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ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial,
di mana dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Negara yaitu
Presiden beserta wakilnya dipilih melalui proses pemilihan umum, di dalam pemilihan umum
setiap partai politik akan berkoalisi untuk menentukan calan presiden tersebut. Koalisi partai
politik dalam sistem presidensial dipahami secara umum adalah bergabungnya beberapa
orang atau kelompok yang memiliki kepentingan. Karena dalam dunia politik yang berbicara
adalah kepentingan, secara teoritis masalah koalisi sebenarnya hanya relevan dalam konteks
sistem pemerintahan parlementer.Terciptanya koalisi sebenarnya diperuntukkan hanya dalam
menggalang dukungan dalam membentuk pemerintahan oleh partai pemenang pemilu, serta
dibutuhkan untuk membangundan memperkuat oposisi bagi partai-partai yang mempunyai
kursi di parlemen namun tidak ikut memerintah. Ada dua koalisi di dalam sistem
presidensial, relatif dan permanen. Relatif karena koalisi dalam sistem presidensial biasanya
lebih lemah, permanen karena koalisi cenderung akan bertahan selama satu periode
pemerintahan tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan bagaimana
koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia dan bagaimana pandangan politik
Islam terhadap koalisi partai politik Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia. Serta untuk mengetahui pandangan
politik Islam terhadap koalisi partai politik Islam. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah
untuk menambah wawasan dalam disiplin ilmu Politik Islam.
Metode dalam penelitian dalam skripsi ini menurut jenis penelitian termasuk dalam
penelitian library research, data diambil dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder.
metode pengumpulan data dilakukan dengan tehnik kepustakaan yaitu mencari data mengenai
objek penelitian dan pengumpuan data mengenai objek penelitian dan pengumpulan data
mengenai suatu hal atau variabe tertentu yang berupa catatan dan buku-buku, jurnal, artikel,
yang berkaitan dengan permasalahan.
Dari hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan Koalisi Paartai Politik telah
menjadi tradisi dalam setiap pemilihan presiden dan wakil presiden ini menjadi ajang bagi
para partai politik untuk mendekatkan diri dengan partai lain yang tujuannya bukan untuk
kemajuan negara Indonesia tetapi demi kepentingan partai. Ideologi yang dianut partai politik
pun dapat berubah-ubah sesuai dengan proses dalam pemilihan. Koalisi sendiri pada
umumnya berasas manfaat dan bersifat sementara. sebuah negara yang mengadopsi sistem
politik multi-partai.Dengan ketentuan aturan, partai politik yang tengah mempersiapkan
pemilihan presiden dan harus sejak dini mempertimbangkan agar koalisi tidak menjadi
cobaan berat bagi peresiden untuk menjalankan roda pemirintahan. Bagaimanapun, ide dasar
pembentukan koalisi partai politik harus dalam kerangka untuk memperkuat sistem
presidensial di Indonesia dan membangun sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih
efektif, bahwa koalisi dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ideologi partai politik
Islam juga semakin kabur, masyarakat lebih melihat siapa sosok figur ketua umum atau
presiden partai dari pada melihat apa ideologi partai. Masyarakat akan melihat siapa atau
golongan apa saja yang menjadi pemilih utama partai dari pada melihat kebijakan partai.

ii

MOTTO

         
         
Artinya:“dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan
yang bersekutu itu, mereka berkata : "Inilah yang dijanjikan Allah dan
Rasul-Nya kepada kita". dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang
demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan
ketundukan” (Q.S. Al-Ahzab:22).1

1

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan terjemahannya, h. 595.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk menyatakan persepsi
dalam mengartikan dan menafsirkan judulo ”Koalisi Partai Politik Dalam
Sistem Presidensial Indonesia Menurut Pandangan Politik Islam, maka
dengan hal ini perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut:
1. Koalisi
Koalisi adalah kelompok individu yang secara sengaja dibentuk
secara independen dari struktur organisasi formal, yang terdiri dari
keanggotaan yang dianggap saling menguntungkan, berorientasi masalah
atau berorientasi masalah, berfokus pada tujuan (pengaruh pihak-pihak) di
luar koalisi dan memerlukan tindakan anggota.1
Menurut

Andrew

Heywood,

koalisi

adalah

penggabungan

sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama
memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam menghadapi ancaman
serta dalam penggalangan energi kolektif.2
Koalisi yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah koalisi di
dunia politik, di mana koalisi terdiri dari dua partai atau lebih dengan
tujuan membentuk pemerintahan bersama.

1
2

Efriza, Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik, (Jakarta: Alfabeta, 2012), h. 314.
Ibid, h.315

2

2. Partai politik
Menurut Laica Marzuki, secara etimologi kata politik berasal dari
bahasa Latin yaitu pars, yang berarti bagian. Karena hanya sebagian yang
membawa konsekuensi memahami keberadaan bagian lain. Oleh karena
itu, jika hanya ada satu bagian di suatu negara, itu tidak sesuai dengan
makna etimologis dari partai itu sendiri.3
Sementara itu, menurut Jimly Asshiddiqie, partai politik dari akar
kata pars yang berarti bagian atau golongan yang dapat diartikan sebagai
golongan yang mengelompokkan orang berdasarkan kesamaan tertentu
seperti tujuan, ideologi, agama dan bahkan kepentingan.4
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partai
politik adalah pengelompokan dari suatu golongan dalam bentuk
organisasi umum, yang dapat dibedakan berdasarkan wilayah aktivitasnya,
seperti organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi pemuda dan
organisasi publik .
1. Sistem presidensial
Sistem presidensial presidensial adalah pemerintahan di mana
kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan
Rakyat, dengan kata lain kekuatan eksekutif berada di luar pengawasan
(langsung) parlemen. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuatan yang

3

Muchamad Ali Safa‟at, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek
Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik,( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.30
4
Ibid, h.31

3

kuat, karena selain menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang
memimpin pemerintahan yang mengetuai kabinet (Menter-Menteri).5
Berdasarkan pemahaman di atas, dapat diartikan bahwa dalam
sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak
dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti dukungan politik yang
rendah. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika
presiden melanggar konstitusi, mengkhianati negara dan terlibat dalam
masalah pidana, posisi presiden dapat dijatuhkan. Jika Presiden
diberhentikan karena pelanggaran tertentu, biasanya seorang Wakil
Presiden akan menggantikan posisinya.6
1. Politik Islam
Politik islam menurut fuqaha, (ulama fiqih) adalah membina
(membangun atau mendasari) hukum sesuai dengan tuntunan maslahat
(kepentingan) yang kembali kepada individu dan masyarakat menurut
ulama fiqih politik islam adalah pengaturan urusan negara islam yang
tidak terdapat nash jelas mengenai hukumnya atau yang kondisinya
berubah-ubah (dinamis) yang mengandung kemaslahatan bagi umat
kemaslahatan itu sejalan sesuai hukum-hukum syariat dan dasar-dasarnya
secara umum7

5

C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan BentukBentuk Konstitusi Dunia, diterjemahkan dari Modern Political Constitution: An Introduce to the
Comparative Study of Their History and Existing Form, Nuansa dengan (Nusa Media, Bandung,
2004), h. 381.
6
Ibid., h. 381.
7
Pengertian
politik
Islam
dan
bidang
kajian,
(On-line)
Tersedia:
http://suaramuslim.net/pengertian –politik-islam-dan-bidang-kajiannya/, (Rabu 10 Juli 2019 20:47
WIB).
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Dari penegasan judul diatas dapat disimpul kan bahwa Koalisi
partai politik dalam sistem presidensial Indonesia merupakan gabungan
partai politik yang mana dalam kerjasamanya tiap-tiap partai politik
memiliki kepentingan masing-masing, tetapi tujuan koalisi sebenarnya
untuk kebaikan bersama. Koalisi yang telah menjadi tradisi dalam setiap
pemilihan presiden dan wakil presiden ini menjadi ajang bagi para partai
politik untuk mendekatkan diri dengan partai lain yang tujuannya bukan
untuk kemajuan negara Indonesia tetapi demi kepentingan partai. Ideologi
yang dianut partai politik pun dapat berubah-ubah sesuai dengan proses
dalam pemilihan. Koalisi sendiri pada umumnya berasas manfaat dan
bersifat sementara. sebuah negara yang mengadopsi sistem politik multipartai.
B. Alasan Memilih Judul
Alasan mengapa penulis menyajikan judul ini adalah sebagai berikut:
1.

Pentingnya meneliti / menulis masalah yang akan diteliti dengan judul
skripsi Koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia menurut
pandangan politik Islam, karena Indonesia adalah negara kesatuan dengan
bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan
presidensial, di dalam koalisi partai politik atau gabungan partai politik
seharusnya para elit politik memperlihatkan politik yang santun, damai dan
membawa kebaikan untuk rakayat didalam prakteknya para elit politik
hanya mementingkan kepentingan partai atau kelompoknya yang tidak
memihak kepada kepentingan rakyat, sedangkan didalam Politik Islam kita

5

memang

menanamkan

prinsip

membangunkan

sebuah

system

pemerintahan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum
syariat Islam, untuk itu adanya penelitian ini dalam upaya melihat
bagaimana politik Islam terhadap koalisi partai politik dalam sistem
presidensial Indonesia.
2.

Literatur dan bahan-bahan pendukung dalam penelitian ini tersedia
secara luas dan dapat membantu penulis melakukan penelitian ini.
Pokok bahasan yang mengenai judul skripsi penulis ini sangat relevan
untuk disiplin ilmu Jurusan dan Fakultas Syariah.

C. Latar Belakang Masalah
Negara adalah masyarakat yang terintegrasi karena memiliki
otoritas yang bersifat memaksa yang secara sah lebih besar daripada
individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut.
Masayarakat adalah sekelompok orang yang hidup dan bekerja bersama
untuk mewujudkan keinginan mereka. Masyarakat adalah negara yang jika
cara hidup yang harus dihormati baik oleh individu maupun oleh asosiasi
ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.8
Menurut Soekarno negara adalah organisasi masyarakat yang
mempunyai daerah dan wilayah tertentu, di mana kekuatan negara
sepenuhnya diwujudkan sebagai souverein.9 Sementara itu, menurut

8

J.J. Van Schmid,, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, (Jakarta:Pustaka
Sarjana, 1980), h.105
9
E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:Balai Buku Ikhtiar, 1950), h.
329

6

Logeman negara adalah organisasi sosial yang bertujuan dengan
kekuatannya untuk mengatur masyarakat.10
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terbentuk secara
politis, sehingga secara substansi

kekuasaan atau naluri politik

menginspirasi kelahiran negara ini yang, berdasarkan pasal 1 ayat (3)
UUD 1945, menegaskan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum".
Ini berarti bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang
berdasarkan pada hukum (rechtsstaat), tidak didasarkan pada kekuasaan
(machtstaat), dan pemerintah yang didasarkan pada sistem konstitusional
(hukum dasar), non-absolutisme (kekuatan tak terbatas). Sebagai
konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ada 3 (tiga) prinsip dasar
wajib yang harus dihormati oleh setiap warga negara, yaitu aturan hukum,
persamaan di depan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak
bertentangan dengan hukum.11
Oleh karena itu, untuk mengelola suatu negara, diperlukan sistem
pemerintahan, sistem pemerintahan diperlukan untuk menjaga stabilitas
suatu negara. Secara umum, sistem pemerintahan adalah struktur atau
struktur pemerintahan negara yang dimulai dari hubungan antara semua
badan negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan bagianbagian di tingkat lokal. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau
struktur pemerintahan yang dimulai dari laporan beberapa organ negara di

10
11

Ibid., h. 329.
Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Publishing, (Yogyakarta, 2009), h. 179.
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tingkat pusat dan tingkat daerah, khususnya antara kekuasaan eksekutif
dan legislatif.12
Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk pemerintahan
republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan untuk menjadi kepala negara
dan pada saat yang sama kepala pemerintahan dan untuk menunjuk dan
memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab untuknya,
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 dan pasal 17 Undang-Undang
Dasar 1945.13
Pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana
posisi eksekutif tidak bertanggung jawab terhadap badan perwakilan
rakyat, dengan kata lain bahwa kekuasaan eksekutif berada di luar
pengawasan parlemen (langsung). Namun, sistem presidensial yang
diterapkan di Indonesia dapat menjadi diskusi yang menarik, dikarenakan
pada umumnya negara yang menggunakan sistem presidensial hanya
memiliki sistem kepartaian saja.
Akan tetapi keberadan partai politik tidak bisa dipisahkan dari
prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi, partai adalah salah satu pilar dari
demokrasi itu sendiri, dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan
masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan karena memang keberadaan
partai politik untuk maksud tersebut, dalam konteks itu partai politik harus

12

Ibid. h. 179.
Bachtiar Baital, Pertanggung jawaban penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang
Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasan Kehakiman,Jurnal Hukum Cita, Vol. II NO.1
Juni 2014.
13

8

melakukan sejumlah fungsi di antara fungsi-fungsi yang harus dijalankan
oleh partai politik, yaitu sebagai media antara pemerintah dan rakyat. 14
Dan juga potensi “ideolisasi” partai politik di era reformasi menjadi
titik awal pengelompokan partai politik yang berdampak pada pilihan atau
pembentukan koalisi, hal ini dapat dimungkinkan karena Undan-Undang
memberikan peluang bagi ideologisasi sekaligus aktualisasinya dalam
dinamika kompetisi di antara partai politik, dengan berpijak pada fungsi
ideologi sebagai penjelas (explanatory), evaluasi,orientasi, dan fungsi-fungsi
programatik politik.15
Dinamika koalisi dari era reformasi menunjukkan sebuah fenomena
seiring dengan proses demokrasi yang mencari bentuk idealnya. Koalisi
menjadi pilihan yang tak terhindarkan di hadapan sistem multi-partai. Koalisi
dalam sistem presidensial menjadi penting ketika badan eksekutif dan
legislatif memiliki lebih banyak ruang untuk intervensi dalam pekerjaan
pemerintah seperti yang terjadi di Indonesia, pemerintah merasa perlu
membangun koalisi yang dapat menstabilkan dan memperlancar kebijakan
dan pekerjaan pemerintah. Dalam hal ini, koalisi dibangun oleh pemerintah
dengan pembagian kursi kekuasaan sebagai ikatan koalisi, yang telah terlihat
dalam proses demokrasi sejak era reformasi.16
Namun dalam perjalanan koalisi ia bereksperimen dengan berbagai
bentuk penekanan dan dalam implementasinya, tetapi pemerintah yang
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Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1985
Terence Ball dan Richart Dagger, Political Ideologies and the Democrasi Ideal, (New
York: Harper Collins Publishers, 1991), h. 8-9
16
Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial…., h.185
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dibentuk oleh era reformasi tidak dapat dipisahkan dari koalisi partai-partai
politik.
Menurut Ibnu al-Atsir mengatakan bahwa pada dasarnya koalisi adalah
saling mengikat dan saling berjanji dan tolong menolong, bantu membantu
dan kesepakatan.17
Menurut Munir Muhammad Ghadban al-Hilfu adalah sumpah atau
berjanji kepada manusia atau kelompok untuk saling membantu, tolong bantu
saya dan dalam mencapai kesepakatan, koalisi bukanlah hal baru baik dalam
politik maupun dalam yang lain, koalisi berlangsung jauh sebelum nabi
Muhammad jika dia disebut nabi, dalam hidupnya Rasullah melihat beberapa
koalisi dan perjanjian dan bahkan menyaksikannya, ketika pembentukan
negara Islam di Madinah maupun pasca pendirian negara di Madinah, dalam
Sirah Ibnu Hisham, diceritakan bahwa keberadaan perjanjian itu yang terjadi
pada periode sebelum nubuatan Muhammad, perjanjian itu adalah perjanjian
al-Muthayyibin dan perjanjian al-Fadhul.18
Berdasarkan uraian di atas, di mana Indonesia sebagai negara yang
menganut sistem pemerintahan presidensial dengan menerapkan sistem multi
partai yang memiliki implikasi bagi partai koalisi sehingga terbentuknya
koalisi partai politik dalam pembentukan suatu pemerintahan yang efektif
melalui perspektif politik Islam.

17

Koalisi dalam politik Islam, (On-line) Tersediadi: wordpress.com/politik-islam-dalampandangan-islam.pdf, (Rabu10 Juli 2019 21:27 WIB)
18
Koalisi dalam islam, (Online) Tersediadi: http: // fahmirusyd i.blogspot .com/
2009/07/koalisi-dalam -islam-studi-kasuskoalisi_23.html?m=I,(Kamis 11 Juli 05:23 WIB).
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti dengan judul
"Koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia dalam pandangan
politik Islam"
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latang belakang permasalahan di atas, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan politik Islam terhadap koalisi partai politik
Islam?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Untuk mengetahui koalisi partai politik dalam sistem presidensial
Indonesia

b.

Untuk mengetahui koalisi partai politik Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian
a.

Penggunaan teoritis
Hasil penelitian ini harus memberikan kontribusi positif di
bidang Siyasah, serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
Jurusan Siyasah di mana sistem multi-partai memiliki implikasi
untuk koalisi partai sehingga pembentukan koalisi partai politik
dalam membentuk sebuah pemerintahan yang efektif dari sudut
pandang politik Islam.
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b. Penggunaan praktisi
Secara praktis penelitian ini dapat berkontribusi untuk:
1) . Untuk peneliti
Sehingga penulis / peneliti dapat memberikan pengalaman
pemikiran ilmiah melalui penulisan dan penyusunan skripsi,
sehingga

dapat

menambah

pengetahuan,

pengalaman

dan

menambah wawasan dalam hal Siyasah.
2). Untuk Masyarakat
Hasil penelitian ini harus digunakan sebagai masukan untuk
pengembangan keilmuan yang harus bermanfaat bagi pembaca dan
menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk
memberikan ide kepada publik mengenai koalisi partai politik
menurut pandangan politik Islam.
E. Metode Penelitian
Penelitian

digunakan

untuk

memecahkan

suatu

permasalahan,

mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran, Untuk memecahkan
suatu permasalahan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat
dipertanggung jawabkan maka peneliti ini memerlukan metode tertentu,
supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis
sebagai berikut:
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1.

Jenis dan Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan
(library research).Yakni penelitian yang menjadikan bahan pustakaan
sebagai sumber data utama atau yang bersifat normatif hanya dengan
membaca ataupun menganalisa bahan-bahan yang tertulis.

2. Data dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Materi hukum utama dalam Skripsi ini terdiri dari Al-Qur'an,
Hadits,

Hukum dan pendapat ahli terkait koalisi partai

politik dan partai politik Islam di Indonesia menurut pandangan
politik Islam dan partai politik Islam.s
b. Bahan hukum sekunder dalam Skripsi ini adalah dalam bentuk
buku yang membahas tentang koalisi, partai politik Islam, buku
tentang sistem presidensial, majalah, jurnal, media online,
media cetak, hasil pencarian, karya komunitas hukum dan
sebagainya yang terkait dengan dokumen ini. .
c. Bahan hukum tersier adalah sumber data yang menyediakan
penjelasan tentang materi hukum premier dan sekunder seperti
kamus besar Indonesia dan kamus hukum.
3. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian
ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (library research), yaitu
metode

pengumpulan

data

dengan

mencari,

mencatat,
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mngiinventarisasi, mempelajari buku-buku politik, literature-literatur,
perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu dan dokumentasi
sebelumnya terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu koalisi partai
politik dalam sistem presidensial Indonesia menurut pandangan politik
Islam.
4. Pengolahan Data
Secara Umum pengolahan data, setelah data terkumpul dapat
dilakukan.
1. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian
data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang
terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian
dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut
terkumpul.
2. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang
menyatakan jenis dan sumber data baik itu bersumber dari AlQur‟an dan hadist, atau buku-buku terkait dengan penulisan
skripsi ini, literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Sistematis data (sistematis), yaitu penempatan data sesuai dengan
kerangka sistematis berdasarkan urutan masalah.19
5. Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
19

Amirudin, Zainal Abidin, Pengantar
Pustaka, 2006), h. 107.

Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai
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misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara
menyeluruh, dengan cara mendeskrifsikan bentuk kata-kata dan
bahasa, pada kontek alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah.20
Setelah data ini selesai, tahap berikutnya yang harus dilakukan
adalah menganalisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan
diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan
menjawab permasalahan.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif normatif atau deduktif yaitu data yang diperoleh setelah
disusun secara secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara
kualitatif dalam bentuk deskripsi, sehingga kesimpulan dapat ditarik
untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang akan diperiksa,
hasil penelitian kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data,
adapun teknis yang dipakai yaitu deduktif merupakan metode yang
pada aktivitas berpikirnya diawali dari sesuatu yang umum mengarah
kekhusus dan pada saat memutuskan kesimpulannya memakai logika,
oleh karena itu data akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab
masalah dalam penyusunan karya ilmiah ini.

20

Ibid., h. 107.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Koalisi Partai Politik Islam
Proses koalisi, khususnya koalisi yang terjadi pada Pilpres 2019 ini
menjadi suatu hal yang menarik untuk diperbincangkan karena
menyangkut beberapa hal.
Pertama, dalam sistem multipartai seperti yang terjadi di Indonesia,
kekuatan politik pada umumnya terdistribusi dalam beberapa partai,
sehingga kebutuhan untuk membangun koalisi menjadi suatu hal yang tak
terhindarkan. Keberadaan sistem multipartai ini mengharuskan dukungan
yang cukup bagi presiden di legislatif serta memperkuat dan meningkatkan
kualitas kinerja pemerintahan.
Kedua, kajian mengenai koalisi yang terjadi dibalik pelaksanaan
Pilpres menarik untuk didiskusikan karena akan menunjukkan posisi
ideologi partai politik. Koalisi yang dibentuk oleh partai politik ini bisa
terjadi di level local mapun nasional. di level nasional, partai politik tetap
tidak tergantikan posisinya sebagai lembaga demokrasi yang melakukan
rekruitmen calon. Kajian mengenai koalisi sendiri sebenarnya terinspirasi
dari (game theory),

(spatial theory) dan kompetisi elektoral, yakni

bagaimana partai politik dan para elitnya sebagai aktor yang rasional
berkompetisi dan berusaha memaksimalkan posisinya dengan meraih
kekuasaan dipemerintahan. Lebih jauh koalisi dapat kita maknai sebagai
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penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah
situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit partai politik
dengan aneka sumberdaya inilah yang pada akhirnya membentuk formasi
tertentu untuk meningkatkan kapasitas demi meraih kekuasaan. Lebih jauh
tulisan ini inginmendiskusikan dan melacak tentang Bagaimana partaipartai politik yang ada di DPR RI, khususnya partai politik islam dalam
membangun ikatan koalisi pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Lebih
jauh tulisan ini ingin melihat bagaimana motivasi dan bentuk formasi
koalisi yang terbentuk. Besar harapan tulisan ini mampu mewarnai kajiankajian politik yang membahas mengenai koalisi, khususnya koalisi yang
dilakukan Partai Politik Islam dalam ranah elektoral. Fokus waktu dan
kasus dalam tulisan ini terbatas hanya pada proses koalisi partai politik
menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.21
Tentang apa itu partai politik Islam 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. Kedua, partai dilihat dari
basis kulturalnya, dimana partai politik bukan hanya dilihat sebagai
organisasi, tetapi juga sebagai sarana atau media bagi masyarakat, atau
kelompok-kelompok

di

masyarakat

untuk

mengartikulasikan,

mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya.

21

M. Nur Rofiq Addiansyah S.IP., M.A. Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
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Berdasarkan perjalanan fakta historis, partai Islam atau partai yang
berasaskan Islam terbagi dalam tiga bagian, yakni: Partai Islam yang
berasas Islam, Partai Islam yang berasas Islam dan Pancasila, serta Partai
Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis massa mayoritas dari
kalangan Muslim. Partai Islam dan partai yang lain juga memiliki
perbedaan, pertama terkait dengan asas. Dalam segi asas, partai Islam
berbeda dengan partai lainnya. Partai Islam berpegang teguh pada ajaranajaran Islam yang bersumber pada kitab suci, Al Qur‟an dan Hadist, baik
mereka yang mencantumkan Islam sebagai asasnya atau menjadikan Islam
sebagai spirit perjuangannya. Dari segi pendukung, partai-partai Islam
juga memiliki konstituen yang beragam. Dari hasil Pemilu Legislatif 2014,
diantara partai-partai yang lolos ambang batas, memiliki kursi di DPR RI
dan dapat kita masukkan sebagai partai-partai Islam adalah PPP, PKB,
PKS dan PAN. PPP merupakan partai Islam tertua yang masih bertahan
sampai sekarang.
Partai berlambang ka‟bah ini berasaskan Islam dan Pancasila serta
memiliki konstituen utama umat Islam khususnya warga Nahdliyin. Hanya
saja dibeberapa tempat ada juga warga Muhammadiyah dan golongan
ormas Islam lain yang juga tergabung dalam PPP. Selain PPP, PKB juga
memilik basis massa warga NU. Partai yang dipelopori oleh Gus Dur ini
menjadi salah satu parpol Islam besar di Indonesia. Partai Islam lain yang
memiliki basis massa konstituen yang cukup besar adalah PAN. Partai
berlambang matahari yang dipelopori oleh Amien Rais ini memimiliki
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basis massa warga Muhammadiyah. Ada juga PKS, Partai Keadilan
Sejahtera, partai politik yang memiliki basis kelompok gerakan pendidikan
tarbiyah di kawasan perkotaan.22
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari
proses rekruitmen kepemimpinan di tingkat nasional. Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini akan menentukan nasib Indonesia
selama lima tahun kedepan. Bukan hanya warga Indonesia saja yang
tertarik mengikuti, masyarakat dunia pun turut mengikuti. Perdebatan,
diskusi dan beragam kampanye di dunia nyata dan didunia maya marak
terjadi. Proses koalisi yang dilakukan oleh Partai Politik menjadi salah
satu isu yang didiskusikan. Koalisi yang ada di negara berkembang dan
demokrasinya belum kuat sering menunjukkan tidak konsistennya partai
politik.
Peraturan pemilihan umum dalam konstitusi negara Indonesia
diatur Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang pengaturan lanjutannya terdapat
pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu ini mengatur ambang batas pencalonan
presiden (presidential threshold) yang mensyaratkan perolehan kursi
minimal 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau minimal 25%
(dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam pemilu
anggota DPR sebelumnya. Bila kita melihat hasil Pemilu 2014 yang

22

M. Nur Rofiq Addiansyah S.IP., M.A. Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
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menjadi acuan dalam mengusung calon Presiden, maka tidak ada satupun
partai yang bisa mengusung calon sendiri. Syarat pencalonan yakni
minimal 112 kursi atau 25 % suara. PDI Perjuangan sebagai Partai
pemenang juga hanya memiliki 109 kursi dan 18,95 % suara. Proses
koalisipun menjadi suatu yang tak bisa dihindari bagi partai politik.
Koalisi yang terjadi antar partai politik yang memiliki kursi di DPR
RI merupakan contoh praktik koalisi yang terjadi pada arena elektoral.
Koalisi elektoral ini mengasumsikan adanya aliansi dimana partai politik
setuju untuk tidak berkompetisi melawan satu dengan yang lainnya dengan
pandangan untuk maksimalisasi representasi mereka bersama.
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Koalisi

dalam Pilpres Tahun 2019 terjadi ketika tahapan proses pencalonan
dimulai, dimana partai politik minimal harus memenuhi syarat 25 % suara
atau 20 % kursi, sehingga partaipartai yang tidak memenuhi syarat ini
harus menjalin kekuatan sebanyak mungkin untuk representasi kekuatan.
Dari uraian sebelumnya mengenai pemetaan politik di DPR RI, dari Partai
berbasis nasional, PDI Perjuangan memiliki sumber daya yang paling kuat
untuk berkoalisi. Sumberdaya ini merupakan besaran kekuatan partai (size
of party power) yang menjadi penentu dalam terbentuknya koalisi partai
(Pamungkas dalam Caplow, 2013). Dengan 109 kursi yang ada di
parlemen PDI Perjuangan hampir memenuhi persyaratan ambang batas.
Golkar dengan 91 dan 14, 75 % sebagai pemenang kedua juga memiliki
kursi yang signifikan. Total suara partai berbasis nasionalis yakni PDI P,
23

Heywood, A. (2000). Key Concept in Politics. Hampshire: Macmillan and Co.Ltd.
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Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem dan Hanura bila dijumlahkan
mencapai lebih dari 50 %, yakni 67,68 % suara dengan 385 kursi. Adapun
partai-partai politik Islam, seperti PKB, PAN, PKS dan PPP bila
dijumlahkan memiliki 32,32 %. Sebelum melihat mengenai realitas politik
yang terjadi dalam proses koalisi ketika masa kandidasi Pilpres 2019, akan
coba kami paparkan mengenai kemungkinan-kemungkinan koalisi yang
akan terjadi berdasarkan kekuatan masing-masing partai tersebut.
Theodore Caplow dalam “A Theory of Coalition in The Triad” membuat
simulasi mengenai kemungkinan-kemungkinan koalisi dari 3 partai yang
berbeda. Akan tetapi realitas yang terjadi di DPRD RI terdapat 10 partai
politik dengan ragam kekuatan yang berbeda-beda.
Sehingga tipologi koalisi ini cukup sulit jika kita gunakan untuk
melihat konteks koalisi yang terjadi. Selain itu terbentuknya koalisi
sejatinya tidak berdasarkan atas kalkulasi sumberdaya saja, tetapi juga ada
dimensi-dimensi lain yang dapat menunjang terbentuknya koalisi. Hal lain
yang dapat kita lihat terkait kekuatan sumber daya dan formasi koalisi
yang mungkin untuk terbentuk antara lain diuraikan oleh Hinckley yang
dikutip oleh Pamungkas berikut ini. Pertama,pendekatan sumberdaya
minimum (resource theory), teori ini mengasumsikan bahwa pemain akan
memaksimalkan pembagian keuntungan berdasarkan norma persamaan,
yaitu pembagian keuntungan sama dengan besaran sumberdaya yang
dibawa pemain. Pemain dengan sumberdaya terbesar kemungkinan akan
menjadi pemain terlemah, sebaliknya pemain dengan sumberdaya terkecil
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dapat menjadi pemain yang paling penting. Melihat realitas pada peta
politik DPR RI, maka PDI Perjuangan dengan 109 kursi belum tentu akan
menjadi pemain utama dalam koalisi. PDI P akan kalah jika Golkar
dengan 91 kursi akan berkoalisi dengan Gerindra, dan semua partai yang
lain akan membentuk koalisi tanpa PDI P. Kedua, adalah teori kekuatan
minimum (minimum-power theory), pendekatan ini menekankan pada
perbandingan kekuatan relatif pemain daripada distribusi sumberdaya
yang dimiliki. Daripada harus berbagi keuntungan dengan pemain yang
memiliki sumberdaya yang relatif sama, pemain lebih berharap berbagi
keuntungan secara proporsional degan pemain poros.
Koalisi akan ditentukan oleh pemain yang berada pada posisi
kunci, poros atau paling penting. Kekuatan pemain paling penting adalah
kuantitas sumberdaya pemain tertentu yang dapat mengubah koalisi yang
kalah menjadi koalisi yang menang. Koalisi ini akan terjadi misalnya saja
Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, PKS sebagai partai tengah akan
berkoalisi

sehingga

kekuatan

poros

tengah

ini

akan

semakin

diperhitungkan. Berikutnya adalah koalisi anti kompetisi (anticompetition
theory), teori ini menyatakan bahwa sikap tentang kompetisi dan tawar
menawar, perbedaan personalitas, dan faktor-faktor lainnya akan
memimpin pemain pemain untuk membentuk koalisi yang lebih besar
daripada koalisi ukuran minimum. Koalisi akan terbentuk diantara pemain
yang memiliki sumber daya relatif sama. Misalnya saja Nasdem, PAN,
PKB, PKS berkoalisi dalam satu kubu, koalisi dalam kubu Partai poros
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tengan ini tentu saja akan memenangkan koalisi dibanding koalisi partaipartai besar. Koalisi juga dimungkinkan dengan terjadinya pilihan acak
atau koalisi yang membingungkan, asumsi yang dibangun adalah koalisi
yang tidak memungkinkan untuk dihitung secara rasional.24
B. Partai Politik dalam perspektif Politik Islam
Islam merupakan sebuah keyakinan dan agama yang berkembang
cukup pesat sejak abad ketujuh Masehi atas perjuangan Muhammad SAW
beserta para pengikutnya hingga saat ini. Dengan berpegang kepada
sumber ajaran utamanya yaitu Al-Qur‟an dan As-Sunnah, Islam menjadi
sebuah kekuatan di dunia. Sedangkan di sisi lain, politik adalah demensi
praktis dan menjarah yang terkait dengan kekuasaan dan kepartaian
terutama dalam lingkup negara. Dalam ini Islam dan politik dipertemukan
dalam suatu ruangan di mana pada kenyataan Islam terlibat dalam aktifitas
politik kemanusiaan untuk memperjuangkan kekuasaan dan kewilayahan.
Karena kaum muslim sepakat bahwa Islam adalah agama komprehensif
yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.25
Paradigma yang berkembang sebagai landasan pendekatan seperti
ini berakar pada hokum Islam sebagi agama dan sekaligus negara, yang
berarti kesatuan antar agama dan politik menjadi suatu esensi yang tidak
dapat ditawar lagi. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hal yang

24
25

M. Nur Rofiq Addiansyah S.IP., POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam.
Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1.
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mempertemukan mereka, yaitu adanya kehendak adar Islam menjadi
alternatif dan dominan dalam politik.26
Merujuk pada pencerminan dari ajaran Islam mengenai politik
(hubungan manusia dengan kekuasaan yan diilhami oleh petunjuk Allah)
yang telah tercampur dengan berbagai kepentingan manusia. Islam politik
adalah perjuangan Islam di bidang politik. Persepsi politik Islam ini
bersifat ideologis, di mana pemikiran manusia dipengaruhi oleh garis
panduan politik yang lebih bersifat “simbol ideologis Islam”, Perjuangan
Islam melalui struktur politik (Partai politik Islam) dianggap sebagai satusatunya kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Baik melanjutkan partai
yang dulu ataupun menghidupkan kembali yang telah dilarang dan atau
menghadirkan yang baru.27
Istilah partai dalam Al-Qur‟an disebut dengan perkataan hizb.
Kalimat hizb berasal dari kata kerja tiga huruf (al-fi’ats-tsulasi), yakni ha,
dza, ba. Dari sisi bahasa maknanya beragam, di antanya al-hizb bermakna
al-wird (zikir). Terdapat pula ahzab Al-qur‟an (bagian-bagian tertentu
dalam Al-qur‟an). Demikian juga al-hizb bermakna al-thifa (kelompok).
Makanya jika dikatakan tahadzabu yakni tajamma’u yakni mereka
berkumpul.28
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Partai (hizb) secara lughawi mempunyai makna: pertama, suatu
komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktifitas. Kedua,
kempulan yang memiliki kuatan dan persaudaraan. Ketiga, kader serta
partisipannya. Mengikut pengertian istilah, partai atau hizb adalah suatu
kumpulan masayarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan
tujuan yang sama.29 Partai menurut Imam ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib
adalah kumpulan orang yang satu tujuan, mereka bersama-sama bersatu
dalam kewajiban untuk mewujudkan tujuannya. Sementara itu dalam
kamus Al-Muhit, disebutkan, “sesungguhnya partai politik adalah
sekelompok orang, partai adalah dengan pengikut dan pendukung yang
mempunyai satu pandangan dan satu nilai.30
Partai politik (al-hizb as-siyasi) menurut pemahaman ilmu politik
kontemporer, berarti sebuah organisasi yang terdiri dari kelompok orang
yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama, yaitu merebut atau
mempertahankan kekuasaan politik.31
Perkataan al-hizb banyak disinggung dalam ayat-ayat Al-qur‟an
juga dalam As-sunnah. Adapun kata al-hizb yang terdapat dalam Alqur‟an dapat dijumpai dalam ayat, sebagai berikut:
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Firman Allah dalam surah Al-maidah ayat 56:32

           
Artinya: “Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang
yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut
(agama) Allah Itulah yang pasti menang”. (Q.S. Al-Maidah:56).
Kata hizb disini maknanya penolong (Agama Allah). Orang-orang
beriman adalah hizbullah (Penolong Agama Allah). Adalah dari golongan
umat manusia. kata hizb adalah tahifah (Kelompok), jika dikatakan
tahadzabu artinya tajmama’u (Mereka berkumpul). Al-azhab artinya
kelompok yang berkumpul untuk memerangi para nabi. Jika dikatakan
hazabahu al-amr artinya ia ditimpa sebuah persoalan.
Firman Allah ta‟ala dalam Al-Qur‟an surah Al-Ahzab ayat 22:33

         
         
Artinya:“dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan
yang bersekutu itu, mereka berkata : "Inilah yang dijanjikan Allah dan
Rasul-Nya kepada kita". dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang
demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan
ketundukan” (Q.S. Al-Ahzab:22)
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F irman Allah ta‟ala dalam surah Faathir ayat 6:34

           
  
Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka
anggaplah ia musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-syaitan ituhanya
mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang
menyala-nyala” (Q.S. Faathir: 6).
Istilah partai dalam regulasi saat ini sangat bercampur dengan
kehidupan manusia, baik muslim maupun bukan. Kecuali untuk negaranegara yang mematuhi sistem monarki lengkap yang tidak mematuhi
sistem partai untuk menentukan kepala negara dan parlemen seperti Arab
Saudi, Quait, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Bruani Darussalam dan
sebagainya. Sementara hampir semua negara lain di dunia menganut
sistem kepartaian sebagai atribut politik negara mereka.35
Dikatakan bahwa partai politik muncul pada masa awal Islam,
tetapi tidak pernah ada pada zaman nabi Muhammad. Perbedaan politik
yang muncul dalam kelompok-kelompok politik, pemilihan Ali bin Abi
Thalib sebagai khalifah keempat telah menjadi masalah politik di antara
orang-orang pada waktu itu. Namun kemudian pertanyaannya menjadi
seorang tokoh agama yang menyebabkan lahirnya sekte yang terpisah.
34
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Ketika perang Shiffin di pihak Ali menolak untuk berperang, dia hanya
seorang tokoh politik dalam gambar pertama, tetapi kemudian apa yang
mereka pikir menjadi dogma agama bagi mereka, dan kemudian terus
membentuk sekte terpisah yang dikenal untuk Khawarij.36
Sementara Mu'tazilah pada awalnya merupakan aliran pemikiran
filosofis, di bawah khalifah Ma'mun dan penggantinya menjadi sekte yang
terpisah. Ketika Imam Zaid mengakhiri kesuksesannya, masalah di
parabola pertama menjadi masalah pribadi dan masalah politik. Namun
kemudian ia memperoleh karakter religius dan melahirkan sekte Zaidi.
Pada kesempatan yang sama ia mampu melahirkan tujuh Nizaris dan
Ismaili. Kasus pada masa Ali digunakan sebagai dasar untuk munculnya
partai-partai politik dalam Islam oleh beberapa ahli politik Islam,
meskipun beberapa yang lain masih menganggapnya sebagai masalah
sektarian dalam Islam yang kemudian menyebabkan masalah negara.
Berfungsinya sebuah partai politik dapat menciptakan suasana korupsi dan
menjadi racun berbahaya bagi masyarakat, di mana setelah pemilu partai
yang menang atau mayoritas suara mencoba mendapatkan kekuasaan.
Kecenderungan suara partai mayoritas telah memberi tekanan pada partaipartai lain yang telah menjadi oposisi. Partai yang memenangkan
pemilihan

merumuskan

konsentrasinya

untuk

mengelola

dan

mengendalikan kekuasaan yang mengutamakan semua kekuatan partainya.
Partai politik telah melegitimasi favorit korupsi dan badan politik. Dalam
36
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Islam tidak ada tempat untuk sistem politik yang menekankan penindasan
dan korupsi bagi rakyatnya. Jika sebuah badan politik (seperti partai) di
negara Islam bekerja untuk memerangi setiap praktik amoral, itu harus
menjadi kunci bagi sebuah partai.37
Biasanya dalam demokrasi sekuler, partai yang mengendalikan
mayoritas bentuk parlemen dan mengontrol pemerintah, dan partai
minoritas membentuk perlawanan sebagai partai oposisi. Pemerintah
diorganisasikan dalam perang saudara yang menarik kekuasaan antara
partai yang berkuasa dan partai oposisi, kecenderungan dan upaya partai
yang berkuasa selalu menekan partai oposisi dan semua upayanya,
sementara upaya dari partai oposisi adalah berusaha untuk menghancurkan
kekuatan partai yang berkuasa dan berusaha mengalihkan kekuasaan
kepadanya.38
Sementara al-Wasfi, seorang sarjana dari Timur Tengah, percaya
bahwa di antara pengaruh utama pada integrasi demokrasi dalam Islam
adalah pembentukan partai politik dan integrasi mereka ke dalam sistem
politik Islam. Ini merupakan penghinaan terhadap Islam karena dapat
menyebabkan perpecahan dalam umat dan menentang Islam. 39 Pendapat
kedua ahli ini dengan mudah disalahpahami oleh banyak orang di dalam
umat karena mereka mengarah pada makna ilusif yang menunjukkan
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bahwa tidak ada partai politik dalam Islam dan bahwa partai tersebut telah
menjadi racun bagi persatuan umat (Negara Islam).
Pendapat al-Maududi dan al-Wasfi juga sejalan dengan prof.
Masudul Hasan, yang berasal dari Asia Selatan, memperdalam paradoks
partai politik dengan Islam dalam bukunya Rekonstruksi Pemikiran Politik
dalam Islam.40 Menurutnya dalam keadaan sekuler ketika suatu partai
memperoleh suara terbanyak maka ia membentuk pemerintahan partai dan
semua upaya dan upaya pemerintah diarahkan pada implementasi sesuai
dengan keinginan partai. Pendekatan ini anti-Islam. Di negara Islam,
Tuhan adalah raja, pemerintah adalah untuk Tuhan dan bukan milik pihak
tertentu. Seperti di negara Islam, hanya kehendak Tuhan yang menang,
bukan partai yang memonopoli kehendak Tuhan dan menyatakan bahwa
kehendaknya adalah kehendak Tuhan. Kebanyakan pihak dari negara
Islam tidak akan kompeten untuk memuaskan keinginan mereka sendiri.
keinginan hanya berdasarkan komentar mayoritas. Tidak ada jaminan
bahwa apa yang dilakukan oleh partai dominan adalah benar karena
mereka adalah kata-kata mayoritas.
Lukman Thaib menyampaikan pandangan yang berbeda dari
pandangan Islam tentang partai politik, menyimpulkan bahwa partai
politik tidak bertentangan dengan semangat Islam 41 Pemikirannya adalah:
elemen demokratis dan pengembangan institusi demokrasi untuk
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kepentingan Islam yang melaluinya mereka dapat membawa kebahagiaan
bagi massa. Tanpa forum atau partai politik tidak akan ada pemerintahan
yang demokratis. Islam Demokrat melihat keberadaan partai politik yang
bertentangan dengan semangat Islam. Oleh karena itu, partai politik harus
dapat berfungsi di dalam wilayah sistem pemerintahan Islam untuk
melindungi hak-hak individu. Muslim yang mempelajari syariah akan
memahami mengapa Islam memungkinkan pembentukan partai politik
dalam sistem politik Islam, dan berada dalam kategori yang diizinkan
(dimodifikasi), dapat didirikan berdasarkan kebutuhan massa. Bahkan jika
kita melihat sejarah Islam bahwa pertemuan dalam Saqifah Anak-anak
Sa'idah mengacu pada pengangkatan kepala negara (Khalifah) setelah
kematian Nabi saw merupakan satu petunjuk yang jelas bahwa kaum
Muhajirin dan Anshar membicarakan hak mereka untuk memimpin
sebagai satu golongan politik. Selain itu dalam sebuah perlembagaan Islam
yang dicadangkan

oleh

Universitas

al-Azhar

di

Kahirah

untuk

dilaksanakan dalam sebuah negara yang menginginkan untuk disebut
sebagai negara Islam adalah membenarkan untuk mewujudkan partai
politik dalam sebuah Negara Islam.
C. Tujuan dan Fungsi Partai politik dalam Islam
Sebagai representasi dari perjuangan Islam, partai politik Islam
harus memiliki tujuan diam seperti gerakan mereka. Tentu saja, tujuan
partai Islam tidak terlepas dari keberadaan lembaga negara sebagai sarana
untuk memungkinkan partai Islam untuk mewujudkan cita-cita besar
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Islam. Tujuan partai Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat
Alquran yang berbunyi: Baldatun thayyibatun warobbun ghofur yang
berarti bahwa realisasi suatu negara dibentuk oleh masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera yang diberkati oleh Allah SWT dari tujuan ini dapat
dirumuskan tujuan untuk Partai Islam.42
1. Masyarakat yang adil. Keadaan di mana seluruh masyarakat di
suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi atau terpinggirkan
oleh kehidupan masyarakat luas dan memperoleh hak-hak mereka
sebagai warga negara yang tinggal di daerah tertentu.
2. Masyarakat sejahtera dan sejahtera. setiap manusia menginginkan
kehidupan yang bahagia. Indikator kehidupan yang bahagia adalah
mencapai kemakmuran dan kehidupan yang makmur, yang
menunjukkan kehidupan seseorang yang cukup dalam hal materi
dan makmur menunjukkan bahwa kebahagiaan seseorang tidak
hanya dalam hal materi tetapi juga dalam hal psikis.
3. Komunitas aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat
warganya merasa aman dari berbagi bentuk kejahatan dan kejahatan
lainnya. Merasa nyaman adalah perasaan bahagia dalam hal psikologi
seseorang yang hidup di lingkungan tertentu. Tujuan ini adalah tujuan
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sekolah Islam untuk tidak membuat masyarakat merasa terganggu oleh
segala bentuk kejahatan atau gangguan dari masyarakat sekitarnya.43
Menurut Yusuf Ihza Mahendra, tujuan partai politik Islam adalah
untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di bumi dan menjadikan Islam
sebagai cara hidup di dunia..44
Menurut Abul a'la Maududi, partai politik Islam bertujuan untuk
"mendukung kedaulatan para dewa di bumi" dan "menjadikan Islam cara
hidup dunia ini", para pemimpin Islam akan mengabdikan diri kepada
mereka yang benar-benar percaya dan takut . Mereka yang dengan tulus
berusaha

untuk

menegakkan

keadilan

Allah

dan

mencari

kesembuhannya.45
Fungsi partai politik dalam Islam yaitu:
1.

Partai politik harus mampu mengoreksi pemimpin. Keberadaan partai
politik memiliki tugas dan kewajiban sesuai yang di tentukan oleh
allah SWT yaitu mendakwahkan ajaran Islam dan melakukan amalma‟ruf nahi munkar hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Alimran ayat 104, sebagai berikut:
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Artinya:“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang
beruntung” (Q.S Al-Imran: 104).46
2. Fungsi partai-partai Islam adalah untuk mempromosikan kesadaran
politik di masyarakat. Yang disebut kesadaran politik Islam adalah
bahwa orang harus mengamati dan memahami situasi politik dari
sudut pandang Islam.
3. Partai politik Islam berfungsi sebagai upaya untuk mencapai dan
mempertahankan pembelaan ajaran Islam. Tugas dan kewajiban
partai politik adalah mewujudkan ide-ide Islam dalam semua aspek
kehidupan. Jadi partai Islam harus dibangun di atas ideologi, partai
Islam harus membawa ideologi Islam. Partai-partai Islam harus
bersifat universal dan tidak didasarkan pada etnis, kelompok, atau
kebangsaan.47
D. Pengertian Politik Islam
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Politik menurut perspektif syari‟at, ialah yang menjadikan syari‟at
sebagai

pangkal

tolak,

kembali

dan

bersandar

kepadanya,

mengaplikasikannya dimuka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan
prinsip-prinsipnya ditengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan
sasarannya, sistem dan jalannya. Tujuaannya berdasarkan syari‟at dan
sistem yang dianut juga berdasarkan syari‟at. Islam adalah aqidah dan
syari‟at, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, ibadah dan
kepemimpinan, mushaf dan perang.48
Dalam keputakaan modern bidang-bidang ini adalah termasuk
dalam bidang kenegaraan dan kebijakan publik, dan hukumnya adalah
masuk dalam bidang hukum publik, yaitu hukum tata negara, administrasi
negara, hukum pidana dan hukum acara. Pandangan dan pendapat para
fuqaha dan ulama klasik tentang politik adalah sama dengan apa yang
dikemukakan oleh Al-Qardhawy,49 yaitu pemisahan politik dari syariah
Islam. Politik adalah bagian dari syari'at Islam yang diatur oleh syari'ah
dan tujuannya adalah untuk menegakkannya. Politik, menurut pendapat
ulama Salaf, ditafsirkan dalam dua makna, yaitu, pertama-tama dalam arti
umum, yaitu untuk berurusan dengan urusan manusia dan masalahmasalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syari'at agama.
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Kedua, politik dalam arti khusus adalah pendapat yang diungkapkan oleh
pemimpin, hukum dan ketentuan yang dikeluarkan untuk mencegah
kerusakan yang akan terjadi, mengatasi kerusakan yang telah terjadi atau
menyelesaikan

masalah

khusus.

Politik

harus

didasarkan

pada

yurisprudensi Islam, yang berasal dari semua sekolah hukum, serta dari
praktik kawan-kawan dan tabi'in. Dalam implementasinya, yurisprudensi
Islam berinteraksi dengan realitas kehidupan dan bertindak untuk
menyelesaikan berbagai masalah dengan merujuk pada syari'at. Syariah
tidak menutup matanya terhadap realitas kehidupan, jadi realitas juga
merupakan alat untuk menyelesaikan masalah yang muncul.
Secara bahasa politik yang dalam bahasa Arab disebut As-siyasah
yang berarti mengelola, mengatur, memerintah, dan melarang sesuatu atau
secara definisi berarti prinsi-prinsip dan seni mengelola persoalan publik.
Siyasah adalah pengurusan kepentinga-kepentinagan (maslahah) umat
manusia sesuai dengan syara‟ demi terciptanya kemaslahatan.50
Guna mengembalikan kembali karakteristik politik Islam perlu kita
kembali inti pemahaman kaum muslimin adalah tentang keuniversalitas
Islam dalam membangun konsep-konsep Islam disemua demensi yaitu
dibuktikan oleh empat segi: metafisik, agama, sosiologi dan politik.
Keempat segi itu menurut Marcel A. Boisard tidak menimbul konsep yang
berbeda dikarenakan semua konsep tersebut bersal dari satu sumber oleh
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karenanya politik Islam memiliki karakteristik cerminan yang utuh, seperti
sifat Syumuliyyah (Universal), Rabbaniyah (Bersifat KeTuhanan), Tsabat
(Tetap), dan Tawazun (Seimbang), dan Waqi’iyah (Realistis).51
Ada banyak contoh dan indikasi yang diberikan oleh Rasulallah
SAW, tentang fleksibilitas syari'at Islam yang dihadapkan dengan
kenyataan, dan ini adalah bidang politik, yang antara lain mengatakan
bahwa Rasulallah pernah memerintahkan untuk memenjarakan seorang
tersangka sementara Rasulallah SAW mengatakan dia tidak akan
menghukum siapa pun kecuali dua saksi. Demikian pula dengan sikap
Rasulallah SAW yang melonggarkan hukuman bagi pencuri yang telah
diganti dengan hukuman cambukan,karena memperhatikan kondisi
kehidupan pencuri itu. Serta mengambil zakat dan mengembalikan
sebagian kepada mereka sebagai keringanan. Khalifah Umar Ra juga
pernah menangguhkan hukuman bagi pencuri karena kemiskinan.
Perbedaan dalam konteks berdemokrasi barangkali merupakan
sebuah keniscayaan. Akan tetapi menjadi kurang wajar jika konflik
tersebut muali meresahkan umat sebagai pengikut setia, pasalnya sebagian
orang yang mengidolakan sang kiyai, akan sudi melakukan apasaja dalam
membelanya.52
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Ada tiga kemungkinan skenario kebijakan agama. Pertama-tama,
agama dan negara dipisahkan satu sama lain, doktrin agama hanyalah
pedoman kehidupan manusia yang terbatas pada keluarga dan masyarakat,
yang diorganisasikan sebagai organisasi di masjid, gereja, kuil, kuil, dan
sebagainya, semua apa yang menyangkut agama didirikan di lembaga
agama, konsep keselamatan (Keselamatan) adalah pusat agama. Agar
prinsip dasar "agama menjadi agama" terwujud, lembaga sentral agama
harus steril dengan perubahan yang terjadi di lingkungan.
Kedua, agama dan negara terkait satu sama lain (fundamentalis) dalam arti
bahwa agama memberikan gaya dominan kepada negara. Dalam hal ini
agama memiliki peran penuh sebagai instrumen, yaitu aktualisasi agama di
sebagian besar lembaga negara, seperti lembaga politik, ekonomi hukum
dan lain-lain. Jika seperangkat doktrin agama diinternalisasi dalam pikiran
manusia, itu menjadi bagian dari budaya, maka ajaran menjadi fleksibel
untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingan lingkungan.
Ketiga, agama dimasukkan dalam sistem negara yang mendukung harmoni
dan keseimbangan. Agama direduksi menjadi satu elemen sistem yang
dipandang saling tergantung dengan elemen lain. Kebijakan sebagai
konkretisasi pendekatan seismik dengan jelas menekankan kontrol yang
ketat terhadap elemen-elemennya, termasuk elemen agama, untuk
menciptakan tatanan yang harmonis tanpa goncangan. 53
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Politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum muslimin
dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta
solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan
nilai-nilai Islam itu sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga,
agar ajaran agama dapat terwujud juga pada lingkungan masyarakat,
organisasi bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara
Dalam konteks ini maka pilihannya bukan negara Islam yang
menerapkan syari‟ah atau negara sekuler yang menolak syari‟ah, tapi yang
kita inginkan adalah negara indonesia yang merealisasikan ajaran agama
yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal,
melalui perjuangan konstitusional dan demokrasi, agar dapat hadirlah
masyarakat madani yang dicitakan itu.54
E. Sejarah Partai Politik Islam
Menurut

Ali-AbdAr-Riziq

yang

mengklaim

bahwa

nabi

Muhammad adalah satu-satunya orang yang membawa selebaran yang
menyebarkan ajaran kepada umatnya. Demikian pula, Islam adalah agama
dan tidak berbicara tentang masalah politik dan nasional.55 Mempelajari
Islam dan politik berarti meninjau dua hal yang berbeda. Di satu sisi, Islam
adalah kepercayaan dan agama yang berkembang cukup pesat sejak abad
ke-7 Masehi untuk perjuangan nabi Muhammad dan para pengikutnya
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sampai hari ini. Dengan berpegang pada sumber utama pengajaran, yaitu
Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam menjadi kekuatan penting di dunia.
Sementara di sisi lain, politik adalah dimensi yang praktis dan menjarah
dan terkait dengan kekuasaan dan politik partai, terutama di dalam negara.
Dalam konteks ini, Islam dan politik disatukan dalam ruang di mana Islam
sebenarnya adalah agama global yang mengatur semua aspek kehidupan
manusia.56
Ketat sejarah politik Islam tidak memberikan contoh partai politik,
partai politik baru dikenal di zaman modern. Apa yang bisa dicari adalah
benih-benih partai politik yang telah dibuat di masa lalu, khususnya Islam
pertama. Peristiwa Bani Saidah, yang dikenal sebagai pendahulu politik
Islam, bisa menjadi model bagi kemunculan partai-partai politik dalam
sejarah politik Islam. Kelompok Ansar, berasal dari Madinah, secara
bersama-sama bertanggung jawab atas keberlangsungan negara Madinah,
yang didirikan oleh nabi Muhammad dan teman-temannya. Kelompok ini
awalnya menganggap bahwa status politik Madinah harus dilanjutkan
dengan mencari penerus Nabi sebagai Khalifah di Madinah. Nabi tidak
pernah memberi tahu apa yang harus dilakukan jika suatu hari seorang
teman nabi-nya tertinggal57Dalam pertemuan itu, suku Khazraj menunjuk
Sa'ad ibn Ubaidillah sebagai khalifah, tetapi Aws belum menerima
nominasi sa'ad, karena mereka juga mempertimbangkan kemungkinan
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bahwa kelompok Muhajirin akan menentukan calon mereka sendiri.
Menghadapi keberatan Aws 'sementara suku Khazraj bersikeras pada
posisi mereka, meskipun Muhajirin juga akan mempertimbangkan para
pemimpin barisan mereka. Kelompok aws segera berkata "jika ini adalah
kemungkinan, kami akan memberi tahu mereka (Muhajirin) bahwa kami
adalah pengagum dan pengagum. Selain itu, Kitan akan tidak setuju."
Menanggapi pendapat ini, Sa'ad ibn Ubadah dia menyatakan bahwa ini
adalah awal dari kelemahan yang akan mengarah pada perpecahan umat
Islam sendiri.58
Mendengar berita bahwa kelompok Ansar mengadakan pertemuan
di Saqifah, ruang pertemuan Bani Saidah, Umar mengundang Abu Bakar
untuk segera pergi ke pertemuan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan
Abu Ubaidah bin Jarah, seorang teman lama yang juga merupakan teman
lama kelompok Muhajirin, dan mengundangnya untuk berpartisipasi.
Ketika ketiga tokoh itu tiba di ruang pertemuan, sejumlah orang Muhajirin
telah tiba dan bahkan ada perdebatan sengit antara kelompok Ansar dan
kelompok Muhajirin. Masing-masing pihak menyatakan alasan mengapa
mereka memegang posisi Califfo. Orang-orang Ansar menganggap mereka
lebih sah, karena mereka menjamu Nabi dan para Muhajirin ketika orangorang kafir memusuhi pemberitaan nabi Muhammad dan kaum Muslim.
Sementara kelompok Muhajirin juga merasa berdaya karena mereka
adalah orang-orang yang berperang bersama dengan nabi Muhammad dan
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mengalami masa pahit merawat agama Islam sejak Mekah. Abu Bakar
mulai berbicara dengan tenang, mengingatkan kelompok Ansar bahwa
Nabi telah mengatakan bahwa kepemimpinan Muslim harus berada di
tangan kaum Quraish dan bahwa hanya di bawah kepemimpinan suku
akan bangsa tersebut dijamin integritas, keamanan dan kesejahteraannya.
Arab. Dia juga mengingatkan Ansar tentang masalah mereka sebelum
masuk Islam tentang fakta bahwa suku Kharaj dan Aus selalu bermusuhan,
dan jika Khalifah Ansar adalah salah satu suku utama, sangat mungkin
bahwa suku-suku lain akan menerimanya, sehingga permusuhan
dihidupkan kembali selama era jahiliyah. Karena itu, Abu Bakar
menawarkan dua tokoh Quraish untuk dipilih sebagai khalifah, yaitu Umar
bin Khatab atau Abu Ubaidah bin Jarah. Orang-orang Ansar tampak
sangat terkesan dengan kata-kata Abu Bakar.59
Umar tidak menyia-nyiakan memori yang luar biasa. Dia bangkit
dari jabatannya menggantikan Abu Bakar untuk bersumpah setia kepada
Abu Bakar sebagai seorang khalifah, sambil mengklaim bahwa bukan Abu
Bakar yang selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikannya sebagai
imam shalat di jamaah ketika Nabi sakit, dan Abu Bakar dia adalah teman
yang dicintai nabi. Poerbuatan Umar diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarah.
Namun, sebelum dua tokoh Quraish tiba di depan Abu Bakar untuk
mengatakan bai'at, Basyir bin Saad, karakter Ansar dari suku Khazraj,
didahului dengan mengatakan bai'at kepada Abu Bakar. Hanya pada saat
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itulah Umar dan Ubu Ubaidah dan para peserta, baik dari kelompok
Muhajirin dan dari kelompok Ansar, termasuk Asid bin Khudair, seorang
tokoh Anshar dari suku Aus. Pada hari berikutnya, Abu Bakar naik
mimbar dimasjid nabawi dan berlangsunglah bai’at umum.60
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