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ABSTRAK 
 

SIKAP AKTIVIS EKSTRA KAMPUS UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM 

 
Oleh 

Dwi Maisyaroh 
 

Penelitian ini membahas tentang sikap aktivis ekstra kampus UIN Raden 
Intan Lampung terhadap partai politik islam. Judul ini dianggap penting 
mengingat para aktivis merupakan calon penerus kepemimpinan termasuk 
kepemimpinan politik ditengah situasi politik yang terus di rendung persoalan. 
Adapun rumusan masalah : Bagaimanakah pandangan aktivis terhadap partai 
islam?. Bagaimanakah sikap aktivis terahadap partai islam?. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pandangan aktivis terhadap partai politik islam dan 
untuk mengetahui sikap aktivis terhadap partai islam. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan metode dokumentasi untuk 
memperoleh data skunder yaitu dengan buku-buku dan literatur yang terkait. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan partai islam sangat 
penting bagi aktivis islam. Partai islam dapat menjadi wadah bagi umat islam 
dalam menjembatani segala bentuk aspirasi untuk disampaikan kepada 
pemerintah. Terdapat penurunan daya saing partai islam dalam pemilu. Faktor 
yang dominan adalah faktor media masa dalam membangun opini dalam 
masyarakat tentang partai islam. Sikap aktivis terhadap partai islam tetap 
mendukung partai islam dan memilih kader partai islam dalam pemilu. 
Disarankan kepada partai islam agar meningkatkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan memperbaiki tata kelola organisasi, sitem kaderisasi yang 
berorientasi pada reorganisasi kepemimpinan, netralitas dari media masa. 

 
 

 

  



 

 

MOTTO 

 

         

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS. Al 

Insyirah, 6-8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penulis akan menyajikanskripsi dengan judul “Sikap Aktivis Ekstra 

Kampus UIN Raden Intan Lampung Terhadap Partai Politik Islam”, untuk 

menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu 

kiranya penulis mempertegas dan memberikan penjelasan baik maksud 

maupun istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas secara rinci 

sehingga dapat dimengerti dan di bahas oleh pembaca. 

Sikap dapat diartikan sebagai perilaku, gerak-gerik, bertingkah laku 

dengan gaya yang dibuat-buat. Sikap adalah determinan perilaku, sebab 

sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian dan motivasi.1 

Aktivis adalah orang yang bekerja dan berusaha aktif untuk 

kepentingan organisasi dan sebagainya.2Aktivis merupakan orang yang 

berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi yang dia ada didalamnya. 

Dalam penelitian ini aktivis yang dimaksud adalah mahasiswa di 

lingkungan fakultas Ushuluddin yang ikut dalm organisasi-organisasi 

ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatam Mahasiswa Muhammadiyah 

(IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). 

                                                        
1 Veithzal Rivai dan Deddi Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta : 

Rajawali Press, 2012), h.332 
2 Zainul Bahry, Kamus Umum, Khususnya Bidang Hukum dan Politik, (Bandung: 

Angkasa, 1991), h.  13 



 

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.3 

Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 

merebut kedudukan politik dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Adapun dalam penelitian ini partai 

politik yang dimaksud adalah partai politik yang bercorak islam seperti 

Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, ataupun Partai 

Persatuan Pembangunan. 

Maksud judul penelitian ini adalah  upaya untuk mengetahui 

pandangan dan sikap aktivis dalam lingkungan kampus UIN Raden Intan 

Lampung terhadap partai politik islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Subjektif : 

Peneliti tertarik untuk mengangkataktivis organisasi ekstra kampus 

dalam hal sikap terhadap partai politik islam. Menarik untuk diteliti 

aktivis sebagai kalangan intelektual dalam memandang dan 

memberikan sikapnya terhadap keadaan partai politik islam saat 

ini. 

2. Alasan Objektif : 

Judul skripsi yang peneliti tulis sesuai dengan disiplin ilmu yang 

penulis pelajari yaitu Pemikiran Politik Islam (PPI), serta 

                                                        
3 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2006), h. 160 



 

memperbanyak khazanah ilmu penulis mengenai pandangan aktivis 

organisasi ekstra kampus terhadap partai politik islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Di era reformasi saat ini sebagian partai politik  difungsikan sebagai 

perjuangan rakyat, sebagian lagi partai politik difungsikan untuk 

memfasilitasi dan meluaskan pengaruh serta kekuasaan. Adapaun 

sesungguhnya partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, 

sosialisasi politik, rekrutmen politik serta pengatur konflik. 

Dilihat dari segi komposisi dan kenggotaannya partai politik dibagi 

menjadi dua macam. Pertama, partai massa yaitu partai yang lebih 

mementingkan banyaknya kwantitas anggotanya. Kedua, partai kader 

biasanya mementingkan organisasi dan disiplin para anggotanya atau lebih 

mementingkan kualitas anggotanya. Partai politik sendiri adalah 

sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang 

bertinadak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan 

kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan 

melaksanakan kebijakan umum mereka.4 

Di Indonesia sendiri terdapat banyak partai politik, baik partai politik 

nasionalis maupun partai politik agamis. Partai politik nasionalis seperti 

Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai NasDem, sedangkan partai yang 

berlandaskan agama seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai 
                                                        

4Miriam Budiardjo, Opt. Cit, h.161 



 

Kebangkitan Bangsa (PKB). Sesungguhnya partai politik dilahirkan 

memiliki tujuan yang sama yaitu membangun negara menjadi negara yang 

lebih baik dan mandiri. 

Lahirnya partai politik islam tidak terlepas dari pengaruh kaum 

agamawan pada masa kemerdekaan. Oleh sebab itu banyak kaum 

agamawan yang ikut dalam berpolitik praktis dengan mendirikan partai 

politik seperti partai Nahdatul Ulama, Partai Syarikat Islam (PSI) dan 

Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi).5 

Dari waktu kewaktu partai yang berbasis agama senantiasa berdiri dan 

berkembang pesat di Indonesia. Semua itu dikarenakan beberapa hal, 

yaitu: 

1. Agama dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengatur segala 

dimensi sehingga agama dan politik bukan sesuatu yang dapat 

dipisahkan. 

2. Secara historis banyak dari kalangan agamawan yang memiliki 

andil cukup besar dalam membentuk, mempertahankan keberadaan 

dan kedaulatan negara Indonesia. 

3. Label agama memiliki nilai jual yang sangat besar di hadapan 

pemilih 

4. Partai-partai non-agamis dipandang tidak mampu dalam 

mengakomodir kepentingan kaum agamawan.6 

                                                        
5Inu Kencana Syafiie’, Al-qur’an dan Ilmu Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h.229 
6Sigit Pamungkas, Partai Politik; Teori dan Praktis di Indonesia,(Yogyakarta : Institute 

of Democracy and Welfarism, 2012), h.131 



 

Saat ini ada empat partai islam yang ada di Indonesia yaitu, PKB, 

PKS, PPP dan PBB. Dalam pemilu legislatif tahun 2014 PKB, PKS dan 

PPP  medapatkan suara yang cukup tinggi. PKB mendapatkan 11.298.957 

suara dengan jumlah kursi 47 kursi di DPR RI. PKS memperoleh 

8.480.204 suara dengan jumlah kursi 40 kursi. PPP memperoleh suara 

sebanyak 8.157.488 dengan jumlah kursi 39. PBB memperoleh suara 

sebanyak 1.825.750, PBB tidak memperoleh kursi di DPR karena 

perolehan suaranya kurang dari 3,50%.7 

Tabel. 1 

Daftar Perolehan Suara Partai Islam Dalam Pemilu Tahun 2014 

No. Partai Perolehan 

Suara 

Jumlah 

Kursi 

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11.298.957 47 

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8.480.204 40 

3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8.157.488 39 

4. Partai Bulan Bintang (PBB) 1.825.750 - 

 

Banyaknya kasus-kasus yang menimpa partai politik islam di 

Indonesia saat ini, menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan 

masyarakat. Masalah internal partai seperti dualisme kepemimpinan 

hingga kasus korupsi yang menjerat oknum partai politik islam membuat 

                                                        
7http://bbc.co.uk/Indonesia/berita/Indonesia/2014/05/140509/rekapitulasi/kpu.html dikases 3 3 
September 2015 



 

persepsi masyarakat terhadap partai berubah. Sehingga banyak dari 

masyarakat yang pada mulanya simpati berubah menjadi kecewa dan 

menyayangkan sikap-sikap elit politik yang memanfaatkan kedudukan dan 

kekuasaannya hanya untuk kepentingan pribadi. hal ini tentu sangat 

disayangkan, karena selama ini partai politik tersebutlah yang giat 

melakukan ajakan dan himbauan pentingnya bersikap baik, jujur dan 

menyerukananti korupsidan menjadi partai politik yang bersih kepada 

kader-kadernya. 

Permasalahan-permasalahan yang menimpa partai politik di Indonesia 

saat ini membuat kegoncangan dalam kehidupan politik bangsa. Keadaan 

ini dimanfaatkan sebagian oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi. Tekanan terberat berada dipundak partai politik yang berlandaskan 

islam, dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam tentu 

hal ini sangat disayangkan. Jika sebuah partai politik yang berlandaskan 

islam tetapi dalam menjalankannya tidak memiliki nilai-nilai keislaman. 

Aktivis sebagai kalangan muda dan sebagai calon intelektual 

merupakan generasi petensial bagi kehidupan politik bangsa. Keterlibatkan 

aktivis dalam kegiatan partai politik baik secara langsung maupun tidak 

langsung menjadikan ketertarikan yang melatarbalakangi penelitian ini. 

Aktivis dalam lingkungan kampus islam tentu mengetahui  partai politik 

islam yang ada di Indonesia. Namun, ketika melihat partai islam tentu 

akan menimbulkan beragam persepsi dan sikap  aktivis terhadap partai 

islam. 



 

Keadaan sedemikian ini membuat ketertarikan peneliti untuk 

melakukan penelitian ilmiah, mengenai sikap aktivis ektra kampus di UIN 

Raden Intan lampung terhadap partai politik islam. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pandangan aktivis terhadap partai politik islam? 

2. Bagaimanakah sikap aktivis terhadap partai politik islam? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pandangan aktivis ekstra kampus di UIN Raden 

Intan Lampung terhadap partai politik islam. 

2. Untuk mengetahui sikap aktivis terhadap partai politik islam. 

F. Kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana yang peneliti rumuskan 

diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumbangan 

pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan politik yang 

berkaitan dengan persepsi dan sikap aktivis terhadap partai politik, 

khususnya mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI), fakultas 

Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dan 

umumnya para pembaca penelitian ini. 



 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan terkait 

persepsi dan sikapaktivis terhadap partai politik.Penelitian ini juga 

dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus dapat 

mendorong peneliti lainnya untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. 

G. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian sosial, seorang peneliti dapat 

menggunakan beberapa metode guna mempermudah dalam memecahkan 

persoalan yang ada. 

Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan  yaitu penelitian 

yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di dalam 

masyarakat.8 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dalam 

lingkup tertentu. Data deskriptif merupakan data berupa gambar, 

kata-kata baik secara verbal maupun non verbal dan bukan data 

angka. 

Sumadi Surya Brata menyatakan pada hakekatnya arti dari 

penelitian deskriptif adalah, “penelitian yang bermaksud untuk 

                                                        
8 Cholid Abu Achmad, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h 41 



 

membuat pecandraan (gambaran) tentang sebuah situasi atau 

kejadian tertentu”.9  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif  yang biasa disebut 

juga penelitian taksonomik yaitu untuk mengeksplorasi dan 

klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti.10 

1. Populasi dan Sample 

a. Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek 

yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan 

atau totalitas objek yang dibatasi oleh criteria tertentu.11 Dalam 

hal ini yang dapat dijadikan populasi adalah seluruh aktivis 

ekstra kampus di IAIN Raden Intan Lampung di lingkungan 

Fakultas Ushuluddin. 

b. Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan 

bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi 

juga dimiliki oleh sampel.12 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan purposive sampling dalam menentukan sampel 

yaitu dengan melihat karakter tertentu yang dianggap mewakili 

                                                        
9 Suryabrata, Sumadi Metodologi Penelitian, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 

h. 75 
10 Sanapiah Faisal , Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta : Raja Persada Grafindo, 

2003), h 20 
11 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung : Mandar 

Maju, 2002), h. 121 
12 Ibid, h. 124 



 

populasi. Adapun sampel dalam penelitin ini berjumlah 7 

orang. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan data-data kualitatif, yaitu 

penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut 

pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 

dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-

orang ditempat penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang 

dipergunakan sebagai berikut : 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu percakapan, Tanya jawab 

secara lisan antara dua orang atau lebih.Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.13Teknik Wawancara yang peneliti 

gunakan adalah teknik wawancara Snowballingyaitu 

pewawancara tidak menetapkan jumlah informan. Apabila 

responden pertama dirasa sudah cukup memberikan semua data 

yang dibutuhkan, maka waancara  selesai. Namun, jika 

responden pertama memberikan arahan kepada responden 
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kedua maka pewawancara harus melakukan wawancara 

kembali kepada responden kedua. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara langsung dengan aktivis yang tergabung 

dalam organisasi ekstra kumpus di lingkungan Fakultas 

Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu dokumen tentang organisasi ekstra 

kampus di UIN Raden Intan Lampung. 

3. Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian lapangan, 

penulis menggunakan cara berfikir induktif. Sebagaimana cara berfikir 

induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa itu 

digeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.14 

H. Tinjauan Pustaka 

Beberapa hasil penelitian yang ditemukan peneliti, terdapat 

katerkaitannya dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu sebagai berikut: 

Perilaku Politik Mahasiswa Terhadap Parpol Islam. Oleh M. 

Nursalim Malay, dkk tahun 2014, penelitian ini memfokuskan kajiannya 

kepada siakp terhadap partai politik islam dengan perilaku memilih partai 

politik pada mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung. 
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Persepsi Masyarakat Terhadap Parti Politik di Kelurahan Penyengat 

Kota Tanjung Pinang. Oleh Said Ridwan tahun 2014, penelitian ini 

memfokuskan kajiannya kepada persepsi atau sudut pandang mengenai 

partai politik secara umum. 

Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Incumbent dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Marangin. Oleh Aan Sugara 

Tahun 2008, penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap pandangan 

masyrakat Marangin terhadap kepemimpinan kepala daerah  lama dalam 

pilkada. 

Pengaruh Berita di Surat Kabar Terhadap Perspsi Mahasiswa 

Tentang Politik.Oleh Yeni Yuniati tahun 2002, penelitian ini 

memfokuskan tentang pengaruh pemberitaan disurat kabar terhadap 

persepsi mahasiswa tentang politik. 

Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pemberitaan Media Tentang 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dengan Minat Memilih Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Peserta pemilu 2004 Pada Mahasiswa Pengurus 

Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Oleh Komariah tahun 2014, penelitian 

ini memfokuskan kajiannya  hubungan pemberitaan-pemberitaan di media 

masa mengenai PKS terhadap minat memilih anggota LDK terhadap PKS 

dalam pemilu 2004. 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya terdapat kesamaan 

dalam pembahasan mengenai persepsi, yang sidikit banyaknya menunjang 

penelitian yang peneliti teliti sesuai dengan judul diatas, akan tetapi fokus 



 

kajian yang peneliti teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap sikap aktivis ekstra 

kampus UIN Raden Intan Lampung terhadap partai politik islam. 

  



 

BAB II 

SIKAP AKTIVIS EKSTRA KAMPUS DAN PARTAI POLITIK ISLAM 

A. Sikap Aktivis Ektra Kampus 

1. Pengertian Sikap 

Louis Thurstone mengatakan bahwa sikap adalah “suatu bentuk 

evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap objek adalah 

perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau memihak (unfavorable) pada objek tersebut.”15 

Sikap dapat diartikan sebagai perilaku, gerak-gerik, bertingkah laku 

dengan gaya yang dibuat-buat. Sikap adalah determinan perilaku, sebab 

sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian dan motivasi.16Sikap 

merupakan sebuah reaksi yang timbul dari dalam diri manusia untuk 

mendukung atau menolak, memilih atau tidak memilih sesuatu objek yang 

ada disekitarnya. Sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses 

pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. 

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau Obyek Psikologi Obyek psikologi di sini 

meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya. 

Newcomb dalam Notoatmodjo menyatakan bahwa sikap merupakan 

kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan 

                                                        
15 Louis Thurstone, Sikap Manusia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h.5 
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Rajawali Press, 2012), h.332 



 

pelaksanan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktifitas, akan tetapi adalah merupakan pre-disposisi tindakan atau 

perilaku.17 

Sikap terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh 

individu. Dalam interaksi sosial terjadi hubungan saling memengaruhi 

antara individu yang satu dengan individu yang lain, terjadi hubungan 

timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing 

individu. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah 

pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media 

massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor 

emosi dari dalam diri individu.18 Berbagai faktor tersebut membentuk 

sikap seseorang terhadap suatu objek apakah mendukung atau memihak, 

tidak mendukung atau tidak memihak terhadap objek tersebut. 

Sikap menentukan afeksi, kognisi dan perilaku, dan sebaliknya. Afeksi 

merupakan segmen emosional dari sebuah sikap. Kognisi merupakan 

segmen persepsi, pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap, dan perilaku 

merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap 

sesuatu.Sikap adalah suatu bentuk evaluasi / reaksi terhadap suatu obyek, 

memihak / tidak memihak yang merupakan keteraturan tertentu dalam hal 

perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) 

seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Meskipun ada 
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beberapa perbedaan pengertian sikap, tetapi berdasarkan pendapat - 

pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keadaan 

dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat 

dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi 

obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu sikap juga 

memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif 

terhadap obyek atau situasi. 

Pada dasarnya sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan 

hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat 

dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, karenanya 

sikap dapat mengalami perubahan. Sikap dapat berubah karena kondisi 

dan pengaruh yang diberikan. Sebagai hasil dari belajar, sikap tidaklah 

terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan 

berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek 

tertentu.Dalam pergaulan sehari - hari kita dapat menemukan dua 

sikap/perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang 

memiliki sikap negatif umumnya perilakunya tidak menyenangkan dan 

membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Ia cenderung 

merugikan orang lain. Sebaliknya orang yang memiliki sikap positif 

umumnya kehadirannya didambakan, menyenangkan, dan orang merasa 

betah bersamanya. Kehadirannya cenderung menguntungkan berbagai 

pihak. Sikap positif mendukung hidup bersamanya 

.  



 

2. Aktivis Ekstra Kampus 

Aktivis adalah orang yang bekerja dan berusaha aktif untuk 

kepentingan organisasi dan sebagainya.19 Aktivis ekstra kampus adalah 

mahasiswa-mahasiswa yang ikut aktif dalam organisasi-organisasi 

kemahasiswaan ektra yang ada dikampus. 

Terdapat tiga golongan aktivis berdasarkan kriteria tertentu yaitu : 

a. Aktivis pengikut adalah mahasiswa yang pernah ikut dalam gerakan 

protes, minimal sekali, tanpa ia sendiri memprakarsai gerakan itu. 

Untuk selanjutnya disebut sebagai “aktivis” saja. 

b. Aktivis pemimpin adalah mahasiswa yang paling sedikit sekali pernah 

memprakarsai, mengorganisir atau mengajak kawan-kawannya untuk 

melaksanakan suatu gerakan protes, selanjutnya disebut sebagai 

“pemimpin” saja. 

c. Non-aktivis adalah mahasiswa yang tidak pernah ikut sama sekali 

dalam gerakan protes.20 

Aktivis memandang lingkungannya secara kritis dan tidak puas. Tidak 

puas terhadap keadaan sosial ekonomi dan politik masyarakat yang ada 

disekitarnya. 
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Menurut L.C Baird terdapat perbedaan antara mahasiswa aktivis dan 

mahasiswa non-aktivis yaitu : 

 Aktivis lebih independen,artistik, expresif dan “service 

oriented” (mau melayani orang lain) 

 Keadaan aktivis umumnya menggairahkan dan memberi 

kesempatan kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan 

walaupun orang tua aktivis tidak kaya 

 Aktivis sebelum menjadi mahasiswa juga aktif di sekolah 

lanjutan dan umumnya sudah tampak berbakat aktivis sejak 

sekolah lanjutan 

 Aktivis lebih praktis dan kurang romantis 

 Aktivis tidak kurang dogmatis dan tidak kurang religius 

daripada non-aktivis 

 Aktivis tidak merasa “alieneted” 

 Aktivis tidak menonjol dalam prestasi akademis, walaupun 

menonjol dalam aktivitas-aktivitas non akademis.21 

Aktivis adalah satu golongan masyarakat yang mempunyai dua 

sifat yaitu muda dan calon intelektual. Karena dua sifat ini membuat 

mahasiswa lebih peka terhadap peristiwa-peristiwa sosial dan lebih kritis 

melihat kepincangan-kepincangan sosial yang terjadi. Protes yang 

dilakukan mahasiswa semata-mata adalah reaksi atau persepsi mereka 
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terhadap kepincangan-kepincangan sosial dalam masyarakat. Adapun yang 

dimaksud dengan aktivis ekstra kampus adalah para mahasiswa yang ikut 

tergabung dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan ektra kampus seperti 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) serta 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI). 

Sejarah mencatat peran aktif aktivis dalam sejarah perpolitikan 

yang merubah sejarah bangsa ini. Dua peristiwa malari serta mei 1998 

merupakan bukti nyata peran aktivis dalam merubah jalan kehidupan 

bangsa. 

B. Partai Politik Islam 

1. Pengertian Partai Politik 

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang 

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang 

sama.22 

Undang-Undang RI No.2 Tahun 2008 menyatakan bahwa “partai 

politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 

persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
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pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 

1945.”23 

R.H Soltau menyebutkan partai politik adalah “sekelompok warga 

negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertinadak sebagai suatu 

kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih 

bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum 

mereka.24 

Sigmun Neuman mengemukakan bahwa partai politik adalah 

“organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 

kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar 

persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai 

pandangan yang berbeda.25 

Beberapa pendapat diatas dapat difahami bahwa partai politik adalah 

suatu organisasi yang terorganisir yang memiliki tujuan yang sama. 

Artinya partai politik dibentuk berangkat dari adanya kepentingan yang 

harus diperjuangkan secara bersama-sama. 

Partai politik pada umumnya didefinisikan sebagai suatu organisasi 

atau wadah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

politik yang memusatkan perhatiannya terhadap pengendalian kekuasaan 

pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan dari rakyat. 
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Jadi dapat ditegaskan bahwa partai politik berbeda dengan gerakan, 

suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin 

mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga politik. kadang-kadang 

gerakan politik ini menciptakan tata masyarakat yang baru sama sekali 

dengan cara-cara politik. dibandingkan dengan partai politik, mereka 

memiliki tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya dan bersifat 

ideologis. Organisasinya kurang ketat dibanding dengan partai politik. 

berbeda dengan partai politik gerakan sering tidak mengadu nasib dalam 

pemilihan umum.26 

Partai politik telah menjadi ciri penting pada politik modern. Hampir 

dapat dipastikan bahwa partai-partai politik telah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari sistem politik, baik yang demokratis maupun yang 

otoriter. 

2. Fungsi Partai Politik 

a. Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik 

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aspirasi dan 

juga pendapat masyarakat terhadap keadaan yang berkembang 

dimasyarakat kepada pemerintah. Pendapat atau aspirasi seseorang 

atau kelompok akan hilang tak berbekas apabila tidak ditampung dan 

digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses 

ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest articulation). 
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Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. 

Usul kebijakan ini dimaksukkan kedalam program atau platform partai 

untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada 

pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy).  

Partai politik juga berfungsi memperbincangakan dan 

menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan 

pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua 

arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Oleh karena itu partai 

poitik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah 

dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, 

karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada 

seluruh kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus 

tanggap terhadap tuntutan rakyat.27 

Partai politik dikatakan sudah menjalankan fungsi sebagai sarana 

komunokasi politik manakala partai politik turun kemasyarakat 

melihat dan mendengaar semua aspirasi dan pendapat masyarakat 

kemudian menyampaikan apa yang ditemukan dalam masyarakat 

kepada pemerintah. Peranan partai politik sebagai penghubung atau 

jembatan antara masyarakat dan pemerintah sangat penting, karena 

masyarakat membutuhkan sarana untuk menyalurkan pendapat dan 

aspirasi meraka kepada pemerintah dan dilain pihak kebijakan-
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kebijakan pemerintah perlu disebar luaskan dan dijelaskan kepada 

seluruh masyarakat. 

b. Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 

Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses pengenalan sistem 

politik pada seseorang, kelompok atau masyarakat, serta respons yang 

mereka berikan terhadap gejala-gejala politik yang ada dan yang 

mereka hadapi. Lebih sederhana lagi, sosialisasi politik dapat diartikan 

sebagai pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. 

Sikap dan orientasi anggota masyarakat yang dihasilkan dari sosialisasi 

politik ini pada gilirannya memberikan pengaruh kuat terhadap tingkat 

patisipasi politik.28 

M. Rush mengatakan sosialisasi politik adalah proses yang 

melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem 

politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi 

mereka terhadap fenomena politik.29 

dalam sisi lain fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya 

menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ada 

lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik menjalankan 

fungsi sosialisasi, yaitu mendidik anggota-anggotanya menjadi 

manusia yang sadar akan tanggunga jawabnya sebagai warga negara 

dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. 
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Alfian menekankan dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

sosialisasi politik, pertama, sosialisasi politik hendaknya dilihat 

sebagai proses yang berjalan terus menerus selama warga negara 

hidup. Kedua, sosialisasi politik dapat terwujud transmisi yang berupa 

pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi 

nilai-nilai atau pesaan politik secara tegas.30 

c. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik 

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat 

dengan masalah kaderisasi atau seleksi kepemimpinan, baik 

kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang 

lebih luas. Setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas, 

karena hanya dengan kader yang berkualitas sebuah partai mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan 

mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan 

pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan 

calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Dengan demikian 

partai politik turut memperluas pastisipasi politik masyarakat. 

Fungsi rekrutmen politik dapat terwujud jika partai politik 

melakukan kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Sangat tepat jika 

menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa 
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mendatang akan mengganti pemimpin lama. Adanya rekrutmen dapat 

menjamin keberlangsungan dan keberadaan hidup partai politik.31 

Di Indonesia mengenai fungsi partai politik telah diatur dalam 

Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Pasal 11, yaitu fungsi partai politik 

sebagai sarana untuk : 

1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar 

menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak 

dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan 

dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat. 

3) Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik 

masyarakat. 

4) Partisipasi politik warga negara Republim Indonesia. 

5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik 

melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 

kesetaraan dan keadilan gender.32 

d. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik 

Potensi konflik selalu ada terutama dalam sebuah negara yang 

bersifat heterogen, baik dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi 

ataupun agama. Paratai politik diperlukan untuk mengatasinya atau 
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sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga dampak 

negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat 

menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan itu juga 

meyakinkan para pendukungnya. Dalam konteks kepartaian, para 

pemimpin adalah elite politik. 

Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan 

organisasional antra warga negara dengan pemerintahannya. Selain itu 

partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-

tuntutan yang beragam yang berkembang diberbagai kelompok 

masyarakat. 

Menurut Huntington, partai politik  menyediakan organisasi-

organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna 

mengasimilasikan kelompok-kelompok baru dalam sistem politik. 

Partai politik memobilisasi dukungan terhadap partai politik dan 

orang-orang yang akan duduk di parlemen. Ini lah yang membuat 

partai politik mempunyai peran yang krusial dalam sistem politik 

modern, baik otoriter maupun demokrasi.33 

Uraian di atas meunjukan peran parati politik dalam meminimalkan 

konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan menjembatani antara 

warga negara dengan pemerintahannya. 

Menurut Deliar Noer idealnya partai politik berfungsi sebagai: 
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a. Menghimpun orang-orang yang mempunyai faham dan 

kepentingan yang sama 

b. Menyalurkan faham dan kepentingan tertentu tanpa perlu 

mengikat orang bersangkutan sebagai anggota 

c. Mewakili golongan yang mempunyai faham dan kepentingan 

yang sama itu dalam lembaga perwakilan/ pemerintahan (kalau 

mereka memperoleh kursi; biasanya hal ini terjadi melalui 

pemilihan umum) 

d. Mengadakan pilihan dalam penampilan pemimpin baik untuk 

lingkungan sendiri maupun untuk yang yang lain 

e. Mendidik rakyat dalam politik 

f. Memperjuangkan faham atau ideologi34 

Untuk menggapai fungsi tersebut diperlukan identitas dari sebuah 

partai politik, misalkan partai islam, partai nasionalis atau partai lainnya. 

Identitas ini mutlak diperlukan dalam kaitannyapewujudan partai politik. 

3. Partai Politik Islam 

a. Asal-Usul Partai Islam 

Mengenai sejarah partai islam, kita dapat menelusurinya sejak masa 

kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan yang berseteru dengan Ali bin 

Abi Thalib. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa “Ali kontra Utsman” 

yang menimbulkan perdebatan dikalangan kaum muslimin, siapakah yang 
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benar dan siapa yang salah diantara keduanya. Hal pertama yang 

diperselisihkan adalah mengenai Imamah (kepemimpinan kaum 

muslimnin) dan syarat-syaratnya serta siapa yang berhak memegangnya.35 

Dalam sejarah politik Indonesia ada tiga teori yang mencoba 

menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang 

melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya parpol. Kedua, 

teori situasi historik yang melihat timbulnya parpol sebagai upaya suatu 

sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan 

masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat parpol 

sebagai produk modernisme sosial ekonomi.36 Dikalangan pemikir islam 

mengalami perdebatan mengenai perlu tidaknya partai politik islam. 

Disatu pihak ada yang menolak dibentuknya partai islam dan dipihak lain 

ada yang mendukung dibentuknya partai islam. 

Pihak pertama menentang dibentuknya partai islam karena harus ada 

pemisahan antara urusan agama dan politik, agama tidak boleh dibawa-

bawa pada urusan praktis yang ujung-ujungnya hanya akan membawa 

konflik antara umat islam. Dengan adanya pemisahan tersebut umat islam 

lebih konsen pada urusan-urusan dakwah dan keumatan serta urusan lain 

semisal pendidikan dan sosial. Sedangkan urusan politik diserahkan partai 

politik yang cenderung menggunakan simbol nasionalis atau moderat 

tanpa harus mencantumkan asas dan simbol-simbol islam. 
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Pihak kedua memiliki gagasan perlunya partai islam sebagai alat 

perjuangan politik islam muncul dari kalangan praktisi politik. Menurut 

mereka dengan mayoritas penduduk Indonesia muslim menjadi modal 

besar untuk mendirikan partai politik agar aspirasi kelompok islam dapat 

terwakilkan dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Pemikiran ini 

hingga kini diyakini oleh sebagian besar kelompok islam dan pada 

kenyataannya animo kaum muslim untuk berpolitik praktis tetap besar. 

Dalam kenyataannya, partai islam telah ada dan berkembang hingga 

saat ini, dari sini dapat diketahui bahwa lahirnya partai politik islam di 

Indonesia menunjukan kenyataan dimana dinamika politik di negeri ini 

salah satunya berorientasi aliran. Dengan demikian, kemunculan dan 

keberadaan partai islam di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dari 

sejarah politik itu sendiri. Islam, kaum muslim dan politik menjadi satu 

entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.37 

b. Pengertian Partai Politik Islam 

Memahami dan mendefinisikan partai politik telah banyak literatur 

yang memberikan definisi mengenai partai politik. Efriza menjelaskan 

partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta dalam 

proses pengelolaan negara.38 Jika dikaitkan dengan islam, apa yang 

dimaksud dengan partai politik islam. Islam dalam konteks ini dipahami 

sebagai doktrin agama yang harus diimplementasikan dalam masyarakat 
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serta mengatur seluruh aktivitas dan perilaku manusia di dalamnya. 

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa islam 

merupakan agama komprehensif yang sudah mengatur segala sesuatu yang 

ada di alam semesta ini. Dengan demikian, partai politik islam dapat 

dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-

nilai islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur 

kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif maupun eksekutif. 

Proses mendapatkan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam 

pemilu serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-

program yang tidak lepas dari nilai-nilai ideologi islam. 

Perjalanan kehidupan partai politik di Indonesia memberi gambaran 

bahwa masalah yang perlu dikaitkan kepada pembicaraan mengenai 

bagaimana partai politik mengorganisir dirinya sendiri.39 Dalam kajian 

ilmu politik, penggunaan istilah “partai islam” setidaknya memiliki dua 

konotasi. Pertama, ideologi organisasi, yaitu merujuk kepada partai politik 

yang menjadikan islam sebagai dasar ideologinya. Dalam pengertian ini, 

yang termasuk partai islam di Indonesia antara lain, Masyumi, Partai NU, 

Permusi, PPP, PBB dan PKS. Kedua, basis sosio-kultural, dimana partai 

politik bukan hanya dilihat sebagai organisasi tetapi juga sebagai sarana 

atau media bagi masyarakat atau kelompok-kelompok di masyarakat untuk 
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mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan 

politiknya.40 

c. Prinsip-Prinsip Dasar Partai Islam 

Prinsip adalah sesuatu hal yang dipegang teguh dan dijadikan pijakan 

oleh partai islam yang mendasari segala aktivitas keorganisasian. Sebagai 

partai yang menggunakan lebel dan atribut islam serta mewakili 

kepentingan kaum muslim, partai islam harus mendasarkan seluruh 

program dan kegiatan organisasinya pada prinsip-prinsip berikut ini: 

a. Berpedomanpada nilai-nilai universal Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Segala keputusan organisasi tidak boleh bertentangan dengan 

sumber ajaran umat Islam yaitu kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi Muhammad. Kedua sumber ajaran Islam tersebut memuat 

nilai-nilai universal yang mencangkup segala kehidupan manusia 

dimuka bumi ini. 

b. Musyawarah. Setiap keputusn-keputusan organisasi harus melalui 

koordinasi dan komunikasi dengan segenap pengurus yang 

memiliki wewenang. Dengan proses koorganisasi tersebut, partai 

akan mendapatkan banyak pertimbangan dari beragam pihak 

sehingga melahirkan keputusan yang bijak dan terkesan buru-buru. 

c. Berlaku adil. Setiap pimpinan dan anggota memiliki hak yang 

sama seseuai dengan aturan yang berlaku dimasing-masi ng partai. 
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Karena itu, partai harus membuat keputusan yang adil untuk 

sebuah  keputusan sehingga tidak merugikan satu pihak dan pihak 

lain. 

d. Menghargai perbedaan dan bukan perpecahan. Perbedaan adalah 

fitrah setiap manusia dan merupakan anugerah dari yang maha 

kuasa. Dengan perbedaan pula kehidupan menjadi indah dan 

beragam. Namun, perbedaan itu harus dikelola dengan baik dan 

bukan malah menimbulkan perpecahan.41 

d. Tipologi Partai Politik Islam 

a. Partai Tradisionalis 

Istilah tradisional merujuk pada suatu kondisi masyarakat yang 

masih meyakini adat-istiadat yang telah menjadi warisan para 

pendahulunya dan kini tetap dilakukan oleh masyarakat tersebut. 

Dalam konteks ini, partai islam tradisioal dapat dipahami sebagai 

partai islam yang memiliki basis pemilih dan pendukung dari klangan 

muslim yang berpegang teguh pada tradisi islam yang kuat terutama 

pada masyarakat pedesaan dan pedalaman. Tradisi islam yang 

dimaksud adalah tradisi islam  yang sudah mengalami akulturasi 

dengan budaya  seperti tahlilan, kenduri, kitab kuning, patuh terhadap 

kyai serta pola hidup sederhana. Kelompok ini tumbuh dan  

berkembang dikalangan pesantren.  Karena itu, kelompok islam 

tradisional sering disebut sebagai “kaum sarungan” . Basis sosial partai 
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islam tradisional merujuk pada organisasi islam tradisional Indonesia 

terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Secara kultural, ajaran dan 

praktek ibadah NU lebih mudah diterima oleh masyarakat pedesaan 

dan pedalaman ketimbang ajaran-ajaran ibadah Muhammadiyah. 

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi islam tradisional terbear di 

Indonesia yang berdiri pada tahun 1926 di Surabaya, jawa Timur. 

Beberapa survei menunjukan, bahwa kurang lebih 40 juta masyarakat 

muslim Indonesia mengaku sebagai warga NU. Sementara survei lain 

mengindikasikan bahwa ada sekitar 80 juta warga muslim Indonesia 

yang mengaku sebagai kelompok tradisioanalis. 

b. Partai Islam Modernis 

Istilah modernis merujuk pada suatu kondisi kekinian, rasional dan 

biasanya terdiri dari masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan 

memiliki cara befikir yang pragmatis, ekonomis, memiliki pola hidup 

yang cenderung individualis serta tingkat pendidikan masyarakat yang 

jauh lebih maju dari pada kelompok tradisional. Dalam konteks ini, 

partai islam modernis adalah partai politik yang merujuk pada 

masyarakat muslim yang sudah maju dan biasanya di kawasan 

perkotaan. 

Beberapa gerakan islam yang mendukung partai islam modernis 

adalah Muhammadiyah dan Al-Irsyad serta ormas-ormas islam modern 

lain yang tersebar di tanah air. Muhammadiyah merupakan organisasi 



 

islam modern terbesar yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 

tahun 1921. Di bidang politik, Muhammadiyah memiliki hubungan 

dengan politik praktis terutama sejak keterlibatab dalam perjuangan 

sarekat islam. Namun, pada tahun 1926 terjadi perpecahan dimana para 

tokoh di bawah sosok haji Fakhruddin (Muhammadiyah) harus keluar 

dari SI karena tidak diperbolehkan memiliki keanggotaan ganda. 

c. Partai Islamis 

Sebutan partai islamis merujuk pada istilah yang digunakan 

Dougglas Webber. Istilah lain yang digunakan untuk kelompok ini 

adalah frmal Sharia Group, Formalist Islamic Parties atau bisa juga 

disebut sebagai partai islam fundamentalis. Istilah islamis dapat 

dipahami sebagai ajaran-ajaran islam yang mendasar dan harus 

dipegang teguh. Kata fundamentalis merujuk pada makna kuat dan 

kokohnya sebuah pendirian yang telah diyakininya. Dalam konteks ini, 

yang dimaksud dengan partai islamin adalah partai yang mengadopsi 

islam terutama ajran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As-

Sunnah sebagai ideologi mereka. Kelompok ini berkeyakinan, bahwa 

demokrasi dan kondisi kekinian hanya sebagai alat dan media untuk 

mengimplementasikan gagasan negara islam serta cenderung suka 

dengan hal-hal yang simbolik dan anti barat. Karena itu, partai-partai 

islam yang termasuk dalam kelompok ini yakin bahwa asas partai 

mereka adalah islam. 



 

Kelompok islamin mulai mecuat dan menunjukan eksistensinya ke 

panggung politik nasional pasca orde baru yang diwakili oleh kaum 

revivalis Gerakan tarbiyah di Indonesia yang kemudian mendirikan 

Partai Keadilan. Peran aktivis para Gerakan Tarbiyah sangat penting 

terhadap kemunculan partai Keadilan hingga perkembangannya 

mengalami metamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Dari sini dapat diketahui, bahwa partai islam di indonesia 

merupakan sejarah panjang yang menjadi sebuah keniscayaan karena 

kelompok islam turut membangun republik ini jauh sebelum 

kemerdekaan. Dalam pembentukan maupun perjalanannya, setiap 

partai islam memiliki basis pendukung sesuai dengan tipologi yang 

digambarkan Geertz dan ilmuan lain yang mengkaji tentang Indonesia. 

Pada akhirnya, dapat ditemukan bahwa partai islam di Indonesia 

memiliki kecenderungan ke arah tiga mainsteam tipologi yaitu partai 

tradisionalis, partai modernis dan partai islamis.42 
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BAB III 

EKSISTENSI PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA 

 

C. Perjalanan Partai Politik Islam 

Lahirnya partai politik islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kaum 

agamawan pada masa kemerdekaan. Oleh sebab itu banyak dari kalangan 

agamawan yang ikut terjun berpolitik praktis dengan mendirikan partai politik 

yang berbasis islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam (PSI) 

dan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Massyumi).43 

Perjalanan politik Indonesia sudah mengalami 3 (tiga) fase politik dimulai 

dari orde lama, orde baru dan sekarang era reformasi yang setiap fase 

memiliki karakter serta bahasa politik tertentu. Orde lama berorientasi 

terhadap politik terpusat ini ditandai dengan pengukuhan Presiden Soekarno 

sebagai presiden seumur hidup. Orde baru merupakan fase dimana 

pembangunan infrastruktur negara berjalan baik namun, disisi lain rakyat 

merasa kebebasan politik dan pendapatnya dibatasi oleh pemerintah. Orde 

lama ditandai dengan berkuasanya Soeharato selama 32 tahun. Era reformasi 

merupakan era kebebasan politik, setiap rakyat bebas dalam berpolitik dan 

bebas dalam bersuara mengenai pendapatnya tanpa ada tekanan dari pihak 

manapun. 

Partai poltik di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, sebagai 

pencetusan bangkitnya kesadaran Nasional. Banyak gerakan atau organisasi 
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yang lahir sebagai gerakan sosial, pendidikan ataupun keagamaan seperti 

Boedi Oetomo (1908) dan Muhammadiyah (1912), atau gerakan/organisasi 

yang berasaskan agama dan politik seperti Sarikat Islam (1911) dan partai 

politik, ataupun bentuk organisasi yang berasas politik dan nasionalisme 

seperti PNI (1927) yang semuanya sangat berpengaruh terhadap pergerakan 

nasional Indonesia. Hail ini menunjukan ketika itu telah berkembang 

multipartai dengan menunjukan keanekaragaman tersebut. Gabungan Politik 

Indonesia (GAPI) berdiri tahun 1939 yang merupakan gabungan dari partai-

partai politik ketika itu dan berusaha menjadikannya Dewan Perwakilan 

Rakyat.44 

Lain halnya dengan penjajahan Jepeng, dimana semua aktivitas politik 

dilarang hanya aktivitas-aktivitas keagamaan yang diperbolehkan. Oleh karena 

itu didirikanlah Masyumi sebagai wadah keagamaan. Pada awal kemerdekaan 

dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 4 November 1945 yang 

memperbolehkan mendirikan partai politik maka saat itu Masyumi berubah 

menjadi partai politik Masyumi. Berdirinya Masyumi dimaksudkan sebagai 

satu-satunya partai politik yang akan memperjuangkan hak dan aspirasi umat 

islam indonesia. Partai masyumi didukung oleh dua organisasi besar yaitu NU 

dan Muhammadyah dan organisasi-organisasi islam lainnya. Dalam 

perjalannya satu ersatu pendukung masyumi memisahkan diri dimulai dengan 

PSII tahun 1947, menyusul NU tahun 1952. Posisi Masyumi menjadi lemah 
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dalam percaturan politik Indonesia, hal ini dikarekan wakil-wakil NU dan PSII 

yang duduk dalam kabinet tidak lagi mengatas namakan Masyumi.45 

Pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 didikuti banyak 

partai politik peserta pemilu. Hal ini menunjukan kebebasan dalam berpolitik 

di Indonesia. Partai yang ikut pemilu tahun 1955 adalah : 

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 

2. Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi) 

3. Nahdatul Ulama (NU) 

4. Partai komunis Indonesia (PKI) 

5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 

6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 

7. Partai Khatolik 

8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 

9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 

10. Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) 

11. PRN 

12. Partai Buruh 

13. GPPS 

14. PRI 

15. PPPPRI 

16. Parati Murba 

17. Baperki 
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18. PIR Wongsonegoro 

19. Gerinda 

20. Permai 

21. Persatuan Daya 

22. PIR Hazairin 

23. PPTI 

24. AKUI 

25. PRD 

26. PRIM 

27. Acoma 

28. Partai R.Soedjono Prawiro Soedarmo.46 

Hasil pemilihan umum tahun 1955 menempatkan empat partai 

pemenang pemilu yaitu : 

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 

2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 

3. Nahdatul Ulama (NU) 

4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 

Keberhasilan dua partai islam dalam pemilihan umum pertama pada 

tahun 1955 menunjukan bahwa partai-partai islam telah berhasil memikat 

hati sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. 
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Dalam perjalanan politik orde baru partai politik digabungkan menjadi 

tiga partai yang mewakili tiga ciri yaitu : 

1. Ciri keislaman dan ideologi islam bagi Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 

2. Ciri demokrasi, kebangsaan dan nasionalisme bagi Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI) 

3. Ciri kekaryaan dan keadilan sosial bagi partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Hal ini ditetapkan agar hanya mempergunakan satu-satunya asas 

yaitu Pancasila, dengan demikian perlombaan pengaruh antar para 

kontestan dalam setiap pemilu hanyalah ada pada program kerja 

masing-masing.47 

Penyederhanaan partai politik menjadi tiga golongan menjadikan 

PPP sebagai satu-satunya wadah bagi umat islam dalam menyalurkan 

aspirasi dan hak politiknya. Hal ini menjadikan PPP sebagai salah satu 

kekuatan besar umat islam dalam perpolitikan Indonesia masa orde 

baru. 

Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 menandai berakhirnya orde 

baru dan lahirnya era reformasi. Pada era reformasi saat ini partai-

partai islam tumbuh subur dalam perpolitikan indonesia, hal ini 

ditandai dengan 13 parpol islam yang berpartisipasi pada pemilu 1999 
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dan tiga diantaranya adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai 

Bulan Bintang dan Partai Kebangktan Bangsa. 

Pada era reformasi Indonesia telah melakukan empat kali 

pemilihan umum yaitu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 

2014. Dalam setiap pemilihan umum partai-partai islam mampu 

bersaing dalam peta perebutan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan 

ini menunjukan eksistensi partai islam dan kepercayaan masyarakat 

Indonesia terhadap partai islam. 

D. Partai Politik Islam di Indonesia 

1. Partai Keadilan sejahtera (PKS) 

Partai Keadilan sejahtera (PKS) merupakan partai politik pelanjut 

perjuangan Partai Keadilan yang ikut dalam pemilu tahun 1999. Partai ini 

didirikan terkait aktivitas dakwah islam yang sudah eksis di awal tahun 

delapan puluhan, dimana mereka berupaya membangun ruh keislaman 

melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan. 

Partai Keadilan didirikan pada tanggal 9 agustus 1998 dan diantara 

pendirinya adalah Hidayat Nur Wahid, Lutfi Hasan Ishaaq, salim Segaf 

Aljufri dan Nur Mahmudi Ismail. Kemudian Nur Mahmudi Ismail menjadi 

Presiden Partai Keadilan dan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua Majelis 

Pertimbangan Partai. 

Pada tanggal 20 April 2002 partai Keadilan berubah menjadi Partai 

keadilan Sejahtera hingga saat ini. Tujan partai PKS adalah mewujudkan 



 

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adil dan makmur yang 

diridhoi Allah SWT serta mewujudkan pemerintahan yang jujur. 

Visi dan misi partai PKS : 

a. Visi patai PKS 

Visi umum partai PKS adalah “sebagai partai da’wah penegak 

keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan 

bangsa”. 

Visi khusus partai PKS adalah “ partai berpengaruh baik baik 

secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan 

masyarakat yang madani”. 

b. Misi Partai PKS 

 Menyebarluaskan da’wah islam dan mencetak kader-kadernya 

sebagai anashir taghyir. 

 Mengembangkan instusi-instusi kemasyarakatan yang islami di 

berbagai bidang sebagai markas taghyir dan pusat solusi. 

 Membangun opini umum yang islami dan iklim yang 

mendukung bagi penerapan ajaran islam yang solutif dan 

membawa rahmat. 

 Membangun kesadaran politik mayarakat, melakukan 

pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak 

kewarganegaraannya. 



 

 Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan 

secara konsisten dan konyinyu dalam bingkai hukum dan etika 

islam. 

 Secara aktif melakukan komunikasi, silahturahmi, kerjasama 

dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam 

untuk terwujudnya ukhuwah islamiyah dan widhatul-ummah 

dang dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk 

memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda 

reformasi. 

 Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan 

keadilan dan menolak kedhaliman khusunya terhadap negeri-

negeri muslim yang tertindas.  

2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Partai Persatuan Pembangunan didirikan pada tanggal 5 januari 1973. 

Tujuan didirikannya partai PPP adalah mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila, mewujudkan tatanan politik yang demokratis yang 

dilandasi akhlakul karimah serta mengembangkan kehidupan yang islami. 

Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

a. Visi Partai Persatuan Pembangunan 

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati didri di atas, maka visi 

PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah 



 

SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, 

demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinngi harkat martabat 

kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai 

keislaman’. 

b. Misi Partai Persatuan Pembangunan 

 Misi PPP (Khimat Perjuangan) PPP berkhidmat untuk berjuang 

dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan 

mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah 

Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian 

PPP mencegah berkembangnya paham-paham atheisme, 

komunisme, marxisme, leninisme serta sekularisme dan 

pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. 

 PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia 

dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama 

nilai-nilai ajaran islam, dengan mengembangkan ukhuwah 

basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian 

PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-

foedalisme, paham-paham yang mecehkan martabat manusia, 

proses dehumanisasi, diskriminasi dan budaya kekerasan. 



 

 PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, 

mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan 

bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah 

(persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan 

menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial 

yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-

bhineka tunggal ika. 

 PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan 

mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan dan 

kedaulatan rakyat yang sejati dengan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan 

menentang setiap brntuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, 

hegemoni serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi 

rakyat. 

 PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam 

rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai 

oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. 

Dengan demikian PPP berbagai bentuk kesenjangan sosial, 

kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan 

yang konsumeristis, materialistis, permisif dan hedonistis di 

tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di 

bawah garis kemiskinan. 

3. Partai Bulan Bintang (PBB) 



 

Partai Bulan Bintang didirikan pada tanggal 17 juli 1998. Partai ini 

didirikan bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia berdasarka cita-cita 

proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, yaitu masyarakat beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. 

Visi dan misi partai PBB 

a. Visi Partai PBB 

Visi partai PBB adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang 

islami. 

b. Misi Partai PBB 

Misi partai PBB adalah membangun masyarakat dan bangsa 

Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, 

berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia 

berdasarkan nilai-nilai islam. 

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Partai Kebangkitan Bangsa didirikan pada tanggal 23 juli 1998 di 

kediaman Ketua Umum PBNU Kyai Haji Abdurrahman Wahid di 

Ciganjur, Jakarta selatan. PKB didirikan oleh tokoh-tokoh Nahdahtul 

Ulama (NU) seperti : K.H. Abdurrahman wahid (Gus Dur), Kyai Mustofa 

Bisri, Kyai Muchid Muzadi, Kyai Ilyas Ruchiyat dan lainnya, dengan 

ketua umum Mathori Abdul Djalil. 



 

Runtuhnya rezim Soeharto semakin membuat kuat keinginan kaum 

nahdiyin dalam politik seiring terbukanya reformasi politik. Pada tanggal 3 

juni 1998 dalam rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah, PBNU menugasi 

lima orang tokoh untuk menyalurkan aspirasi ini. Kelima tokoh tersebut 

ialah K.H Ma’ruf Amin, K.H.M dawam Anwar, Dr. K.H. Said Agiel 

Siradj M.A., H.M. Rozy Munir S.E., M.Sc. dan H. Ahmad Bagdja. Lima 

tokoh teras ini dibantu oleh tim asisten yang diketuai oleh Arifin Junaidi. 

Dua tim ini menghasilkan rancangan pokok-pokok pemikiran NU 

mengenai reformasi politik, Mabda’Siyasiy, hubungan partai politik 

dengan NU, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan 

Naskah Deklarasi.48 

Sejak dideklarasikan tanggal 23 juli 1998 partai yang berlambang 

sembilan bintang melingkari bola peta Indonesia. Di mana bumi dan peta 

Indonesia bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan 

partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub 

dalam pasal 7 Anggaran Dasar. Sembilan bintang bermakna idealisme 

partai yang memuat 9 nilai, yaitu : kemerdekaan, keadilan, kebenaran, 

kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan dan 

persaudaraan. 

Visi dan misi partai PKB : 

a. Visi Partai PKB 

                                                        
48 Tim Litbang Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, strategi dan Program, 

h.415 



 

Visi partai PKB adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan 

Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan 

batin, material dan spiritual. 

b. Misi Partai PKB 

 Bidang agama. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

 Bidang politik. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan 

pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, 

melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran 

rakyat, melaksankan politik luar negeri yang bebas dan aktif 

serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk 

menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. 

 Bidang ekonomi. Menegakkan dan mengembangkan kehidupan 

ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. 

 Bidang hukum. Berusaha menegakkan dan mengembangkan 

negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh 

rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan 

berkeadilan sosial. 



 

 Bidang sosial budaya. Berusaha membangun budaya yang maju 

dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik 

demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 

 Bidang pendidikan. Berusaha meningkatkan sumber daya 

manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional 

dan kritis terhadap lingkungan sosial yang ada disekitarnya, 

mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang 

berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan. 

 Bidang pertahanan. Membangun kesadaran setiap warga negara 

terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan 

negara, mendorong terwujudnya swabela mayarakat terhadap 

perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik 

yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu 

dalam masyarakat. 

E. Tantangan Partai Islam Saat Ini 

Jika kita perhatikan dari rangkaian perkembangan partai Islam pasca 

reformasi, tampaknya selain pandangan bahwa meningkatnya Islamisasi atau 

santrinisasi di Indonesia yang tidak berkorelasi positif dengan peningkatan 

perolehan suara partai-partai Islam, ada fakta politik lain yang juga sedang 

terjadi. Fakta politik itu adalah bahwa meskipun Partai Islam masuk ke 

kekuasaan sejak Pemilu 1999 hingga 2014 kemarin, namun keberadaan 

mereka di pemerintahan tidak banyak menimbulkan dampak pada peningkatan 

suara Partai-partai Islam. Memang partai Islam ketika berkuasa mendapatkan 



 

resources dan capital yang cukup untuk membiayai partai politik yang tidak 

murah. Mereka juga bisa menggunakan sumber daya negara untuk 

menguatkan program-program partainya. Selain itu, jika partai-partai Islam 

berkuasa, diasumsikan bahwa masyarakat dan umat Islam akan lebih 

mendapatkan manfaat karena bisa mengakses program-program pemerintah. 

Namun, tampaknya masuknya partai Islam ke kekuasaan tidak banyak 

menimbulkan efek pada peningkatan suara mereka di Pemilu. Yang mereka 

dapatkan adalah sekedar mempertahankan perolehan suara agar tetap lolos 

electoral and parliamentary threshold. Kasus Partai Bulan Bintang (PBB) 

yang pada tahun 2004 menjadi sponsor utama pencalonan SBY dan JK, bisa 

diambil sebagai salah satu contoh. Pada Pemilu 2009, PBB malah mengalami 

penurunan suara yang signifikan dan tidak lolos ambang batas suara di 

parlemen. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan “musibah” politik ini, 

misalnya dicopotnya Yusril Ihza Mahendra dari kedudukannya sebagai 

Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2006. Namun, secara garis besar partai 

Islam mengalami fenomena yang sama, yaitu turunnya suara mereka disetiap 

pemilu.  

Faktor lain yang menyebabkan terus menurunnya suara partai Islam adalah 

sulitnya menemukan isu-isu strategis yang mereka perjuangkan dalam Pemilu. 

Meskipun masyarakat Indonesia beragama Islam, namun isu penegakan 

syariat Islam secara formal baik di level negara melalui perjuangan 

memasukkan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945, atau lewat daerah 

melalui Perda-perda Syari’ah, nampaknya tidak banyak menarik perhatian dan 



 

dukungan publik. Bahkan, dalam amandemen UUD 1945 tahun 2002, hanya 

PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang 

getol mendukung usulan soal Piagam Jakarta ini. Dan seperti yang kita 

ketahui, upaya memasukkan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 ini 

mengalami kegagalan. Selain tidak mendapat dukungan dari Partai-partai lain, 

organisasi Islam moderat di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU juga 

tidak mendukung upaya itu.49 Isu formalisasi syariat Islam ini memang masih 

menjadi sesuatu yang sensitif dan tidak banyak diminati oleh masyarakat 

Indonesia. Mereka lebih meminati dan tertarik pada isu- isu politik yang 

berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka dan perbaikan bangsa Indonesia 

ke depan. Sebagai satu-satunya Partai Islam yang mengalami lonjakan suara 

luar biasa pada Pemilu 2004, dalam kampanyenya PKS tidak 

memperjuangkan isu penegakan syariat Islam. Kampanye mereka dengan 

slogan “Bersih dan Peduli”, ternyata diminati publik dan mendapatkan 

momentum yang tepat. Menurut Giora Eliraz, kemenangan PKS dalam Pemilu 

2004 karena mereka bisa membangun citra sebagai partai yang anti korupsi, 

bersih, dan peduli pada problem masyarakat. Mereka juga berusaha 

menampilkan diri sebagai partai Islam yang terbuka dan pluralis.50 Dalam soal 

isu syariat Islam ini, kita patut mendiskusikan sedikit tentang fenomena Perda 

Syariat yang masih marak di Indonesia pasca reformasi. Pasca kegagalan 

                                                        
49Luthi Assyaukanie, ‘The Rise of Religious Bylwas in Indonesia’, RSIS Commentaries,29 Maret 
2007. 
50Giora Eliraz, Islam and Polity in Indonesia: An Intriguing Case Study, Research Monographs on 
the Muslim �World, Series No 1, Paper No 5, February 2007, Washington DC: Hudson Institute, 
2007, hal. 12-16.  



 

perjuangan penegakan syariat Islam di level negara melalui amandemen UUD 

1945 tahun 2002, ternyata perjuangan penegakan syariat Islam tidak berhenti. 

Mereka berjuang di level daerah melalui kerjasama antara organisasi-

organisasi Islam radikal dan partai politik. Namun, perjuangan Perda Syariat 

ini bukan hanya menjadi monopoli partai-partai Islam. Banyak partai-partai 

nasionalis seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar yang juga mendukung 

penerapan Perda itu. Menurut Robin Bush yang melalukan penelitian 

komprehensif tentang persoalan ini, dukungan partai-partai nasionalis banyak 

dikaitkan dengan pragmatisme politik untuk meraih dukungan dari pemilih 

dalam berbagai pemilihan kepala daerah. Mereka mendukung itu karena untuk 

menunjukkan identitas dan keberpihakannya pada umat Islam.51 Namun, jika 

kita perhatikan hasil Pemilu 2009, partai-partai Islam tidak banyak 

mendapatkan manfaat nyata dari dukungannya terhadap isu penegakan Syariat 

Islam secara formal. Dari situ nampak bahwa isu syariat Islam ternyata 

memang bukan hal yang strategis bagi partai Islam. Partai Islam mestinya 

harus memikirkan secara serius apa saja isu-isu strategis yang saat ini menarik 

minat dan perhatian rakyat. 

Menurunnya performa dan suara partai Islam tentu tidak bisa dipisahkan 

dari faktor perpecahan dalam tubuh partai-partai Islam. Partai- partai Islam 
                                                        
51Robin Bush, ‘Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Sympton?’, in G. Fealy and 
S. White� (eds.), Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia,Singapore: ISEAS, 
2008, hal. 188. Analisis yang senada juga diungkapkan oleh Berhard Platzdasch yang 
mengemukakan bahwa dukungan partai-partai nasionalis terhadap Perda-perda syari’ah ini 
didasarkan pertimbangan pragmatis untuk mendapatkan dukungan elektoral yang besar. Lihat 
Berhard Platzdasch, Islamism in Indonesia: Politics in the Emerging Democracy, Singapore: 
ISEAS, 2009, hal. 336-337.  



 

banyak mengalami perpecahan setelah salah satu pihak dikalahkan atau 

dicurangi pihak lainnya dalam Kongres atau Muktamar dalam memilih 

pengurus baru. Hal itu tampak terlihat dari PKB yang mengalami perpecahan 

antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar yang melahirkan PKBI. PAN 

yang dianggap tidak mengakomodir kubu muda Muhammadiyah yang 

akhirnya melahirkan PMB. Konflik PPP yang melahirkan PBR. PBB yang di 

antara para pendirinya terjadi konflik dan sebagian pengurusnya mengalami 

eksodus ke partai lain. Yang baru- baru ini adalah perpecahan kubu 

“sejahtera” dan kubu “keadilan” dalam tubuh PKS.52  Konflik internal di 

kalangan partai Islam itu, sebetulnya bisa dilacak dari terlalu dominannya 

tokoh tertentu dalam Partai Islam. Misalnya Amien Rais di PAN, Gus Dur di 

PKB, Hilmy Aminuddin di PKS, Hamzah Haz saat itu di PPP, dan sebagainya. 

Tokoh-tokoh itu secara tidak langsung mengembangkan “feodalisme politik” 

yang menyebabkan tersumbatnya demokrasi di tubuh partai-partai Islam itu. 

Untuk mengukuhkan dan mempertahankan kekuasaanya, para tokoh partai 

Islam tidak jarang menggunakan cara “pseudo demokrasi” dalam memilih 

para pemimpinnya yang baru. Akibatnya, politik aklamasi dan aklamasi 

politik yang sebetulnya jauh dari hakekat demokrasi, banyak terjadi dalam 

partai Islam dan partai-partai di Indonesia lainnya.53 Konflik internal itu juga 

banyak disebabkan oleh perebutan pundi-pundi kekuasaan di kalangan Partai. 

                                                        
52Penjelasan mendalam dan menarik tentang PKS bisa dibaca dalam disertasi Ahmad-Norma 
Permata, Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in 
Indonesia 1998-2006. PhD Dissertation, University of Münster, 2008. Juga buku Burhanuddin 
Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, Jakarta: KPG, 2012.  

53Ahmad Fuad Fanani, ‘Politik “Aklamasi” dan Pragmatisme Politik’, Kompas, 17 Mei 2005. 



 

Konflik internal yang sering terjadi itu, bisa menjadi bahan kampanye negatif 

bagi partai lain dan pasti akan berdampak signifikan pada perolehan suara 

partai Islam ke depan. 

Faktor penting lain yang menyebabkan melemahnya suara partai Islam 

tentu saja adalah persoalan korupsi yang saat ini banyak membelit banyak 

tokoh partai Islam. Tertangkapnya Luthfi Hasan Ishaq yang merupakan 

Presiden PKS saat itu, tentu saja mempengaruhi citra PKS di mata publik. 

PKS yang selama ini tampil dengan mencitrakan dirinya sebagai partai yang 

anti korupsi, wibawanya langsung runtuh pasca peristiwa itu. Meskipun 

sebelumnya publik sudah mendengar tentang konflik terbuka di internal 

mereka yang banyak diberitakan media. Kasus korupsi ini tidak hanya dialami 

oleh PKS, namun juga partai-partai Islam lainnya. Hampir semua partai-partai 

Islam mengalami masalah korupsi yang menjerat kader atau tokohnya. Publik 

menjadi apatis dan mempertanyakan komitmen keislaman dan keagamaan 

mereka. Partai Islam dianggap setali tiga uang dengan partai lain yang juga 

melakukan korupsi. Harus diakui, bahwa fenomena korupsi ini menjadi 

persoalan yang sangat serius, khususnya dalam kaitannya dengan 

perkembangan politik di Indonesia. Demokrasi elektoral yang berbiaya tinggi 

yang akhirnya melahirkan politik transaksional, memaksa dan membuat tokoh 

dan kader partai mencari pembiayaan sebanyak-banyaknya agar terpilih 

kembali menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah, atau untuk membiayai 

operasional partai. Akibatnya, mereka banyak menghalalkan segala cara agar 

kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi. Di samping itu, tentu ada tokoh partai dan 



 

aktivis partai yang justru memanfaatkan fenomena politik traksaksional ini 

untuk kepentingan dirinya. Riset dari Pramono Anung Wibowo menunjukkan 

betapa mahalnya biaya politik di negara ini.54 Berkaitan dengan itu, partai-

partai Islam seharusnya harus segera melakukan reposisi diri, jangan sampai 

mereka teriak tentang pentingnya menegakkan nilai-nilai Islam, namun di 

belakang mereka getol melakukan praktek korupsi yang jelas bertentangan 

dengan nilai Islam.  Tantangan lain yang menyebabkan menurunnya 

suara partai Islam adalah pendirian sayap-sayap Islam dalam partai-partai 

nasionalis seperti di PDIP, Golkar, dan Demokrat. Di antara partai nasionalis 

lainnya, mungkin Golkar adalah partai pertama yang melakukannya. Karena 

sebelum era reformasi, partai ini telah mendirikan sayap organisasi Islam 

sebagai mesin suaranya, seperti pendirian Satkar Ulama, kelompok pengajian 

Al-Hidayah, dan MDI (Majelis Dakwah Islamiyah). Dan proses santrinisasi 

atau Islamisasi di Golkar ini tambah menguat ketika Akbar Tanjung (Mantan 

Ketua Umum PB HMI) menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 1998 

yang juga membawa gerbong HMI dan aktivis Islam lainnya.55  PDIP dengan 

Baitul Musliminnya, Demokrat dengan Majelis Dzikir SBY, dan Gerindra 
                                                        
54Pramono Anung Wibowo, Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi 
Politik Legislator- Konstituen, Jakarta: Kompas, 2013. Menurut Promono Anung, bagi seorang 
calon anggota legislatif, paling tidak diperlukan biaya minimal sekitar Rp 1,2 miliar guna 
melancarkan jalannya ke Senayan. Angka ini juga terus meningkat dari Pemilu ke Pemilu, 
misalnya dari Rp 800 juta pada Pemilu 2009 bisa menjadi Rp 1,2 miliar pada Pemiu 2019. Secara 
garis besar, dana yang dibutuhkan oleh kandidat adalah sebagai berikut: Rp 250-800 juta bagi 
kalangan artis, olahragawan, tokoh agama; Rp 600 juta- 1 miliar bagi aktivis dan aktivis partai; Rp 
1-2 miliar untuk birokrat, pensiunan TNI/Polri, Rp 1,5-6 miliar untuk pengusaha dan profesional 
(MajalahTempo, Edisi 5 Mei 2013).  

55Anies Baswedan, ‘Political Islam in Indonesia’, hal. 674-677. 

 



 

dengan GEMIRA (Gerakan Muslim Indonesia Raya) adalah fenomena baru 

dalam perpolitikan Indonesia. Tantangan itu bertambah nyata karena banyak 

tokoh-tokoh Islam dan mantan aktivis organisasi Islam yang masuk dalam 

sayap-sayap Islam partai nasionalis itu. Bahkan, saat ini banyak juga tokoh 

Muhammadiyah, NU, dan HMI yang menjadi pimpinan teras dalam partai-

partai nasionalis. Pendirian sayap Islam dalam partai-partai nasionalis ini, 

menjadi tantangan tersendiri bagi partai Islam. Hal itu menjadikan kita susah 

membedakan apakah ada partai yang benar-benar nasionalis atau benar- benar 

Islam. Karena hampir semua partai berusaha mengakomodir dan 

memperjuangkan aspirasi Islam dan umat Islam.  

  



 

BAB IV 

SIKAP AKTIVIS EKSTRA KAMPUS 

Dalam bab 2 telah dijelaskan mengenai sikap. Sikap merupakan sebuah 

reaksi yang timbul dari dalam diri manusia untuk mendukung atau menolak, 

memilih atau tidak memilih sesuatu objek yang ada disekitarnya. Sikap 

mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti 

dan beralasan. 

Sikap manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah  

interaksi sosial. Sikap sendiri terjadi karena adanya interaksi sosial individu 

dengan lingkungannya. Interaksi sosial yang terjadi akan mempengaruhi pola 

pikir dan pola perilaku manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga akan 

terbentuk sikap. 

Membicarakan mengenai islam di Indonesia tidak akan habis dengan 

beberapa halaman saja. Islam di Indonesia merupakan komponen penting 

dalam perjalanan bangsa. Dengan mayoritas umat islam di Indonesia tentu 

setiap aspek kehidupan akan melibatkan umat islam termasuk aspek politik. 

Sejak lama para pemimpin islam di Indonesia berusaha menemukan jalan 

keluar dari permasalahan negara ini yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. 

Penjajahan yang begitu lama membuat sebagian besar masyarakat Indonesia 

berada dalam garis kemiskinan dan keterbelangan baik secara pendidikan 

ataupun sosial. Namun, setelah tujuh puluh tahun proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dibacakan keadaan masyarakat indonesia tidak jauh berubah. Masih 



 

banyak rakyat yang hidup dalam garis kemiskinan dan kualitas pendidikan 

yang rendah. 

Salah satu isu yang menarik dalam perkembangan islam di saat ini adalah 

keberadaan Partai-Partai Islam dalam peta politik Indonesia. Partai Islam 

sejatinya sudah ada dari awal kemerdekaan mulai dari Partai Masyumi di era 

Orde Lama dan awal Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan masa Orde 

Baru. Saat ini terdapat empat partai islam yaitu Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Perkembangan partai politik saat ini sangat 

pesat dibandingkan pada masa era orde lama dan orde baru. Masa orde baru 

umat islam hanya diwakili oleh satu partai politik islam yaitu PPP. Namun, 

saat ini partai politik islam dapat tumbuh subur dalam perpolitikan di 

Indonesia. 

Sebagai kalangan muda, khususnya akademisi mempunyai peran yang 

sangat penting dalam melanjutkan dan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-

baiknya dimasa yang akan datang. Baik dan buruknya bangsa ini ditentukan 

oleh baik dan buruknya generasi muda Indonesia. Sebagai penerus bangsa 

akademisi atau aktivis sangat dinantikan perannya dalam membangun bangsa 

menjadi lebih baik lagi. 

Berbicara sejarah mahasiswa, khususnya di Indonesia tentunya akan 

terkenang sebagai pahlawan. Betapa tidak, sejak jaman penjajahan yang 

dipelopori oleh kaum muda priyayi, kepahlawanan mahasiswa diperlihatkan 

melalui berbagai aktivitas, sebut saja misalnya dengan organisasi gerakan 



 

Budi Utomo yang memelopori kebangkitan nasional dilanjutkan dengan 

kebangkitan pemuda. Di zaman Merdekapun mahasiswa selalu berada di 

tempat yang elitis, mahasiswa masih menjadi pahlawan, katakanlah dengan 

angkatan 66 yang menumbangkan orde lama, angkatan 74 dengan peristiwa 

MALARI, dan angkatan 98 dengan lengsernya Presiden Soeharto. 

Aktivis kampus tidak bisa diidentikan dengan aktivitas politik atau hanya 

demonstarasi saja, lebih dari itu semua aktivitas yang dilakukan oleh 

mahasiswa adalah dalam rangka berkreativitas. Berkreativitas dalam 

menuangkan ide tentu tidak mesti dengan berdemonstrasi dan berpolitik 

kampus, tapi banyak jalur-jalur lain yang bisa dimasuki oleh oleh mahasiswa, 

misalnya yang menekuni dunia wirausaha, saya pikir itupun bisa masuk pada 

wilayah aktivis, dimana aktivis disini mesti dimaknai sebagai seseorang yang 

mempunyai aktivitas yang positif. 

Dibawah ini akan dipaparkan hasil penelitian sikap aktivis ekstra kampus 

IAIN Raden Intan Lampung terhadap partai politik islam di Indonesia. 

A. Pandangan Aktivis Ektra Kampus Terhadap Partai Politik Islam 

Pada saat ini sudah banyak kalangan mahasiswa yang terlibat dalam 

politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi 

ekstra kampus yang diikutinya. Peran serta mahasiswa ini memberikan 

kontribusi yang cukup besar dalam menumbuh kembangkan pemahaman dan 

sikap serta partisipasi terhadap politik termasuk terhadap partai politik islam. 

Partai politik islam merupakan partai politik yang memakai asas keislaman 

dalam ideologi partainya. Partai politik islam sudah ada di Indonesia sejak 



 

zaman perjuangan kemerdekaan hingga sekarang, ketika itu partai 

Masyumimerupakan partai islam yang memiliki basis pendukung yang sangat 

besar. Bisa dikatakan partai masyumi adalah partai islam terbesar yang pernah 

ada di Indonesia. Saat ini di Indonesia terdapat empat partai islam di Indonesia 

yaitu Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 

Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Keikutsertaan partai politik islam dalam mengikuti setiap pemilu yang 

diselenggarakan menunjukan bahwa partai islam memiliki eksistensi yang 

cukup baik dalam kehidupan politik Indonesia. Beragam pendapat mengenai 

partai politik islam berkembang dimasyarakat termasuk dari kalangan 

intelektual seperti aktivis atau mahasiswa, ada sebagian masyarakat yang 

menganggap pentingnya partai politik islam di Indonesia dengan mayoritas 

penduduk muslim. Namun, ada sebagian masyarakat yang beranggapan 

kurang setuju jika islam dijadikan asas sebuah partai politik karena jika partai 

politik islam ada terkena kasus seperti korupsi maka nama islam sendiri akan 

ikut jelek dimata masyarakat luas. 

IAIN Raden Intan Lampung sebagai lembaga pendidikan yang 

berlandaskan islam memiliki intelektual-intelektual muslim berkualitas yang 

berguna bagi pembangunan bangsa. Peran serta mahasiswa atau aktivis sangat 

dibutuhkan tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam segala 

bidang termasuk dalam bidang politik. Sebagai mahasiswa atau aktivis yang 

berada dalam lingkungan pendidikan islam tentu akan memiliki pandangan 



 

yang berbeda mengenai politik termasuk pandangan terhadap partai politik  

khususnya partai politik islam di Indonesia.  

Menurut aktivis atau mahasiswa partai islam adalah sebuah partai politik 

yang menjadikan islam sebagai dasar dari ideologi partai serta dalam 

menjalankan partai dibatasi dengan hukum-hukum islam.Pernyataan ini 

sejalan dengan pemahaman aktivis mengenai partai islam, seperti yang 

dikatakan oleh Wahyu mengenai partai islam menurutnya : 

“partai politik islam itu adalah partai yang berideologi atau berdasarkan 
islam itu sendiri”56 

Hal senada juga dikatakan oleh Lutfiani, menurutnya partai islam adalah : 

“yaa partai politik islam hampir sama kaya partai-partai yang lain tapi 
karna partai poltik islam mengandung atau menganut islam jadi sedikit 
berbeda dengan partai lain karna partai islam masih memakai aturan-aturan 
islam”57 

Partai islam merupakan rumah bagi umat islam dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara serta keberadaannya sangat penting di Indonesia 

dengan mayoritas masyarakat beragama islam. Mereka menilai dengan 

mayoritas umat muslim di Indonesia tentu harus memiliki wadah untuk 

menyampaikan aspirasi dan pendapatnya mengenai keinginannya dan partai 

politik islam sangat penting keberadaanya untuk menjembatani keinginan 

umat islam tersebut karena yang mengerti umat islam hanyalah umat islam itu 

sendiri. Hal ini menunjukan peran penting partai politik islam dalam 

mengakomodir aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya untuk 
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kepentingan bersama dalam membangun bangsa. Sehingga umat islam akan 

lebih mudah dalam menyuarakan aspirasinya agar didengar oleh pemerintah 

melalui partai islam dan elit-elit politiknya yang berada  didalam 

pemerintahan. 

Jumlah partai politik islam di Indonesia saat ini ada empat partai politik 

yaitu PKS, PPP, PKB dan PBB dan dengan jumlah tersebut dirasa sudah 

cukup oleh mahasiswa atau aktivis untuk mewakili umat muslim di Indonesia. 

Dengan adanya banyak partai politik islam tentu akan semakin memudahhkan 

masyarakat dalam menyampaikan aspirasi umat islam. Jumlah partai islam di 

Indonesia harus ditambah karena dengan mayoritas muslim tentu harus 

memiliki partai islam yang cukup untuk mewakilinya. Seperti yang dikatakan 

oleh Rista mengenai jumlah partai islam : 

“Saya rasa masih harus ditambah ya sebenarnya,karena ee dengan 
melihatnya partai-partai umum yang ada saat ini itu belum ee belum kelihatan 
ee dari aspek islamnya karna semakin banyak partai-partai umum, maka 
semakin akan semakin mudah orang luar itu akan masuk me.me.me..apa 
namanya me menurunkan ee partai islam itu sendiri”58 

Namun, disisi lain dengan tumbuhnya banyak partai politik islam 

membuat suara umat islam terpecah. Jumlah partai islam di Indonesia dirasa 

sebagian aktivis sudah cukup, namun ada juga yang beranggapan bahwa 

sebaiknya partai islam di Indonesia ini satu saja, seperti yang dikatakan 

Wahyu mengenai jumlah partai islam di Indonesi : 

“Kalo dilihat baiknya sih itu satu partai, karna kita berkaca dibeberapa 
tahun yang lalu ya, ada partai itu yang namanya partai Masyumi, nah partai 
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Masyumi inikan dulu sampai menjadi salah satu partai besar di Indonesia, 
yang walaupun dipertengahan taun dipertengahan tahun sembilan belasan itu, 
sekitar sembilan belas sembilan puluh itu bubar, tapi lebih baik memang kalo 
partai islam itu partai satu, satu partai saja”59 

 Semua ini ditunjukan dengan hasil perolehan disetiap pemilu dimana 

suara yang diperoleh partai politik islam selalu berada dibawah partai 

nasionalis. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

partai politik islam itu sendiri dan juga dikarenakan pecahnya suara umat 

islam kedalam empat partai tersebut. Partai islam yang mampu memberikan 

pengaruh yang besar dan mendapatkan suara yang banyak adalah partai 

Masyumi, dimana ketika itu partai islam hanya satu yaitu masyumi sehingga 

suara umat islam terkumpul dalam partai masyumi. Sebagian aktivis sangat 

menyayangkan hal tersebut, meraka beranggapan lebih baik memiliki satu 

partai politik islam yang benar-benar memperjuangkan umat islam yang 

menyatukan umat islam dah tentu perolehan hasil pemilu akan lebih baik 

karena hanya terpusat pada satu partai islam saja. Dengan demikian persatuan 

dan kesatuan umat islam akan terjaga. 

Melihat keadaan partai islam saat ini sudah cukup baik, namun masih 

belum ideal sebagai sebuah partai yang mengatasnamakan islam, karena masih 

banyak elit partai yang belum sadar dengan tanggung jawabnya sebagai 

seorang kader islam. Mengenai keadaan ini Lutfiani mengatakan : 

“Karena masih banyak para oknum elit politik yang dari mengatas 
namakan islam itu terkena tersangkut dengan yang namanya korupsi,mereka 
mengatasnamakan islam tapi tidak menganut nilai-nilai keislaman yang ada, 
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mereka hanya menjual e visi misi nama islam saja tidak menjalankan dengan 
yang ada tercantum dala islam itu”60 

Keadaan elit politik yang berada didalam partai islam partai islam memang 

harus dipertanyakan kredibilitasnya sebagai seorang kader partai islam. 

Memang hanya sebagian kecil, akan tetapi tetap saja akan berdampak buruk 

terhadap citra partai islam. Tidak bisa dipungkiri setiap pemilu partai islam 

memang selalu mengalami penurunan dalam perolehan suara jika 

dibandingkan dengan partai nasionalis dan ini tentu dipertanyakan daya saing 

partai islam terhadap partai nasionalis. Mengenai daya saing partai islam ini 

seorang mahasiswa bernama Prengki mengatakan : 

“Kalo daya saing ya, kalo dari rujukannya hasil pemilu saya rasa semakin 
menurun ya karena kita bisa melihat bagaimana ketika ditahun 2009 PKS itu 
bisalah diposisi empat, namun ketika di 2014 suaranya itu malah semakin jauh 
gitu turun, terjun bebas gitu, menurut saya sih menurun daya saing partai 
islam”61 

Hasil pemilu tahun 2014 peringkat yang didapat partai islam memang 

menurun jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dan tidak 

hanya Prengki yang beranggapan daya saing partai islam terhadap partai 

nasionalis menurun, Rohminta pun merasa demikian : 

“Saya lihat sih menurun ya,karna apa mereka itu sudah kalo bicara 
islam saat ini memang islam ini mudah sekali terkontaminasi dengan 
nilai-nilai ataupun mereka nih sa kalah daya saingnya sangat kalah 
dengan partai-partai lain....” 

Menanggapi hal ini aktivis melihat kemunduran yang dialami partai islam 

menunjukan semakin berkurangnya kepercayaan umat islam sendiri kepada 

partai islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran daya saing 
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partai islam dengan partai nasionalis dewasa ini. Faktor pertama adalah 

kesadaran politik yang dimiliki masyarakat. Masyarakat melihat tidak adanya 

bedanya antara partai islam dan partai nasionalis karena didalamnya sama-

sama terdapat orang-orang yang melakukan korupsi dan kasus lain. Akan 

tatapi untuk partai islam yang membawa nama islam tentu ini akan menjadi 

nilai minus sendiri dimasyarakat jika dibandingkan partai nasionalis. Hal ini 

dikemukakan oleh Intan : 

“Mungkin kesadaran politik masyarakat atau pemilih sendiri ya, karena 
mereka beranggapan bahwa partai islam dan partai nasionalis sama karena 
melihat banyaknya kasus yang menerpa temen-temen partai islam sehingga 
mereka beranggapan partai nasionalis dan islam sama”62 

Anggapan ini sama seperti yang dikemukakan saudara Rafita Sari terhadap 

penyebab penurunan daya saing partai islam. Menurutnya : 

“Eemm sebenarnya mau partai islam atau nasioanlis itu sama saja, ya 
tetapi karena partai islam itu membawa nama islam jadi 
masyarakat...masyarakat sebenernya berharap kalo partai islam, partai islam 
ini benar-benar bagus baguslah,namun karena ada oknum partai islam yang 
bermasalah sehingga membuat masyarakat mel.. melihat dan beranggapan 
mau partai islam ataupun nasionalis ya mungkin sama saja tidak ada bedanya 
menurut mereka”63 

Faktor lainnya adalah komitmen yang dimiliki kader dan juga kesolidtan 

partai islam. Masih banyak kader partai islam yang hanya mencari keuntungan 

pribadi dan kelompoknya dengan menjadikan partai islam sebagai perahunya 

saja. Kesolidtan partai islam dirasa masih kurang karena elit-elit partai islam 

masih banyak yang berebut kekuasaan semata dan tidak memikirkan untuk 

memanjukan partai islam dan umat islam Indonesia. Hal ini sejalan dengan 
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yang dikatakan Prengki mengenai faktor penurunan daya saing partai islam, ia 

mengatakan : 

“Penyebabnya tentu banyak hal ya yang membuatdaya saing partai islam 
itu menurun, Cuma kalo yang saya rasa itu, yang pertama eee karna partai 
islam ini eeegimana ya eemm memiliki kader-kader yang kurang komitmen, 
kemudian kita bisa lihat juga ketidak solidtan didalam tubuh partai islam itu 
sendiri seperti PPP yang lalukan adanya dualisme kepemimpinan itukan 
menunjukkan bahwa dalam tubuh partai islam itu tidak ada kesolidtan gitu, ya 
masyarakat akan menilai bahwa itu mereka hanya mementingkan kekuasaan 
semata..”64 

 

Bukan hanya itu, Prengki juga menambahkan faktor yang tidak kalah 

penting adalah opini publik. Opini publik menurutnya adalah : 

“Opini publik yag saya maksud itu seperti ya media masa ini seakan 
mengarahkan bahwa mengarahkan masyarakat kepada pemikiran bahwa partai 
islam ini hanya sebuah partai yang namanya saja islam tapi kelakuan tidak 
islam seperti itu, ya kalo kita bisa lihat contoh bagaimana media masa ketika 
kasus eee LHI dengan Ahmad Fatonah ya menjelang pemilu, bagaimana 
media masa ini serentak dimana-mana media masa ini memberitakan tentang 
ini dan judul berita itu pasti membawa nama-nama partai islam sehingga hal 
ini membuat partai islam itu ya menurunlah elektabilitasnya dimata 
masyarakat seperti itu..”65 

Opini publik yang dibuat media masa memang sangat besar pengaruhnya 

terhadap pemahaman masyarakat terhadap partai islam. Tidak hanya itu opini 

publik juga dapat meningkatkan dan menurunkan elektabilitas sebuah partai. 

Prengki juga menambahkan bagaimana pengaruh media masa terhadap 

elektabilitas partai politik. 

“Kalo menurut saya sangat berpengaruh ya, megapa bisa saya katakan 
gini, gimana kita bisa lihat ee partai baru itu Nasdem ya, ya kita tidak 
memugkiri bahwa partai Nasdem ini diketuai oleh pak Surya Paloh dan pak 
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Surya Paloh ini berhubungan erat dengan metro tv, kita bisa lihat bagaimana 
ee partai baru mampu masuk dalam sepuluh besar,  partai baru nah inikan 
tentu gak tidak lepas dari peran media masa yang dimilikinya, bagaiman ya 
metro tv ini memberitakan tentang eee apa namanya partai Nasdem segala 
macem mengarahkanlah istilahnya media masa ini mengarahkan untuk ee 
melihat bahwa partai ini bagus, jadi kalo menurut saya media masa itu sangat 
berpengaruh dengan penurunan dan kenaikan elektabilitas”66 

B. Sikap Aktivis 

Pandangan aktivis setuju dengan keberadaan partai politik islam di 

Indonesia memberikan penjelasan pentingnya partai politik islam bagi umat 

islam Indonesia. 

“Ya sebenernya memang untuk partai sendiri terkait islam memang 
dibutuhkan di Indonesia karena memang mayoritas masyarakat Indonesia 98% 
itu islam, jadi kalo partai islam saya rasa untuk.. untuk Indonesia sangat 
bagus”67 

Sikap ini menunjukan bahwa aktivis sangat setuju dengan keberadaan 

partai islam di Indonesia yang memang mayoritas rakyatnya adalah muslim. 

Tentu dengan keberadaan partai islam akan memudahkan umat islam dalam 

mengekspresikan aspirasinya. 

Permasalahan yang terjadi pada partai politik di Indonesia saat ini adalah 

banyaknya elit-elit partai yang terlibat dalam kasus korupsi ditambah dengan 

adanya dualisme kepemimpinan yang menimpa sejumlah partai politik di 

Indonesia. Partai politik sebagai representatif dari masyarakat yang seharusnya 

memperjuangkan kepentingan rakyat tentu sangat disayangkan ketika elit-elit 

partai politik yang dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat 

dalam kinerjanya hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan 
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saja terlebih kepada elit-elit partai yang berasal dari partai politik islam. 

Sebagai elit-elit partai yang berasal dari partai yang berlandaskan islam tentu 

hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan etika polik 

islam. 

Ketika adanya kasus korupsi yang melibatkan salah satu oknum partai 

politik islam, para aktivis sangat menyayangkan tindakan oknum tersebut. Hal 

ini tentunya akan menciderai dan mencoreng nama baik khusunya agama 

islam dimana partai politik islam tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

keislaman dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pandangan masyarakat luas 

tentunya akan hal ini akan menurunkan partisipasinya terhadap partai politik 

islam dalam pemilu. Seharusnya elit partai politik islam lebih mementingkan 

kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Sangsi 

yang tegas harus diberikan kepada oknum-oknum elit partai yang terlibat 

korupsi tentunya sangsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas sangat dibutuhkan 

untuk menekan angka korupsi di Indonesia. 

Kasus korupsi dan dualisme kepemimpinan dalam partai politik islam 

memberikan kesan yang buruk buat partai islam. Mahasiswa berpendapat 

jangan-jangan nama islam hanya dijadikan alat untuk mendapatkan 

keuntungan pragmatis semata atau hanya sebagai alat untuk mendulang suara 

dalam pemilu. Tujuan dari politik islam adalah upaya untuk mencapai 

masyarak sejahterah. Namun, antara kubu islam dan kubu nasionalis seakan 



 

sudah lupa tujuan sebenarnya, yaitu mensejahterahkan rakyat dan 

mencerdaskan kehisupan bangsa. 

Eksistensi partai politik islam di Indonesia saat ini sudah semakin terlihat 

samar. Masyarakat merasa tidak ada bedanya antara partai yang berhaluan 

nasionalis dengan partai yang berhaluan islam. Menurut mahasiswa, penyebab 

masyarakat sudah tidak bisa lagi membedakan antara partai yang berhaluan 

nasionalis dengan partai yang berideologi Islam adalah karena tidak 

terlihatnya pengaruh yang signifikan dari partai politik islam dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, seperti 

korupsi, birokrasi yang bermasalah, kemiskinan, rendahnya kualitas 

pendidikan, degradasi moral dan sebagainya. 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam partai politik islam tentu 

akan berdampak terhadap pandangan dan sikap mayarakat terhadap partai 

politik islam karena masyarakat tidak mau tahu siapa yang melakukan, 

masyarakat hanya akan menyalahkan partai politiknya bukan kepada oknum 

yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena masih 

kurangnya kesadaran politik dalam masyarakat. Mahasiswa atau aktivis sangat 

menyangakan hal tersebut dilakukan, namun mereka merasa hal tersebut 

terjadi karena kesalahan oknum-oknum tertentu dan tidak selayaknya 

menyalahkan partai politik islam. Sebagian aktivis merasa oknum-oknum 

tersebut telah dijebak oleh pihak tertentu demi kepentingannya agar partai 

politik islam mengalami penurunan dalam hal kepercayaan dari masyarakat.  



 

Sikap yang diambil aktivis menanggapi permasalahan ini mereka tetap 

mendukung eksistensi partai politik islam dan memilih kader dari partai 

politik islam dalam pemilu. Kesalahan satu oknum partai politik bukanlah 

kesalahan satu partai.  

“Karna itu oknum ya, karna itu oknum tertentu saja tidak, tidak secara 
keseluruhan partai politik islam kadernya itu suka korupsi semua, jadi tetap 
mendukung partai politik islam itu tapi tidak mendukung kader partai yang 
terkena kasus korupsi”68 

Kasus korupsi yang melibatkan elit partai islam memang merupakan 

kesalahan individu saja bukan karena kesalah keseluruhan partainya. Tentunya 

kita harus lebih cermat dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi. 

Sejalan dengan pernyataan Wahyu, Lutfiani juga masih tetap mendukung 

partai islam. 

“Saya bersimpati dengan partai itu ya masih, karnakan partai tidak salah 
yang salah itukan oknum, oknum itu menjadikan partai itu eee apa ya, oknum 
itu menjadikan partai itu buruk dengan membawa nama partai itu oknum itu 
korupsi atau apalah itu yang berhubungan dengan hukum padahal dari partai 
dia sudah diajarkan banyak “69 

Dalam hal memilih kader partai politik islam tidak semua aktivis memilih 

hanya berdasarkan kedekatan ideologi yang menjadi acuan, akan tetapi ada 

sebagian aktivis yang lebih kritis dengan melihat program-program kerja yang 

dibawa oleh para kader atau partai merupakan salah satu hal terpenting 

sebelum menetapkan pilihan. Kepastian memilih kader dari partai islam dalam 

pemilu tidak membuat para aktivis memilih dengan sistem acak, namun, 

aktivis juga melihat dan mengkritisi dahulu program kerja setiap kader atau 
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partai serta melihat rekam jejek setiap kader agar didapat wakil-wakil yang 

mampu menjadi representatif dari umat islam dan mampu membuat perubahan 

menjadi lebih baik. Sebagai seorang akademisi dan juga intelektual tentu 

seorang aktivis harus memilih kader-kader yang memiliki intelektual serta 

kualitas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya nanti. 

“Ya saya memilih kader islam dalam pemilu, tapi memilih dengan jeli 
istilahnya eemm ketika memilih itu tidak hanya melihat sekedar karena dia 
dari partai islam akan tetapi dari track record ya rekam jejaknya yang dia 
miliki”70 

Sikap dan perilaku aktivis terhadap partai politik islam menunjukan ada 

sebagian aktivis yang memiliki perilaku politik tradisional dengan kedekatan 

emosional dan ideologi sebagai dasarnya. Namun, sebagian aktivis memiliki 

perilaku yang lebih kritis dengan melihat terlebih dahulu program kerja yang 

dibawanya serta melihat rekam jejaknya. Dalam masyarakat luaspun 

pemikiran semacam ini memang ada. 

Menjaga eksistensi partai islam dalam perpolitikan Indonesia sudah 

menjadi tugas umat islam. Oleh sebab itu, partai politik Islam harus 

menguatkan basis dukungan di tingkat lokal atau dan akar rumput atau 

masyarakat bawah dengan membuat program-program substansial dan pro 

terhadap kepentingan rakyat. Di tengah kondisi apatisme politik yang tinggi 

dari masyarakat karena banyaknya kasus korupsi yang menimpa para elit 

politik islam di tingkat nasional, maka harapan yang masih ada adalah para 

pemimpin di tingkat lokal. Para pemimpin di tingkat lokal adalah harapan 
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masa depan dari partai islam dan tentunya harapan bagi bangsa. Oleh karena 

itu, Partai Islam harus memperhatikan dukungan di tingkat lokal dan akar 

rumput ini dengan membuat program-program pendampingan di tingkat lokal. 

Masyarakat juga harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang karena 

banyak elit-elit partai politik islam yang sebenarnya hanya menjadi korban 

dalam perpolitikan di Indonesia. Oleh sebab itu, umat islam sudah seharusnya 

mendukung partai politik islam yang memperjuangkan islam dengan memilih 

kader-kader dari partai politik islam. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa kalangan aktivis memandang pentingnya 

keberadaan partai politik islam di Indonesia. Partai politik islam sangat 

diperlukan karena Indonesia mayoritas umat islam dan membutuhkan 

wadah untuk memperjuangkan islam. Dengan keberadaan partai islam 

maka akan mempermudah umat islam dalam memberikan aspirasinya 

kepada pemerintah.  

Keberadaan partai islam yang semakin memiliki peran penting bagi 

umat islam tidak diimbangi dengan meningkatnya daya saing partai islam 

dalam persaingan politik Indonesia. Partai islam cenderung semakin 

menurun kemampuannya dalam perpolitikan dan hal ini ditunjukan dengan 

semakin menurunnya perolehan suara yang didapat partai islam dalam 

setiap pemilu. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah 

karakter pemahaman umat islam tentang islam yang menilai islam hanya 

sebagai sebuah keyakinan ritual. Kemudian adanya perpecahan didalam 

umat islam sendiri memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan 

suara yang didapat partai islam. Ditambah dengan ketidakmampuan partai 

islam dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang ada ditengah-tengah 

masyarakat, meskipun partai nasionalis sama saja namun partai nasionalis 

lebih unggul dalam hal menjual platform partainya. Faktor yang lainnya 



 

adalah peran media masa yang memojokan partai islam setiap kali ada elit 

partai islam yang tersandung masalah sehingga dengan pemberitaan-

pemberitaan yang ada membuat image partai islam di masyarakat semakin 

buruk.Media masa akan terus memberitakan masalah yang menyangkut 

partai islam untuk membuat sebuah pendapat dimasyarakat bahwa partai 

islam merupakan partai yang tidak sejalan dengan ideologinya, meskipun 

partai nasionalis lebih banyak terlibat masalah akan tetapi ketika masalah 

itu terjadi dalam partai islam maka ini akan menjadi isu yang sangat baik 

bagi media masa untuk memojokan partai islam. 

Sikap yang diambil aktivis dalam menyikapi permasalahan yang 

terjadi pada partai islam sangatlah baik. Dimana aktivis tetap mendukung 

eksistensi partai islam dalam politik Indonesia. Sikap ini menunjukan 

adanya kedekatan ideologi antara aktivis dengan partai islam. Namun, 

aktivis tidak menutup mata dengan persoalan yang terjadi. Sikap 

mendukung partai islam tidak hanya karena kedekatan ideologi namun 

aktivis juga memiliki sikap kritis dengan memperhatikan program-

program yang dibawa partai islam. Adanya dualisme kepemimpinan partai 

dan tindak korupsi yang dilakukan elit partai politik islam dirasa sangatlah 

disayangkan karena menciderai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 

ajaran islam. Namun, hal tersebut tidak merubah sikap aktivis dalam 

mendukung dan memilih partai politik islam, karena semua itu merupakan 

kesalahan individu bukan kesalahan partai politik islam. 

 



 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Partai politik Islam harus meningkatkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang dimilikinya dengan lebih selektif dalam memilih 

kader-kader partai agar mendapatkan kualitas kader yang memiliki 

norma-norma serta etika islam dalam berpolitik. Hal ini akan 

menjadikan partai politik islam lebih baik dan menjauhkan tindak 

korupsi dari elit partai.  

2. Partai politik islam harus memperbaiki tata kelola organisasi 

partainya. Sehingga partai akan menjadi lebih kuat dan 

meningkatkan daya saing partai islam dalam politik Indonesia. 

3. Sistem kaderisasi politik yang modern yang berorientasi pada 

reorganisasi kepemimpinan yang terstruktur. 

4. Netralitas media sangat penting dalam perpolitikian Indonesia. 

Media seharusnya memberikan informasi terhadap masyarakat 

dengan sebuah informasi yang benar tanpa adanya kepihakkan 

terhadap suatu golongan atau partai tertentu. 
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PANDUAN WAWANCARA 

1. Apakah anda mengetahui partai islam? 

2. Menurut anda apa partai islam itu? 

3. Bagaimana dengan jumlah partai islam di indonesia saat ini sudahkah 

cukup? 

4. Menurut anda bagaimana dengan daya saing partai islam dengan partai-

partai nasionalis saat ini, apakah semakin meningkat atau semakin 

menurun? 

5. Melihat penurunan daya saing ini, apa saja faktor yang  

mempengaruhinya? 

6. Bagaimana sikap anda terhadap partai islam apakah  mendukungnya atau 

tidak? 

7. Apakah anda memilih dan mendukung atau menolak dan anti partai islam? 

8. Mengapa anda memilih kader islam? 

  



 

 


