahankan

-:-s:p-prinsip Islam menjadi nampak lebih jelas karena pada saat yang

.,-a. ada partai lain yang menolak untuk mencantumkan Pancasila

..:=qai asas partai, Yakni PK'

-\dapun PK, jika dibandingkan dengan PPP dan PBB, termasuk

- .-::ai l,ang paling kental tingkat ideologisnya' Bahkan partai ini ter-

:oPandangan politik PBB sangat dipengaruhi oleh pemikiran Islam modernis,
..=:erti halnyiMasyumi, Jama'It tslamidi Pakistan pimpinan Abul 'a1a Ai
,1.ududi (Maududi, 1995;Mahendra, 1997 : l-71'

.,Pandangan politik'PI(S sangat dipengaruhi _oleh pemikiran Ikhrvanul
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l:slmin (Rusi-an, dOOO). Perspektifpolitis dalam buku tersebut ban-'*ak meng-
:^-: -^r-^r- ^^1-^r, ---iLi',- nada dokrrmen Partai Keadilan. PolitlkDa'utat-:--ami pokok-pokok pemikiran padi dokumen Partai Keadilan, Polittk Da'utah

. irtat Keadilan, DPP PK, Jakarta 2000.
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masuk dalam jenis partai kader (Wahid, 2OOl), yakni suatu partai
politikyang lebih mementingkan ketaatan pada nilai-nilai dan ideologi
tertentu, mempunyai cara rekrutmen yang ketat serta sanksi yang
tegas dan khas. Dalam dokumen Pedoman Penjatuhan pasal 3, misal-
nya, disebutkan bahwa "melakukan perbuatan yang tergolong dosa
besar dan/atau tindak pidana hudud" termasuk pelanggaran berat.
Termasuk dalam pelanggaran berat dengan ancaman sanksi berat
adalah berbuat syirik, membunuh orang, sumpah palsu, berbuat zina.

durhaka pada orang tua, memfitnah orang. Sedangkan yang termasuk
dalam pelanggaran sedang adalah tidak melaksanakan sholat
berjama'ah satu bulan lebih, berkhalawah, menganggap remeh
masalah hutang, melanggar perjanjian yang telah disepakati. Tidak
membaca Al Qur'an selama satu pekan, bermasalah secara syari'ah
dengan keluarga atau lingkungan sudah termasuk pelanggaran
ringan. Ketentuan-ketentuan demikian tidak dituangkan secara jelas
dalam dokumen PPP maupun PBB.

Kentalnya kadar ideologis PKS bisa pula ditilik dari pernyataan
partai ini sebagai partai da'wah yang memperjuangkan Islam dan politik
dalam rumusan doktrin organisasi. AI H izbu huu al J am' ah u al J am' ah
hlgalHiz [Majelis, 20OO: 27).yangmemiliki makna bahwa partai politik
(hz) adalah salah satu derivat dari jama'ah (struktur organisasi vang
berfungsi untuk menjaga Islam) dan jama'ah itu lihat sebagai salah
satu derivat dari Islam itu sendiri. Rumusan doktrin organisasi tersebut
juga mengandung makna bahwa antara Jama'ah /slam (organisasi)

dengan partai politik (hrz) tidak ada perbedaan (Balda, 2OOO: 55-60).
Partai ini juga menyetujui pemikiran politik yang dirumuskan dalam
kalimat al Islam huusa addin tua dau;lo,h. Model pemahaman Islam
demikian juga tidak ditemukan dalam dokumen resmi PPP maupun
PBB.

Berkaitan dengan ketentuan do ktrin partai AL H izbu H uw al J amn' ah
usal Jama'ah Higal Hiz,lernbaga tertinggi serta memiliki otoritas ter-
besar pada PKS. bukan DPP melainkan Majelis Dewan Svura,2z yang

"AD/ART PKS pasal 8.
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berfungsi sebagai r,embaga Ahrur Hatti. war-Aqusdi partai Keadilan
kjahtero- Adapun tugas dari Majelis syura adarah (r) menyr.sun visi
dan misi partai, ketetapan-ketetapan dan rekomendasi Musyawarah
Nasional, memilih pimpinan pusat partai serta keputusan-keputusan
strategis rainya. (2) Membentuk Majeris pertimbangan partai sebagai
Badan Majelis syura dan Dewan syari'ah pusat.z3 Anggaran Rumah
Tangga PKS pasar 7 memerinci tugas Majeris syura, yakni memilih
dan menetapkan presiden, para ketua, sekretaris jendral, bendahara
umum serta anggota-anggota Dervan pimpinan pusat; menyusun
tujuan-tujuan partai, menetapkan krausur-klausul pembahan ADl
ART dan kebijakan politik; menetapkan anggaran tahunan dan
evaluasi akhir atas laporan keuangan; menetapkan rencana kerja
periodik partai dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaannya,
mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama partai.

Perbedaan antara ppp, pBB dan pKdapat digambarkan pada bagan
berikut:

Perbandingan Ideologi antara ppp, pBB, dan pK

Partai Politik Tingkat Ideologis

PPP N{oderat-kompromis

PBB Moderat-Kritis

PK Keseimbangan Wahyu-Rasio

Paparan di atas bisa menjeraskan bahwa kelahiran kembali Islam
politik di Indonesia pada era pasca-soeharto membawa implikasi
rersendiri- Di satu sisi, terbuka peluangbagi Islam politik untuk mem-
berikan kontribusi pada konstruk sistem politik Indonesia. Namun di
sisi yang lain, terbuka kemungkinan muncur rasa kekhawatiran dari
sebagian kalangan minoritas dan kaum nasionaris sekurer yang tidak
setuju jika agama ini dibawa ke wilayah publik.

23lihat AD/ART partai Keadilan pasal I I sampai 13.
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Ditinjau dari implikasinya pada poia hubungan Islam dan negara'

kelahiran Islam potitito yang antara lain diwakili PPP' PBB dan PKS

bisa menimbulkan tiga kemungkinan' Pertama' Islam dan negara se-

makin terintegrasi dengan diwarnai dominasi Islam' Kedua' terladi

hubungan antagonis' konfrontasi lslam dan negara ' Kettga'' baik ke-

kuatan Islam politik maupun kekuatan nasionalis sekuler tidak dapat

mendominasi kehidupan politik nasional di lndonesia'

Kemungkinan pertama bisa tenvujud jika kekuatan Islam politik

yang direp."'"tttt"ikan partai politik lslam berhasil meyakinkan

rakryat Indonesla melalui perolehan suara mayoritas dalam pemilu'2+

Dengan perolehan suara mayoritas' partai-partai Islambisa menyusun

progan, menempatkan wakilnya dan membuat struktur kelembagaan

dalam sistem politik lndonesia dengan tenang karena ada jaminan

bahwa agenda mereka merupakan merupakan aspirasi sebagian besar

rairyat Indonesia' Namun' dalam posisi kuat demikian partai-partai

Islam juga harus mampu meyakinkan kekuatan politik minoritas baik

dari kalangan nasion"l'" *u'p'n kalangan Katolik' Kristen' Budha

maupun Hirldu' bahwa kehidupan beragama dan keamanan mereka

tetap akan teriamin' bahkan lebih nyaman dibanding dalam sistem

politik sebelumnYa'25

Kemungkinan Xedua bisa tedadi bila ternyata kekuatan partai

politik lslam terbukti tidak dapat mendapatkan dukungan dari rakyat

lndonesia. Dalam keadaan demikian' partai-partai Islam akan

meng;alami kesulitan atau bahkan kegagalan untuk mervujudkan

agenda politik mereka di forumresmi seperti DPR' MPR' dan di lembaga

eksekutif' Di pihak lain' kekuatan politik nasionalis sekuler' yang

2rDa,am batas rertentu, Masy.umi seb.elum pecah pigt -1|y 
1945-1952 

,

dapat dibac^ ".uue^i''tlil:::lili:m li*l *S 
mamPu *""': t",::"::

:3:.:' ;ffi:t' t;;-;;Y;;'k^t I'r'* secara luas

2s Dalam p.q,"'li'lti "i^r] 
rstam poti tlr lil'' ao"tti a vlnq d iwaiill i olet

Dartai'partai Istam' t?ffi p"-ah terciP'ta'tL'i" rt""aisi kekuaLan lslan

ooliLik mampu *"'^f,iLio'5g^'-t *o"or"#t'ilfui *trtuihi'kekttatan polit-i1

nasionalis' Pada Pemiiu-igss "iutt']p"l o"Ji'"fiI}lt'*" tttmban{ ({3ozo untul

tslam politik dan +oi; ""ti'rt 
pit"ix "ittJ"'it?^'"J""elt^t''komunis 
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mendominasi kekuatan legislatif maupun eksekutif, setelah me-
nyadari agenda yang sesungguhnya namun tersembunyi dari partai-
partai Islam akan semakin ketat dan berdisiplin dalam memegangi
keyakinan ideologisnya. Hampir bisa dipastikan tertutup kemungkin-
an bagi kompromi ideologi.26

Kemungkinan ketiga, yakni tidak ada kekuatan dominan dalam
politik nasional, berakibat baik partai-partai politik Islam maupun
partai-partai nasionalis tidak dapat sepenuhnya mewujudkan agenda
politik mereka karena gagal menguasai suara di DPR maupun MPR.

Dalam kondisi seperti ini, hubungan Islam dan negara relatif tidak
banyak mengalami perubahan dibanding pada akhir kekuasaan
pemerintahan Orde Baru. Islam dan negara cendemng saling bersikap
akomodatif karena baik pihak Islam politik yang diwakili oleh partai-
partai politik Islam maupun kekuatan nasionalis sekuler yang di-
rvakili oleh partai-partai nasionalis mesti memperhatikan suara
pemilih Islam, walaupun dengan pertimbangan yang berbeda. Pihak
Islam politik menggunakan simbol Islam karena didorong oleh ke-
vakinan ideologisnya sedangkan pihak nasionalis menggunakan
simbol dan kebijakan Islam adalah lebih karena pertimbangan strategi
politik untuk dapat meraih dukungan dari pemilih beragama Islam
serta mengurangi legitimasi keberadaan partai politik Islam.27

Dengan merujuk pada ketiga kemungkinan implikasi di atas,
kiranya dapat dilakukan pembacaan lebih lanjut terhadap peristiwa
politik terkait antara lain kasus munculnya Kaukus Poros Tengah
vang te{adi pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Kaukus Poros Tengah

26Kasus pembubaran Masyumi oleh Pemerintahan Presiden Soekarno.
tahun 196O, serta pembubaran Partai Refah di Turki tahun l997oleh peme-
nntah dalam batas tertentu dapat dipakai untuk mendukung pern1,-ataan batrrva
_irka kekuatan Islam politik tidak dapat meraih dukungan mayoritas dari ral!'at.
ada potensi timbul hubungan konfrontatif antara Islam dan negara.

2TKasus di Malaysia memberikan contoh yang baik sebagaj ilustrasi nvata.
Kekuatan politik dari barisan nasionalis (UMNO) yang sekaligus sebagai repre-
sentasi negara (pemerintah) maupun Islam politik (PAS) sebagai representasi
lslam, sama-sarna memperhatikan dan mengusung simbol-simbol Islam dalam
berbagai aktivitas partai (Muta1ib, 1995: 225-229.

113



Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004

adalah semacam aliansi dari partai-partai Islam atau partai-partai

berbasismassalslamditambahGolkar.Peristiwatersebutdapatdibaca
sebagai kemunculan kembali peran yangmenentukan dari partai-partai

Islam dalam politik Indonesia' Keberhasilan Kaukus Poros Tengah

mengangkat Abdurrahman Wahid sebagai presiden mengalahkan

"ui.rg^.r.rya 
Megawati Soekarno Putri yang dicalonkan PDIP' sebuah

parrai nasionafis sekuler, serta mendapatkan dukungan dari PKB' dapat

dimaknaisebagaisemakinpentin$nyafaktorlslam'28-baiksebagai
doktrin, simbol. komunitas, aktor maupun institusi - dalam kehidupan

politik di Indonesia'

FenomenaKaukusPorosTengahdanperanpentingnyadalam
SUMPRlgggsertahasilpemilulegislatif5April2004membuktikan
bahwa aspirasi politik umat Islam setelah masa rezim SoeharLo ber-

akhirtidakdapatdiabaikanolehkekuatanpolitikmanapun,baikparLai-
partai berhaluan nasionalis maupun partai-partai berbasis massa lslam'

Namundemikian,kekuatanyangmenegasikanpartailslamtetap
hidup dalam sebagian masyarakat lndonesia walaupun aksentuasinya

tidak selantang pada masa Orde Lama maupun Orde Baru' Pene$asian

tersebut antara lain didasari oleh konstruk negara Indonesia sebagai

ne gara keb an gsaan ( nation-s tcr te) y arrgp ad a d asarnya memiliki asum si

mengenai kehidupan bernegara yang berbeda dengan keyakinan umat

Islam. Gagasan negara kebangsaan mengandung pula pflnsip sekularis-

me, yakni pemisahan agama dari kehidupan politik kenegaraan

(Chaidar,1999:1-5),sedangkanlslamtidakmenganutprinsippe-
misahan agama dan politik' Sekalipun belakangan gagasan tentang

pemisahan agarna dan politik muncul di kalangan umat Islam' akan

tetapi gagasan tersebut tidak dapat diterima mayoritas umat Islam'

2ssarah satu laktor perintang langkah Megawati u-ntuf men;adi presiden

pada sU MpR 1999 "d;'"f,t;;;;;,g." 
Eebagian"umat lslam bahwa keabsvahan

seorang wanita men;adi pemimpin negTl masih dipersoalkan' Di sampin$ itu'

terdapat citra yang k;iffi;;p-orpiiaax-mewakiii aspirasi umat Islam' yang

dibuktikan dengan ,"i.i""urrr."" sekitar +oozo anggota DPR dari PDIP udak ber-

agarna Islam. H.f rnif'f'l'Jt'S*tnOo'ong fvruf 
-puHt 

mengeluarkan fatwa untuk

fidak memi,,n o*^ ,;fii[.;;a-aia;*i"*i oleh wakil-wakil non-Muslim'

(ffirt.;E;tris leesj:a' reipo'12 oktober leee'
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Gerakan demokratisasi pun bisa mengambil manfaat bila PKS

memiliki legitimasi lebih kuat lewat perluasan basis dukungannya.
Sebagai partai yang prodemokrasi, PKS bisa dipastikan akan men-

dorong realisasi proses demokratisasi melalui berbagai saluran dan
instrumen politik legal di Yogzakarta, seperti pembuatan Perda, kontrol
atas eksekutif maupun penciptaan latar budaya yang kondusif bagi

gerakan semacam itu.
Namun, di samping peluang, partai ini juga menyimpan potensi

untuk mengalami hambatan. Hambatan berasal dari struktur serta

tradisi pemikiran yang dianut oleh partai ini. Tanpa terus-menerus
melakukan elaborasi yang kreatif dan inovatif terhadap gagasan dasar
pemikiran Islam modern yang didialektikakan dengan perkembangan-

perkembangan politik riil, partai ini berpeluang menemui jalan buntu
dan kehilangan pesona di mata masyarakat umum. Demikian halnya
di Yogyakarta yang sangat kuat dilingkupi budaya Jawa, bisa dipastikan
rnasyarakat setempat sukar menerima perubahan revolusioner dalam
pemikiran politik maupun sosial kemasyarakatan, apalagi gagasan

politik Islam yang radikal. Jika PKS terjebak pada kampanye perluasan

dukungan sosial dengan mengandalkan penggunaan simbol-simbol
Islam secara vulgar, dapat diperkirakan partai ini hanya akan mendapat

sedikit simpati atau bahkan mungkin mengalami resistensi dari ma-

syarakat.

Refleksi

Kemunculan ParLai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya bernama

Partai Keadilan dalam pentas politik Indonesia, dan secara lokal di
Yogyakarta, menambah khasanah politik, khususnya tentang partai
dengan varian baru yang disebut pafiatda'usah". PKS memang berasal

dari rahim gerakan da'wah kaum muda perkotaan di sekitar masjid
kampus yang kemudian berubah menjadi partai politik dengan per-

tambahan jumlah kader dan perolehan suara yang signifikan pada

pemilu 5 April 2OO4. Fenomena PKS mengirimkan pesan kepada bangsa

Indonesia bahwa demokratisasi politik tidaklah harus menempuh jalan

tunggal, jalan sekularisasi. Gerakan demokratisasi dapat menempuh
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jatan yang sedang dijadikan eksperimen pKS, yakni memadukanintelektuaritas sebagai simbor orang moder, dengan spirit keislaman.Paduan ini terbukti
s ekarigu s santun, ##ilffffi T[]il ":?j,:#:,HHilf Hillbersikap loyar pada partai sekarigus merefleksikan kepedurian kepadaseluruh bangsa dan sesama manusia. .
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