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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kata Tahaluf berasal dari bahasa Arab dengan dasar kata 

halafa, yahlifu hilfan yang berarti berjanji, bersumpah. 

Sedangkan kata hilfun artinya perjanjian antara suatu kaum 

dengan bentuk jamak (plural) ahlaf, dan tahalafu artinya 

tanashur (saling tolong menolong dan kerjasama.1 Kata 

tahaluf dalam istilah politik kontemporer diterjemahkan 

dengan makna koalisi atau saling kerjasama dan sepakat 

antara dua kelompok, atau partai tertentu.  

Menurut studi Huan Wang2, di dalam masyarakat 

kerap terdapat berbagai kerjasama dalam suatu 

pengelompokan yang tepat (proper subset) dari aktor-aktor – 

baik berupa kelompok-kelompok sosial (melalui 

organisasi) atau individu-individu – untuk bertarung 

menghadapi aktor-aktor  lainnya jika terdapat tiga aktor 

atau lebih. Pengelompokan aktor-aktor itu bisa disebut 

sebagai koalisi.3 melihaat dari hasil penelitian Huang 

Wang, besar kemungkinan rencana munculnya wacana 

koalisi antar organisasi dimulai dari ide-ide dari individu 

yang ada (elit-elit kedua organisasi yang ada). 

 
1 Al-Fairuz Abadiy, Al-Qamus al-Muhith, juz 2, h.368 (al-Maktabah 

As-Syamilah) 
2 Belia adalah seorang peneliti dari Associate Professor Institute of 

Social Development and Public Policy Beijing Normal University, China. 

https://scholar.google.com/scholar?q=Huan+Wang++coalition+parties&hl=en

&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwj077Dvy9LTAhU

MKY8KHfqsApQQgQMIIDAA. Diakses tanggal 12 April 2017 
3 http://tuhan.multiply.com/journal/item/39/Koalisi_Politik 

https://scholar.google.com/scholar?q=Huan+Wang++coalition+parties&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwj077Dvy9LTAhUMKY8KHfqsApQQgQMIIDAA
https://scholar.google.com/scholar?q=Huan+Wang++coalition+parties&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwj077Dvy9LTAhUMKY8KHfqsApQQgQMIIDAA
https://scholar.google.com/scholar?q=Huan+Wang++coalition+parties&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwj077Dvy9LTAhUMKY8KHfqsApQQgQMIIDAA
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Dalam catatan sejarah koalisi pada era reformasi di 

Indonesia misalnya, koalisi antara partai politik tidak ada 

yang ideal. Tidak satu pun koalisi yang digalang para elit 

yang menghasilkan paduan yang kuat (strong), mandiri 

(autonomuos), dan tahan lama (durable), biasanya berakhir 

di tengah jalan atau pisah sebelum waktunya. Bahkan 

seringkali koalisi yang dibangun justru membingungkan 

masyarakat termasuk pengurus parpol itu sendiri. 

Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi 

faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai 

hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan 

pemikiran yang realistis dan layak. 

Varian koalisi di Indonesia memang tidak terbangun 

berdasarkan landasan yang kuat. Dalam teori, koalisi partai 

hanya akan berjalan jika dibangun dengan pemikiran yang 

realistis dan rasional yang dapat dilakukan kedua pihak. 

Koalisi tidak sekadar dimaknai sebagai pertemanan akan 

tetapi harus dibangun dengan sasaran yang jelas. Teori 

koalisi tidak terlepas dari adanya kepentingan elit 

dibelakangnya. Kepentingan elit yang bermain dalam 

menentukan arah koalisi ini menyebabkan terkadang tidak 

dapat dijabarkan di tingkatan bawah (konstituen). 

Menurut William Riker dalam bukunya The Theory 

of Political Coalition (1962), koalisi politik dimaknai 

sebagai, “[…] three-or-more-person game, the main activity of 

the players is to select not only strategies, but partners. Partners 

once they become such, then select a strategy”4 

 
4https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-

review/article/stability-of-coalitions-on-roll-calls-in-the-house-of  

epresentatives. Diakses tanggal 17 Februrai 2017 

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/stability-of-coalitions-on-roll-calls-in-the-house-of
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/stability-of-coalitions-on-roll-calls-in-the-house-of
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Pada saat para rekanan (partner) ini bergabung, dan 

bekerjasama hanya dengan sejumlah aktor lain, dan 

bertarung menghadapi aktor-aktor lainnya di luar mereka, 

setiap koalisi pada dasarnya mencari pengaruh langsung di 

antara aktor-aktor tanpa adanya mediasi yang berbentuk 

material oleh karenanya bersifat politis. 

Jadi suatu koalisi harus menyusun strategi yang 

sesuai dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Di 

sini suatu platform bersama menjadi pijakan suatu koalisi 

dalam menghadapi aktor-aktor yang menjadi lawan 

mereka. Jadi koalisi memerlukan adanya   rekan  (partner), 

  lawan  (adversaries)   dan strategi.  Koalisi  politik   tidak 

didasarkan pada tujuan-tujuan yang bersifat material (mis. 

uang) melainkan tujuan- tujuan yang bersifat politis. tokoh 

politik pada membicarakan koalisi pada umumnya adalah 

dalam rangka merebut kekuasaan, baik pada tingkatan 

legislatif maupun eksekutif.  

Pembentukan koalisi politik akan lebih banyak 

memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi dan 

terhadap efektivitas kebijakan. Substansi politik adalah 

sarana bagi pencapaian tujuan bersama, yang berarti 

semakin kita dapat mengagregasikan dukungan, antara 

lain dalam bentuk koalisi ”permanen” yang tidak 

oportunistis akan semakin besar kemungkinan untuk 

mencapai tujuan bersama itu, khususnya dalam 

memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Lalu bagaimana dengan koalisi yang ada di level 

nasional? Menurut pengamatan penulis, koalisi yang 

banyak terbangun di Indonesia merupakan koalisi yang 

cair dan rapuh. Koalisi yang seharusnya terbangun adalah 

koalisi yang permanen, dimana koalisi permanen yaitu 
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koalisi yang terbentuk dari adanya nilai-nilai bersama, 

tujuan politik yang sama dengan adanya konsensus dan 

kontrak politik untuk mepertahankan koalisi. Bukanlah 

koalisi pragmatis yang hanya berdasarkan kepentingan 

sesaat untuk merebut kekuasaan.  

Koalisi permanen ini memang tidak bisa dibentuk 

dengan sembarangan. Mengacu pada teori Arend Lijphart5 

setidaknya terdapat  lima  teori koalisi yang bisa 

diterapkan di Indonesia.  

1. Minimal winning coalition,  dimana prinsip dasarnya 

adalah maksimalisasi kekuasaan. Prinsip dasar dari 

koalisi ini adalah memaksimalkan kekuasaan. 

Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi 

di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu 

untuk diajak berkoalisi.  

2. Minimum size coalition, dimana partai dengan suara 

terbanyak akan mencari partai yang   lebih   kecil 

 untuk   sekadar   mencapai  suara   mayoritas. 

3. Bargaining proposition, yakni koalisi dengan jumlah 

partai paling sedikit untuk memudahkan proses 

negosiasi. Dasar dari teori ini adalah memudahkan 

proses tawar-mnawar dan negosiasi karena anggota 

atau rekanan koalisi hanya sedikit.  

4. Minimal range coalition, dimana dasar dari koalisi ini 

adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis 

untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi 

 
5http://theindonesianinstitute.com/index.php/20080915264/Koalisi-

untuk-Pemerintahan-yang- Kuat.html, kamis, 11 september 2008. lihat juga 

pada Bambang Cipto, Partai, Kekuasaan dan militerisme, (Yogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 2000), h. 23 
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dan membentuk kabinet. Dasar dari teori ini adalah 

kedekatan pada kecenderungan ideologis. 

5. Minimal connected winning coalition, dimana dasar 

berpijak teori ini adalah bahwa partai- partai   

berkoalisi   karena   masing-masing    memiliki   

kedekatan   dalam    orientasi kebijakannya.6 

Pada tataran politik lokal Indonesia, koalisi 

merupakan peranti paling efektif untuk meraih kekuasaan. 

Koalisi diperlukan untuk menggalang dukungan dalam 

membentuk pemerintahan oleh partai pemenang pemilu, 

di sisi lain dibutuhkan dalam rangka membangun dan 

memperkuat oposisi bagi partai-partai yang duduk di 

parlemen namun tidak ikut memerintah. Dalam sistem 

presidensial sebagai pesan dari UUD 1945, eksekutif dan 

legislatif adalah dua lembaga terpisah yang tidak bisa 

saling menjatuhkan satu sama lain. Koalisi tak terelakkan 

karena sistem politik multipartai melahirkan aroma sistem 

parlementer. Koalisi antarparpol dengan demikian menjadi 

semacam motor penggerak bagi terpilihnya kandidat 

pemimpin. koalisi hanya dimaknai sebatas instrumen 

merebut kekuasaan. Cairnya koalisi yang diperagakan oleh 

parpol saat ini menunjukkan hilangnya demarkasi 

ideologis dan visi yang ditukarkan dengan mata uang 

kepentingan. Padahal, secara ideal, koalisi dapat berjalan 

efektif manakala  terjadi titik temu di level paradigmatik, 

yaitu ideologi, visi-misi, kultur, dan corak kebangsaannya. 

 
6https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TTnJ6vAVpz8C&oi

=fnd&pg=PA37&dq=Arend+Lijphart+coalition&ots=tJl7iss5Fl&sig=-

JwhIC_3sPUEPoXbFgNCei7fm7g#v=onepage&q=Arend%20Lijphart%20coal

ition&f=false 
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Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisi 

kebijakan koalisi dan pelaksanaan serta implikasinya. 

Sejak lahirnya era reformasi tahun 1998 dan 

hadirnya pesta demokrasi pertama tahun 1999 dan 

dilanjutkan dengan pilpres pertama juga telah terjadi 

sebuah koalisi besar dalam rangka mengusung calon 

presiden. Saat itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP) sebagai partai pemenang pemilu yag secara 

kalkulasi politik kasat sudah seharusnya menjadi presiden 

menggantikan BJ. Habibi.  Tapi apa yang terjadi, berkat 

sebuah koalisi besar yang dibangun partai-partai Islam dan 

nasionalis religious dengan membentuk poros tengah akhir 

justru bisa menggeser kandidat PDIP Megawati 

Soekarnoputri dan memuluskan jalan bagi Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur) untuk menjadi presiden.7  

Bergabungnya partai-partai Islam diawal reformasi 

untuk mengusung kekuatan poros tengah tidak bertahan 

lama sebab dalam perjalanan karirnya sebagai presiden 

Gus Dur dianggap tidak cakap dan akhirnya dilengserkan 

oleh DPRRI dan selanjutnya digantikan oleh wakilnya 

Megawati. Gus Dur dilengserkan oleh partai 

pengusungnya sendiri Karena dianggap tidak cakap dan 

diduga terlibat dengan skandal Brunai Gate dan koalisipun 

berakhir, semua partai mereka idealismenya tergadaikan 

dan pada akhirnya memutuskan untuk berpisah di tengah 

jalan dan hanya PKB lah yang setia membela Gus Dur.  

 
7 Menurut Amien Rais, munculnya gagasan Poros Tengah di awal 

reformasi merupakan sebuah ijtihad politik. Lihat, Rais, M. Amien. "Poros 

Tengah, Gus Dur, dan Masa Depan Reformasi”[Central Axis, Gus Dur, and the 

Future of Reform]." Abd. Rohim Ghazali, ed., Gus Dur Dalam Sorotan 

Cendekiawan Muhammadiyah. 
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Lalu bagaimana dengan partai politik Islam, baik 

yang berasaskan Islam semisal PBB, PPP dan PKS maupun 

yang bermassa Islam seperti PKB dan PAN? Secara umum, 

semua parpol Islam (bahkan semua parpol) telah menjadi 

parpol pragmatis. Kepentingan kursi jabatan dan 

kekuasaan menjadi penentu sikap. Dari aspek ini, hampir 

tidak ada lagi bedanya antara parpol Islam dengan yang 

bukan parpol Islam kecuali jika nantinya ada diantara 

parpol Islam yang menggunakan manfaat koalisi yang 

didapat untuk kepentingan public, masyarakat terutama 

umat Islam selaku basis pendukung utamanya. Ini adalah 

pendapat pribadi peneliti dan tentu ada juga kelompok 

atau orang yang sama sekali tidak memberikan ruang 

pengecualian pada aspek pemanfaatan effect dari koalisi 

yang dibangun.  

Memang benar, masih ada orang yang menilai 

bahwa koalisi yang dibangun oleh parpol Islam sekalipun 

tetap bersifat pragmatis praktis dan temporer. Hal ini 

terlihat dalam banyak kebijakan parpol. Sekadar contoh 

adalah dalam berkoalisi selama ini. Parpol Islam dalam 

sejumlah pilkada berkoalisi dengan bukan parpol Islam 

bahkan parpol  

Hasil suara yang kecil membuat parpol Islam 

merasa harus berkoalisi untuk turut mengajukan pasangan 

capres, ikut dalam gerbong pemerintahan nanti dan tentu 

mendapat bagian kursi jabatan. Banyak tokoh berharap 

parpol Islam bisa bersatu dan mengajukan capres dari 

kalangan Islam sendiri. Namun agaknya hal itu kecil 

kemungkinannya. Bahkan ada pimpinan parpol yang 

menyatakan kapok berkoalisi dengan parpol Islam. 
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Perkembangan menunjukkan parpol Islam lebih 

memilih berkoalisi dengan tiga parpol peraih suara 

tertinggi. Yang jelas, posisi parpol Islam dalam koalisi itu 

adalah pengikut dan harus berkompromi dengan parpol 

utama dan kepentingannya yang tentu tidak 

mencerminkan Islam, bahkan jauh dari Islam dan 

kepentingan Islam. Dalam konteks ini harus diingatkan 

bahwa Allah SWT telah menjelaskan kepada orang-orang 

mukmin termasuk mereka yang menggerakkan parpol 

Islam tentang bentuk tolong menolong yang harus 

diwujudkan dan bentuk tolong menolong yang dilarang. 

Allah SWT berfirman: 

 ِديُد اْلِعَقاِبَوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َش

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 

(QS: al-Maidah [5]: 2) 

Imam Ibn Katsir di dalam Tafsîr al-Qurân al-‘Azhîm 

menjelaskan, “yakni Allah Ta’ala memerintahkan hamba-

hambanya yang beriman untuk tolong menolong atas 

perbuatan baik yaitu kebajikan (al-birr) dan meninggalkan 

berbagai kemungkaran dan itu merupakan takwa, serta 

melarang mereka dari tolong menolong atas kebatilan dan 

melarang mereka bekerjasama di atas dosa dan 

keharaman.”8 

Di sinilah sebenarnya parpol Islam kembali diuji 

antara ideologi dan tarikan pragmatisme. Selama ini 

 
8 Abu Al-Fida’, Ismail bin Umar, Ad-Damasyqiy, Tafsir Al-Qur’an 

Al-‘Azhim, Juz.2 h, 6 (Al-Maktbah As-Syamilah) 
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terlihat tarikan pragmatisme lebih dituruti daripada 

ideologi. Jika itu terulang lagi, dan kecenderungan yang 

ada mengarah ke situ, maka makin menegaskan parpol 

Islam sebagai parpol pragmatis. Jika itu terjadi, justru akan 

makin menjauhkan parpol Islam dari ideologi Islam dan 

jatidiri parpol Islam. 

Jati diri parpol Islam yang harus dijadikan khithah 

telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: 

 َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر

“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.” (QS. Ali Imran: 104). 

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan, 

“Yakni Allah SWT berfirman, hendaklah ada di antara 

kamu, hai kaum Mukminin, segolongan umat yakni 

jamaah yang menyeru manusia kepada kebajikan (al-khayr) 

yakni kepada Islam dan syariahnya.”9 Untuk itu parpol 

Islam mesti menjadikan akidah Islam sebagai asas. Bukan 

hanya formalistik tercantum dalam Anggaran Dasar, tetapi 

juga secara riil tercermin dalam visi dan misinya; tujuan 

dan target yang disusun; ide, gagasan dan konsepnya; 

seruan dan slogan; sikap dan kebijakan; ikatan antar 

anggota dan kadernya; perilaku para pejabat, politisi dan 

kadernya; serta semua hal yang berkaitan dan keluar dari 

parpol tersebut. 

Partai Persatuan Pembangunan (disingkat PPP) 

adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat 

 
9 Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, Jami’ al-Bayan fi Ta’wi Al-

Qur’an, Juz.7,h.90 (Al-Maktabah As-Syamilah) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini 

merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan 

yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam 

Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan 

Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah Mohammad 

Syafa'at Mintaredja. Penggabungan keempat partai 

keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan 

sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi 

Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 

1973.  Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 

partai berbasis Islam, bahkan partai Islam pertama di era 

reformasi yang menyatakan secara tegas asas  Islam 

sebelum pemerintah mencabut astung (asas tunggal). Pada 

awalnya PKS bernama Partai Keadilan (PK) yang pada 

pemilu pertama reformasi tidak lolos ET dan harus 

melebur dan bergabung dengan PKS. Ia lahir pada tanggal 

20 April 2002 dengan presiden pertamanya bernama Drs. 

Almuzammil Yusuf, M.Si. PKS sudah beberapa kali 

mengikuti pemilu dan pada pemilu tahun 2004 partai ini 

meraih hasil yang cukup signifikan.   

Keberadaan PKS sebagai sebuah parpol cukup 

diperhitungkan dalam setiap momen pilpres dan pilkada 

di merata tempat. Tidak jarang parpol Islam yang satu ini 

diajak dan dipinang oleh partai-partai besar untuk 

berkoalisi mengusul calon bersama atau menyukseskan 

calon dari luar PKS. Pada pilpres 2004, PKS berkoalisi 

dengan Partai Demokrat mendukung SBY dan hasilnya 

SBY menjadi Presiden RI keenam. Dalam perjalanan koalisi 

yang dibangun PKS, tidak semua sikap dan kebijakan 

partai penguasa didukung oleh PKS terutama terkait isu-

isu penting dan mengakibatkan kesusahan pada rakyat.  

https://id.wikipedia.org/wiki/5_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1973
https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Tarbiyah_Islamiyah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parmusi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Syafa%27at_Mintaredja
https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Syafa%27at_Mintaredja
https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
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Bagaimana dengan kiprah Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 

provinsi Lampung? Baik PPP maupun PKS, kedua-duanya 

sangat diperhitungkan dan terkadang menjadi tempat 

perburuan dukungan oleh partai besar guna mencukupi 

dukungan politik pada sebuah proses kontestasi pilkada 

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di 

seluruh Lampung. Dalam banyak momentum, koalisi PKS 

dengan beberapa parpol Islam dan nasionalis untuk 

mengusung calon kada kerap terjadi, termasuk di Bandar 

Lampung pada pilkada 2015 yang didalamnya ada PPP, 

PKB dan yang lainnya. Di kota Metro pada tahun 2010 PKS 

bersama PPP, PAN, Demokrat dll mengusung calon 

Lukman Hakim. Dan yang lebih unik lagi di tahun 2015 

banyak partai baik yang nasionalis dan maupun islamis 

mendukung calon baru Dendi Ramadhoni calon Bupati 

Pesawaran melawan petahana Arisandi yang maju lewat 

jalur independent. 

Sebagai contoh, di pilkada Pesawaran, pasangan 

Dendi Ramadhani-Irawan diusung oleh delapan partai 

koalisi diantara seperti Pasangan Balon kada Pesawaran 

Dendi Ramadhona - Eriawan bakal diusung koalisi 8 

partai, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PAN, PKS, Partai 

Gerindra, Partai Golkar, PPP dan Partai Hanura, sepakat 

mendukung pasangan Dermawan (Dendi bersama 

Eriawan) ini. Rencananya besok (27 Juli) 8 kekuatan besar 

ini akan mendeklarasikan dukungannya terhadap 

Dermawan di aula Museum Transmigrasi Lampung, 
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Pesawaran.10  Sedangkan pada pilkada Kota 

Bandarlampung di tahun 2015 calon petahan Herman HN 

dan Yusuf Kahar, PKS berkoalisi dengan Demokrat, PDIP, 

PKB dan Gerindra.11   

Ada beberapa hal menarik dari adanya pesta 

demokrasi di era reformasi ini khususnya saat pilkada, 

dimana semua partai baik kecil maupun besar ikut terjun 

langung mengusung calon. Selain itu, semua koalisi yang 

dibangun tidak ada yang permanen dan terkesan 

pragmatis dan mudah berubah arus. Dua kondisi ini 

membuat sebagaian pengamat politik berkesimpulan 

bahwa koalisi yang dibangun oleh siapapun tidak ada yang 

berasakan ideologis dan nilai-nilai luhur perjuangan 

demokrasi dan demi rakyat. Yang ada semua pengurus 

partai sibuk dengan agenda partainya dan lupa dengan 

nasib rakyat. 

Dari pemaparan diatas peneliti akan mencoba 

mencari data akurat serta dokumentasi partai tentang 

sejauhmana partai-partai politik lokal di Lampung dalam 

membangun koalisi politik dan sejauhmana pula partai 

Islam khususnya PKS dan PPP dalam membangun koalisi 

politis strategis di Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan digali dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
10 http://www.saibumi.com/artikel-66819-diusung-8-parpol-

dermawan-besok-daftarkan-balonkada-ke-kpu.html. diakses tanggal 01 Maret 

2017 
11 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Bandar_Lampung

_2015. diakes tanggal 11 Maret 2017 

http://www.saibumi.com/artikel-66819-diusung-8-parpol-dermawan-besok-daftarkan-balonkada-ke-kpu.html
http://www.saibumi.com/artikel-66819-diusung-8-parpol-dermawan-besok-daftarkan-balonkada-ke-kpu.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Bandar_Lampung_2015
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Bandar_Lampung_2015
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1. Bagaimanakah konsep dan landasan moral PPP dan 

PKS dalam membangun koalisi pada pilkada di 

Lampung di era reformasi saat ini? 

2. Apakah bentuk kontrak politik dan nilai normatif  

yang yang disepakati antara parpol dengan 

kandidat pada saat pilkada dan sikap apakah yang 

mereka lakukan jika mitra koalisinya tidak 

menjalankan nota kesefahaman politik tidak 

dilaksanakan? 

 

C. Landasan Teori 

Mengacu pada teori Arend Lijphart12 setidaknya 

terdapat  lima  teori koalisi yang bisa diterapkan di 

Indonesia.  

1. Minimal winning coalition,  dimana prinsip dasarnya 

adalah maksimalisasi kekuasaan. Prinsip dasar dari 

koalisi ini adalah memaksimalkan kekuasaan. 

Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi 

di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu 

untuk diajak berkoalisi.  

2. Minimum size coalition, dimana partai dengan suara 

terbanyak akan mencari partai yang   lebih   kecil 

 untuk   sekadar   mencapai  suara   mayoritas. 

3. Bargaining proposition, yakni koalisi dengan jumlah 

partai paling sedikit untuk memudahkan proses 

negosiasi. Dasar dari teori ini adalah memudahkan 

 
12http://theindonesianinstitute.com/index.php/20080915264/Koalisi-

untuk-Pemerintahan-yang- Kuat.html, kamis, 11 september 2008. lihat juga 

pada Bambang Cipto, Partai, Kekuasaan dan militerisme, (Yogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 2000), h. 23 
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proses tawar-mnawar dan negosiasi karena anggota 

atau rekanan koalisi hanya sedikit.  

4. Minimal range coalition, dimana dasar dari koalisi ini 

adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis 

untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi 

dan membentuk kabinet. Dasar dari teori ini adalah 

kedekatan pada kecenderungan ideologis. 

5. Minimal connected winning coalition, dimana dasar 

berpijak teori ini adalah bahwa partai- partai   

berkoalisi   karena   masing-masing    memiliki   

kedekatan   dalam    orientasi kebijakannya. 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui konsepsi dan landasan moral 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) dalam membagun koalisi 

pada pilkada di Lampung di era reformasi saat ini? 

2. Untuk mengenal bentuk kontrak dan nilai-nilai  

politik yang akan dibangun oleh partai Islam di 

Lampung pada saat pilkada dan sikap apakah yang 

mereka lakukan jika mitra koalisinya tidak 

menjalankan nota kesefahaman politik tidak 

dilaksanakan? 

 

E.Kontribusi Penelitian 

Setidaknya ada empat manfaat dan kontribusi yang 

akan dihasilkan dari penelitian ini baik bagi dunia politik 

praktis local maupun di lingkungan insan akademis: 

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang profile 

partai yang masih konsisten dalam 

memperjuangkan aspirasi rakyat atau sebaliknya 
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jika parpol yang diteliti ternyata terjebak dalam 

dunia pragmatis politis. 

2. Memberikan gambaran dan contoh koalisi ideal 

dan ideologis, yang berjuang demi nilai dan 

kepuasan jiwa dan bukan materi dan 

keserakahan kuasa dan tahta berdasrkan 

penilaian terhadap tahaluf siyasi yang dijalankan 

oleh parpol Islam di era reformasi. 

3. Membangun tradisi ilmiah dengan analisis sosio-

plitis yang kritis dan tajam bagai para penguasa 

agar kedepannya siapapun yang maju melalui 

jalur partai politik maka yang ada dalam 

banaknya adalah abdi rakyat dan bukan abdi 

siyasi. 

4. Menambah wawasan keilmuan dan khazanah 

pengetahuan serta cakrawala berfikir kaum 

intelektual muda muslim, politisi, penegak 

hukum, calon kada umunya  dan insan kampus 

khususnya.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat field research atau kajian 

lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi, dan wawancara. Data-data yang terhimpun 

akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa 

deduktif dengan mengacu pada teori koalisi yang ada agar 

terlihat jelas dari sudut pandang objektif tentang bentuk 

koalisi apakah yang paling sesuai dengan fitrah siyasah itu 

sendiri yaitu mengatur urusan dunia dan menjadi asset 

agama. 
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G. Kajian Terdahulu 

Sejauh yang peneliti tahu tidak banyak tulisan dan 

karya ilmiah yang membahasa tentang makna tahaluf 

siyasi (koalisi politik) baik di level local maupun nasional. 

Dari penelurusan yang dilakukan justru peneliti 

menemukan ada beberapa artike jurnal yang membahasa 

tahaluf, diantaranya:  

1. Tahaluf Siyasi Dalam Ekonomi Politik Islam: Satu 

Kajian Teoretis (Tahaluf Siyasi In Islamic Political 

Economy: A Theoretical Studies) oleh Dr. Moh. 

Rosdi dari USM Malaysia.13 

2. Tahaluf Siyasi dan Syarat-Syaratnya, oleh Hasyim 

al-Maranji14 

3. Menakar Peran Parpol Dan Koalisi Dalam 

Pemilukada Oleh Marpaung, Zailani Surya15  

4. Koalisi Partai Islam Di Indonesia Pada Pemilihan 

Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh Esty 

Ekawati16 

Namun bahasan tentang makna koalisi, syarat dan 

cerita tentang koalisi yang pernah di bangun dalam kancah 

politik lokal Lampung maupun nasional cukup lumayan 

dan memadai. Tapi yang pasti, pembahasan tentang 

aplikasi tahaluf siyasi pada partai PPP dan PKS di 

Lampung belum ada satu penelitipun yang melakukan 

kajian dalam masalah ini. 

 
13 http://banihashim.blogspot.com/2011/05/tahaluf-siyasi-dan-syarat-

syaratnya.html. diakses tanggal 20 maret 2017 
14 http://banihashim.blogspot.com/2011/05/tahaluf-siyasi-dan-syarat-

syaratnya.html. diakses tanggal 21 Maret 2017 
15 http://eprints.unsri.ac.id/3394/ 
16 http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/524. diakses 

tanggal 11 Januari 2017 

http://banihashim.blogspot.com/2011/05/tahaluf-siyasi-dan-syarat-syaratnya.html
http://banihashim.blogspot.com/2011/05/tahaluf-siyasi-dan-syarat-syaratnya.html
http://banihashim.blogspot.com/2011/05/tahaluf-siyasi-dan-syarat-syaratnya.html
http://banihashim.blogspot.com/2011/05/tahaluf-siyasi-dan-syarat-syaratnya.html
http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/524
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BAB II 

 

KONSEPSI TAHALUF SIYASI  

 

A. Definis Tahaluf Siyasi 

1. Makna Tahaluf 

Asal kata tahaluf (تحالف) dari kata hilfun (حلف) yang berarti 

mu’ahadah (sumpah ) Nabi bersabda : قال أنس رضي ّللاه عنه :   

تيِن [ أي   َحالَف رسوُل ّللاه صلى ّللاه عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار في دارنا مرَّ

 آَخى بينهم وعاهد 

Ibnu Atsir berkata arti dari hilfun adalah 

mu’aqadah, mu’ahadah (saling janji dan bersumpah) untuk 

saling menguatkan dan saling menolong.17 Di awal masa 

Islam, nabi pernah melarang kaum muslimin untuk 

melakukan perjanjian (tahaluf) dengan sabdanya: “Tidak 

ada perjanjian dalam Islam”. 

Abu Manshur berkata: “Hulafa’ adalah mereka yang  

telah berjanji untuk saling menolong agar mampu 

menghadapi musuh. Dengan begitu perjanjian itu bisa 

antara dua jamaah islamiyah,atau antara jamaah Islmiyah 

dengan kelompok di luar Islam untuk menghadapi musuh 

ketiga.18 

Sedangkan makna tahaluf (hilf) dalam terminologi 

politik kontemporer dimakna sebagai koalisi (kerjasama). 

Koalasi dalam kamus bahasa Inggris “A combination or 

alliance, especially a temporary one between persons, factions, 

 
17 Ibnu Atsir, An-Nihayah fi Gharib al-hadits wa al-Atsar, (Bairut: al-

Maktabah al-‘Ilmiyah, 1979), juz.1, h.1031 
18 Munir Muhammad al-Ghadhban, at-Tahaluf as-Siyasi fi al-Islam, 

(Yordan: Maktabah al-Manar,1982), h.6  
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states, etc.19 Dalam kamus Oxford dinyatakan “A temporary 

alliance for combined action, especially of political parties 

forming a government.‘a coalition between Liberals and 

Conservatives’.20  

2. Makna Siyasi 

Adapun al-Siyâsiy berasal dari kata ( )ساس يسوس  

 sâsa yasûsu siyâsah yang berarti menuntun, merawatسياسة

dan membimbing. Muhammad Az-Zubaydi mengatakan 

siyasah adalah mengerjakan sesuatu yang bisa 

mendatangkan maslahat.21 

Qal’ajiy menyebutkan bahwa siyasah itu terambil 

dari kata sasa an-nas (memimpin manusia) jika dia baik 

dalam mengatur urusan orang lain dan dicintai oleh 

rakyatnya. Bahkan beliau mengatakan bahwa politik itu 

adalah mengatur urusan umat baik di dalam dan di luar 

sesuai dengan syariat Islam. 22 

 Sedangkan Imam al-Mawardiy menjelaskan 

pengertian politik “khilafah (kepemimpinan itu ditetapkan 

untuk meneruskan tugas kenabian dalam menjaga agama 

dan menata urusan dunia, dan mendirikannya adalah 

wajib keatas umat.23  

 
19 http://www.dictionary.com/browse/coalition?s=t. diakses tanggal 

28 Agustus 2017 
20 https://en.oxforddictionaries.com/definition/coalition. diakses 

tanggal 21 Juli 2017. 
21 Muhammad bin Muhammad Az-Zubaidiy, Taj al-‘Arus min 

Jawahir al-Qamus, (al-Maktabah as-Syamilah),h.3975 
22 Muhammad Rawwas Qal’ajiy&Hamid Sadiq Qunaibiy, Mu’jam 

Lughat al-Fuqaha’, (Al-Maktabah As-Syamilah), h.252 
23 Ali bin Muhammad,Abu Hasan,  Al-Mawardiy, al-Ahkam as-

Sulthaniyah, fi Ishlahi ar-Ra’iy wa al-Ra’iyyah, (al-Maktabah As-Syamilah, 

2001), h.3 

http://www.dictionary.com/browse/coalition?s=t
https://en.oxforddictionaries.com/definition/coalition
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Berbeda dengan Ibnu Khaldun24 yang mengatakan 

khilafah dan kekuasaan adalah mengarahkan masyarakat 

sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Ahli 

siyasat itu adalah orang yang mampu mengarahkan orang 

lain sesuai dengan pandangan logis demi mewujudkan 

kemaslahatan dunia dan menolak kemudaratan. 

Sedangkan khilafah adalah mengarah masyarakat sesuai 

tuntutan pandangan syariat demi tercapainya 

kemaslahatan dunia dan akhirat.25 

Politik dalam Islam sudah lama dikenal dalam 

kepustakaan Islam dengan istilah al-Fiqhu al-Siyâsiy atau 

fiqh al-Siyâsah al-Syar’iyyah. Jadi, fiqh siyâsah adalah ilmu 

yang mempelajari ihwal-ihwal atau seluk beluk pengaturan 

urusan umat dan negara dalam bentuk hukum, peraturan, 

kebijakan yang dibuat oleh penguasa dengan dasar-dasar 

syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat. 

 

B. Sejarah Koalisi Dalam Islam 

Al-Mubarak Furiy26 menyatakan bahwa koalisi (tahaluf) 

bukanlah sesuatu yang baru baik dalam bidang politik 

 
24 Abu Zayd,  Abdurrahman, ibn Muhammad ibn Khaldun al-

Hadrami, lahir 27 Mei 1332 – meninggal 19 Maret 1406 pada umur 73 tahun. 

Belaiu  adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut 

sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya 

yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan). 
25 Abdurrahman Ibn Khaldun, al-Muqaddimah, (al-Maktabah as-

Syamilah), h.97 
26 Nama lengkap beliau adalah Shafiyyurrahman bin Abdullah bin 

Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Faqirullah Al Mubarakfuri. Lahir pada 

6 Januari 1943 di Mubarakpur, India. Keluarga beliau dinasabkan kepada 

kaum Anshar, sebagaimana banyak keluarga lain di India dinasabkan kepada 

mereka. Bahkan, secara spesifik sebagai keturunan sahabat Abu Ayyub Al-

Anshari.  Pada masa awal pertumbuhan, beliau banyak mempelajari Al-Qur'an, 

kemudian masuk ke Madrasah Darut Ta'lim di Mubarakpur (1948). Beliau 

belajar di sana selama enam tahun hingga lulus level Ibtidaiyah. Kemudian 

https://id.wikipedia.org/wiki/27_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1332
https://id.wikipedia.org/wiki/19_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/1406
https://id.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://id.wikipedia.org/wiki/Historiografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muqaddimah&action=edit&redlink=1
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maupun bidang lainnya, koalisi pernah terjadi jauh 

sebelum Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi Nabi. 

Dalam masa hidupnya Rasulullah Saw telah melakukan 

beberapa kali melakukan koalisi dan perjanjian bahkan 

menyaksikannya baik sebelum diangkat menjadi Nabi, 

ketika pembentukan negara Islam di Madinah maupun 

pasca pendirian negara di Madinah.27 

Dalam sirah Ibnu Hisyam28 diceritakan bahwa 

adanya perjanjian-perjanjian yang terjadi pada masa 

sebelum kenabian Muhammad Saw. Perjanjian tersebut 

adalah perjanjian al-Muthayyibîn dan perjanjian al-

Fudhûl.29 

Diceritakan bahwa bangsa Quraisy memiliki enam 

kabilah, yaitu Abdul Dar, Ka’ab, Jamha, Sahna, Mahzum 

 
melanjutkan studi di Madrasah Ihya'ul Ulum di Mubarakpur pada Januari 

1954. Di sana selama 5 tahun beliau fokus mempelajari Bahasa Arab, kaidah - 

kaidahnya, serta ilmu syar'i seperti Tafsir, Hadits, Fikih, Usul Fikih, dll. 

Akhirnya beliau lulus pada Januari 1961 sengan predikat mumtaz (cum laude). 

Bahkan, sebelum itu beliau sudah berhasil meraih ijazah bergelar 

Maulawi pada Februari 1959. Juga, titel Alim dari Hai'ah Al-Ikhtibarat li 

Al'Ulum Asy-Syarqiyyah di Allahabad, India pada Februari 1960. Lihat, 

http://sirahnabawiku.blogspot.nl/2016/11/biografi-penulis-syaikh-

shafiyyurahman.html. diakses tanggal 20 Agustus 2017.  
27 Kisah ini sangat masyhur dalam kitab sirah yang kita kenal dengan 

perjanjian Fudhul, lihat Mubarak Furiy, Ar-Rahiq Al-Makhtum, (Al-Maktabah 

As-Syamilah, tth), h.44 
28 Ibnu Hisyam ialah Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam bin 

Ayyub Al-Himyari Al-Muafiri Al-Basri. Beliau dilahirkan di Basrah (tanggal 

kelahirannya tidak diketahui),dan mencari ilmu di sana. Ketika dewasa, ia 

pergi ke Mesir, dan menetap di sana. Ibnu Hisyam adalah ulama pengemban 

ilmu. Ia pakar tentang nasab, dan nahwu gramatika bahasa Arab). Ia 

mempunyai buku tentang nasab orang-orang Himyar dan raja-raja yang 

bernama At-wan. Buku tersebut ia riwayatkan dari Wahb bin Munabbih. Ibnu 

Hisyam meninggal dunia di Al-Fusthath Mesir pada tahun 213 H. Abu Sa’id 

Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus berkata, “Ibnu I-Iisyam meninggal dunia 

pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 218 H (Mei 834 M) 
29 Ibn Hisyam, Sirah Ibn Hisyam, (al-Maktabah as-Syamilah), h.133 

http://sirahnabawiku.blogspot.nl/2016/11/biografi-penulis-syaikh-shafiyyurahman.html
http://sirahnabawiku.blogspot.nl/2016/11/biografi-penulis-syaikh-shafiyyurahman.html
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dan Adiy (kabilah Ahlâf). Suatu kali keturunan Abdul 

Manaf ingin mengambil kekuasaan dalam penjagaan 

ka’bah dan air zam-zam dari Abdul Dar serta ingin 

menyingkirkannya. Maka terjadi suatu perjanjian diantara 

mereka untuk saling menjaga kekuasaan yang telah 

diberikan dan untuk tidak saling memperebutkan. 

Kemudian Abdul Manaf membawa mangkok yang cukup 

besar diisi dengan minyak wangi untuk melakukan suatu 

perjanjian di depan ka’bah ditambah lagi dengan Kabilah 

Asad, Zahrah dan Tamim. Lalu mereka memasukkan 

tangannya ke dalam mangkok untuk melakukan perjanjian. 

Mereka menamakannya dengan ahlâf. Perjanjian ini 

selanjutnya dikenal dengan perjanjian al-Muthayyibîn. 

Koalisi al-Muthayyibîn sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas. Rasulullah Saw pernah memberikan 

komentarnya terhadap perjanjian ini: “Aku pernah 

menyaksikan ketika berlangsungnya perjanjian al-

Muthayyibin, aku tidak mengingkarinya dan walaupun 

aku diberikan kekuasaan atas binatang ternak”. 

Selain itu, Nabi Saw pernah menyaksikan koalisi 

untuk membela orang-orang yang teraniaya. Koalisi itu 

dikenal dengan hilfu al-fudhûl. Kisahnya adalah orang-

orang quraisy terpanggil untuk melakukan perjanjian maka 

mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jad’an, 

karena ia orang yang paling dihormati dan paling tua 

usianya. Adapun mereka yang melakukan perjanjian 

adalah Bani Hasyim, Bani Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, 

Zuhrah bin Kilab dan Tamim bin Murrah. Mereka 

melakukan perjanjian untuk tidak memberikan kezaliman 

di kota Mekkah baik terhadap penduduk pribumi maupun 

para pendatang serta yang bermukim di sana. Mereka akan 
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menghadapi orang-orang yang akan melakukan kezaliman 

sampai ia meninggalkan kezaliman itu. Orang-orang 

quraisy menamakan koalisi ini dengan hilfu al-fudhûl. 

Adapun sebab terjadinya adalah seorang badui dari 

desa Zubaid datang ke kota Mekkah dengan membawa 

beberapa barang dagangan kemudian barang itu dibeli 

oleh al-Ash bin Wail, seorang yang kaya raya dan 

terpandang di kota Mekkah, tetapi ketika barang itu telah 

diserahkan kepada al-Ash bin Wail, dia tidak mau 

membayarnya. Maka seorang badui tadi meminta 

pertolongan kepada kelompok ahlâf (Abdul Bar, 

Makhzum, Jamh, Sahm dan Adi bin Ka’ab). Akan tetapi 

mereka menolak untuk memberi pertolongan dari 

kezaliman al-Ash bin Wail. Bahkan mereka menghardik 

laki-laki badui tersebut. Ketika badui dari desa Zubaid 

tidak ada tanggapan, ia naik ke bukit Abu Qubais (gunung 

di sekitar Masjid al-Haram) bersuara lantang membaca 

syair, inti syair itu menyebutkan bahwa tidaklah pantas 

tanah haram ditempati oleh orang yang berbuat dosa. 

Setelah mendengar seorang badui tadi maka berkumpullah 

Hasyim, Zuhra, dan Taimiy bin Murrah di kediaman 

Abdullah bin Jad’an. Mereka sepakat berjanji dengan 

sungguh-sungguh untuk membela orang yang teraniaya 

dan akhirnya hak orang badui dikembalikan. Nabi SAW ini 

sangat mendukung koalisi dalam bentuk seperti ini. Dalam 

dukungannya beliau menyatakan: “Kalau aku diundang 

(dalam hilfu al-Fudhûl) di masa Islam maka aku akan 

melayaninya”. Karena Nabi mengetahui persis bahwa 

Hilfu al-Fudhûl ditegakkan hanya untuk membela orang-

orang yang teraniaya dan untuk mengembalikan hak-

haknya. Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada perjanjian 
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dalam Islam dan setiap perjanjian yang dilakukan dalam 

masa Jahiliyyah sangat didukung oleh Islam”. 

Koalisi dalam masa pembentukan negara dimana 

banyak peristiwa yang penting yang terjadi pada masa itu. 

Peristiwa itu adalah bai’at Aqabah30 pertama dan ba’iat 

Aqabah kedua. Bai’at aqabah pertama didahului dengan 

masuk Islamnya enam orang pemuda dari Yatsrib yang 

berasal dari suku khazraj pada musim haji tahun 11 

kenabian. Untuk selanjutnya mereka berjanji untuk datang 

pada musim haji yang akan datang. Pada musim haji 

berikutnya tahun 12 kenabian bertepatan pada bulan Juli 

621 M, dua belas orang anshar datang menemui dan 

membaiat Rasulullah Saw di Aqabah sehingga baiat itu 

dikenal dengan baiat aqabah pertama. Selanjutnya 

Rasulullah Saw mengutus Mushab bin Umair berangkat 

bersama mereka sebagai duta Islam pertama di Madinah. 

Adapun peristiwa baiat aqabah kedua terjadi pada tahun 

13 kenabian bertepatan pada bulan Juni 622 M, mereka 

datang untuk melaksanakan ibadah haji berjumlah tujuh 

puluh lima orang, dua orang diantaranya wanita. Setelah 

melaksanakan haji, mereka menemui Rasulullah Saw pada 

suatu malam sementara Rasul Saw ditemani oleh 

pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Pada malam itu 

Rasulullah Saw membaiat mereka. 

Tahâluf yang monumental dicatat dalam sejarah adalah 

perjanjian damai dengan Yahudi di wilayah Madinah -

ketika Rasul Saw hijrah ke Madinah- demi menciptakan 

keamanan dan penegakkan keadilan secara bersama. 

 
30 Aqabah adalah nama suatu tempat yang terdapat di Mina, Mekkah 

tidak jauh dari tempat melontar jumrah, dan diantara lontaran jumroh adalah 

jumrah Aqobah. 
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Perjanjian ini dikenal dengan piagam Madinah yang 

merupakan teks perjanjian Hak Asasi Manusia yang 

tertulis dalam sejarah Islam. 

Selanjutnya, Rasulullah Saw dalam melakukan 

koalisi ini dalam pembentukan negara baru di Madinah. Ia 

membuat perjanjian antara muhajirin dan anshar yang 

berisikan suatu seruan kepada orang-orang Yahudi untuk 

membuat suatu perjanjian agar memberikan kebebasan 

kepada mereka untuk memeluk agama Islam dan menjaga 

keselamatan harta benda mereka kemudian mereka saling 

memberikan persyaratan. Bahkan Rasulullah Saw 

membuat perjanjian dalam empat bagian. Pertama, 

Perjanjian persaudaraan sesama kaum muslim. Kedua, 

Perjanjian saling menolong antara kaum muslim dan kaum 

musyrik, Ketiga, Perjanjian untuk melakukan kerja sama 

antara kaum muslim dengan kelompok besar lainnya (non 

muslim), Keempat, Peraturan-peraturan umum. 

Terakhir, Rasulullah Saw melakukan koalisi pasca 

pembentukan negara di Madinah yang dilalui dengan 

empat fase. Pertama, meskipun sudah ada perjanjian 

terdahulu dengan Rasulullah saw, orang Yahudi dan orang 

Musyrik, namun quraisy tetap berupaya menimbulkan 

ancaman dan peringatan kepada suku Aus dan Khadraj. 

Kedua, Fase ini diperkirakan berlangsung selama empat 

tahun yaitu sejak selesainya perang Badar sampai 

diadakannya perjanjian Hudaibiyah. Ketiga, Masa 

proklamasi resmi dari negara Islam terhadap musuh 

besarnya, kaum Quraisy. Proklamasi ini diiringi dengan 

perjanjian damai Hudaibiyah dan perubahan peta 

perjanjian bagi Negara-negara arab. Keempat, Turunnya 

surat Bara’ah, yaitu setahun setelah Fathu Mekkah dimana 
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semua kekuatan yang menentang Islam di wilayah jazirah 

Arab telah jatuh ke tangan kaum muslimin. Fenomena 

tersebut merupakan akhir dari semua perjanjian dan koalisi 

yang ada dalam Islam. 

Dari paparan di atas sangat jelas bahwa tahaluf 

(koalisi)  pernah dilakukan dalam sejarah Islam baik Nabi 

Muhammad Saw sebelum atau sesudah diangkat menjadi 

Nabi. Tahaluf yang dilakukan Nabi saw pada masanya 

bermuara untuk kemaslahatan umat baik sesama muslim 

maupun non muslim. Selanjutnya, sejauhmana 

kemaslahatan itu dapat diraih, sejauhmana maslahah dapat 

dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam yang 

memang ketentuannya tidak secara terang dijelaskan 

dalam Al-Qur’an dan hadits. 

 

C. Hukum Tahaluf Siyasi 

Setelah kita bahas tentang pengertian koalisi 

(tahaluf) secara bahasa dan istilah kemudian bagaimana 

Rasulullah pernah memperaktikkannya dalam sejarah 

perjuangan baginda maka pada subbab ini penulis ingin 

melihat sejauhmana pandangan para ulama tentang 

hukum dan legalitas koalisi dalam perspektif politik Islam.  

Para ulama harakah Islamiyah (pergerakan Islam) di 

abad modern saat ini berbeda pendapat tentang hukum 

melakukan koalisi (tahaluf) politik dengan pihak-pihak 

yang memusuhi Islam. Sebagian dari mereka dengan tegas 

menolak langsung setiap upaya kerjasama dan dinilai 

haram dari segi agama. Di antara mereka adalah 

Muhammad Quthb dan al Imam Abu Nasr Muhammad 

bin Abdullah. Sementara di antara ulama yang 

membolehkan tahaluf siyasi adalah Yusuf Al Qaradhawi, 
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Musthafa Ath-Thahhan, Muhammad Ahmad Ar-Rasyid, 

Shalah Ash-Shawi, dan Munir Muhammad Al Ghadhban.31  

Adapun dalil-dalil yang dipegang oleh ulama yang 

mengharamkan Tahaluf Siyasi adalah seperti berikut: 

 

1. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 

ُهْم  أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ََل تَتَِّخذُوا اْليَُهودَ َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَّ يَا 

َ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ِمنْ  فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض  (51)كُْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ ّللاَّ

ُ أَْن يَأْتَِي بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن   يَُساِرعُوَن فِيِهْم يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصيبَنَا دَائَِرةٌ فَعََسى ّللاَّ

وا فِي أَْنفُِسِهْم نَاِدِميَن )ِعْنِدِه فَ   )52يُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani 

menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian 

mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. 

Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka 

menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 

zhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang 

ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) 

bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), 

seraya berkata: “Kami takut akan mendapat 

bencana”. Mudah-mudahan Allah akan 

mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), 

atau suatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena 

itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang 

mereka rahasiakan dalam diri mereka." 

 
31 Munir Muhammad al-Ghadhban, at-Tahaluf as-Siyasi fi al-Islam 

(Yordan: Maktabah al-Manar, 1982),h. 96 
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Dalil yang mereka sampaikan adalah bahwa 

kerjasama gerakan Islam dengan orang-orang kafir di atas 

dasar politik akan menjauhkan lagi orang-orang Islam dari 

mereka. Ini karena, Islam mengharamkan sebarang jenis 

wala’ (loyalitas) kepada kepada Ahli Kitab yang 

mempunyai akidah yang hampir sama dengan Islam, 

apatah lagi wala’ kepada orang-orang kafir yang akidah 

mereka langsung tidak mempunyai persamaan dengan 

akidah Islam. 

 

2. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِهَما 

“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 

keduanya lebih besar dari manfaatnya." 

Ayat di atas berkenaan dengan pengharaman arak 

dan judi, namun jika dilihat dari sudut tahaluf siyasi, 

kerjasama dengan musuh mungkin mendatangkan 

manfaat dari beberapa sudut, bagaimanapun dari sudut 

yang lebih jauh yaitu ke arah menegakkan Hakimiyah 

Allah Subhanahu wa Ta’ala, ia tidak akan dapat dicapai. 

Lantas, kerjasama akan menyebabkan terbenturnya usaha 

gerakan Islam untuk menegakkan Daulah Islamiyah. Oleh 

yang demikian, kerjasama ini adalah haram karena lebih 

banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat. 

3. Pertimbangan logika bahwa kaum pergerakan yang 

tidak berhasrat untuk menegakkan Islam ini pastinya 

hanyalah menjadikan gerakan Islam sebagai jembatan 

untuk mereka mendapatkan kekuasaan. Mereka sekali-kali 

tidak akan membiarkan gerakan Islam ini berkembang 

hingga lebih tinggi daripada diri mereka. Dan ini sekali lagi 
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akan menghalangi tegaknya Daulah Islamiyah seperti yang 

diperjuangan oleh harakah Islamiyah. 

Sementara bagi golongan ulama haraki yang 

mengatakan Tahaluf Siyasi sebagai sesuatu yang 

diharuskan, mereka berpegang dengan hujjah-hujjah 

berikut: 

1. Hilf Al Fudhul. Ia merupakan satu peristiwa yang 

berlaku pada zaman Jahiliyah yaitu perjanjian di 

antara beberapa qabilah untuk menolong golongan 

yang dizalimi. Perjanjian ini telah disaksikan oleh 

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 

Inilah yang dimaksudkan oleh hadis baginda yang 

menyatakan: 

ْسََلُم إَِلَّ ِشدَّة    َوأَيَُّما ِحْلٍف َكاَن فِي اْلَجاِهِليَِّة لَْم يَِزدْهُ اْْلِ

“Apapun perjanjian yang dilaksanakann ketika 

Jahiliyah tidak akan ditambahkan (diubah) oleh 

Islam melainkan semakin patut dilaksanakan.”  

Membawa makna apapun perjanjian di zaman 

Jahiliyah yang bermaksud kerjasama dan silaturrahim 

tidak akan berubah ketika Islam melainkan ia lebih patut 

untuk dilaksanakan. Ini karena Islam tidak akan 

mengharamkan sesuatu perkara yang baik. Sekalipun Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyaksikan perjanjian ini 

ketika Jahiliyah, tetapi karena Nabi telah memujinya 

semasa Islam, ia dianggap sebagai perkara yang baik. Ini 

menunjukkan bahwa sekalipun yang berada dalam ikatan 

perjanjian itu orang-orang yang berakidah salah, ia tetap 

dianggap perjanjian yang baik selagi mana tujuannya 

adalah baik. 

2. Perjanjian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

dengan pamannya Abu Thalib untuk menjaganya 
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serta memeliharanya dari ancaman kaum Quraisy. 

Tahaluf di antara mereka berdua berlaku dalam 

beberapa peringkat: 

a. Ketika Abu Thalib melihat bagaimana Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bertegas 

untuk melaksanakan dakwah sekalipun terpaksa 

mati untuk Islam, Abu Thalib lantas menyatakan: 

“Teruskan wahai anak saudaraku, katakanlah apa 

yang kamu hendaki. Demi Allah, aku tidak akan 

serahkan kamu kepada siapapun selama-lamanya" 

Kata-kata ini dibuktikan beberapa kali oleh Abu 

Talib di mana pernah beliau mengetahui tentang 

sekumpulan kaum Quraisy yang merancang untuk 

membunuh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam, lalu dikumpulkan bani Abdul Mutalib dan 

Bani Hasyim untuk melindungi baginda Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam. Mereka semua berkumpul 

termasuklah yang masih kafir untuk melindungi 

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.32 

b. Peringkat berikutnya adalah ketika kaum Quraisy 

melancarkan pemboikotan kepada Bani Hasyim dan 

Bani Abdul Muthalib sebagai tindak balas karena 

mereka melindungi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam. Lalu ditulis surat perjanjian di mana 

tidak dibenarkan siapapun menikahi atau dinikahi 

oleh kedua kabilah ini. Juga tidak dibenarkan 

berlakunya urusan jual beli dengan keduanya. Surat 

ini ditempelkan di dinding kaabah. Hujjah: Di 

dalam peristiwa-peristiwa ini, dapatlah dibuat 

 
32 Munir Muhammad Ghadban, op.cit.h.77 
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kesimpulan bahwa menjadi satu keharusan jamaah 

Islam untuk mendapat perlindungan dari orang 

yang bukan Islam demi mencapai tujuan 

perjuangannya. Namun ia tidaklah sampai kepada 

peringkat tunduk dan patuh sehingga 

menggadaikan perjuangannya. 

c. Perjanjian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

dengan Muth’im bin ‘Adi. Hal itu terjadi selepas 

kewafatan Abu Thalib dan sekembalinya baginda 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dari menyebarkan 

dakwah di Thaif. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam telah memasuki kota Mekkah dengan 

perlindungan seorang musyrik yang bernama 

Muth’im bin ‘Adi. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam menghargai pertolongan Muth’im sehingga 

baginda pernah bersabda saat memenangi Perang 

Badar, “Sekiranya Muth’im bin Adi masih hidup 

lalu memintaku membebaskan tawanan ini, aku 

akan lakukan untuknya.Hujjah: Muth’im di dalam 

peristiwa ini sekalipun tidaklah memberikan 

kebebasan dan pertolongan kepada dakwah Islam 

tetapi melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu, 

yaitu menjaga badan Nabi Muhammad Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam. Muth’im tidak pernah berniat 

untuk menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam dan pendirian ini jelas ketika ia 

menjawab soalan dari Abu Jahal. Ini menunjukkan 

keharusan mendapatkan kerjasama dari orang yang 

tidak berniat melaksanakan Islam di dalam urusan 

yang memberikan kebaikan kepada Islam dan 

umatnya. 
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d. Perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam dengan kaum Yahudi ketika 

ditegakkan negara Islam Madinah. Perjanjian yang 

melahirkan Sahifah Madinah (Piagam Madinah) ini 

merupakan satu-satunya peristiwa besar dan 

terpenting yang menjadi hujjah keharusan kaum 

muslimin menjalinkan perjanjian dengan orang-

orang bukan Islam di atas dasar memelihara 

kebajikan kedua pihak. 

Di antara isi kandungan perjanjian ini adalah, 

“Kaum Muslimin mempunyai haknya dan kaum 

Yahudi mempunyai haknya. Dan di antara mereka 

hendaklah tolong menolong sekiranya diserang oleh 

siapapun. Dan di antara mereka hendaklah saling 

menasihati dan bekerjasama. Dan janganlah 

siapapun memungkiri janjinya. Dan hendaklah 

pertolongan diberikan kepada yang dizhalimi. Dan 

sekiranya berlaku apa-apa kepada pihak yang 

menjalinkan perjanjian ini, maka tempat rujukan 

adalah kepada Allah dan Muhammad Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam…" 

Inilah dalil paling kuat tentang bolehnya melakukan 

hubungan dengan non-Muslim di dalam menegakkan 

negara Islam. Dan tidaklah menjadi dasar Islam untuk 

menyingkirkan kaum Musyrikin dari realitas kehidupan. 

5. Perjanjian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

dengan Bani Khaza’ah. Hal itu terjadi ketika baginda 

bersama para Shahabat ingin memasuki kota Makkah 

untuk mengerjakan haji namun dihalangi oleh kaum 

Quraisy. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

mengutus mata-mata dari Bani Khuza’ah yang merupakan 
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seorang Musyrik dan mereka melaporkan kepada 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengenai 

pergerakan kaum Quraisy. Bani Khuza’ah sebenarnya telah 

mempunyai hubungan dengan Bani Hasyim semenjak 

zaman Jahiliyah dan mereka meneruskan hubungan baik 

mereka dengan Bani Hasyim sekalipun berbeda akidah. 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam meng-iktiraf 

hubungan ini dengan memberikan syarat yaitu 

pertolongan tidak akan diberikan kepada golongan yang 

zhalim. 

6. Perintah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

kepada para Shahabat agar berhijrah ke Habasyah semasa 

ditindas di Makkah untuk mendapatkan perlindungan dari 

Raja Najasyi yang merupakan seorang Nasrani pada masa 

itu turut merupakan dalil kepada keharusan untuk 

mendapatkan perlindungan dari orang yang bukan Islam 

di dalam menjaga kemaslahan umat Islam. 

Perdebatan di kalangan ulama harakah islamiyah 

terus berlanjut. Mereka saling memberikan jawaban atas 

hujjah lawannya. Jawaban terhadap golongan yang 

mengharamkan tahaluf siyasi 

Di dalam memberikan jawaban kepada golongan ulama 

haraki yang mengharamkan Tahaluf Siyasi, beberapa 

pandangan telah dikemukakan. Antara lain: 

1. Ayat yang digunakan yaitu dari surah Al Maidah, 

ayat 51-52 bukanlah merujuk kepada Tahaluf Siyasi 

tetapi merujuk kepada orang-orang munafik yang 

terus meletakkan kepatuhan kepada orang-orang 

Yahudi di Madinah. Ia turun kepada pemimpin 

munafikin yaitu Abdullah bin Ubai yang bertindak 

untuk mendukung kabilahnya Yahudi Bani 
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Qainuqa’ di dalam berhadapan dengan Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Ini 

menunjukkan bahwa ayat ini tidak berhubungan 

dengan Tahaluf Siyasi tetapi berkenaan dengan orang 

yang keluar langsung dari harakah Islam untuk 

bekerjasama dengan musuh bagi melawan Islam. 

2. Ayat 219 dari surah Al Baqarah bukan saja tidak 

menjadi hujjah mengharamkan tahaluf siyasi bahkan 

menjadi peneguh kepada keharusannya. Ini karena 

dari tahaluf siyasi yang dilaksanakan di beberapa 

negara seperti Mesir, Sudan, dan Yaman, manfaat 

yang besar banyak diperoleh oleh kaum Muslimin. 

Oleh yang demikian, di dalam masalah manfaat dan 

mudharat ini, pertimbangan berdasarkan skenario 

kontemporer perlu diperhitungkan. Tahaluf Siyasi 

sebelum diputuskan hendaklah dipertimbangkan 

masak-masak oleh pakar politik dan ahli-ahli 

strategi. 

Kesimpulannya, dalam menghadapi arus politik 

dunia pada hari ini, gerakan Islam perlu bijak mengambil 

manfaat dari ruang dan peluang yang ada. Tahaluf Siyasi 

perlu dilakukan dalam keadaan gerakan Islam mendapat 

keuntungan yang maksimum dalam usaha untuk 

menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Bagaimanapun, perlu diingatkan agar penjelasan demi 

penjelasan hendaklah dilakukan dari masa ke masa, 

khususnya kepada masyarakat awam agar tidak keliru 

dalam memahami langkah yang diambil. Penyertaan 

gerakan Islam dalam pemerintahan apapun seharusnya 

dilakukan dengan penelitian yang teliti terhadap skenario 

politik setempat. Oleh karena itu, pimpinan gerakan Islam 
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perlu senantiasa memperhatikan dan sensitif dengan 

perkembangan terbaru serta kehendak masyarakat agar 

langkah yang diambil tidak menyebabkan kerugian di 

mereka nanti. Sikap bersyerikat dan berkoalisi dalam 

kontek ini bukanlah termasuk memadukan antara tauhid 

dan kesyirikan, atau antara al-haq dan batil namun lebih 

kepada tahaluf siyasi strategis, taktis dan pragmatis sesaat 

dengan asas saling menerima manfaat dan menolak 

mudarat dan bukan koalisi ideologis teologis.   

 

 

BAB III 

 

PARPOL ISLAM DAN GAMBARAN TAHALUF SIYASI 

 

Islam sebagai agama yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan manusia selalu sejalan dan sesuai dengan 

berbagai macam perubahan dan permasalahan yang terjadi 

dalam kehidupan manusia. Sudah tentu setiap masalah 

perlu ada penyelesaian, dan Islam datang untuk membawa 

misi penyelesaian itu. Pemahaman inilah yang 

diungkapkan oleh seorang mujahid dakwah di abad 20 

yang bernama al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna33 yang 

kemudian dirangkumkannya dalam prinsip dua puluhnya. 

Beliau mengatakan dalam prinsip pertamanya bahwa: 

 
33 Nama lengkap beliau adalah Hasan ibn Ahmad ibn cAbd al-

Rahman  al-Banna, dilahirkan di Iskandariyah pada tahun 1906M. Pada 
usia yang masih sangat muda dia berjaya mendirikan Jamaah 
Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau wafat pada tahun 1949 M 
disebabkan sebuah konspirasi. Hasan al-Banna, Majmuat al-rasail, 
(Iskandariyah: Dar al-Dacwah, 1990),  h. 5.  
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“Islam adalah aturan menyeluruh yang mencakup semua aspek 

kehidupan, dia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan 

umat, akhlak dan kekuatan, atau kasih sayang dan keadilan, 

wawasan dan undang-undang, ilmu dan hukum, materi dan 

sumber daya, atau usaha dan kekayaan, ia juga jihad dan dakwah, 

atau tentera dan fikrah, sebagaimana ia adalah aqidah yang 

murni dan ibadah yang benar secara bersamaan.”34 

Hadirnya partai-partai Islam dalam kancah politik 

di Indonesia mempunyai akar  sejarah yang begitu 

panjang, sejak awal zaman  kemerdekaan hingga saat ini. 

Keberadaan itu bukan hanya setakat hadir dan mengisi 

ruang sejarah politik Indonesia akan tetapi telah 

memainkan peranan penting sama ada pada masa sebelum 

merdeka atau pasca kemerdekaan yang diistiharkan pada 

tanggal  17 Agustus 1945.  

 Keiukutsertaan umat Islam sebagai majoritas di 

tengah-tengah masyarakat majmuk seperti Indonesia, tidak 

hanya terbatas dalam bidang pendidikan, ekonomi, 

pertahanan, sosial, budaya akan tetapi juga memainkan 

peranan secara aktif dalam bidang-bidang yang lain 

termasuk bidang politik. Salah satunya ialah dengan 

mendirikan beberapa wadah sosial, dan politik umat untuk 

menampung aspirasi kaum muslimin seperti pendirian 

partai politik. Di kemudian hari, beridirinya partai-partai 

ini melahirkan sebuah kekuatan tersendiri bagi umat Islam 

untuk membawa nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan 

perpolitikan bangsa Indonesia.  

 
34 Hasan al-Banna, Majmucat al-rasail, (Iskandariyah: Dar al-

Dacwah,1990),  h. 390.  
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Partai Masyumi adalah satu dari sekian banyak 

simbol politik yang pernah muncul di pentas politik masa 

awal kemerdekaan Indonesia. Majlis Syura Muslimin 

Indonesia (Masyumi) didirikan pada tanggal 7 November 

1945 di Jogjakarta, tiga bulan setelah kemerdekaan. Namun 

kehadirannya dalam pentas politik nasional, sempat berada 

di tangga teratas dan membuat cemas penguasa sehingga 

pada akhirnya ia dibubarkan oleh pemerintah dengan surat 

Keputusan Presiden No. 200/1960 dengan alasan yang 

tidak jelas.35  

Selama lebih dari tiga puluh tahun di bawah 

kepimpinan Presiden Soeharto, aspirasi politik umat Islam  

mengalami hambatan  dan penentangan yang kuat 

sehingga sampai pada satu masa di mana  Presiden 

Republik Indonesia meletakkan jabatan pada hari Rabu 

tanggal 21 Mei 1998 setelah dipaksa oleh rakyat dengan 

melakukan demonstrasi secara besar-besaran di Jakarta 

dan kota-kota lainnya dan menuntut beliau meletak 

jabatan.36 Lengsernya Soeharto dari kursi presiden telah 

membuka pintu-pintu  demokrasi yang selama ini tertutup. 

Puncaknya terjadi ketika Presiden B.J Habibie 

menghapuskan sistem "tiga-partai" (Golkar, PPP, PDI) 

warisan Presiden Soeharto yang dijalankan selama hampir 

32 tahun. Kesempatan ini dimanfatkan secara maksimal 

oleh umat Islam dengan mendirikan partai-partai Islam 

sebagai alternatif. Pendirian partai-partai Islam tersebut 

semakin lancar lagi dengan dihapuskannya Undang-

 
35 Anwa Harjono SH, Indonesia kita, pemikiran berwawasan iman 

Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,  1995),   h. 175. 
36 Zainal Abidin Amir, Peta Islam politik pasca Soeharto, (Jakarta: 

Pustaka LP3ES,  2003), h. 59.  
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Undang Kelembagaan 1985 yang mewajibkan setiap 

Lembaga, baik  politik mahupun sosial dan keagamaan 

mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas 

pendirian organisasi. Peluang emas inilah oleh kalangan 

ramai termasuk umat Islam kemudian dimanfaatkan untuk 

kembali menjadikan Islam sebagai asas pertubuhan mereka 

termasuk dalam pertubuhan politik.37  

Tujuan utama reformasi adalah menuntut lahirnya 

pembaharuan struktur dan kultur dalam bidang ekonomi, 

politik, hukum, moral, dan sosial budaya. Reformasi 

menjadi keperluan dan tuntutan masyarakat dalam usaha 

menyesuaikan diri dengan perkembangan persekitaran 

sama ada aspek dalaman mahupun luaran.38 Di samping 

itu, kesan yang paling menonjol dari gerakan reformasi, 

selain terbukanya pintu kebebasan berdemokrasi secara 

berleluasa juga ditandai dengan beridirinya partai-partai 

politik baru, termasuk partai politik yang berasaskan Islam 

atau didukung oleh umat Islam.39 Sebanyak 141 partai 

didirikan pasca reformasi menunjukkan kuatnya tekanan 

yang dialami masyarakat selama ini, sehingga setelah pintu 

kebebasan terbuka disambut dengan kegembiraan yang 

luar biasa dengan harapan dapat menyalurkan aspirasi 

 
 37AM Fatwa, Satu Islam multi partai, (Bandung: Penerbit 
Mizan,2000),  h. 12.  
 38Wacana reformasi politik: Rekonstruksi dari diskusi publik, 
dalam, Valina Singka Subeketi, Menggusur sistem politik Orde Baru, 
(Jakarta: Pustaka Mizan, 1998), h. 11-28. 

39O'Donnel, Transisi Menuju demokrasi rangkaian kemungkinan 

dan ketidak pastian, (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 92-93. 
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politik dan kepentingan yang tidak tersalurkan pada 

zaman Orde Baru (Soeharto).40 

William R. Liddle menganalisis, sekurang-

kurangnya ada tiga alasan mengapa Presiden B.J. Habibie 

membuka peluang demokrasi. Pertama, disebabkan oleh 

kurangnya perundangan yang menyeluruh mengenai 

syarat-syarat sistem politik Orde Baru itu sendiri. 

Sebaliknya, rezim Orde Baru menjadi sangat bergantung 

kepada kerja-kerja perekonomian, atau kepada 

kemampuan mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi 

kepada yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Ketika 

perekonomian merudum pada 1997-1998, dan Soeharto 

terbukti tidak berkeinginan ataupun tidak mampu 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

memulihkan perekonomian ke peringkat pertumbuhan 

yang lebih baik, maka kejatuhan Orde Baru akan segera 

datang.41 Kedua, adanya hubungan erat dengan tidak 

mahunya Angkatan Darat (AD) mengambil langkah-

langkah politik beberapa minggu sebelum Soeharto 

meletakkan jabatan. Ketiga, berkaitan dengan kecerdikan 

pilihan-pilihan strateginya, berdasarkan sifat dan kualiti 

sumber-sumber politik yang tersedia baginya ketika dia 

memegang jabatan presiden. Ringkasnya, Presiden B.J 

 

 40 Muqaddam Cholil, Sejarah perkembangan partai-partai Islam di 
Indonesia mulai zaman Orde Baru sehingga tahun 2001, (Malaysia: 
Universiti Malaya, 2005), h.234. 

41 R. William Liddle, Langkah-langkah baru demokratisasi di 
Indonesia, dalam. Jurnal Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2000, 2 (3): 
57-67. 
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Habibie dengan kekuatan yang lemah namun mampu 

membalikkannya menjadi kekuatan yang besar.  

Pada kontek pendirian partai politik Islam dengan 

suasana kebebasan seperti ini, apa yang pernah 

disimpulkan oleh Robin Wright ada benarnya. Dengan 

melakukan pelbagai kajian perbadingan seperti di Aljazair, 

Tunisia, mahupun daerah pendudukan Israel di Palestin, ia 

menemukan tiga faktor yang mendorong tumbuhnya 

peranan politik Islam. Salah satu daripadanya iailah posisi 

Islam terutama dalam konteks sosio-kultural yang memang 

telah tertanam kuat dalam jangka masa yang sangat 

panjang di suatu negeri. Sehingga, menurutnya, ketika 

kehidupan politik dibuka, maka kaum muslimin memasuki 

sistem tersebut. Kedua, adalah sebagai reaksi atau lebih 

tepatnya seruan agama untuk mengambil bahagian dalam 

memulihkan keadaan Indonesia yang mengalami 

kemerosotan ekonomi, politik dan sosial sepeninggal 

Soeharto. Dalam kontek inilah, pendirian partai politik 

boleh diberi makna sebagai kepedulian kalangan Islam 

terbatasap nasib bangsa dan negara.”42 Kehadiran partai-

partai politik Islam juga dapat diberi makna sebagai usaha 

untuk memanafaatkan kebebasan politik yang melanda 

Indonesia di zaman reformasi yang kemudian membuka 

ruang bagi kalangan politik Islam.43 Menanggapi perkara 

 
42 Robin Wright, Islam’s new political force, dlm, Current 

history: A World Affair Journal, 1991 1(3): 25. 
43 Partai Islam yang muncul di zaman reformasi ini mencapai 

42 partai. Jumlah ini sangat banyak, apatah lagi jika dibandingkan 
dengan partai dari agama lain, yaitu Kristian, yang hanya lima buah; 
yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Katolik Demokrat 
(PKD), Partai Kristian Nasional Indonesia (KRISNA), Partai Demokrat 
Katolik (PDK), Partai Reformasi Cinta Kasih Kristus Kebangsaan 
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ini Allahu yarham Dr. Nurcholis Madjid menyifatkan: 

"Mereka seperti budak-budak yang memperoleh 

permainan baru. Kebebasan seperti itu pernah hilang dari 

kita selama 30 tahun. Tiba-tiba kebebasan itu ada di tangan 

kita kembali sehingga dengan sendirinya menimbulkan 

kegembiraan. Dilihat dari sini, mereka beramai-ramai 

mendirikan partai itu wajar sekali. Ini seperti anak-anak 

yang memperoleh mainan baru." 44 

Memang tidak mudah melahirkan sebuah wadah 

politik bagi umat Islam Indonesia di tengah percaturan 

politik yang selalu pasang surut, namun apa patut 

difikirkan bersama adalah bahwa Indonesia telah 

membuka pintu demokrasi seluas-luasnya. Siapa saja dapat 

mengamabil peluang dan bahagian dalam pesta ini, hanya 

yang kita mahukan ia akan berkesudahan dengan 

kesudahan yang lebih baik dari apa yang pernah dirasakan 

dahulu. 

   

A. Definisi Partai Islam Di Indonesia 

Pembahasan tentang perlu tidaknya mendirikan 

partai politik berasaskan agama selalu menjadi bahan 

perbicaraan hangat di kalangan elit dan pengamat politik 

Indonesia. Kenyataan ini terjadi lebih disebabkan oleh 

adanya perbedaan sudut pandang di antara mereka 

tentang sejauhmana kesan dan kepentingan nilai-nilai 

 
Indonesia (Parcinkris). Dua partai yang disebut terakhir gagal menjadi 
peserta pemilihan umum 1999. Dari agama Budha, hanya muncul satu 
partai yaitu Partai Budhis Demokrat Indonesia namun tidak berjaya 
menjadi peserta pemilihan umum 1999. Sedangkan dari Hindu tidak 
ada satu partai pun yang didirikan. 

44 Nurcholis Madjid, Partai Islam, www//http; Republika, 
html, diakses 7 Juni 2017. 
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samawi dalam mengawal langkah-langkah politik. Bagi 

mereka yang meyakini sepenuh hati bahwa Islam bukan 

hanya berada pada tataran urusan individu akan tetapi ia 

adalah aturan hidup yang mesti diamalkan dalam setiap 

gerak langkah dan denyut jantung seseorang. Bagi mereka 

yang menolaknya, pelbagai alasan dan hujah dikemukan, 

akan tetapi pada intinya mereka memandang tidak perlu, 

sebab agama tidak memberi kesan yang signifikan dalam 

merubah sikap sesorang dalam berpolitik. Tersilap 

langkah, dikhuatirkan Islam hanya akan dijadikan sebagai 

alat penggembira dan penarik simpati rakyat yang pada 

akhirnya agama hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsu 

manusia.  

  Selain disebabkan oleh kekhawatiran di atas, bagi 

mereka yang menolak politik Islam juga bersandar kepada 

beberapa hasil temuan dan kajian badan-badan survey yang 

menyebutkan bahwa politik Islam tidak seberapa diminati 

oleh orang-orang Indonesia secara amnya, bahkan umat 

Islam secara khusus. Tudingan ini dikuatkan dengan hasil 

kajian Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang menyebutkan 

bahwa 43% orang Islam Indonesia lebih suka memilih 

partai sekuler seperti Golkar, PDIP, Demokrat dan yang 

lainnya. Sedangkan partai-partai yang berasas Islam atau 

didukung oleh organisasi Islam hanya mendapat undi 18% 

saja. Hasil temuan ini kemudian dijadikan hujah kuat oleh 

Direktur LSI Saiful Mujani untuk mengatakan bahwa Islam 
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politik tidak seberapa diminati di negara majoriti Islam 

ini.45 

Setidaknya ada dua pandangan yang berkembang di 

kalangan masyarakat Islam Indonesia tentang perlu 

tidaknya menghadirkan partai Islam dalam suasana politik 

yang bernaung di bawah asas Pancasila. Semisal 

Nurcholish Madjid (Allahuyarham), Malik Fadjar, Fran 

Magnis Suseno, Said Aqiel Siradj berpendapat bahwa tidak 

perlu adanya pendirian partai Islam sebab hal ini hanya 

akan menimbulkan sikap fanatik kepuakan. Berbeza 

dengan kumpulan kedua seperti Prof. Dr. Amin Rais, Prof. 

Dr. Yusril Ihza Mahendra, H. Rhoma Irama, Ahmad 

Sumargono dan KH. Yusuf Hasyim, mereka  

berpandangan bahwa pendirian partai Islam adalah perlu. 
46  

 Pada pandangan penulis, hujah mereka yang 

menolak partai Islam adalah lebih disebabkan khuatir akan 

sikap melampaui batas dari sebahagian orang dalam hal 

sokong menyokong terbatasap salah satu partai yang ada, 

sehingga akan berlaku sikap saling melempar tohmahan 

dan pada akhirnya akan mengikis ikatan  ukhuwah di 

antara umat sedikit demi sedikit yang pada 

penghujungnya nanti akan terjadi saling tikam untuk 

menjatuhkan lawan-lawan politiknya tanpa mengingat 

bahwa mereka adalah sesama orang Islam dan berjuang 

dengan bendera Islam yang sama. Kekhuatiran ini dapat 

 
45 PBB, http://portal.pbb-

online.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid
=26 diakses pada 20 Juni 2017. 

46 Adian Husaini, Pro kontra partai agama, dlm, Abu Zahra 
(pnyt.), Politik demi Tuhan, 1999, h. 289. 

http://portal.pbb-online.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=26
http://portal.pbb-online.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=26
http://portal.pbb-online.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=26
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dimengerti dan diterima secara logik, bahkan terkadang 

fakta lapangan membenarkan hujah ini. Namun begitu, 

perlu juga diingatkan bahwa ini tidak selamanya berlaku, 

bergantung kepada sejauhmana orang-orang itu 

(masyarakat) diberi kefahaman dan contoh-contoh yang 

baik terutamanya dari kalangan elit politik partai Islam 

dalam hal menjaga persatuan dan ikatan persaudaraan 

Islam walaupun terdapat perbedaan mazhab politik. Jika 

ini dapat dizahirkan, maka pada pandangan penulis tidak 

ada yang perlu ditakutkan jika kita mendirikan partai 

Islam apatah lagi kita sangat sedar dan tahu bahwa ajaran  

Islam mesti diserapkan ke dalam setiap aspek kehidupan 

dan  politik adalah bahagian dari hidup. Terlepas dari dua 

pandangan di atas, pada Pembahasan ini penulis akan 

memaparkan defisini partai Islam dalam kontek Indonesia.   

Terdapat dua aliran (mazhab) dalam memberikan 

definisi partai Islam di Indonesia dengan melihat catitan 

sejarah dan apa yang sedang berlaku di tengah masyarakat. 

Aliran pertama, mereka mendefinisikan partai Islam 

dengan melihat asas dan simbol partai sebagai ukuran 

untuk menentukan Islam tidaknya partai tersebut. 

Menariknya definisi ini adalah seolah-olah ingin 

menyamakan antara orang dan partai. Jika seseorang 

sudah bersyahadat, dan mengamalkan rukun Islam maka 

dia adalah muslim, demikian juga hendaknya dalam 

menilai partai Islam. Adapun aliran yang kedua, mereka 

lebih terbuka dan tidak kaku dalam menilai sebuah partai 

apakah ia Islam atau bukan. Ukuran penilaian lebih 

ditekankan kepada aksi dan massa (anggota dan 

pendukung) dengan tetap mempertimbangkan kebebasan 

Islam sebagai sebuah nilai hidup dan akan tetap 
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diperjuangkan melalui jalan politik hanya saja lebih 

bercorak nilai-nilai universal saja.  

Salah seorang pendukung mazhab pertama adalah 

bekas presiden pertama Partai Keadilan (PK) yaitu Dr. Ir. 

Nur Mahmudi Ismail M.Sc, beliau mengatakan bahwa 

partai Islam adalah partai yang berusaha menerapkan 

hukum-hakam Islam secara menyeluruh melalui institusi-

institusi kerajaan yang ada dengan cara berperingkat dan 

bertahap.47 Beliau mendefinisikan partai Islam dengan 

melihat amal nyata yang ditunjukkan oleh anggota-

anggota partai dalam aksi politiknya sehingga Islam bukan 

hanya dipakai sebagai simbol tetapi selain itu dia juga 

adalah ruh perjuangan dan tidak seperti apa yang terlihat 

selama ini.   

Berbeda dengan Nur Mahmudi, Emha Ainun Najib 

dalam satu makalahnya berjudul "Konsep teologi sepeda 

hilang" beliau menekankan bahwa: "Kalau ada parpol 

(partai politik) yang pilar perjuangannya adalah al-amr bi 

al-macruf wa al-nahy can al-munkar dan al-akhlaq    al-karimah, 

maka secara substansialnya ia telah bersyahadat Islam. 

Bahkan kalau ada partai politik lain yang memperjuangkan 

demokrasi, kesetaraan, kesejahteraan, keadilan sosial, dan 

penghormatan ke atas hak asasi manusia, secara 

hakikatnya ia boleh disebut partai Islam. Masalahnya, 

 
47  Nur Mahmudi Ismail,  Agenda nasional Partai Keadilan, 

dlm,  Memilih partai Islam visi, misi dan persepsi, Gema Insani, Jakarta, 
1999, h. 59-66. 
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tinggal ditunggu proses pengamalannya saja, konsisten 

atau tidak, istiqamah atau tidak."48 

Razikin Daman tidak sependapat dengan dengan 

Nur Mahmudi dan Ainun Najib dalam mendifinisikan 

partai Islam. Beliau justru membahagikan definisi itu 

kepada tiga tingkatan.  Beliau menegaskan bahwa  partai 

Islam ialah partai yang memakai simbol Islam (nama, asas, 

dan tanda gambar), atau partai yang tidak memakai simbol 

Islam, tetapi hakikat perjuangannya untuk kepentingan 

umat Islam, tanpa menafikan kepentingan pemeluk agama 

lainnya atau partai yang tujuan atau programnya untuk 

kepentingan semua warganegara, tetapi pengasasnya 

adalah tokoh Islam dan pemilih utamanya daripada umat 

Islam.49 Berdasarkan takrifan Razikin Daman di atas, 

setidaknya ada beberapa partai yang boleh dikatagorikan 

sebagai partai Islam seperti:Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan 

Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai 

Amanat Nasional (PAN). 

Penamaan partai-partai di atas sebagai partai Islam 

juga telah dinyatakan oleh Drs. Junial Komar, MM 

memasukkan PBB, PK dan PPP ke dalam katagori partai 

Islam dari segi ideologi dan konstiuennya (pemilih) 

manakala PKB dasn PAN adalah partai yang kental dengan 

 
48 Emha Ainun Najib, Konsep teologi sepeda hilang, dlm, Abu 

Zahra (pnyt.) Politik demi Tuhan, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999, h. 
279. 
 49 H.Rozikin Daman, Membidik NU, dilema percaturan politik NU 

pasca khittah, (Jogjakarta: Gema Media, 2001), h. 202. 
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semangat Islam.50 Demikian juga Prof. Dr. Yusril Ihza 

Mahendra menyatakan bahwa PBB adalah partai Islam.51al-

Chaidar, dalam bukunya "Pemilu 1999, pertarungan 

ideologis partai-partai Islam vs partai-partai sekuler" 

menegaskan bahwa partai Islam adalah: "Partai yang 

dipimpin oleh tokoh Islam, memakai asas Islam atau bukan 

Islam sebagai asas partai dan orientasi partai terbuka dan 

tertutup, yang menerima anggota dari berbagai kalangan 

dan yang hanya menerima anggota dari kalangan Islam 

saja dan berusaha meraih simpati untuk merebut suara dari 

kalangan Islam sebagai basis utama dukungan."52 

Apapun pandangan para pengamat politik di atas, 

yang nampak pada penulis ada  dua landasan utama yang 

dijadikan alat ukur dalam menamakan apakah sebuah 

partai itu Islam atau bukan partai Islam. Ukuran pertama 

ialah pemakaian asas dan simbol Islam oleh partai 

berkenaan. Tentunya ini akan terlihat dari apa yang 

dinyatakan secara jelas dalam dokumen-dokumen resmi 

partai. PPP, memakai asas Islam dan bersimbol Ka'bah, 

PKS, berasaskan Islam dan bergambar Ka'bah dan bulan 

sabit, sedangkan PBB berasaskan Islam dan bersimbol 

bulan sabit yang lazim dipakai oleh partai-partai Islam di 

dunia. Ukuran kedua yaitu melihat sejauhmana 

 
50 Junial Komar MM, PBB dan Pemilu 1999, dlm, Musa 

Kazhim&Alfian Hamzah, 5 partai dalam timbangan, analisa dan prospek, 
(Bandung: Pusataka Hidayah, 1999), h. 137.  

51 Yusril Ihza Mahendra, Dengan prinsip umatana wasatan kita 
perjuangkan sistem bukan orang, dlm, Shahar L.Hasan, Memilih partai 
Islam, visi, misi dan persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 23.  

52 al-Chaidar, Pemilu 1999, pertarungan ideologis partai-partai 
Islam versus partai-partai sekuler,(Jakarta:Penerbit Darul Falah, 1419),  h. 
6.   
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penyerapan nilai-nilai Islam dalam agenda partai dan 

sebesar apa dukungan umat Islam terbatasap partai 

berkenaan selain aspek kepimpinan umat Islam. Ukuran ini 

dapat dijadikan alat pengukur terbatasap Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional 

(PAN). Sebab secara asas partai, keduanya tidak 

berasaskan Islam namun  zahir agenda politik PKB dan 

PAN sangat dekat dengan Islam dan umat Islam Indonesia, 

apatah lagi organisasi Nahdhatul Ulama (NU) dan 

oragnanisasi Muhammadiyah secara konsisten 

memberikan dukungan politiknya.53 

Merujuk kepada apa yang dikatakan oleh para 

tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa definisi partai 

Islam dalam kontek Indonesia di zaman reformasi 

terbahagi kepada dua katagori: 

a. Partai yang mengasaskan perjuangan dengan asas 

Islam, logo dan simbol adalah simbol Islam serta 

aksi politiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

Islam. Yang termasuk dalam katagori ini ialah Partai 

Persatuan Pembangunan  (PPP) bahkan termasuk 

partai Islam yang paling tua dalam kancah politik 

Indonesia semasa, hanya saja pada masa kekuasaan 

Presiden Soeharto partai ini telah merubah asas 

perjuangannya dengan asas Pancasila disebabkan 

oleh tekanan politik penguasa. Kedua,  Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya bernama 

Partai Keadilan (PK) sebab sejak pertama kali 

didirikan partai ini sudah mengisytiharkan Islam 

 
53 Faisal Ismail,  Pijar-pijar Islam pergumulan kultur dan struktur, 

(Yogjakarta:Lembaga Studi Filsafat Islam (LEFSI), 2002), h. 130. 
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sebagai asas perjuangan mereka, dan yang ketiga 

yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) yang didirikan 

pada pertengahan tahun 1998. Pada mulanya ia juga 

berasaskan Pancasila namun dalam perjalanannya di 

kemudian hari bertukar dengan asas Islam. 

b. Partai yang didukung oleh massa (pendukung) 

Islam dengan agenda yang selari dengan nilai-nilai 

Islam walaupun ia tidak meletakkan simbol dan 

logo Islam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti yang 

ditegaskan oleh KH. Abdurrahman Wahid bahwa 

PKB walaupun tidak menyatakan Islam sebagai asas 

namun ia tetap memperjuangkan Islam.54 Selain itu, 

PKB didukung secara maksimal oleh warga 

Nahdhatul Ulama (NU), dan juga termasuk dalam 

katagori ini adalah Partai Amanat Nasional (PAN) 

kerana ia dibesarkan dan didukung penuh oleh 

warga Muhammadiyah.   

Dua klasifikasi di atas pada pandangan penulis 

sangat tepat untuk menentukan definisi partai Islam secara 

utuh dan merangkum banyak hal dalam kontek Indonesia.  

Apatah lagi pandangan ini  diperkuat oleh bukti sejarah 

perjuangan umat Islam sepanjang perjalanan hidup 

bernegara selama ini, di mana  partai Masyumi yang 

berasas Islam dan memakai lambang atau simbol-simbol 

Islam seperti yang pernah dicontohkan oleh partai 

Masyumi yang didirikan pada tanggal 7 November 1945 di 

 
54 KH. Abdurrahman Wahid, Antara asas Islam dan asas 

Pancasila, dlm, Hamid Basyaib&Hamid Abidin (pnyt.), Mengapa partai 
Islam kalah? Perjalanan politik Islam dari pra pemili'99 sampai pemilihan 

presiden, (Jakarta:Alvabet, 1999),  h. 24.  
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Jogjakarta dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari 

tahun 1973. Kesimpulan ini diperkuat oleh al-Chaidar, di 

mana dalam bukunya beliau menyenaraikan nama-nama 

partai Islam dalam pemilihan umum 1999-2004 dan 

kesemua nama partai yang disebutkan di atas termasuk 

dalam katagori partai Islam menurut al-Chaidar. 55  

Dilihat dari segi jumlah, memang banyak partai 

yang lahir pada zaman reformasi dan ikut dalam 

pertandingan demokrasi, dari tahun 1999 sehingga 2004. 

Namun begitu, limitasi kajian ini membatasi lima partai 

Islam saja yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang 

(PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat 

Nasional (PAN). Pemilihan ini lebih didasarkan kepada 

beberapa pertimbangan di antaranya: 

a. Kajian ini mengambil berat aspek kekuatan politik 

mengingat fokus utamanya adalah berkaitan isu 

rasuah.  

b. Pengalaman dua kali pemilihan umum 

menunjukkan bahwa kelima-lima partai inilah yang 

memiliki hasil undi yang lumayan  

c. Kelima-lima partai ini mewakili seluruh umat Islam 

Indonesia dengan pelbagai latarbelakang dan 

kepuakan mereka dalam dunia politikdi Indonesia. 

Oleh itu, tepat kiranya jika penulis hanya 

menghadkan limatasi kajian kepada lima partai di atas 

 
55 Al-Chaidar, Pemilu 1999, pertarungan ideologis partai-partai 

Islam versus partai-partai sekuler, Penerbit Darul Falah, Jakarta, 1419, h. 
122. Partai Islam pada pemilihan umum 1999: PPP, PK, PBB, PAN, 
PKB, PSII, PUMI, PUI, dan pada pemilihan umum 2004: PPP, PKS, PBB, 
PKB, PAN, PBR. 
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tanpa mengecilkan mana-mana partai Islam yang tidak 

masuk dalam kajian ini.   

Setidaknya ada sepuluh partai Islam atau partai 

yang didukung oleh massa Islam ikut bertanding pada 

pemilihan umum 1999 dan tujuh partai Islam atau berasas 

massa Islam  bertanding pada pemilihan umum 2004. 

Peluang ikut dalam pemilihan umum dimanfaatkan sebaik 

mungkin oleh umat Islam Indonesia untuk menarik 

dukungan daripada umat Islam dan rakyat Indonesia 

secara amnya. Pelbagai cara dan usaha telah dilakukan 

untuk menarik dukungan rakyat. Hasilnya, tidak semua 

mendapatkan hasil undi yang memuaskan apatah lagi 

menjadi pemenang. Walaupun begitu, ada beberapa partai 

Islam yang jika digabungkan hasil perolehan undinya 

dapat menandingi capaian partai-partai utama nasionalis 

yaitu Golkar dan PDIP. 

 Pada Pembahasan di bawah ini, penulis akan 

menghuraikan secara ringkas tentang profile partai-partai 

Islam di zaman reformasi. Kajian akan ditumpukan pada 

sejarah pendirian, asas partai, visi dan isi perjuangan 

partai, pendukung dan hasil capaian pada pemilihan 

umum. 

 

B. Sejarah dan Capaian Politik PPP 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), itulah 

namanya sejak awal ia dilahirkan dan oleh para 

penggagasnya ia dinamakan sebagai partai Islam dengan 

harapan kelak ia akan memberi pencerahan kepada nasib 

umat Islam di negara ini demi meneruskan misi 

perjuangan para pendahulunya. 
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Sejarah pendirian Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) berawal dari hilangnya semua institusi politik Islam 

yang pernah wujud dalam sejarah politik Indonesia seperi 

partai Masyumi (Majlis syuro Muslimin Indonesia) pada 

ketika itu. Partai Masyumi yang didirikan pada tanggal 7 

November 1945 di Jogjakarta atas usulan H. Agus Salim, 

Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wahid Hasyim, 

Mohammad Natsir, Muhammad Roem, Prawoto 

Mangkusasmito, Dr. Sukiman Wirdjosandjojo, Muhammad 

Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah dibubarkan oleh 

pemerintah dengan SK (Surat Keputusan)  Presiden No. 

200/1960 tanpa alasan yang munasabah dan pasti.56  

Pembubaran partai Majlis Syuro Muslimin 

Indonesia (Masyumi) pada tahun 1960 tidak menyurutkan 

langkah umat Islam untuk terus terjun dalam dunia politik. 

Berbagai upaya telah ditempuh untuk melahirkan wadah 

baru bagi umat Islam Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1967 

didirikan sebuah partai baru penerus perjuangan Masyumi 

yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Parmusi 

diketuai oleh K.H. Fakih Usman, Timbalan, Anwar Harjono 

dengan asas partai Islam dengan tujuan "Bersama-sama 

dengan semua golongan warga negara yang berketuhanan 

Yang Maha Esa menegakkan dan membangun Negara 

Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 menuju masyarakat yang adil dan 

makmur yang diridhai Allah."57 

Tiga tahun setelah Parmusi didirikan, tepatnya pada 

tahun 1971 partai-partai Islam yang bertanding dalam 

 
56 Anwar Harjono SH, Indonesia kita, pemikiran berwawasan iman 

Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1995,   h. 175. 
57 Anwar Harjono, ibid,  h. 180.  
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pilihan  raya pada tahun itu mengalami kekalahan teruk 

kepada partai Golkar sebagai jentera politik Presiden 

Soeharto dalam menerajui kepimpinan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Terpadunya antara kekuatan 

politik dan nafsu berkuasa pada diri pemimpin tersebut 

telah mendorongnya untuk mengekalkan kuasa dengan 

kuku besi. Sebagai langkah awal untuk menyelamatkan 

jabatannya sebagai presiden, beliau menempuh cara-cara 

yang sangat halus iatu dengan cara mengkerdilkan musuh-

musuhnya, sama ada dari segi kuantiti mahupun kualiti. 

Salah satunya yaitu membubarkan partai-partai Islam dan 

kemudian dicantumkan menjadi satu partai dengan asas 

Islam. Oleh itu, pada tanggal 5 Januari 1973 empat partai 

Islam melakukan fusi yang ditandatangani oleh KH. Idham 

Cholid dan KH. Masykur dari Nahdlatul Ulama (NU), 

HMS Mintareja dari Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), 

Anwar Cokro Aminoto dari Partai Syarikat Islam Indonesia 

(PSII), dan Rusli Halil dari Pergerakan Tarbiyah Islamiyah 

(Perti). Fusi partai-partai Islam di atas murni atas desakan 

penguasa walaupun dilihat dari tinjauan hikmah tetap ada 

aspek kebaikannya, di mana kekuatan Islam yang 

sebelumnya tersebar dalam berbagai partai kini menjadi 

satu walaupun berada secara langsung di bawah kawalan 

penguasa. Sejak tahun inilah kemudian harapan dan 

aspirasi politik umat Islam Indonesia diletakkan di atas 

bahu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang 

selanjutnya berasaskan Pancasila.58 Akhirnya tanggal inilah 

yang menjadi sejarah awal lahirnya PPP. 

 
58 Syamsudin Haris,  PPP dan politik Ode Baru, 

(Jakarta:Grasindo, 1991), h.  8 
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PPP telah mengharungi perjuangan panjang selama 

dua puluh lima tahun bersama-sama dengan partai 

pemerintah dan telah banyak merasakan pahit manisnya 

perjuangan, pasang surutnya dukungan dan kekuatan. 

Kuatnya cengkeraman penguasa dalam mengawal gerak 

langkah partai Islam ini bagi sebagian pengamat, PPP 

dipandang tidak komited dengan perjuangan. Usaha-usaha 

ke arah perubahan yang Islami sangat sukar diharapkan 

sehingga yang berlaku adalah capaian pemilihan umum 

yang kurang memuaskan. Maka ketika angin reformasi 

berhembus pada tahun 1998 beberapa usaha ke arah 

merubah asas dan flatform partai segera dibuat untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Pada tanggal 

29 November sehingga 2 Desember 1998  diadakanlah 

Musyawarah Agung IV PPP di Jakarta yang menghasilkan  

beberapa resolusi, antaranya: kembali ke Khittah 1973 

sebagai partai yang berasaskan Islam dan menjadikan 

Ka'bah sebagai logo menggantikan gambar bintang.59Logo 

Ka'bah itu ditetapkan semula selain merupakan kesatuan 

arah perjuangan umat Islam Indonesia sempena beribadah 

kepada Allah s.w.t, Ka'bah juga menjadi sumber fikiran 

untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam segala bidang 

kehidupan.60 

Syarat menjadi anggota Partai Persatuan 

Pembangunan yaitu: Setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga, dan program Partai Persatuan 

Pembangunan dapat menjadi anggota Partai Persatuan 

 
 59Lambang partai ditetapkan pada Bab IVPasal 5 Aka 
Pertubuhan PPP. 
 60 Tim Penyusun DPP PPP, AD/ART PPP, Bab I Pasal 1. 
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Pembangunan. 61 Adapun struktur kepimpinan Partai 

Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut: 

a) Di tingkat nasional berkedudukan di Ibukota 

Negara, disebut Dewan Pimpinan Pusat Partai 

Persatuan Pembangunan disingkat DPP PPP. 

b) Di tingkat Provinsi bekedudukan di Ibukota 

Provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah 

Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPW 

PPP. 

c) Di tingkat kabupaten/Kota berkedudukan di 

Ibukota Kabupaten/Kota disebut Dewan 

Pimpinan Cabang disingkat DPC PPP. 

d) Di tingkat Kecamatan atau tingkat lain yang 

disamakan berkedudukan di Ibukota Kecamatan, 

disebut Dewan Pimpinan Anak Cabang 

disingkat PAC PPP. 

e) Di tingkat Desa/Keluruhan atau sebutan lain 

yang disamakan berkedudukan di 

Desa/Keluruhan disebut Pimpinan Ranting 

Partai Persatuan Pembangunan disingkat PR 

PPP.62  

Pasal 15 Akta Perlembagaan Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) menyatakan bahwa PPP memilik 

Majlis Syari'ah (MS). Majlis Syariah terdiri dari para ulama 

yang bekerja secara kolektif, bertugas memberi fatwa 

agama kepada dan atas permintaan Pengurus Harian 

Dewan Pimpinan Pusat.  Fatwa yang dikeluarkan bersifat 

mengikat bagi seluruh anggota dan pimpinan partai 

 
61 Tim Penyusun DPP PPP, AD/ART PPP, Bab VI, Pasal 7. 
62 Tim Penyusun DPP PPP, AD/ART PPP,  Bab VII Bagian 

Kedua, Pasal 2 dan 3 
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dengan jumlah anggota Majis Syariah tidak melebihi 35 

orang, terdiri daripada satu orang ketua dan lapan orang 

timbalan ketua dan beberapa orang anggota. Pemilihan 

dan pelantikan ketua dilakukan pada waktu Muktamar. 

Namun begitu, kedudukan Majlis Syariah hanya 

bermarkas di Jakarta.63 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berasaskan 

Islam. Tujuannya, mewujudkan  masayarakat madani yang 

adil, makmur, sejahtera zahir  batin dan demokrasi dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

yang berdasarkan Pancasila di bawah redha Allah (s.w.t).64 

Asas Islam yang kini diterapkan semula dalam PPP justru 

ditujukan untuk membuktikan kepada seluruh rakyat 

bahwa tidak ada yang perlu ditakuti daripada ajaran Islam. 

Dengan berasaskan Islam, PPP justru bertekad 

membuktikan bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh 

alam semesta tidak hanya ada dalam teks, tetapi juga dapat 

direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun visi dan misi Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) seperti yang dinyatakan secara rasmi 

oleh partai adalah sebagai berikut: "Misi dan visi Partai 

Persatuan Pembangunan dalam bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara adalah terwujudnya suatu masyarakat 

madani yang adil dan makmur yang diredhai Allah (s.w.t), 

baldatun tayyibatun wa rabbun Ghafur dalam Negara 

 
 
63 Tim Penyusun DPP PPP, AD/ART PPP, Bab VII Perenggan 

keempat, Pasal 15, ayat 1-5. 
 64 Pidato Hamzah Haz pada peringatan hari jadi ke-26 PPP di 
Jakarta, 5 Januari 1999. 
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Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

Dalam kerangka itulah Partai Persatuan Pembangunan 

sentiasa mengasaskam perjuangannya di atas nilai-nilai 

dasar ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, 

kebenaran dan kejujuran.  

 Nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan 

keikhlasan akan dapat terwujud dengan memantapkan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah (s.w.t) Dan dengan 

nilai-nilai tersebut, terwujud pula manusia dan masyarakat 

yang saling harga menghargai dan sayang menyayangi 

tanpa membezakan suku, agama, kasta, warna kulit, 

bahasa dan sebagainya. Manusia dan masyarakat madani 

yang demikian itu, pada dirinya mengandung nilai-nilai 

demokrasi yang perlu diwujudkan dalam segala aspek 

kehidupan. Dengan demikian, kehidupan manusia dan 

masyarakat Indonesia di masa hadapan yang ingin 

diperjuangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan 

memiliki ciri-ciri: kehidupan berpolitik, pada bidang 

politik, Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa 

nilai-nilai etika politik perlu ditegakkan, hak-hak politik 

rakyat yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 perlu 

dihargai dan dilindungi, termasuk penyaluran aspirasi 

politiknya sesuai dengan keyakinan mereka masing-

masing. Penyaluran aspirasi serta perjuangan membela hak 

dan kepentingan rakyat melalui wakil-wakil mereka harus 

mendapat tempat yang wajar, adil dan merata dalam 

pembahagian lembaga-lembaga kenegaraan. Oleh itu, 

suasana kejujuran dan keterbukaan dalam 

mengembangkan demokrasi yang dilandasi oleh asas al-

'akhlaq  al-karimah (akhlak mulia) sangat diperlukan, 

sehingga penyelenggaran pemerintahan negara yang 
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bersih dan bermaruah dapat ditegakkan. Selari dengan itu, 

partai Persatuan Pembangunan berkeyakinan bahwa 

demokrasi hanya mungkin dapat ditegakkan di atas dasar 

negara hukum (rechstaat) dan bukan di atas dasar negara 

kekuasaan (machstaat). Kekuasaan harus dibatasi dengan 

penegaan hukum dan keadilan, perlindungan hak-hak 

asasi manusia, sehingga tidak terjadi kesewenang-

wenangan. Kepatuhan ke atas aturan-aturan hukum dan 

hak-ahak asasi manusia hendaklah menjadi dasar tindakan, 

sama ada oleh penyelanggara (kakitangan) negara 

mahupun rakyat. Oleh itu, Partai Persatuan Pembangunan 

memperjuangakan pembangunan hukum yang bersumber 

pada keadilan dan kebenaran, dengan memperhatikan 

kemajemukan tatanan hukum yang berlaku.65 

Kebesaran nama PPP, teguhnya pendirian dan 

kearifan sikap partai dalam menghadapi segala cabaran di 

masa lalu menimbulkan satu permasalahan, siapakah 

orang-orang yang berada di sebalik kejayaan dan 

kehebatan partai berlambang Ka'bah ini? Dinyatakan 

dalam Akta Perlembagaan PPP bahwa: "Setiapa warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat dan menyetujui 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan 

program Partai Persatuan Pembangunan dapat menjadi 

anggota Partai Persatuan Pembangunan. Jadi, siapa saja 

yang bersetuju dengan platform partai boleh menjadi 

anggota dan mereka inilah yang kemudian berjaya dan 

menjayakan PPP dalam kancah politik Indonesia.66 PPP 

mengharapkan basis massanya dari kumpulan Islam, sama 

 
65 PPP,  Sejarah pendirian partai, 

,http:www.ppp.or.id/index.html diakses 30 November 2016.  
66 Tim Penyusun DPP PPP, AD/ART PPP, Bab. 6, Pasal. 7. 
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ada yang termasuk dalam kategori “Islam tradisional” 

mahupun “Islam moden”. Munculnya partai-partai baru 

yang memperjuangkan Islam, seperti Partai Bulan Bintang 

(PBB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS), dan beberapa partai Islam lainnya tentu 

akan mengurangi  pendukung PPP. Massa pendukung 

yang sebelumnya fanatik kini mempunyai pelbagai pilihan. 

Ditambah lagi adanya partai yang berusaha 

menggabungkan antara visi keagamaan dan visi 

kebangsaan, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 

Partai Amanah Nasional (PAN), yang mengharapkan 

pemilih daripada umat Islam. PKB yang didirikan oleh 

para tokoh NU diperkirakan memperoleh dukungan besar 

dari anggota-anggotanya. Sementara itu, PAN yang banyak 

dipimpin oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah walaupun 

bukan didirikan oleh Muhammadiyah, kemungkinan besar 

akan banyak dukungan dari anggota-anggota 

Muhammadiyah.67  

Menurut Hamzah Haz, sudah sejak awal PPP sadar 

akan kepelbagaian yang dimiliki negara ini. Dengan 

kembalinya asas Islam ini, bukan bererti PPP menutup 

mata terbatasap kepelbagaian itu. Malah, Hamzah Haz 

menyatakan: "Partai ini selalu berusaha bersikap membuka 

diri apabila ada pihak-pihak luar yang ingin bergabung 

menjadi anggotanya."68 

 
67 Musa Kadzim dan Alfian Hamzah, 5 Partai dalam  Timbangan, 

(Jakarta:Pustaka Hidayah, 1999), h. 320. 
 68Hamzah Haz, PPP dan Indonesia masa depan, DPP PPP, Jakarta, 
1998, h. 128. 
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Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai 

tunggal penerus perjuangan umat Islam di zaman Orde 

Baru (Soeharto) sememangnya menjadi pilihan utama umat 

Islam dalam menyuarakan pilihan politiknya. Kuasa politik 

pemerintah Soeharto yang telah menyatukan partai-partai 

Islam sedikit sebanyak berjaya mengikis suara partai-partai 

Islam yang diwakili PPP. Selama mengikuti pemilihan 

umum sejak tahun 1977 sehingga 1997, PPP tidak pernah 

mendapat hasil undi yang memuaskan. Suasana pemilihan 

umum yang kurang demokrasi dan besarnya tekanan yang 

disasarkan kepada para pembangkang, adalah faktor 

penyumbang utama dari ketidak berjayaan PPP dalam 

mengharungi pesta demokarsi ini.  

Berikut ini akan penulis jelaskan hasil capaian Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) selama mengikuti 

pemilihan umum sejak tahun 1977 sehingga 2014.   

 
Partai 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009 2014 

Golka

r 

232 246 299 282 325 120 128 107 91 

PDI/P 29 24 40 56 11 153 109 95 109 

PPP 99 94 61 62 89 58 58 37 39 

PKB      51 52 27 47 

PD       57 150 61 

PAN      34 52 43 49 

PBB      13 13 11 0 

PK/PK

S 

     7 45 57 40 

Gerin

dra 

       26 73 

Nasde

m 

       - 35 
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Jika diperhatikan jadual di atas dapat kita 

simpulkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

mengalami pasang surut dukungan politik dari rakyat 

dalam memperebutkan kursi Parlemen. Pada pemilihan 

umum 1977 dan 1982 partai ini mendapat skongan 

memadai, dan pada zaman reformasi ia hanya stagnasi. 

Ramainya pesaing partai-partai politik terutamanya partai 

Islam menjadi punca utama berkurangnya dukungan 

kepada partai Islam tertua di negara ini.69  

Sumbangan terbesar PPP adalah dilantiknya 

Hamzah Haz sebagai Timbalan Presiden pada 

Musyawarah Agung MPR tahun 2001 mendampingi 

Presiden Megawati Soekarnoputri setelah Presiden KH. 

Abdurrahman Wahid dijatuhkan dalam Musyawarah 

Agung MPR tahun 200170.  

 
69 Endin AJ. Soefihara, Merebut hati nurani rakyat, 

(Jakarta:Penerbit Blantika, 2006), h.33-43. 
70 Penolakan DPR/MPR terbatasap rencana Dekrit yang akan 

dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan membekukan 
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PPP juga berjuang dengan gigih ketika DPR 

membahas masalah sistem pemilihan umum 1999 dan 

Rancangan Undang-Undang tentang susunan dan 

kedudukan anggota DPR/MPR. Kegigihan itu nampak 

ketika PPP menjadi fraksi yang keras menuntut 

dihapuskannya peruntukan kursi anggota DPR/MPR dari 

ABRI, penolakan terbatasap sistem distrik yang ditawarkan 

Golkar dan tidak berpihaknya pegawai kerajaan kepada 

partai Golkar.71  

PPP dilanda kisruh internal yang cukup besar yang 

berawal dari penentuan waktu muktamar, ketika sedang 

berlangsung Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II 

PPP Oktober 2001. Mukernas II antara lain memutuskan 

muktamar akan diadakan pada tahun 2004, sehingga 

membatalkan keputusan Mukernas I tahun 2000 yang telah 

menetapkan muktamar pada 2003. Hasil Mukernas II itu 

mendapat reaksi keras dari sejumlah pendukung kuat PPP 

dipelopori oleh pendakwah terkenal KH Zainuddin MZ 

yang menegaskan bahwa muktamar harus dilaksanakan 

pada 2003, sesuai Akta Pertubuhan Partai dan masa 

kepemimpinan Hamzah Haz 1998-2003.72 Kerana tidak 

 
DPR/MPR dan juga partai Golkar (dengan menunggu Fatwa 
Mahkamah Agung) esok harinya pada tanggal 24  Julai 2001 
Abdurrahman Wahid lengser karena diberhentikan oleh MPR melalui 
Musyuwarah Istimewa MPR. Radjil Ghufran, Skandal politik SI MPR  RI 
2001, Factual Analisis Forum, Jakarta, 2001,  h. 159. 

71 Lance Castle, Tujuh  mesin pendulang suara, LKis, Jogjakarta, 
2003, h. 242. 

72 Zaenal Ma’arif SH, tokoh PPP dari Solo, sebagai Timbalan 
Ketua DPW PPP Jawa Tengah, bahkan mempelopori didirikannya 
"PPP Reformasi". Mereka kecewa dengan keputusan Mukernas yang 
menukar perlaksanaan Muktamar V menjadi 2004, yang sepatutnya 
dilakukan pada tahun 2003 sesuai akhir masa kepimpinan Presiden 
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tercapai kata mufakat, meskipun telah berulangkali 

berbincang dengan kumpulan Hamzah Haz, akhirnya 

Zainuddin MZ bersama 16 anggota PPP lainnya 

mengisytiharkan pendirian Partai Bintang Reformasi (PBR) 

pada 20 Januari 2002 di Jakarta. Selanjutnya, sejumlah 

DPW PPP menginginkan Muktamar pada 2003, dan hal 

serupa juga datang dari belasan anggota Fraksi PPP 

DPRRI, khususnya dari kalangan muda. Hamzah Haz 

masih berkeras kepala bahwa Muktamar tetap akan 

dilaksanakan pada tahun 2004. Sehari setelah beliau 

kembali dari umrah, Hamzah Haz mengadakan pertemuan 

tertutup pada 9 Julai 2002 dan menyepakati Muktamar 

akan dilaksanakan awal 2003. Namun usaha Hamzah Haz 

itu dikira terlambat sebab perpecahan sudah tidak dapat 

dielakkan lagi. Presiden PPP Hamzah Haz, mengatakan 

pada peringatan hari jadi Ke-29 PPP di Sampang (Madura), 

Jawa Timur. "PBR didirikan hanya kerana anggota partai 

yang tidak terpilih menjadi anggota jabatan kuasa. Tetapi, 

PPP tidak perlu memusuhinya apalagi membuat 

pertentangan dengan PBR, sebab, KH Zainuddin MZ 

sendiri pernah mengatakan bahwa PBR masih merupakan 

keluarga besar PPP." 73 

 
partai Hamzah Haz. Zaenal Muarif  SH, Harian Suara Merdeka, 18 
Oktober 2001. 

73 KH. Zaenuddin MZ, beliau berasal dari Jawa Barat, seorang 
pendakwah Islam yang sangat terkenal, mendapatkan gelaran 
pendakwah sejuta umat. Setelah perselisihan tidak dapat diselesaikan 
dengan Musyawarah para tokoh partai akhirnya pada tanggal 14 
Januari 2002 di Stadium Gelora Bung Karno PBR rasmi diisytiharkan 
sebagai partai politik baru. Partai ini dipimpin oleh KH. Zaenuddin 
MZ. Republika, 27 Januari 2002. 
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Sekarang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

diketuai oleh H.Suryadharma Ali yang juga menjawat 

sebagai Menteri Usaha Kecil Menengah pada Kabinet 

Indonesia Bersatu yang diterajui oleh Presiden Dr. Susilo 

Bambang Yudhoyono. 

 

C. Sejarah dan Capaian Politik PKS 

Awalnya ia lahir dengan nama Partai Keadilan (PK), 

mengisytiharkan Islam sebagai asas, padahal pada masa itu 

asas Pancasila masih dikekalkan sebagai asas tunggal 

pertubuhan politik dan non politik di Indonesia. PK 

bertanding pada pemilihan umum 1999, dan hasilnya ia 

mendapat undi sebanyak 1.436.565 (1, 36%) dan mendapat 

7 kursi di DPR-RI. Terhalang dengan undang-undang 

electoral threshold 2004 yang mensyaratkan bahwa partai 

politik peserta pemilihan umum 1999 dapat bertanding 

semula pada pemilihan umum 2004 jika ia mendapat undi 

minima 2 %. Sebab Partai Keadilan tidak dapat memenuhi 

syarat ini akhirnya ia bertukar dengan baju baru bernama 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS).74 

Pada awal tahun lapan puluhan, gerakan mahasiswa 

Islam yang menggunakan masjid-masjid sebagai pusat 

pergerakan seperti masjid Salman di Bandung terus 

berkembang secara perlahan-lahan dan terus membuahkan 

hasil. Gerakan dakwah yang diterajui oleh para mahasiswa 

itu bergerak dari tahun ke tahun mewarnai suasana 

keislaman di universiti dan masyarakat awam.75 

 
  74  Sekjen DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: DPP PKS, 2006), h.31. 
75 Bambang Sulistiyo, Senandung demokrasi kalangan 

tarbiyah, Gatra, 2004, November : 97-98 
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Perjuangan tarbiyah selama sepuluh tahun pertama 1980 

sehingga 1990 merupakan masa aktiviti pengajian yang 

penuh tentangan kerana berhadapan dengan rejim 

Soeharto yang keras. Maka, masjid adalah tempat yang 

paling selamat untuk bergerak ke arah perubahan yang 

lebih baik. Semangat kembali kepada ajaran al-Qur'an dan 

Sunnah sebagai landasan pergerakan semakin menguat. 

Mustafa Kamal, salah seorang tokoh Lembaga Dakwah 

Kampus (LDK) tahun 90-an menulis tentang sistem 

tarbiyah: “Dari satu tunas ke tunas yang lain, dari satu 

pintu ke pintu yang lain, dari satu universiti ke universiti 

yang lain, kemudian dari satu bandar ke bandar yang lain, 

dan begitu seterusnya semuanya berjalan dalam sepi, di 

bawah tanah (underground). Pada saat itu, dua puluh 

tahunan yang lalu, pergerakan dan aktivisnya memang 

tidak mempunyai pilihan lain kecuali tarbiyah, sama ada 

ditinjau secara politik mahupun pertimbangan sosial. 

Pilihan tarbiyah ternyata telah melahirkan gelombang 

dakwah universiti yang pertama. Pengajian-pengajian dan 

bengkel-bengkel seperti cendawan di musim hujan tumbuh 

di mana-mana, merubah daerah pelancongan Puncak-

Bandung yang di musim cuti biasa dipenuhi kegiatan 

pelancongan menjadi "sekolah pondok" musiman.76 

 Turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepimpinan 

RI tahun 1998 telah membuka peluang yang besar bagi 

kalangan aktivis Lembaga Dakwah Kampus untuk 

mengatur strategi baru yang lebih sesuai dengan suasana 

politik  yang lebih bersahabat. Dakwah terus dilanjutkan, 

 
76 Mustafa Kamal,Gelombang Dakwah Kampus di Indonesia, 

Tarbawi,2002,   Jun: 50. Beliau termasuk pengasas dakwah universiti 
pada peringkat permulaan. 
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Musyawarahpun dilakukan oleh para aktivis dakwah 

Islam yang akhirnya sampai pada satu  kesepakatan  

bahwa keadaan yang berkembang harus dimanafaatkan 

semaksimal mungkin bagi mewujudkan cita-cita besar, 

mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diredhai 

oleh Allah  (s.w.t). Pendirian sebuah partai politik yang 

berasaskan kepada ajaran Islam perlu dilakukan untuk 

mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara 

demokrasi yang boleh diterima masyarakat, maka 

merekapun sepakat mendirikan sebuah partai politik yang 

diberi nama Partai Keadilan (PK).77 

Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta pada hari 

Isnin, tanggal 26 Rabi'ul Awal 1419 H bertepatan dengan 

tanggal 20 Julai 1998 M. Tujuannya adalah mewujudkan 

bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur yang 

diridhai oleh Allah.  Partai ini dipimpin oleh Dr. Ir. 

Nurmahmudi Ismail M.Sc dan Anis Matta, Lc sebagai 

Sekjen. Partai Keadilan kemudian dideklarasikan pada hari 

Ahad 9 Agustus 1998  di halaman Masjid al-Azhar, 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ikut hadir dalam acara itu 

seramai 50.000 pendukung partai dari berbagai kalangan.78 

Partai Keadilan Sejahtera berlambang: 

a. Kotak empat persegi melambangkan kesetaraan, 

keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan 

arah. 

 
77 Satu soalselidik diedarkan di kalangan aktivis Lembaga 

Dakwah Kampus, natijahnya 75 % menyataka setuju untuk mendirikan 
satu wadah baru bagi dakwah yaitu partai politik. 

 
78 Suara Indonesia, Nur Mahmudi Ismail bercerita tentang PKS, 

www//http: Suara Indonesia/html [21 September 2016]. 
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b. Bulan sabit melambangkan kemenangan Islam, 

dimensi waktu, keindahan,pencerahan, dan 

kesinambungan sejarah. 

c. Untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai 

tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, 

istiqamah, berani, tegas dalam mewujudkan 

kesejahteraan,dan kedisiplinan dalam menjalankan 

tugas. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memiliki 

lambang warna tersendiri sebagai ciri khasnya:  

a. Putih melambangkan suci, mulia, dan bersih. 

b. Hitam melambangkan aspiratif, akomodatif, dan 

kepastian. 

c. Kuning emas melambangkan kecemerlangan, 

kebahagiaan dan kejayaan.79 

Sejak awal, Partai Keadilan (PK) secara tegas 

menyatakan bahwa Islam sebagai asas padahal asas 

tunggal Pancasila belum dimansuhkan. Penggunaan asas 

Islam selain sebagai satu identiti juga dimaksudkan untuk 

menghapus kesan sikap melampau dan ganas yang 

seringkali dituduhkan kepada Islam. PK berazam 

membuktikan bahwa orang-orang Islam tidak pernah 

melakukan sesuatu yang merosak, kerana ajarannya 

sememangnya bersifat rahmat bagi seluruh alam. Oleh itu, 

perjuangan partai ini bertujuan mewujudkan bangsa dan 

negara Indonesia yang adil dan makmur yang diredhai 

 
79 Sekjen DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: DPP PKS,2006), h.31 
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oleh Allah (s.w.t).80 Partai Keadilan Sejahtera juga 

menamakan dirinya partai dakwah yang berjiwa sosial, 

sehingga bila-bila dan dimana saja ia berada ia akan 

memberi nilai kebaikan kepada persekitaran sesuai dengan 

citra dakwah itu sendiri.  Ketika ia berpolitik, ia tidak 

melupakan dakwah dan ketika ia berdakwah iapun tidak 

menghilangkan aspek politik. Inilah mungkin kelebihan 

yang dimiliki oleh Partai Keadilan (PK) yang kemudian 

diteruskan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).81 

Satu visi baru yang telah ditetapkan oleh elit PKS 

pada Musyawarah Nasioal (Munas) 2006 dalam rangka 

menyambut pesta demokrasi ketiga pada tahun 2009 

dengan membuat syiar baru bagi visi perjuangan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu "Menjadi partai dakwah 

yang kukuh untuk melayani dan memimpin bangsa." 

Dengan inilah kemudian PKS akan mengarahkan partai 

sebagai partai dakwah yang memperjuangkan Islam 

sebagai penyelesaian dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, juga sebagai kekuatan transformatif dari nilai 

dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali 

umat dan bangsa di berbagai bidang. Sebuah kekuatan 

yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan 

berbagai kekuatan yang satu cita-cita dalam menegakkan 

nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil calamin dan juga 

 
80 Seperti yang tertulis dalama Akta Perlembagaan Partai, Bab I 

pasal 2, Sekretariat Jenderal DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPP-PKS, 2006, h. 12. 

81 Muqaddam Cholil, Sejarah perkembangan partai-partai Islam 

mulai  zaman Orde Baru sampai tahun 2001, h.275. 
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sebagai pemangkin bagi terwujudnya masyarakat madani 

di Indonesia. 82 

Adapun langkah nyata yang akan diambil oleh 

anggota partai untuk sampai kepada tujuan besar di atas, 

untuk memimpin dan melayani bangsa, antaranya:  

a. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan 

yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz al-taghyir 

dan pusat solusi.  

b. Membangun pandangan umum yang Islami dan iklim 

yang menyokong bagi penerapan ajaran Islam  sebagai 

pembawa rahmat.  

c. Membangun kesedaran politik masyarakat, melakukan 

pembelaan, pelayanan dan pemanfaatan hak-hak 

kewarganegaraannya.  

d. Menegakkan al-amr bi al-macruf wa a-nahy can al-munkar 

terbatasap kekuasaan secara konsisten dan 

berketerusan dalam bingkai hukum dan etika Islam.  

e. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, 

kerjasama dan perbaikan dengan berbagai unsur atau 

kalangan umat Islam demi terwujudnya al-ukhuwwah al-

Islamiyah dan wihdat al-ummah, dan dengan berbagai 

komponen bangsa lainnya untuk memperkukuh 

kebersamaan dalam mewujudkan agenda reformasi.  

f. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan 

keadilan dan menolak kezaliman khususnya terbatasap 

negeri-negeri muslim yang tertindas.83  

 
82 Sekjen DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: DPP PKS, 2006), h.15. 
83 DPP PKS, Visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera, http://pk-

sejahtera.org/organisasi.php?op=visi [11 Agustus 200]. 
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Kebesaran nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

tidak dapat dipisahkan dengan kehebatan para anggotanya 

dalam menyukseskan agenda partai sehingga dia sukses 

dalam perjalanan politiknya. Motivasi kuat mereka dalam 

menjayakan agenda partai sangat terkait dengan hakikat 

perjuangan partai yang senantiasa bernilai ibadah dan 

dakwah sehingga mereka tidak pernah merasa hampa dan 

sia-sia. Para pendukung partai datang dari berbagai 

kalangan, para ulama, cerdik pandai, mahasiswa, pekerja, 

dan masyarakat awam.  

 Mengenai aturan menjadi anggota Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) telah diatur dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga (Akta Perlembagaan Partai) 

pada Bab III, tentang keanggotaan: "Setiap warga negara 

Indonesia dapat menjadi anggota Partai sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang 

berlaku."84 

Sistem keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

bertahap mengikut aturan yang ada dalam mekanisme 

partai. Pasal 9 ayat (2): "Keanggotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Anggota Pendukung, 

Anggota Inti, Anggota Kehormatan. 

Terdorong dengan kecilnya dukungan pada 

pemilihan umum 1999, Partai Keadilan Sejahtera bekerja 

dengan sungguh-sungguh untuk memperluas jaringan dan 

menghilangkan anggapan salah bahwa PKS tertutup dan 

kurang bercampur dengan masyarakat. Keadaaan 

pemerintah pasca pemilihan umum tahun 1999 sehinggga 

 
84 Sekjen DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

Partai Keadilan Sejahtera, DPP PKS, Jakarta, 2006, h.13. 
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2003 yang tidak begitu baik, ekonomi, keamananan dan 

politik nasional semakin membimbangkan rakyat. Ketika 

partai-partai politik Islam dan partai penguasa sibuk 

berbagi kekuasaan, terbabit dengan tindakan penipuan, 

rasuah dan pertikaian dalaman partai, Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS)  dengan jumlah 188 orang anggotanya di 

DPRRI atau DPRD, justru mereka berjaya membangun 

citra yang baik dengan melakukan berbagai bentuk 

gerakan yang berpihak kepada rakyat. Antaranya; 

membongkar  kasus-kasus rasuah nasional maupun daerah 

yang mencengangkan berbagai pihak sekaligus menarik 

simpati dan memperkuat kepercayaan umum. Menolak 

segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dan menyakiti 

hati rakyat terutamanya rakyat miskin dengan menolak 

kenaikan-kenaikan gaji para pegawai tinggi pada masa di 

mana rakyat sedang dalam keadan susah.Terjun secara 

langsung untuk membantu mangsa-mangsa bencana alam, 

seperti di Jakarta, Jawa Barat, Aceh,  dan tempat-tempat 

lain.Membuka pusat-pusat perkhidmatan percuma bagi 

para pesakit di kampung-kampung dalam rangka 

menyihatkan masyarakat sekaligus bersilaturahmi, menjual 

keperluan keseharian dengan harga di bawah 

kepatutan.Menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh 

masyarakat yang mempunyai pendukung di masyarakat. 

           Kerja-kerja sosial yang penuh ikhlas tanpa 

mengharap balasan itu akhirnya membuahkan hasil. 

Beberapa bulan sebelum pemilihan umum diadakan, dari 

beberapa media masa dan elektronik membuat kajian dan 

soal selidik tentang partai manakah yang akan mendapat 

dukungan besar dalam pemilihan umum 2004. Hasil kajian 

dan penelitian mendapati bahwa Partai Keadilan Sejahtera 
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mendapat dukungan yang mengejut dan signifikan. Pada 

hari pemilihan, tanggal 7 Jun 1999 Partai Keadilan hanya 

mendapat undi sebanyak 1.436.565 atau 1,36% maka pada 

Pemilihan umum 5 April 2004, Partai Keadilan Sejahtera 

mendapat undi sebanyak 8.325.020 atau 7,34%. Seramai 45 

orang anggota duduk di kursi Parlemen dan lebih 1000 

anggota duduk di kursi Dewan Undangan Negeri. 

 Pada tanggal 7 Juni 1999 Partai Keadilan Sejahtera 

yang masih bernama Partai Keadilan pada masa itu ikut 

bertanding dalam pemilihan umum pertama reformasi. 

Hasil perhitungan undian menempatkan Partai Keadilan 

pada urutan ketujuh dengan total undi 1.436.565 (1, 36%). 

Berbagai macam analisa dan pandangan berkenaan dengan 

kecilnya dukungan yang didapat oleh partai ini 

dikemukakan, antaranya; mereka anggota PK agak 

tertutup dan kurang bergaul dengan masyarakat sehingga 

masyarakat belum begitu kenal dan yakin dengan 

perjuangan mereka apatah lagi partai ini membawa baju 

Islam. Walaupun begitu seramai 7 orang berjaya duduk di 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 21 

orang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I 

(DPRD I) dan 160 orang di Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPRD II) untuk seluruh seluruh Indonesia.  

Berikut gambaran capaian kursi Parlemen  Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum tahun 

1999 dan  2014. 

 
Partai 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009 2014 

Golkar 232 246 299 282 325 120 128 107 91 

PDI/P 29 24 40 56 11 153 109 95 109 

PPP 99 94 61 62 89 58 58 37 39 

PKB      51 52 27 47 
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PD       57 150 61 

PAN      34 52 43 49 

PBB      13 13 11 0 

PK/PKS      7 45 57 40 

Gerindr

a 

       26 73 

Nasdem        - 35 

 

Jika kita analisis jumlah perolehan partai-partai 

Islam dari dua pemilihan umum pada zaman reformasi 

(1999 dan 2004) dapat penulis simpulkan bahwa Partai 

Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

masih lagi memimpin perolehan kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI). Namun, 

jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi 

nampak banyak pengurangan terutamanya partai Golkar 

yang dulu menjadi senjata bekas presiden Soeharto. Dan 

bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pula, 

pemilihan umum 2004 adalah pelajaran berharga bagi 

mereka sekaligus satu evaluasi mengapa rakyat 

meninggalkan mereka. Fenomena yang menarik adalah  

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada pemilihan 

umum 1999 bernama Partai Keadilan (PK) dan mendapat 7 

kursi namun pada pemilihan umum 2004 ia mendapat 45 

kursi. Pertambahan jumlah kursi ini belum menyamai kursi 

Golkar dan PDIP namun begitu ia merupakan satu capaian 

yang sangat memuaskan.85  

 
85 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum 2004, 

telah berjaya memenangi pertandiangan di beberapa wilayah, 
antaranya: Jakarta, Bandung, Medan, Depok, Bekasi, Banda Aceh dan 
berada pada kedudukan  kedua atau ketiga di banyak tempat, 
http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn [11 Agustus 
2005]. 

http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn
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 Hasrat Partai Keadilan untuk terus berjuang dengan 

nama PK akahirnya terkandas setelah berbagai usaha 

untuk menolak undang-undang had minima kursi 

Parlemen (electoral threshold) yang menyatakan bahwa 

mana-mana partai yang tidak mendapat jumlah undi 2 % 

maka tidak boleh bertanding lagi pada pemilihan umum  

2004, kecuali  jika ia bergabung dengan partai lain 

membentuk satu partai, atau jika ia merubah namanya 

menjadi partai baru. Berdasarkan aturan inilah maka Partai 

Keadilan (PK) yang hanya mendapat undi 1, 36 % pada 

pemilihan umum 1999 akhirnya bercantum dengan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah diisytiharkan pada 

tanggal 20 April 2002 di Ibukota Jakarta sesuai dengan 

amanah Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan 

yang dilaksanakan di Wisma Haji, Bekasi, Jawa Barat  pada 

tanggal 17 April 2003 dimana satu rekomendasi disepakati 

supaya PK bergabung dengan PKS. Setelah melalui proses 

pendaftaran hukum secara rasminya PK mennggabungkan 

dirinya secara utuh dengan segala asset partai kepada 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 3 Julai 2003.86 

Beberapa anggota partai yang pernah mendapat 

mandat jabatan penting dalam Kabinet Kementerian di 

zaman reformasi antaranya: Dr. Nurmahmudi Ismail, 

mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada masa  

KH. Abdurahman Wahid, Dr. Hidayat Nurwahid, Ketua 

MPRRI (2004-2009), Dr. Anton Apriyantono, Menteri 

Pertanian (2004-2009), KH. Yusuf As'ary, Menteri 

Perumahan Rakyat (2004-2009), Dr. Adiyaksa Daud, 

 
86 DPP PKS, Sejarah pendirian parati, http://pk-

sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn [11 Agustus 2005]. 

http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn
http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=sejarah&mn
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Menteri Pemuda dan Olahraga (2004-2009), Ir. Suswono, 

M.Si Menteri Pertanian (2009-2014), Ir. Tifatul Sembiring, 

M.Si Menteri Komunikasi dan Informatika (2009-2014), Dr. 

Suharna Surapranata, M.Si Menteri Negara Riset dan 

Teknologi (2009-2014) walaupun ditengah perjalananya 

beliau diganti oleh SBY.87 Dan pada pilpres 2014 PKS 

mendukung capres-cawapres  Prabowo Subianto dan Hatta 

Rajasa yang kemudian kalah dalam pemilu. Dampak dari 

kekalahan itu, PKS mengambil sikap oposisi dan tidak 

masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-

Yusuf Kalla. 

 

BAB IV 

APLIKASI TAHALUF SIYASI PPP DAN PKS 

DI PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Landasan Konseptual PPP Dalam Tahaluf Siyasi 

Dalam merumuskan dan menjalankan bentuk 

kerjasama atau kesepakatan-kesepakatan politik (tahaluf 

siyasi) terutama dengan para kandidat yang akan maju 

dalam kontestasi pilkada  baik di pusat maupun daerah 

terutama ketika calon yang bukan dari internal partai maka 

PPP sebagai sebuah lembaga politik yang berasaskan Islam 

selalu menjadikan AD/ART partai sebagai acuan dengan 

bingkai kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan agama.   

Merujuk kepada visi Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) dinayatakan bahwa: “Berdasarkan sejarah 

perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah 

 
87 https://nusantaranews.wordpress.com/2009/10/21/inilah-

menteri-kabinet-indonesia-bersatu-ii-catatannya/ diakses tanggal 12 
Agustus 2017 
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“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 tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan 

keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai 

keislaman”.88  

Mencermati visi Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) tersebut diatas setidaknya ada beberapa point 

penting yang harus kita tegaskan terkait dengan cita-cita 

besar partai Islam tertua di negeri ini. Diantara titik tekan 

dari visi ini adalah bahwa PPP berkeinginan menjadikan 

masyarakat Indonesia yang bercirikan: 

1. Bertaqwa kepada Allah Swy sebagai manifestasi 

sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Menciptakan negara yang berkeadilan 

3. Rakyat hidup makmur dan sejahtera 

4. Masyarakat yang bermoral 

5. Kehidupan politik yang demokratis 

6. Tegaknya supremasi hukum 

7. Penghormatan keatas hak asasi manusia 

8. Menjunjung tinggi harkat martabat manusia 

dengan prinsip keadialan dan berlandaskan 

agama Islam.89 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan 

sementara bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

 
88http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html diakses tanggal 21 Juli 

2107  
89 Markas pusat PPP beralamatkan di Jalan Tebet Barat IX No.17, 

Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia Phone 021-298283823, Fax +62 21-

298283823, E-Mail admin@ppp.or.id 

http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html
tel:+6221-298283823
mailto:admin@ppp.or.id
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memiliki visi besar untuk menjadi agent perubahan bagi 

kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang hukum, 

politik, sosial dan budaya dengan mengedepankan nilai-

nilai agama dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan 

sesama didepan hukum dan peraturan yang ada.  

Lebih tegas lagi PPP menjelaskan dalam platform 

perjuangannya: “Di bidang agama, platform PPP 

menegaskan tentang;  

1. Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang 

Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip 

amar makruf nahi munkar. 

2. Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan 

moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan 

kenegaraan. 

3. Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang 

bersifat simbiotik, sinergis serta saling 

membutuhkan dan memelihara, yang berpegang 

pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan 

lokalitas keindonesiaan, dan 

Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar 

umat beragama. 

Lalu bagaimana dengan bidang politik yang menjadi 

pembahasan utama peneliti dalam kajian ini dan ditambah 

lagi dengan sempat ramainya dinamika internal partai 

terkait dengan beberapa kebijakan politik PPP termasuk 

status legal formal kepengurusan DPP yang sempat 

menjadi sorotan publik. Untuk menjawab pertanyaan ini, 

secara konseptual sudah ditegaskan dalam platform PPP 

bahwa: “PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek 

penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik 
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yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai 

kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, 

terwujudnya good and clean goverment, dan upaya 

mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 

Beberapa point penting yang bisa kita garis bawahi 

dari penjelasan platform diatas adalah bahwa PPP 

bertekad: 

1. Meningkatkan kualitas demokrasi dengan 

menguatkan kelembagaan negara, mekanisme 

dan budaya politik yang berakhlak mulia. 

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

3. Kebebasan berekspresi, berpendapat dan 

berorganisasi. 

4. Terwujudnya good and clean government 

5. Mempertahankan NKRI, Pancasila dan UUD 

NRI 1945. 

Platform ekonomi PPP mempertegas 

keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi 

kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan 

lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan 

negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai 

hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan 

BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan 

nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, 

badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya 

kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia. 

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi 

hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan 
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hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, 

kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, 

terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, 

penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta 

penguatan moralitas penegak hukum. 

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial 

yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi 

persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, 

mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya 

rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya 

marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama 

agama maupun modernitas dan pembangunan, 

mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber 

pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta 

mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang 

memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya 

dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan. 

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia 

Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan 

dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan 

yang baik. Program pembangunan kesejahteraan 

hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana 

dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, 

kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan 

sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan 

kesejahtaraan, yang darinya diharapkan lahir manusia 

Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing 

tinggi. 
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Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada 

upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan 

aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan 

perdamaian dunia dan menentang segala bentuk 

penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar 

manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, 

memelihara persahabatan antara negara Republik 

Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling 

menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya 

perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip 

keseimbangan. 

Misi PPP (Khidmat 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 faham-faham 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 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-feodalisme, faham-faham yang 

melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, 

diskriminasi, dan budaya kekerasan. 

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa 

aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan 
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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 

mika. 

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan 

mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan 

demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan 

prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan 

demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk 

otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta 

kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat. 

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai 

upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun 

thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP 

mencegah 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.90 

 

B. Landasan Konseptual PKS Dalam Tahaluf Siyasi 

Sama halnya dengan Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP), PKS pun menyelarsakan segala aktivitas politiknya 

sesuai dengan visi besar yang diusung oleh partai yang 

mendeklarasikan dirinya sebagai partai dakwah. Adapun 

 
90 http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html. diakses tanggal 23 

Agustus 2017 

http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp.html
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visi PKS adalah Menjadi partai dakwah yang kokoh dalam 

berkhidmat untuk Umat, Bangsa dan Negara." Sedangakn 

visi kebangsaan yang dicita-citakan Partai Keadilan 

Sejahtera adalah: "Terwujudnya Masyarakat madani yang 

adil, sejahtera, dan bermartabat."91  

Adapun misi diemban Partai Keadilan Sejahtera 

sebagaimana yang dinyatakan dalam AD/ART PKS adalah 

sebagai berikut:  

1. Mempelopori reformasi sistem politik, 

pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer 

untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. 

Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan 

yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap 

lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. 

Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang 

mempunyai kemampuan membangun solidaritas 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh 

dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang 

memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan 

intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan 

lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem 

rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, 

serta penataan jumlah pegawai negeri dan 

memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk 

membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan 

efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan 

membersihkan aparat penegaknya dari perilaku 

bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian 

 
91 Sekjen DPP PKS, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

Partai Keadilan Sejahtera, DPP PKS, Jakarta, 2006, h.13. 
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dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. 

Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali 

serta berorientasi pada semangat keadilan dan 

proporsionalitas melalui musyawarah dalam 

lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, 

provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap 

bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas 

kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip 

kesetaraan, saling menghormati, saling 

menguntungkan, dan penghormatan terhadap 

martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas 

dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang 

tertindas dalam merebut kemerdekaannya. 

2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi 

pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan 

seluruh rakyat melalui strategi pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, 

dan pembangunan berkelanjutan, yang 

dilaksanakan melalui langkah-langkah utama 

berupa pelipatgandaan produktifitas sektor 

pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan 

dayasaing industri nasional dgn pendalaman 

struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan 

pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber 

pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. 

Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) 

ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan 

atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal 

dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan 

tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk 

kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa 
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modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk 

menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh 

pelaku usaha. 

3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem 

pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif 

dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang 

berdaya saing tinggi serta guru yang professional 

dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua 

kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental 

spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah 

kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan 

negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran 

kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung 

pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan 

seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius 

sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter 

bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja 

kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. 

Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui 

pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi 

dan membantu proses pembangunan berkelanjutan. 

PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan 

merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan 

hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik 

dalam aspek politis maupun ekonomis, akan 

mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra 

pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk 

mencapai situasi saling menguntungkan. PK Sejahtera 

memandang partisipasi total masyarakat madani, 
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pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, 

yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah 

sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. 

Semua itu dilaksanakan dalam kerangk yang bersifat 

integral, global dan universal menuju keadilan dan 

kesejahteraan. 

Sektor swasta adalah operator pembangunan utama, 

sementara pemerintah mengambil peran regulasi. Berbagai 

kekurangan di antara kedua sektor itu ditutupi oleh peran 

sektor ketiga, kelompok masyarakat madani yang berbasis 

kompetensi. Ketiga komponen negara ini adalah actor 

pembangunan nasional yang mesti bekerjasama secara 

egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi. 

Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PK 

Sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara, untuk turut 

serta berperan aktif sebagai bagian dari penyelesaian 

masalah bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia 

yang adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang 

dicitakan PK Sejahtera, maka disusunlah Platform 

Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera sebagai arah dan 

pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen 

politik partai. Komitmen politik ini adalah konsepsi 

kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan PK 

Sejahtera. Dengan demikian menjadi jelas posisi Platform 

Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini dengan peran 

sektor pemerintah dalam pembangunan melalui berbagai 

regulasi yang digulirkannya. Platform ini terdiri dari tiga 

bidang besar, yakni politik, perekonomian dan sosial-

budaya yang saling terkait satu sama lain.92 

 
92 http://pks.id/content/visi-dan-misi 
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Dalam platform PKS dinyatakan bahwa 

"Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban 

tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, 

hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati 

pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan 

bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian 

genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan 

dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang 

merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), 

Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan 

Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam 

bingkai NKRI. 

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, 

baik secara struktural maupun kultural, sebagai bagian 

dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan 

obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah 

bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya PK 

Sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran 

Dasar PK Sejahtera. Masyarakat Madani sebagai warisan 

Sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir melalui 

perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw 

dengan bingkai Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui 

oleh para para pakar studi Islam dari kalangan Muslim 

atau Non-Muslim sebagai konstitusi tertua di dunia yang 

sangat modern dan menghadirkan fakta historis tentang 

pengelolaan negara berbasiskan pada prinsip hukum, 

moral, dan gotong-royong menjaga kedaulatan negara. 

Piagam itu juga menghormati pluralitas dan 

merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah 

Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah sekaligus. 



89 

 

Sebagai basis lain berdirinya Masyarakat Madani, 

Rasulullah telah menegaskan pentingnya melaksanakan 

nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, 

ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah Madinah 

sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu bisa 

disebut sebagai “Manifesto berdirinya Masyarakat 

Madani” yang antara lain menetapkan: prinsip 

memanusiakan manusia dan melibatkan mereka secara 

keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar 

belakangnya; ajakan untuk menyebarluaskan budaya 

hidup yang aman dan damai; mengokohkan sikap 

solidaritas sosial dan menguatkan semangat silaturrahim; 

serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan 

menguatkan kedekatan kepada Allah Swt. Aktualisasi 

nilai-nilai fundamental itu menjadi dasar kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara sangatlah positif, bahkan 

terbukti dalam sejarah Indonesia telah berhasil 

menggelorakan semangat umat Islam untuk terlibat aktif 

menghadirkan kebangkitan nasional dengan puncaknya 

Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan selanjutnya 

hadir gelombang Reformasi (1998). 

Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan 

karenanya umat pun dapat melaksanakan ajaran agama 

dan menghadirkan Syariah Islam yang Rahmatan Lil 

Alamin, sangat penting untuk merujuk pada faktor-faktor 

utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses 

menghadirkan Masyarakat Madani seperti yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan 

konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas 

baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi 

untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling 
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menghormati, saling menguatkan, gotongroyong dan 

bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan 

hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat 

yang dinamis dan bersemangat untuk ber-silaturrahim 

dan ber-ta’awun untuk mewujudkan Ukhuwwah 

Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah 

Basyariyyah, kemudian mengaktualisasikannya dalam 

konteks Keindonesiaan kontemporer dengan segala 

peluang dan tantangannya. Karenanya perjuangan 

Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan 

alternatif solusi yang lebih baik dan sikap adil dan 

bijaksana terhadap non-Muslim maupun yang berbeda 

latar organisasi politik dengan PK Sejahtera, serta 

mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan 

demokratis, agar hadirlah hasil perjuangan yang betul-

betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI dan 

hadirnya era Reformasi. 

PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah akan berjuang 

secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural 

maupun struktural, dengan memaksimalkan peran 

berpolitiknya demi terwujudnya Masyarakat Madani 

dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat 

realisasi target PK Sejahtera dari “partai kader” menjadi 

“partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat 

memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, 

yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, 

nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi 

politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri 

serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan 

profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat 

menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan 



91 

 

makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat 

merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan 

memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru 

untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang relijius, 

sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat. 

  Masyarakat madani merupakan model masyarakat 

berkeadilan, tatkala keragaman menjadi sumber dinamika 

bangsa. Para kritikus kreatif-konstruktif memenuhi 

parlemen, kaum profesional mengisi kabinet, dan orang-

orang bijak yang pemberani menjaga benteng peradilan. 

Para pengusaha menjadi berkah bagi negara dan rakyat, 

demikian pula para ulama, cendekiawan dan budayawan 

berdiri di garda depan peradaban bangsa. Prajurit dan 

perwira TNI dan Polri menjadi pengawal negara dan 

penjaga keamanan yang profesional, sebuah kekuatan 

yang menyebarkan rasa aman di hati rakyat tanpa harus 

kehilangan hak-hak politik yang wajar sebagai warga 

negara. Kalangan perempuan menjadi saudara kaum 

lelaki, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

sesuai dengan fitrahnya, dan bekerjasama secara setara 

bagi kemajuan bangsa. Kaum muda mempunyai peran 

strategis sebagai pelopor peradaban untuk perbaikan. 

Setiap kelompok mengembangkan budaya demokrasi 

produktif, berinteraksi secara positif dengan semangat 

kebersamaan dalam kerangka persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat 

yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat 

manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban 
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manusia dan buminya menjelma menjadi taman 

kehidupan yang tenteram dan damai. 93 

Begitulah nukilan visi, misi dan platform perjuangan 

kedua partai Islam ini baik PPP maupun PKS yang it abaca 

langsung dari buku suci mereka. Dan dari telaahan 

terhadap cita-cita perjuangan kedua partai ini secara 

konseptual semuanya terlihat on the track dan sejalan 

dengan nilai-nilai perjuangan politik Islam (siyasah 

syar'iyyah) yang dicita-citakan oleh founding fathers 

bangsa dimana kesejahteraan menjadi cita-cita utama 

bangsa dengan segala warna dan aturan yang ada dalam 

kehidupan kebangsaan kita. 

C. Dinamika Koalisi PPP dan PKS di Lampung 

Sebagai partai yang memiliki kekuatan di dewan 

baik di setiap daerah maupun di provinsi Lampung sudah 

sepantasnya jika kedua partai ini juga ikut secara aktif 

dalam setiap kontestasi pemilihan kepala darerah (pilkada) 

yang ada di provinsi Lampung tak terkecuali pada pilkada 

serentak baik tahun 2016, 2017 dan 2018 teruta pilgub 

Lampung pada tahun akan datang.  

Berikut ini penulis nukilkan komposisi anggota 

dewan dari setiap partai hasil pemilu legislatif tahun 2014 

agar bisa terlihat posisi kedua partai baik PPP dan PKS. 

Provinsi Lampung terbagi dalam beberapa Daerah 

Pemilihan (Dapil) dan pada setiap dapil masing-masing 

partai mendapat kursi yang beragama. 

 

NO NAMA PARTAI JUMLAH KURSI 

 
93 Tim Ahli DPP PKS, Menyelamatkan bangsa, platform kebijakan 

Partai Keadilan Sejahtera. (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2004), h.1-25 
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1 PDIP 17 

2 GOLKAR 10 

3 GERINDRA  10 

4 DEMOKRAT 8 

5 PKS 8 

6 PAN  8 

7 PKB 7 

8 NASDEM 7 

9 HANURA 2 

10 PPP 2 

   

 

Pemberitaan media lokal baik cetak maupun online 

terus mengabarkan berbagaimacam  perkembangan 

terbaru seputar pilkada serentak di Lampung yang akan 

dijadwalkan pada tahun depan. Manuver-manuver politik 

terus dilakukan oleh bakal calon yang ingin mendapat 

dukungan baik dari partainya sendiri maupun partai lain 

guna mencukupkan jumlah prosentase kursi sekaligus 

untuk mempersempit ruang gerak lawan agar peluang  

calon tertentu makin sulit. 

 Sampai saat ini ada beberapa nama yang muncul 

dalam bursa bakal calon gubernur pada pilgub Lampung 

yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018. Diantara 

nama yang sudah menampakkan diri dan mengaku sudah 

mendapat dukungan dari parpol tertentu adalah: 

pertaman, Muhammad Ridho Ficardo (incumbent) 

didukung oleh Demokrat, PPP. Kedua, Drs. Herman HN 

(Walikota Bandar Lampung) didukung oleh PDIP dan Dr. 

H. Ir. Mustafa, M.H (Bupati Lampung Tengah) didukung 
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oleh Nasedem, PKS dan Hanura). Dan yang terakhir Ir. H. 

Arinal Djunaidi (Ketua DPW Golkar Lampung) yang 

didukung oleh Golkar, PAN, Gerindra dll.  

Tahapan pilkada serentak tahun 2018 terus bergulir 

seiring dengan berbagai macam persiapan yang dilakukan 

oleh penyelenggara dan juga berbagai macam dinamika 

yang terjadi di internal partai politik di Lampung terkait 

prihal dukungan politik. Belum ada yang final dan tuntas, 

semua masih bisa berubah sesuai dengan suhu dan pelaku 

politik yang terus bermain. PDIP sampai saat ini (30 

November 2017) belum juga menetapkan bacagub-

bacawagubnya, demikiran juga Golkar dan Demokrat, 

semua terus bergulir dan bisa berubah kapan saja sejalan 

dengan waktu yang terus bergerak.  

Lalu bagaimana dengan nasib kedua partai Islam 

yang menjadi objek kajian peneliti yaitu Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Lampung hal hal membangun konsep tahaluf siyasi 

dengan para kandidat yang ada?  

Pada tahapan pencalonan sampai saat ini, baik 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan 

Sejahtera provinsi Lampung sudah menentukan sikap dan 

dukungan politiknya, bahkan PKS sudah dari jauh hari 

menentukan sikap dan dukungannya sebelum ada partai 

lain yang mendeklarasikan dukungannya. Bagi PKS pada 

pilgub Lampung tahun depan, sebagai partai tengah sudah 

sangat tepat meningat ia merupakan partai kader militan 

dan memiliki kursi provinsi sebanyak 8 kursi DPRD. Atas 

dasar inilah PKS mengeluarkan dukungan politiknya 

kepada Ir. H. Mustafa, M.H melalui  SK Rekomendasi 

Nomor 22/SKEP/DPP-PKS/1438 tanggal 16 Juni 2017 
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yang ditandatangani Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman 

dan Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal.94 Keputusan 

tersebut telah keluar pada 16 Juli lalu, namun tidak 

dipublikasikan segera karena harus disampaikan dulu ke 

pihak internal," kata Ketua DPP PKS Wilda Sumbagsel 

Gufron Aziz Fuadi saat menggelar konferensi pers di 

kantor DPW PKS Lampung, Ketua DPW PKS Lampung 

Ahmad Mufti Salim menambahkan untuk posisi calon 

wakil gubernur, hingga kini pihaknya belum memutuskan 

karena akan dibahas terlebih dulu bersama partai koalisi 

lainnya. “Wakil belum ditentukan. Kita akan bahas 

bersama beliau (Mustafa) dan partai koalisi. Masih ada 

waktu untuk kami melakukan komunikasi politik dengan 

berbagai pihak.95  

Apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung  

memiliki agenda kesepakatan bersama (MoU) ketika 

membangun koalisi  dengan partai pengusung dan bakal 

calon? Dari beberapa kisah pilkada langsung yang pernah 

dilakukan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi 

Lampung dan penelusuran  informasi yang didapat oleh 

peneliti dari pengurus harian yang ada di kantor wilayah 

PKS Lampung didapat beberapa sample nota kesepakatan 

yang pernah dibuat oleh calon dengan PKS sebagai bentuk 

komitmen politik sekaligus langkah strategis 

memenangkan calon dan dakwah yang diusung oleh PKS 

selama ini. Contoh nota kesepahaman seperti ini  selalu 

dibangun dan dikomunikasikan oleh PKS dengan calon 

 
94 http://pks.id/content/pks-lampung-umumkan-dukung-mustafa-

maju-pilgub-2018. diakses tanggal 26 Agustus 2017. 
95 PKSTV- (Pilkada 2018), Penjelasan dukungan  PKS Lampung 

kepada Mustafa. Tayangan ini bisa diakses di Youtube. 

http://pks.id/content/pks-lampung-umumkan-dukung-mustafa-maju-pilgub-2018
http://pks.id/content/pks-lampung-umumkan-dukung-mustafa-maju-pilgub-2018
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yang akan maju pada kontestasi Pilkada di berbagai daerah 

di provinsi Lampung baik kota maupun kabupaten.  

Dan terakhir, hasil wawancara dan pencaian data 

didapati bahwa baik PPP maupun PKS dalam membangun 

tahaluf siyasi sudah mengamalkan konsep kerjasama yang 

jelas dan bernilai normatif dan berdampak sosial dengan 

mengedepankan kepentingan umum dan masyarakat.  

Berikut ini cuplikan nota kesepahaman yang pernah 

ditanda tangani oleh PKS dengan calon yang pernah 

diusung/didukung PKS pada pilkada di kabupaten kota 

yang ada di provinsi Lampung. Dan sebagai tambahan 

informasi, ada beberapa bupati/walikota yang menang 

dan PKS termasuk pendukung utamanya seperti, 

Pringsewu, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Lampung 

Selatan, Pesawaran dan Kota Bandar Lampung untuk 

priode kedua.  

"nota kesepahamancalon bupati ……………….. dengan 

dewan pengurus wilayah partai keadilan sejahtera 

lampung. pada pasal 4 nota kesepahaman yang penulis 

papatkan dari pengurus PKS Lampung dinyatakan:  

Pasal 4 Komitmen Calon Bupati: 

A. Power Sharing 

1. Pengangkatan pejabat di pemerintahan 

daerah dan pejabat BUMD, serta pejabat pada 

lembaga lainnya yang menjadi kewenangan 

Bupati dilakukan berdasarkan prinsip 

profesionalitas, moralitas, dan 

pengembangan karir. 

2. Melibatkan dan/atau mendengar pendapat 

PKS melalui DPD PKS dalam musyawarah 

penentuan pejabat yang dimaksud diatas 
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3. Calon pejabat yang diusulkan PKS melalui 

DPD PKS  diharapkan menjadi/mendapat 

prioritas perhatian. 

B.   Kepartaian 

1. Bersedia membesarkan PKS sehingga mampu 

meraih 1 (satu) kursi per Daerah Pemilihan 

(DP) di Kabupaten  

2. Menjaga moralitas diri dan keluarga sesuai 

dengan nilai-nilai lslam 

3. Mendukung secara moral dan material 

program dan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh PKS dan/atau melalui PKS. 

4. Mendukung perjuangan dakwah dan politik 

PKS di daerah.  

C.   Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih dan 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

1. Memprogramkan pembinaan mental dan 

spiritual aparat di lingkungan pemerintah 

daerah.  

2. Memberikan perhatian dan komitmen dalam 

hal pembinaan mental dan spiritual 

masyarakat.  

3. Memberikan pelayanan publik yang prima 

bagi masyarakat miskin dan lemah, dalam 

bentuk pendidikan, kesehatan, dan layanan 

publik lainnya. 

4. Berani memberi sanksi kepada aparat di 

lingkungan pemerintah daerah yang 

melakukan tindakan amoral, indisipliner dan 

melanggar peraturan hukum yang berlaku 

D.   Operasional Pemenangan Pilkada 
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1. Bersinergi dengan PKS dalam kegiatan-

kegiatan operasional pemenangan pilkada 

2. Bersedia mendanai biaya operasional 

pemenangan pilkada yang diprogram oleh 

Partai Keadilan Sejahtera 

Pada Pasal 5 dinyatakan dengan tegas sanksi yang 

akan dijatuhkan apabila clon yang diusung oleh PKS tidak 

mampu dan melanggar kesepakatan dinyatakan: "Apabila 

salah satu atau kedua pihak yang bersepakat melanggar 

pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini, maka Nota 

Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya."96 

 

 

 

 
96 Contoh nota kesepakatan yang peneliti dapatkan dalam penelitian 

ini merupakan hasil wawancara dan kunjungan ke kantor DPW Provinsi 

Lampung 


