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BAB III 

PARTAI BULAN BINTANG DI PROVINSI LAMPUNG 

 

 

 

A. Latar Belakang Berdirinya Partai Bulan Bintang  

Munculnya partai politik berbasis agama tidak lepas dari adanya 

kesempatan yang luas setelah keruntuhan pemerintahan Orde Baru, adanya 

sumber daya yang memadai, dan motivasi untuk memengaruhi proses-proses 

politik berdasarkan agama-agama tertentu. Meskipun demikian, kemunculannya 

tidak bisa semata-mata dipahami sebagai akibat dari runtuhnya pemerintahan 

otoriter dan menguatnya proses demokratisasi. Kalaupun yang terakhir ini 

memiliki peran, lebih sebagai faktor hantaran yang memungkinkan adanya 

percepatan bagi lahirnya kembali politik aliran berbasis agama.1  

Kehadiran Partai Bulan Bintang memang telah dipersiapkan jauh 

sebelum euphoria reformasi menghinggapi semua masyarakat, khususnya 

masyarakat partisan. Embrio kebangkitan kekuatan politik Islam ini bermula dari 

Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang dirintis oleh beberapa tokoh  Islam, 

diantaranya DR. H. M. Natsir, KH. Masykur dan Prof. Dr. H. M. Rasyidi. Forum 

ini sendiri dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1989 untuk menyongsong datangnya 

tahun baru Islam, 1 Muharram 1411 H, yang bertepatan pula dengan hari 

                                                           
1 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Pasca-Orde Baru, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2,Tahun 2010) Hal 313. 
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kemerdekaan republik, 17 Agustus 1989. Kehadiran forum ini tidak terlepas dari 

keprihatinan tokoh-tokoh di atas terhadap gerakan tanshiriyah di tanah air 

sepanjang kekuasaan Orde Baru. Selang berapa lama, kehadiran forum ini 

diperkukuh sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan akidah Islamiyah 

pada tanggal 11 Desember 1993. Banyak pemimpin Islam bergabung di 

antaranya terdapat nama Dr. Anwar Harjono, Rajab Ranggasoli, Prof. Dr. Ismail 

Suny, H. Nuddin Lubis, dan lainlain. Bergabungnya banyak pemimpin Islam ini 

membuat forum tersebut perlu melakukan reorganisasi. Reorganisasi ini 

dilakukan secara marathon sejak tanggal 8 Oktober 1994 hingga tanggal 18 

Februari 1995 oleh panitia lima yang beranggotakan Dr. Anwar Harjono, KH. 

Achmad Syaichu, Dr. Bustaman, SH., Ir. A.M Luthfi dan Geys Ammar, SH. 

Panitia ini berhasil menghimpun kurang lebih 39 eksponen ormas Islam, yang 

organisasinya sendiri secara historis dikenal sebagai pendukung fanatik partai 

politik Islam Masyumi.2  

Sebulan sekali forum ini dibuka untuk membicarakan situasi politik 

tanah air, khususnya yang berkaitan dengan umat Islam. Pertemuan-pertemuan 

yang diselenggarakan oleh forum ini terdapat lontaran yang menginginkan agar 

forum ini dijadikan sebagai cikal bakal partai politik Islam apabila situasi politik 

di tanah air memungkinkan untuk itu. Sejalan dengan keinginan itu maka pada 

pertemuan forum ini di kediaman Dr. Anwar Harjono pada tanggal 12 Mei 1998 

diproklamirkan pembentukan Badan Koordinasi Ummat Islam (BKUI). 

                                                           
2 Hairus Salim HS (eds), Tujuh Mesin Pendulang Suara, (Yogyakarta: LKiS dan CH-

PPS, Tahun 1999) Hal 56. 
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Keanggotaan BKUI bukan lagi bersifat perorangan melainkan kelembagaan. Di 

antara yang termasuk dalam keanggotaan BKUI ini terdapat ICMI, KISDI, 

PERSIS, PERTI, Al-Irsyad, dan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya, 

keanggotaan BKUI bertambah hingga mencapai 40 lembaga. Di antara yang baru 

itu terdapat HMI, PII, PPMI, BAKOMUBIN, dan lain-lain. 3 

Musyawarah Nasional I BKUI yang berlangsung di Marabahan, Barito 

Kuala, Kalimantan Selatan, pada  4 Juni 1998, lontaran untuk mendirikan partai 

Islam yang baru kembali menguat. Namun terjadi pro-kontra antara yang setuju 

dengan yang tidak, akhirnya disepakati bahwa BKUI tidak akan menjadi partai 

politik. Lanjutan Munas I di Kramat Raya 45, 10  Juni 1998, disepakati sebuah 

badan yang disebut Badan Pekerja BKUI yang terdiri dari sebelas organisasi 

dakwah dan ormas Islam. Sejak Munas I itulah, persiapan kearah pembentukan 

partai Islam semakin intensif dilakukan oleh “Tim Partai” yang diketuai oleh 

Mohammad Solaiman. Adapun BKUI sendiri, dalam kaitan pendirian partai ini, 

hanyalah sebagai fasilitator sehingga hubungannya dengan ormas Islam yang 

lain tetap terjaga dan terpelihara.4  

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, Tim Partai atau Komisi 

Politik BKUI  menyepakati masalah prinsip yang hendak dituangkan dalam 

Anggaran Dasar, yaitu nama Partai Bulan Bintang. Kesepakatan ini langsung 

diikuti dengan penandatanganan ikrar berdirinya Partai Bulan Bintang pada 

tanggal 17 Juli 1998. Pada rapat yang diselenggarakan di kediaman Dr. Anwar 

                                                           
3 Ibid 
4 Ibid, Hal 57. 
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Harjono, 23 Juli 1998, Tim Partai menyepakati Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra 

sebagai pemimpin partai. Pada tanggal 26 Juli 1998, dengan mengambil tempat 

di halaman Masjid Agung Al-Azhar, partai tersebut di deklarasikan. Dengan 

demikian, resmilah sudah sebuah partai Islam berdiri dengan nama mentereng, 

Partai Bulan Bintang.5  

B. Asas dan Tujuan PBB 

Warga PBB meyakini bahwa Islam adalah agama dan sekaligus jalan 

kehidupan. Islam di pandang sebagai agama rahmatan lil-alamin yang bersifat 

universal. PBB akan menggunakan prinsip-prinsip universal itu sebagai rujukan 

dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menelikung masyarakat dan 

bangsa, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, praktik 

penyalahgunaan kekuasaan, kepentingan antara hubungan pusat dan daerah, 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tindak kekerasan dan lain-lain. Karena 

itu, bagi PBB yang paling mendasar adalah bagaimana agar prinsip, jiwa, 

semangat Islam hadir dalam setiap gerak langkah partai.6  

PBB memandang perlu untuk mencantumkan Islam sebagai asas dan 

akidah partai.7 Berasas dan berakidah Islam menurut penafsiran PBB berarti 

bahwa warga partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Islam sebagai 

agama Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana 

                                                           
5 Ibid, Hal 58. 
6 Yusril Ihza Mahendra, “Dengan Prinsip Ummatan Wasatan Kita Perjuangkan 

Sistem, Bukan Orang, “dalam Sahar L. Hassan et al, Memilih Partai Islam: Visi, Misi, 

Persepsi, (Jakarta: Gema Insani, Tahun 1998) Hal 22. 
7 Anggaran Dasar PBB Bab II Pasal 3, dikutip dari Dokumen Hasil Muktamar IV 

Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
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gelap gulita menuju suasana terang benderang. Setiap ucapan, pemikiran dan 

tindakan warga partai senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam universal 

yang melampaui ruang dan waktu. Bagi warga Bulan Bintang, ajaran Islam 

merupakan sumber inspirasi, motivasi dan hukum dalam duniawi. Ajaran Islam 

yang bersifat universal itu meliputi pokok-pokok akidah, syariat dan akhlak serta 

berbagai bidang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia, baik di 

dunia maupun di akhirat.  

Warga Bulan Bintang meyakini bahwa pokok-pokok akidah telah 

dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an dan Sunnah, begitu pula yang 

berhubungan dengan peribadatan. Sedangkan di bidang muamalah, al-Qur’an 

dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan sedikit uraian, 

sehingga merupakan bidang yang luas untuk melakukan ijtihad bagi pemecahan 

masalah-masalah baru yang dapat timbul setiap saat dengan selalu 

memperhatikan keadaan tempat dan zaman. Partai secara leluasa dapat menggali 

berbagai warisan pemikiran yang berkembang sepanjang sejarah umat manusia 

dengan menimbang baik buruknya. Tradisi Islam mengakui dua jenis kitab 

Allah. Pertama, adalah mushaf yang merupakan wahyu yang disampaikan 

kepada Nabi Muhammad SAW, kedua adalah “alam terbentang jadi guru” 

berupa hukum-hukum alam, kehidupan dan kemasyarakatan dari sunnah-Nya 

yang tidak berubah. Warga Bulan Bintang bersifat positif terhadap jenis tradisi 

yang kedua sepanjang tidak bertentangan dengan wahyu langsung dari Allah.8  

                                                           
8 Ibid 
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Sedangkan berakidah Islam bermakna bahwa setiap anggota partai 

dengan sungguh-sungguh meyakini keesaan Allah sebagai Tuhan satu-satu-Nya 

yang patut dan wajib disembah, diagungkan, ditaati dan diperhatikan perintah 

dan larangan-Nya. Dengan kalimat la ilaha illallah, partai berkeyakinan bahwa 

dalam seluruh alam ini, hanya Allah semata yang tidak berubah. Tidak ada 

pengkultusan kepada selain Allah, dan perubahan harus mengikuti jalan-Nya, 

yang berarti jalan keluhuran, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan seluruh umat 

manusia.  

Umat manusia dipandang sebagai khalifah atau pewaris Allah di muka 

bumi dalam menjalankan iradah-Nya. Karenanya manusia bertanggung jawab 

kepada Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks berbangsa dan 

bernegara, warga Bulan Bintang harus menjunjung tinggi kebenaran, keadilan 

dan kejujuran serta memperjuangkan tegaknya tatanan masyarakat yang 

berdasarkan iman dan takwa di bawah naungan hukum dan konstitusi. Nilai-nilai 

dan prinsip yang diajarkan Islam terus diupayakan untuk mengisi kehidupan 

bernegara itu. Dalam hal ini, PBB berpendapat bahwa Dasar Negara Republik 

Indonesia (Pancasila) selaras dengan nilai-nilai dan prinsipprinsip Islam 

universal.  

Adapun tujuan PBB dibagi menjadi  dua jenis, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus.9 Tujuan umum didirikannya partai ini adalah terwujudnya cita-

cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 

                                                           
9 Anggaran Dasar PBB Bab II Pasal 4, dikutip dari Dokumen Hasil Muktamar IV 

Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
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1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati 

kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

prinsip-prinsip ajaran Islam. Sedangkan Tujuan khusus didirikannya Partai ini 

adalah tegaknya syariat Islam dalam setiap individudan keluarga, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  

C. Basis Sosial 

Keanggotaan PBB terdiri atas enam macam: anggota biasa, anggota 

kader, anggota teras, anggota kehormatan, anggota istimewa, dan anggota 

khusus partai yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). PBB memberi 

kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah berumur 17 

(tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah, pandai membaca dan menulis 

serta menyetujui AD partai untuk menjadi anggota. Seseorang yang berminat 

menjadi anggota diwajibkan memenuhi persyaratan administratif dan membayar 

uang pangkal. Keanggotaan seseorang yang telah memenuhi persyaratan 

kemudian disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.10  

Seorang anggota yang diberi hak bicara dan hak suara dapat berhenti 

menjadi anggota karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas 

permintaannya sendiri, sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang 

telah ditentukan AD/ART Partai, diberhentikan oleh partai karena melakukan 

suatu pelanggaran, dan telah menjadi anggota atau pengurus partai politik lain.11 

                                                           
10 Anggaran Rumah Tangga PBB Bab I Pasal 1, dikutip dari Dokumen Hasil 

Muktamar IV Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
11 Anggaran Rumah Tangga PBB Bab I Pasal 4, dikutip dari Dokumen Hasil 

Muktamar IV Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
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Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan diajukan atau 

dimohonkan oleh pimpinan partai tingkat cabang kepada Badan Kehormatan 

Cabang untuk diputuskan. Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari 

kepengurusan atau keanggotaan, pengurus atau anggota mempunyai hak 

melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan yang berwenang 

menerima, memeriksa dan mengadilinya. Apabila anggota yang diberikan sanksi 

pemberhentian dari keanggotaan tidak menerima, yang bersangkutan dapat 

mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah, dan apabila 

yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan Kehormatan Wilayah 

dapat mengajukan upaya kasasi kepada Badan Kehormatan Pusat. Keputusan 

Badan Kehormatan atas upaya kasasi bersifat final dan mengikat, serta wajib 

dilaksanakan oleh pimpinan partai.12  

Dengan keanggotaan tersebut, PBB mengisyaratkan tidak menutup pintu 

bagi orang-orang non-Muslim untuk bergabung, sekalipun notabene ia 

merupakan partai Islam. Namun pada saat yang sama, sebenarnya PBB menutup 

pintu bagi masuknya orang-orang yang beragama selain Islam, yang 

menyebabkan partai ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai partai terbuka. 

Keharusan menyetujui AD partai bagi siapapun yang berminat menjadi anggota 

adalah penghalangnya. Sebagaimana yang tercantum dalam AD nya, partai ini 

berasas dan berakidah Islam. Tentu saja poin ini membuat orang-orang non-

Muslim berpikir lebih jauh, kalau tidak malah menolak untuk bergabung dengan 

                                                           
12 Anggaran Rumah Tangga PBB Bab I Pasal 6, dikutip dari Dokumen Hasil 

Muktamar IV Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
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PBB. Karena ketika ia terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai, yang mengemuka 

dalam dinamika partai adalah warnawarna Islam, sedangkan akidah yang ia 

yakini harus terpinggirkan dari politik partai. Indikasi kedua yang bisa 

menggugurkan identitas PBB sebagai partai terbuka seperti seringkali 

disuarakan oleh ketua umumnya adalah absennya pemuka atau orang-orang non-

Muslim di kepemimpinan partai.13  

Dari dua catatan di atas, dapat kita telusuri lebih lanjut basis sosial PBB. 

Pertama sekali yang mesti digarisbawahi adalah PBB tidak mungkin 

memperoleh dukungan dari kalangan non-Muslim, meskipun menegaskan diri 

sebagai partai terbuka. Satu-satunya basisi sosial PBB adalah umat Islam sendiri. 

Namun PBB harus menerima kenyataan bahwa lahan suara yang bisa digali dari 

umat Islam menyempit dengan maraknya partai-partai Islam di masa pasca-

Soeharto. Umat Islam secara kasar dapat dipilah ke dalam dua kutub besar, 

Muhammadiyah dan NU. Pada masa sekarang kebanyakan aspirasi politik NU 

disalurkan melalui “partai formal” mereka yakni PKB. Mereka yang tak puas 

dengan keberadaan PKB dapat memilih partai nahdliyyin yang lain semisal 

PNU, PKU, dan Partai SUNI. Sementara orang-orang NU yang telah menikmati 

keuntungan politik di PPP akan tetap di partai ini, tidak beranjak ke partai 

nahdliyyin yang telah didirikan. Sedangkan warga Muhammadiyah yang 

terpecah secara politik, sebagian suaranya dihibahkan kepada PAN, PPP, dan 

                                                           
13 Ibid 
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sedikit ke Golkar. Sebagian lagi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak tumbuh 

menjadi pemilh mengambang.14  

Dari lahan inilah PBB memiliki peluang menarik dukungan. Peluang ini 

semakin lebar mengingat sebagian pemuka-pemuka Muhammadiyah juga 

menjadi penanda tangan deklarasi PBB. Di samping itu, basis sosial PBB muncul 

dari orda dan ormas Islam yang tidak berafiliasi baik dengan Muhammadiyah 

dan NU. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah beberapa ormas Islam yang 

tergabung dalam BKUI dan mendukungnya untuk memfasilitasi kelahiran PBB. 

Mereka menyebut dirinya dengan keluarga Bulan Bintang, merupakan 

pendukung nyata dan paling besar bagi PBB. Penggunaan simbol bulan bintang 

oleh partai ini dimaksudkan untuk menunjukkan kesinambungan historis dengan 

perjuangan politik umat Islam di waktu lalu, terutama dengan Partai Politik Islam 

Masyumi. Di satu sisi, hal ini mengindikasikan kedekatan psikologis di antara 

kedua partai yang berbeda zaman itu. Di sisi lain, dan tampaknya yang lebih 

penting adalah pernyataan secara tak langsung dari PBB kepada masyarakat 

bahwa sejatinya partai inilah yang paling pantas dan memadai bagi warga 

Masyumi dan penerusnya untuk dijadikan wadah yang menampung dan 

memperjuangkan aspirasinya.  

Meskipun demikian, eforia politik yang melanda rakyat Indonesia di 

masa pasca-Soeharto menghinggapi pula komunitas Masyumi. Eforia ini di 

ungkapkan lewat membangun parpol baru yang dinyatakan baik secara eksplisit 

                                                           
14 Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto, (Jakarta: LP3ES, Tahun 

2003) Hal 71. 
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maupun implisit memiliki ikatan historis dengan Partai Politik Islam Masyumi 

yang lahir di awal November 1945 itu. Yang secara terang-terangan mengaku 

sebagai “anak” Masyumi ini adalah Partai Politik Islam Indonesia Masyumi di 

bawah pimpinan Abdullah Hehamahua dan Partai Masyumi Baru di bawah 

pimpinan Ridwan Saidi. Sedangkan PBB yang banyak didukung oleh tokoh-

tokoh tua Masyumi, dan Partai umat Islam (PUI) yang didirikan dan diketuai 

oleh Prof. Dr. Deliar Noer adalah dua partai yang walaupun tidak memakai nama 

Masyumi sebagai identitas partai, namun di dalam relung kedua partai ini 

mengalir deras roh Masyumi.15  

Dengan terbelahnya warga Masyumi menjadi beberapa parpol Islam 

tertentu, maka PBB tidak dapat memonopoli penggarapan ladang basis sosial 

terluas, di mana ia seharusnya menggali dukungan secara maksimal. PBB harus 

bersedia berbagi lahan dukungan dengan “anak-anak” Masyumi yang lain. Tentu 

saja hal ini merupakan tantangan politik yang tidak ringan bagi PBB, sehingga 

dituntut adanya pengelolaan dan komunikasi yang mendukung baik secara 

internal sesama pengurus partai dan eksternal partai dan basis sosialnya.  

D. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi DPP PPB terdiri atas Majelis Syura, Pimpinan Pusat, 

dan Badan Kehormatan Pusat. DPW terdiri atas Majelis Pertimbangan Wilayah, 

Pimpinan Wilayah, dan Badan Kehormatan Wilayah. Sedangkan DPC terdiri 

atas Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang, dan Badan Kehormatan 

                                                           
15 Ibid, Hal 72. 
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Cabang.16 Struktur Organisasi PBB dibagi menjadi beberapa tingkat. Pada 

tingkat nasional ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sedangkan ditingkat Provinsi 

atau Daerah Tingkat I ada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Dewan Pimpinan 

Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), Dewan Pimpinan 

Ranting (DPRt), masing-masing menduduki kepemimpinan di tingkat 

Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II, kepemimpinan di tingkat kecamatan, 

dan kepemimpinan di tingkat kelurahan.17  

Susunan DPP terdiri atas Pimpinan Harian yaitu: ketua umum, sekurang-

kurangnya seorang wakil ketua umum, beberapa orang ketua yang bertugas 

mengkoordinasikan beberapa departemen, seorang sekretaris jenderal, beberapa 

orang wakil sekretaris jenderal, seorang bendahara umum, beberapa orang 

bendahara, beberapa orang ketua departemen. Serta ketua umum Pimpinan Pusat 

yang dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar yang menduduki jabatan minimal 5 

(lima) tahun dan tidak boleh menjabat maksimal dua periode.18  

Pimpinan Pusat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 

didampingi oleh Majelis Syuro yang berkewajiban memberikan fatwa dan atau 

pertimbangan, terutama kebijakan partai yang menyangkut masalah syar’i baik 

diminta maupun tidak. Anggotanya mencakup tokoh senior, cendekiawan dan 

ulama yang jelas integritasnya. Untuk melancarkan tugas Majelis Syuro, seluruh 

pekerjaan kesekretariatan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Partai. 

                                                           
16 Anggaran Dasar PBB Bab VI Pasal 4, dikutip dari Dokumen Hasil Muktamar IV 

Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
17 Anggaran Dasar PBB Bab VI Pasal 13, dikutip dari Dokumen Hasil Muktamar IV 

Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
18 Anggaran Rumah Tangga PBB Bab III Pasal 10, dikutip dari Dokumen Hasil 

Muktamar IV Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
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Keberadaan Majelis Syuro dalam struktur organisasi PBB ini menegaskan ikatan 

historis antara warga Bulan Bintang saat ini dengan para pendahulunya yang 

terkumpul dalam Politik Islam Masyumi.  

E. Kepemimpinan Partai 

Seperti yang dijelaskan di awal bahwa kelahiran PBB dibidani oleh 

BKUI yang menghimpun banyak organisasi dakwah (orda) dan ormas Islam. 

Piagam deklarasi PBB sendiri ditandatangani oleh 70 orang pendiri yang 

penandatangannya berlangsung menurut dua tahap. Tahap pertama tercatat tanda 

tangan 38 orang pendiri, diikuti oleh 32 orang lagi pada tahap kedua. PBB 

memang didirikan secara perorangan, namun kehadirannya didukung oleh 22 

orda (organisasi dakwah) dan ormas Islam yang tergabung dalam BKUI yang 

tokoh-tokohnya ikut terlibat dalam menggodok kelahiran partai dan atau ikut 

menandatangani deklarasi partai. Kehadiran sejumlah organisasi tersebut dalam 

PBB memang tidak dapat dipisahkan dari keinginan tokoh-tokoh partai yang 

mengharapkan partainya menjadi wadah bersatunya seluruh elemen umat Islam 

Indonesia, sebagaimana hal ini pernah dipraktikkan oleh Masyumi di masa lalu.  

PBB akan menerima kelompok Islam manapun untuk bergabung 

dengannya tanpa mempermasalahkan corak keislaman tiap-tiap unsur yang bisa 

beragam. Dalam partai dengan karakter semacam ini, yang tidak dapat dielakkan 

lagi adalah munculnya kemajemukan yang pada giliranya menimbulkan 

bermacam-macam kelompok dengan kepentingan yang beragam. Langkah awal  

dari upaya menghargai kemajemukan sekaligus untuk meredam 

meruyaknya konflik dalam tubuh partai, dilakukan lewat memasukkan wakil-
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wakil dari organisasi pendukung partai ke dalam kepengurusan PBB. Langkah 

ini membuat PBB mempunyai susunan pengurus yang sangat banyak, bahkan 

paling banyak dibandingkan partai-partai Islam yang ada.  

Susunan DPP PBB terbagi menjadi: Majelis Syuro (ketua umum, wakil 

ketua umum dan anggota-anggota), Pimpinan Pusat (ketua umum, wakil ketua 

umum, dan ketua-ketua, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, bendahara-

bendahara anggota pleno), dan departemen-departemen, serta Badan Otonom. 

Saat ini ketua umum partai dijabat oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dan 

Afriansyah Noor sebagai Sekretaris Jenderal. Anggota yang diangkat menjadi 

pimpinan harus memenuhi persyaratan, antara lain: taat dan tertib melaksanakan 

ibadah mahdhah, mampu membaca al-Qur’an secara fasih, mampu menjadi 

imam shalat lima waktu, memiliki wawasan yang luas, mampu meninggalkan 

perilaku yang tidak bermanfaat, menampilkan keteladanan (uswatun hasanah) 

dengan prinsip shidiq, amanah, fathanah dan tabligh, dan seorang tokoh 

masyarakat, serta bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan.19  

F. Pengambilan Keputusan 

Pada dasarnya keputusan yang diambil di dalam partai bersumber pada 

aspirasi seluruh anggota. Mereka adalah pemegang kedaulatan tertinggi di dalam 

partai. Untuk mengolah aspirasi itu, partai mengadakan mekanisme pengambilan 

                                                           
19 Anggaran Rumah Tangga PBB Bab III Pasal 12, dikutip dari Dokumen Hasil 

Muktamar IV Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
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keputusan berupa muktamar, Muktamar Luar Biasa (MLB), Musyawarah Dewan 

Partai, Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat-rapat yang bersifat kolegial.20  

Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi di dalam 

organisasi yang diselenggarakan oleh DPP setiap lima tahun sekali. Yang tercatat 

sebagai peserta muktamar adalah seluruh anggota Pengurus Pusat, Wakil-wakil 

Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang. Secara garis besar tujuan 

penyelenggaraan muktamar mencakup empat hal, yaitu: (1) memilih dan 

menyatakan sikap terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh 

Pengurus Pusat organisasi sebelumnya, (2) menetapkan garis-garis besar 

program dan kebijakan organisasi masa bakti berikutnya, (3) menanggapi serta 

menyikapi keadaan dan hal-hal yang dihadapi dalam dunia kepemudaan serta 

umat Islam pada khususnya, dan rakyat, bangsa dan negara pada umumnya, (4) 

memilih Dewan Pimpinan Pusat untuk masa bakti lima tahun berikutnya.  

Yang tercatat sebagai peserta Muktamar adalah anggota DPP termasuk 

ketua dan para wakil ketua Majelis Syuro, wakil-wakil DPW, wakil-wakil DPC, 

ketua dan empat orang anggota fraksi partai yang mewakili fraksi partai di dalam 

Majelis Permusyawaratan Rakyat serta ketua dan dua orang anggota fraksi partai 

yang mewakili fraksi partai di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap peserta 

yang berhak hadir itu juga memiliki hak bicara dan satu hak suara. Dalam setiap 

muktamar, penyelenggara (DPP) berhak mengundang peninjau yang berhak 

berbicara tanpa hak suara.  

                                                           
20 Anggaran Rumah Tangga PBB Bab VII Pasal 23, dikutip dari Dokumen Hasil 

Muktamar IV Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
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Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP atas usul tertulis yang 

diajukan lebih dari separuh jumlah wilayah dan lebih separuh dari jumlah 

cabang. Namun dalam kondisi tertentu, Muktamar Luar Biasa dapat 

dilaksanakan oleh para pengusulnya bukan oleh DPP. Kondisi yang dimaksud 

ialah apabila dalam waktu tenggang tiga puluh hari DPP tidak menyatakan 

sikapnya untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa dalam waktu selambat-

lambatnya tiga puluh hari, dan persyaratan sebagaimana diucapkan oleh awal 

kalimat di atas telah dipenuhi. Untuk pengambilan keputusan di arena 

permusyawaratan yang melibatkan kehadiran DPP, fraksi partai di MPR dan di 

DPR, wakil-wakil dari tiap DPW dan wakil-wakil dari tiap DPC, masing-masing 

dihitung sebagai satu kesatuan dengan satu hak suara.21  

Di bawah Muktamar dan Muktamar Luar Biasa, Musyawarah Dewan 

Partai merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam partai yang 

diselenggarakan oleh DPP, sekurang-kurangnya sekali di antara dua muktamar. 

Pelaksaan Musyawarah Dewan Partai bertujuan mengevaluasi pelaksanaan 

program dan kebijakan partai serta hal-hal lain yang di anggap perlu oleh DPP. 

Di samping itu, pengambilan keputusan dapat pula ditentukan melalui 

penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Penyelenggaranya 

adalah DPP dengan mengundang DPW Serta fraksi di MPR dan DPR. Selain 

yang telah disebutkan di atas, pengambilan keputusan di PBB bisa juga 

dihasilkan oleh Rapat-rapat Dewan Pimpinan atau Majelis Syuro yang dapat 

                                                           
21 Anggaran Rumah Tangga PBB Bab VII Pasal 26, dikutip dari Dokumen Hasil 

Muktamar IV Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
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dilaksanakan setiap saat yang dianggap perlu, misalnya; rapat paripurna, rapat 

pimpinan, rapat majelis syuro/pertimbangan, dan rapat harian.  

Musyawarah mufakat merupakan langkah pertama yang ditempuh oleh 

PBB untuk menghasilkan sebuah keputusan. Pemungutan suara hanya akan 

dilakukan bila musyawarah mufakat tidak berhasil mencapai keputusan. 

Keputusan partai yang telah ditetapkan baik melalui mekanisme musyawarah 

mufakat maupun pemungutan suara bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh 

seluruh pihak yang terkait. Sebagai partai Islam, PBB memandang perlu untuk 

menegaskan bahwa mekanisme pengambilan keputusan partai di semua jenis 

permusyawaratan harus bersifat haq, adil dan makruf berdasarkan agama Islam, 

mengandung kemaslahatan bagi partai, anggota, ummat Islam pada khusunya 

serta rakyat, bangsa dan negara Indonesia pada umumnya.22  

G. Platform Partai 

Islam di negeri ini telah berabad-abad lamanya, telah berurat dan berakar 

dalam kehidupan bangsa kita. Sebab itu, kalau kita berbicara Islam, kita 

berbicara tentang bangsa Indonesia. Sebaliknya, kalau kita bicara bangsa belum 

tentu kita akan bicara Islam. Karena kita mengenal ada dua jenis paham 

nasionalisme: pertama adalah paham kebangsaan yang dijiwai oleh ajaran Islam 

yang disebut sebagai nasionalisme Islami atau golongan kebangsaan Islam. Yang 

kedua adalah golongan kebangsaan sekuler yang tidak menggali paham ajaran-

ajaran agama, bahkan dalam praktiknya cenderung memusuhi ajaranajaran 

                                                           
22 Anggaran Rumah Tangga PBB Bab VII Pasal 37, dikutip dari Dokumen Hasil 

Muktamar IV Partai Bulan Bintang, diterbitkan oleh DPP PBB 2015-2020. 
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agama. Kalau di aba-abad yang lalu para pejuang Islam telah mengibarkan 

bendera Islam dalam melawan penjajahan, mereka sebenarnya tidak berjuang 

untuk negara lain. Mereka berjuang untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.23  

Di awal abad ke-20, ketika didirikan Sarekat Islam, mereka 

menggunakan simbol dan nama Islam. Sarekat Islam pada tahun 1916 sudah tiga 

juta anggotanya, dari Aceh sampai Ambon. Tidak berlebihan jika Tjokroaminoto 

pada waktu itu mengatakan bahwa kebangkitan Sarekat Islam adalah 

kebangkitan bangsa yang jatuh. Itulah sebabnya, tidak perlu ada kekhawatiran 

bahwa Partai Bulan Bintang karena berakidah Islam, seolah-olah hanya berjuang 

untuk umat Islam. PBB berjuang untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. 

Platform partai ini adalah keislaman sekaligus keindonesiaan.  

Partai politik mempunyai agenda politik yang jelas, yaitu ingin 

memasuki koridor kekuasaan di negara tertentu. Gerakan dakwah sangat luas 

cakupan dan jangkauannya. Orang berdakwah tidak tebatas pada suatu  negara 

tertentu, orang LSM tidak terbatas pada suatu negara tertentu. Tetapi, kalau 

partai politik didirikan, jelas wilayah kerjanya hanya di suatu negara tertentu. 

Arti keislaman sebagai platform adalah yakin sedalam-dalamnya bahwa ajaran 

Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Bagi PBB, al-Qur’an adalah petunjuk 

universal bagi umat manusia, penjelasan dan pembeda antara kebenaran dan 

kesalahan. PBB yakin di dalam al-Qur’an dan Sunnah itu terdapat petunjuk-

petunjuk yang universal tentang persoalan-persoalan yang dihadapi manusia.  

                                                           
23 Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 5 Partai Dalam Timbangan, Bandung: Pustaka 

Hidayah, 1999. Hlm. 113 



56 

 

 
 

Di Bidang peribadatan semua itu telah dijelaskan oleh al-Qur’an dan 

telah dirinci oleh Sunnah Rasulullah SAW. Hanya soal-soal kecil saja yang 

memerlukan pemikiran dan ijtihad di kalangan ulama-ulama Islam. Sebaliknya 

agama-agama yang mengurusi urusan kemasyarakatan, yang diberitakan al-

Qur’an adalah pokok-pokonya saja, prinsip-prinsipnya saja.24 Bahkan dibidang 

hukum, al-Qur’an yang merupakan syari’ah, hanya dua bidang saja muamalat 

yang diatur al-Qur’an secara rinci, yaitu bidang hukum perkawinan dan waris. 

Selain dua bidang ini, bagaimana kita menyusun bidang hukum ekonomi, hukum 

perbankan, hukum fiskal, UU Negara, UU Lalu Lintas, Hukum Pidana, dan lain-

lainnya, terbuka seluas-luasnya untuk berijtihad.  

Selain itu, maksud keislaman adalah kita memegang teguh akidah 

Islamiyah dan kita akan berpolitik berdasarkan prinsip-prinsip akhlak Islamiyah. 

Bagi kita, politik bukanlah sesuatu yang kotor. Politik bukanlah menghalalkan 

segala cara demi mencapai tujuan. Politik bagi kita harus berdasarkanpada 

akhlak yang baik. Karena itu, kalau PBB didirikan kemudian ada berbagai 

macam fitnah, isu, rumor, yang dilontarkan orang terhadap partai ini, jangan 

diharapkan tokoh-tokoh Bulan Bintang ini akan mencaci maki orang, menghujat-

hujat orang. Insya Allah kami tidak mempergunakan cara-cara seperti itu.25  

 

                                                           
24 Pidato Politik Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra saat melantik pengurus DPW Jawa 

Barat, dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, Hal 115. 
25 Ibid 


