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ABSTRAK
IDEALISME DAN PRAGMATISME PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
IMLEMENTASI REKRUTMEN TERHADAP CALON KEPALA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015
OLEH
SUPRATMONO
Idealisme partai Islam pada praktiknya selalu dikalahkan oleh pragmatisme partai,
Idealisme hanya sebagai alat untuk menarik suara dukungan kalangan umat Islam karena melihat
masyarakat Islam khususnya di Kabupaten Pesawaran, Idealisme partai Islam tentu sangat
penting terlebih karena tidak terlepas dari prinsip - prinsip politik Islam (fiqih siyasah). Prinsipprinsip fiqih siyasah secara umum diantaranya adalah prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip
amanah, prinsip keadilan, prinsip Istiqamah, prinsip persatuan atau persaudaraan, prinsip
musyawarah dan prinsip kejujuran.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap lebih ideologis di bandingkan dengan
partai lain, bisa saling bekerjasama dengan partai Demokrat dan PDIP di Pilkada Pesawaran,
PKS Pesawaran sebelumnya akan mencalonkan sendiri calon Bupati dari kader internal
Almuzzamil yusuf, namun dikemudian hari yang terjadi PKS justru mengusung kader dari partai
Demokrat dan PDIP serta berkoalisi dengan partai- partai sekuler lainnya seperti PDIP, Gerindra,
Hanura, Golkar, Demokrat, PAN, dan PPP.Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa yang
melatarbelakang Partai Keadilan Sejahtera mengusung pasangan Dendi Romadhona-Eriawan
pada pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2015? dan Mengapa Partai Keadilan Sejahtera
cenderung memiliki sikap pragmatis dalam rekrutmen calon Kepala Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2015? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Partai
Keadilan Sejahtera mengusung pasangan Dendi Romadhona-Eriawan pada pilkada Kabupaten
Pesawaran tahun 2015 dan untuk mengetahui Kecenderungan sikap pragmatis Partai Keadilan
Sejahteradalam rekrutmen calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau “field research”penelitian ini bermaksud
menerangkan dan menggambarkan suatu keadaan objektif yang alamiah, faktual mengenai
Idealisme dan Pragmatisme PKS terkait rekrutmen calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran
tahun 2015, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fiqih siyasah
dalam prosedur rekrutmen politik.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa partai Keadilan
Sejahtera lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis dari pada
nilai ideologi yang dimilikinya. Faktor Historis masih menjadi alasan partai untuk mengusung
salah satu pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pesawaran.Seharusnya Partai Keadilan
Sejahtera lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pola rekrutmen agar dapat memicu
hadirnya calon Kepala Daerah yang tepat dan berkualitas secara agama bukan hanya karena
faktor pertemanan dengan elite partai ataupunseberapa besar modal yang dimiliki.
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“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai
berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhmusuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah,
orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu,
agar kamu mendapat petunjuk”.

(Q.S AL-IMRON: 103)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

“Idealisme dan

Pragmatisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Implementasi Rekrutmen terhadap Calon
Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015”
Menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul

Skripsi ini, terlebih

dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal
ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada
pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis.
Idealisme adalah aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita – cita sebagai
satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami 1 Idealisme yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan atas dasar ideologi Islam
dan idealisme para pendirinya yaitu memperjuangkan satu kepentingan Islam.
Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran
sesuatu ialah, apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. 2 Pragmatisme yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera partai berbasis religius (islam)
merupakan partai doktriner saat ini semakin mendekatkan diri dan terbuka pada partai yang
berideologi sekuler ataupun nasionalis.
Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. Asal
usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas

1
2

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Gramedia, 2008), h.517.
H.A.Fuad Ihsan, Filsafat Ilmu, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h.171.

di Indonesia pada tahun 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad
Natsir, mantan perdana menteri Indonesia dari Masyumi yang mendirikan Dewan Dakwah
Islam. 3
Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi/rekrutmen anggota – anggota kelompoknya
dalam jabatan – jabatan administrasi maupun politik. 4 Rekrutmen politik dalam penelitian ini
adalah proses seleksi calon Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten Pesawaran.
Implementasi dalam penelitian ini dibatasi pada pengertian seseorang atau lembaga yang
karena kedudukannya (dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera) ia sudah menjalankan aktivitas
sesuai mekanisme atau belum yang menjadi tanggung jawabnya terkait pelaksanaan rekrutmen
calon Kepala Daerah dari Partai Keadilan Sejahtera yang diamanahkan dalam undang – undang
partai.
Berdasarkan penegasan istilah – istilah judul skripsi ini, maksud judul skripsi ini adalah
penerapan keputusan atau pelaksanaan kebijakan Partai Keadilan Sejahtera yang biasanya
mengusung kader terbaik ataupun tokoh -tokoh agama lebih memilih kader dari Partai Demokrat
dan PDIP pada Pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2015.
B. Alasan Memilih Judul
1. Alasan Obyektif Ilmiah
a. Penulis ingin mengetahui latar belakang Partai Keadilan Sejahtera mengusung
pasangan Dendi Romadhona dan Eriawan pada Pilkada Kabupaten Pesawaran
2015 sehingga pasangan calon tersebut dapat memenangkan pemilihan kepala
daerah di Kabupaten Pesawaran.
3
4

99.
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Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004 ), h.

b. Partai Keadilan Sejahtera yang di pandang lebih ideologis dibanding partai lain
lebih memilih merekrut kader partai lain, padahal Partai Keadilan Sejahtera
merupakan partai berasaskan Islam yang biasanya merekrut tokoh – tokoh Islam
seperti ulama, tokoh Agama maupun kader terbaik partai.
2. Alasan Subyektif Ilmiah
a. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan penulis yaitu Pemikiran
Politik Islam dan lokasi penelitian mudah dijangkau dengan sarana dan biaya
yang tidak berlebihan.
b. Data dalam penelitian ini mudah di dapat, literatur tersedia, sehingga
memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah
direncanakan.
C. Latar Belakang Masalah
Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) yang dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran pada 9
Desember 2015 merupakan pilkada kedua sepanjang sejarah Kabupaten Pesawaran setelah
sebelumnya dilaksanakan pada 27 Juni 2010. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu dari
sekian banyak daerah yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada 9
Desember 2015 di seluruh Indonesia. Total 537 daerah dengan rincian 269 daerah, terdiri atas 9
provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten, serentak memilih kepala daerah untuk kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama
2016.5
Salah satu Provinsi yang

menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat lokal tersebut

adalah Provinsi Lampung. Pilkada serentak tahun 2015 Provinsi Lampung diselenggarakan di

5

MB. Zubakhrum Tjenreng, Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Pustaka
Kemang, 2016 ), h. 132.

delapan Kabupaten/Kota, yaitu

Kota Bandar Lampung, KotaMetro, Kabupaten Lampung

Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran,
Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Way Kanan.
Idealisme partai politik terutama partai Islam tentu sangat penting terlebih karena tidak
terlepas dari prinsip - prinsip politik Islam (fiqih siyasah). Prinsip-prinsip fiqih siyasah secara
umum diantaranya adalah prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip amanah, prinsip keadilan,
prinsip Istiqamah, prinsip persatuan atau persaudaraan, prinsip musyawarah dan prinsip
kejujuran. Partai Islam idealnya diharapkan mampu menanamkan atau mengaplikasikan nilainilai Islam atau prinsip-prinsip siyasah tersebut dalam berbangsa dan bernegara. Namun ketika
dihadapkan dengan hal-hal yang praktis, antara idealisme dan pragmatisme partai selalu saling
berlawanan. Akibatnya, idealisme kadang hanya merupakan cita-cita belaka, tetapi dalam hal
praktis pragmatisme-lah yang selalu menjelma demi mempertahankan kesepakatan / kepentingan
kekuasaan, begitu juga dengan Partai Keadilan Sejahtera pada pilkada 2010 yang lalu merekrut
calon yang tak lain adalah seorang ulama. firman Allah Swt:

ْ ِﰒ َواﻟْ ُﻌﺪْ َو ِان

ﲆ اﻻ
َوﺗَ َﻌ َﺎوﻧُﻮا َ َﲆ اﻟْ ِ ِّﱪ َواﻟﺘ ْﻘ َﻮى َوﻻ ﺗَ َﻌ َﺎوﻧُ َﻮا

Tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan; jangan tolong-menolong dalam
dosa dan pelanggaran (QS al-Maidah [5]: 2). 6
Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas, Allah Swt. telah memerintahkan kepada para
hamba-Nya yang beriman untuk tolong-menolong dalam mengerjakan perbuatan baik, yaitu
kebajikan (al-birr), dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, yaitu ketakwaan (at-taqwa).
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Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahan, ( Bandung: Diponegoro, 2008 ), h. 106.

Allah Swt. juga melarang mereka untuk tolong-menolong dalam kebatilan (al-bâthil), dalam
dosa (al-ma’âtsim) dan dalam hal-hal yang diharamkan (al-mahârim)’’.7

Ayat tersebut menjelaskan aspek kesepakatan untuk mengembangkan demokrasi sekuler,
koalisi partai Islam dengan partai sekuler merupakan perbuatan yang bertolak belakang dengan
Islam. Pihak-pihak yang berkoalisi pun selanjutnya saling bekerjasama dalam menjalankan dan
mempertahankan platform sekuler itu. Aktivitas seperti ini bukanlah merupakan tolongmenolong dalam kebaikan dan ketakwaan, melainkan tolong menolong dalam dosa dan
keharaman. Karenanya, aktivitas koalisi demikian bertentangan dengan prinsip Islam.

Penulis berpandangan bahwa idealisme partai Islam pada praktiknya selalu dikalahkan
oleh pragmatisme partai. Idealisme hanya sebagai alat untuk menarik suara dukungan kalangan
umat Islam karena melihat masyarakat Indonesia mayoritas Islam khususnya di Kabupaten
Pesawaran yang menjadi penelitian ini.
Indonesia memberlakukan sistem multipartai, namun tidak tampak perbedaan ideologis
yang signifikan di antara partai politik saat ini, dengan kata lain secara formal semua partai
politik mengklaim ideologi yang berbeda satu dengan yang lain, namun realitas politik yang
terjadi tampak dalam perdebatan terhadap berbagai isu dan dan kebijakan termasuk Partai
Keadilan Sejahtera (PKS).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di anggap lebih ideologis di bandingkan dengan
partai lainnya, bisa saling bekerjasama dengan partai lain tanpa ada hambatan ideologis,
sehingga fenomena kepartaian Indonesia lebih merefleksikan pragmatis antar para elit partai
dibanding polarisasi ideologi antar partai. Konsekuensi logis dari fenomena ini berkembangnya
politik kartel dalam sistem kepartaian. Sistem kepartaian ditandai kecenderungan faktual bahwa
7
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konflik, persaingan dan kerjasama antar partai politik lebih mementikan pada perburuan rente
(rent seeking) ketimbang kopetensi memperjuangkan kebijakan atas dasar ideologi tertentu untuk
kepentingan umum. 8 Terbukti pada pilkada Kabupaten Pesawaran 9 Desember 2015 terdapat
empat Pasangan calon diantara empat pasangan calon yang maju yaitu pada pasangan calon
nomor empat Dendi Romadhona dan Eriawan yang diusung oleh koalisi besar diantaranya ada
Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Data pra survei yang penulis lakukan di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pesawaran
didapat data perolehan suara pada pileg 2014 menunjukan bahwa jumlah dukungan suara yang
diperoleh DPD PKS Kabupaten Pesawaran mencapai 20.630 atau 8,70 % dari jumlah total suara
sah serta menematkan empat kadernya di parlemen setempat, dari jumlah suara tersebut PKS
dapat dinilai sangat memungkinkan untuk mendulang suara banyak apabila kader internal bisa
maju pada pilkada Pesawaran tahun 2015.
Sebelumnya DPD PKS Pesawaran akan mencalonkan sendiri calon Bupati dari kader
internal Almuzzamil yusuf, bahkan survei yang dilakukan oleh internal DPD PKS Kabupaten
Pesawaran tingkat elektabilitas Almuzamil yusuf semakin hari semakin naik, namun dikemudian
hari yang terjadi PKS justru mengusung kader dari partai Demokrat dan PDIP serta berkoalisi
dengan partai- partai sekuler lainnya seperti PDIP, Gerindra, Hanura, Golkar, Demokrat, PAN,
dan PPP.
Hal ini Menjadi sebuah keharusan dan penegasan bahwa garis ideologi suatu partai
seharusnya menjadi panduan partai tersebut menjawab berbagai persoalan yang ada, dan setiap
kebijakan partai dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Penyimpangan kebijakan dari garis
ideologinya tentu akan mengakibatkan masalah internal bahkan dapat membuat ketidak
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percayaan pengikutnya. Konsistensi menjadi sangat berarti dalam menjalankan kebijakan partai
selaras dengan garis ideologi yang menjadi asas perjuangan dari Partai Keadilan Sejahtera.
Uraian permasalahan tersebut maka penulis merasa permasalahan yang diangkat adalah
menarik untuk diteliti karena ideologi

partai tidak lagi menjadi variabel sentral dalam

pembuatan keputusan di internal partai, dan ideologi partai tidak menjadi tolak ukur lagi dalam
menyusun suatu kebijakan. Keterbukaan terhadap partai yang memiliki platform yang berbeda
menandakan bahwa jarak ideologi diantara partai-partai politik saat ini semakin menyatu tak ada
penyekat di antara partai-partai yang memiliki ideologi partai yang berbeda. Fenomena ini
disebut oleh Giovanni Sartori sebagai kecenderungan sentripetal dalam partai poitik. 9
Menurut sartori dalam demokrasi yang sudah terinstitusialisasi secara baik ideologi partai
akan mengarah ke tengah dan membuat penyekat ideologi antara partai akan semakin tidak jelas.
Dengan kata lain, partai-partai politik akan semakin pragmatis dalam upaya mendapatkan
kekuasaan. 10 Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Idealisme dan
Pragmatisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Implementasi Rekrutmen terhadap Calon Kepala
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 ”.
D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apa yang melatarbelakangi Partai Keadilan Sejahtera mengusung pasangan Dendi
Romadhona dan Eriawan pada Pilkada Kabupaten Pesawaran 2015?
2. Mengapa Partai Keadilan Sejahtera cenderung memiliki sikap pragmatis dalam
rekrutmen calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015?

9
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1.

Untuk mengetahui latar belakang Partai Keadilan Sejahtera mengusung pasangan
Dendi Romadhona - Eriawan pada Pilkada Kabupaten Pesawaran 2015

2.

Untuk mengetahui Kecenderungan sikap pragmatis Partai Keadilan Sejahtera dalam
rekrutmen calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.

F. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah:
1. Kegunaan Praktis
a. Sebagai bahan masukan (input) bagi Partai Keadilan Sejahtera dalam hal
perkembangan koalisi partai antara prinsip idealisme dan prinsip pragmatisme.
b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi partai politik Islam
terkhusus Partai Keadilan Sejahtera dan para elite politik.
2. Kegunaan Teoritis
a. Mengembangkan Ilmu politik dalam hal perekrutan calon kepala daerah melalui
partai politik islam.
b. Memberikan kontribusi literatur keilmuan serta menjadikan penulisan ini sebagai
literatur dalam bidang politik islam.
G. Metode Penelitian
Metode Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek
penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat
lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Menurut Cholid Narbuko dan Abu
Achmadi metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran

secara seksama untuk mencapai tujuan. 11 Menurut Sutrisno Hadi “penelitian” adalah sebagai
usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha-usaha yang
dilakukan dengan cara menggunakan metode ilmiah. 12
1. Jenis dan sifat penelitian
a.

Jenis penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “field research”.
Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian
lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan
realitas apa yang yang telah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian
lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam
kehidupan sehari-hari. 13
Penelitian ini bertempat di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pesawaran.
Data yang diperlukan alam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan Idealisme
dan Pragmatisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait Rekrutmen calon Kepala
Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2015.

b. Sifat penelitian
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Yaitu sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan
subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak
atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menerangkan dan
menggambarkan suatu keadaan objektif pada kondisi yang alamiah, faktual mengenai
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idealisme dan pragmatisme Partai Keadilan Sejahtera terkait rekrutmen calon Kepala
Daerah di Kabupaten Pesawaran.
2. Sumber data
Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder.
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dari lapangan langsung,
dan mewawancarai responden yang peneliti anggap mempunyai informasi yang
dibutuhkan.14 Penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik
terstruktur ataupun mendalam (in depth interview),Jadi responden dalam penelitian ini
yaitu Sekretaris DPD PKS Pesawaran Sunarto, A.Md yang mewakili Ketua DPD PKS
Zulpiardi, A.Md.T dan dianggap mempunyai wewenang dalam memberikan informasi
terkait pengambilan keputusan mengusung calon pada pilkada Kabupaten Pesawaran
tahun 2015
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau diduplikasi untuk umum oleh instansi
atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder tersebut
juga data tersedia. 15 Data sekunder merupakan data pelengkap data primer yang diperoleh
dari buku-buku, literature, karya- karya dan dokumentasi terkait objek penelitian. Data
sekunder peneliti menggunakan buku-buku yang terkait dengan penelitian yang
berhubungan dengan Partai Keadilan Sejahtera dan spesifik pada literatur mengenai
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S, Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143.
Sutrisno,hadi, Metodelogi Research I ( Yogyakarta:Andi Offset,2004), h.75.

Partai Keadilan Sejahtera, serta dokumen – dokumen asli terkait profil DPD Partai
Keadilan Sejahtera Kabupaten Pesawaran.
Dua data tersebut digunakan dengan saling melengkapi karena data yang ada dilapangan
tidak akan sempurna jika tidak ditunjang dengan data perpustakaan. Dengan mempergunakan
kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validasi dan dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya.
3. Metode Pengumpulan data
a. Interview / Wawancara adalah proses tanya –jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 16
Interview / Wawancara menurut Usman dan Purnomo Setiady Akbar adalah “tanya
jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”. 17 Sutrisno Hadi
mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam
menggunakan metode interview adalah sebagai berikut :
1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa

apa

yang

dinyatakan

oleh

subyek

kepada

peneliti

adalah

benar apa adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaranny
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti
kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 18
Menurut Suharsimi Arikunto, interview adalah metode penyarian data dengan jalan tanya
jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. 19
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Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Interview atau wawancara
juga bisa diartikan metode tanya jawab antara pewawancara sebagai pengumpul data terhadap
yang diwawancarai secara langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan yang
diperlukan. Penulis wawancarai untuk pengumpulan data ini adalah Sekretaris DPD Partai
Keadilan Sejahtera Kabupaten Pesawaran Sunarto, A.Md, guna untuk mendapatkan hasil
wawancara berupa kebijakan internal partai yang lebih memilih merekrut dan mendukung kader
ekternal di banding kader internal partai pada Pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2015.
b. Metode Dokumentasi
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa surat kabar atau bukti suatu
peristiwa.20 Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai
narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti. Jenis dokumen
yang peneliti dapatkan seperti buku-buku majalah, Koran / surat kabar harian, dokumen
yang berkaitan dengan rekrutmen calon Kepala Daerah dari Partai Keadilan Sejahtera
pada Pilkada Kabupaten Pesawaran.
4. Pengolahan dan Analisa data
Pengolahan dan analisa data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara
sistematis terhadap semua data, dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti
memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas.
Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang
diperoleh maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Analisa data ini dilakukan dengan
analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi.
19
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Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan
kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan
melakukan editing setiap data yang masuk. Apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya
sedikit dan bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus (sehingga tidak dapat disusun secara
klasifikatoris), maka analisis yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif. 21
H. Tinjauan Pustaka
Menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan penelitian yang ada
sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada
sebelumnya, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tema skripsi yang
sepadan.
Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku- buku, jurnal,
makalah tulisan- tulisan bebas, skripsi, tesis, dan desertasi yang penulis lakukan.
1. Skripsi yang berjudul “Ideologi Gerakan Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS)’’
Skripsi ini ditulis oleh Siti Kurnia Haya Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Skripsi ini membahas
pengaruh partai AKP terhadap ideologi aktivisme islamis (AKP) dan pengaruhnya
terhadap gerakan politik partai PKS di Indonesia.
2. Skripsi yang bejudul “Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan
partisipasi politik masyarakat ( Studi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kabupaten Pesawaran’’ Skripsi ini ditulis oleh Dede Munawwaroh Fakultas Ushuluddin
IAIN Raden Intan Lampung tahun 2013, Skripsi ini membahas tentang bentuk dan
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pelaksanaan strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatan partisipasi masarakat
di Kabupaten Pesawaran.
3. Skripsi Nufi Mu’tamar al Mahmudi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yag berjudul
“Pengaruh IKhwanul Muslimin Terhadap Pemikiran Politik Partai Kadilan Sejahtera di
Indonesia” yang di dalamnya secara gamblang mendeskripsikan mengenai PKS dalam
konfigurasi politik Islam di Indonesia, pemikiran politik PKS (gerakan dakwah, tarbiyah
dan gerakan politik) serta kontribusi PKS dalam ranah keindonesiaan.
4. Skripsi dengan judul “Membaca Dinamika Ideologi PKS: Studi Genealogis Terhadap
Dinamika dan Tantangan Perubahan Aktivis Dakwah Kampus di Setiap Mihwar
JamaahTarbiyah’’ Penulis Fachri Aidulsyah Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah
Mada,Yogyakarta tahun 2015, Skripsi ini menjelaskan dinamika orientasi ideologi
Jama’ah Tarbiyah / PKS yang menyertai perubahan gerakan keagamaan yang berawal
dari gerakan sosial menjadi gerakan politik secara sosiologis.
5. Skripsi yang berjudul “Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )
Antara Gerakan Tarbiyah Dan Pragmatisme’’ Skripsi ini ditulis oleh Ach. Basyir
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas
pentingnya ideologi sebagai asas perjuangan Partai Keadilan Sejahtera dalam sistem
kepartaian di Indonesia.
6. Jurnal dengan judul “Arah Politik Gerakan Islam pada Dua Zaman: Studi Komparatif
antara Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia” ditulis
oleh Rahman Nurdin Saleh, S.Pd. Alumni Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI
(Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia,
dimana fokus Masalah utamanya adalah bagaimana arah politik gerakan Ikhwanul

Muslimin di Mesir, 1928-1949, dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia,
1998-2009
Terlihat bahwa dari penelitian – penelitian tersebut telah ada peneliti yang melakukan
penelitian tentang Partai Keadilan Sejahtera. Penelitian tersebut berbeda dengan apa yang sedang
penulis saat ini teliti, penulis lebih berfokus pada rekrutmen calon yang didukung Partai
Keadilan Sejahtera, hal ini banyak dinilai lebih merefleksikan kepentingan para elit partai di
banding polarisasi ideologi partai pada Pemilian Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
2015.

BAB II
PARTAI POLITIK ANTARA IDEALISME DAN PRAGMATISME DALAM PILKADA

A. Partai Politik
1. Pengertian Partai Politik
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam
proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. 22 Partai politik adalah unsur penting
dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan
negara dan lembaga-lembaganya.Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai
kalangan masyarakat.
UU No.2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23
Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana
setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau
mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah
mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi
Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia yang terorganisasi secara
stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan
berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi angota partainya baik idealisme maupun
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kekayan material serta perkembangan lainnya”. 24 Sedangkan menurut Roger Soltau, partai politik adalah
“ sekelompok warga negara yang terorganisir yan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan
memanfaatkan kekuasaannya untuk memiih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan
mereka sendiri. 25. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat,
mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta
menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate) dan damai.
Beberapa pengertian tersebut maka penulis berusaha menggambarkan kembali bahwa partai
politik, sesungguhnya adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang
terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan konstitusi kelembagaan dan
mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan yang ada.
2. Tujuan Partai Politik
Setiap manusia pasti punya tujuan hidup, begitu juga halnya dengan partai politik. Adapun tujuan
umum partai politik di Indonesia sebagai berikut :
a) Mewujudkan cita – cita nasional bangsa Indonesia, sebagai termaksud dalam pembukaan
Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
b) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c) Mewujudkan kesejahtraan bagi seluruh rakyat Indonesia.26
Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita – citanya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Perlu diterangkan
bahwa partai berbeda dengan gerakan (movement). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan
yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang
malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara
politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamentil
sifatnya dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara
anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok (group identity) yang kuat.
24
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Organisasinya kurang ketat dibanding dengan partai politik. Berbeda dengan partai politik, gerakan sering
tidak mengadukan nasib dalam pemilihan umum.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (pressure group) atau istilah
yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (interest group). Partai politik
bertujuan memperjuangkan suatu kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme pemilu,
sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang lain seperti kelompok profesi,
kelompok adat, organisasi kemasyarakatan hanya mengejar kepentingan-kepentingan sesaat
dalam ruang lingkup yang lebih kecil serta melewati mekanisme politik formal seperti pemilu. 27
3. Fungsi Partai Politik
Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan
guna mewujudkan program–program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.Selain fungsi tersebut,
partai politik juga memiliki fungsi antara lain :28

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi
masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat
berkurang dalam masyarakat modern yang begitu luas. Pendapat dan aspirasi seseorang atau satu
kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung
dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan
kepentingan”(interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini dinamakan “perumusan
kepentingan” (interest articulation).
Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai
usul kebijaksanaan. Usul kebijakan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau
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disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (public policy), dengan demikian
tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. 29

Melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi
dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan
sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan
memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis
dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, sebaliknya
segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa
teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh
pemerintah, jadi proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung
secara efektif melalui partai politik.
b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (instrumen of political
socialization), didalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang
memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat
dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi politik berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanakkanak sampai dewasa. Disamping itu sosialisasi politik juga mencangkup proses melalui mana
masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Usaha
menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh
dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan “image” bahwa ia memperjuangkan
kepentingan umum . Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan,
kursus penataran, dan sebagainya. 30
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Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan
orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung
seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal
maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan
keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan
mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana
sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem
politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.
c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Fungsi partai politik untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam
kegiatan politik sebagai anggota partai (political recrutmen). Dengan demikian partai turut memperluas
partisipasi politik.Caranya ialah melalui kontak pribadi persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk
menarik golongan – golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti
pimpinan lama (selection of leadership).31 Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai
sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon – calon kader.

d. Partisipasi Politik
Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana
pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan,
mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik
sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah
partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi dari pada
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dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari
para warga dari pada aktivitas mandiri.
e. Sebagai Sarana pengatur Konflik
Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat.Negara Indonesia yang bersifat heterogenyang
terdiri dari etnis, agama, dan lain – lain.Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai
politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan
konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan
memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa
permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian
berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan
kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.
B. Idealisme Politik
1. Pengertian Idealisme
Idealisme berasal dari kata “ideal” dengan tambahan sufiks/akhiran“-isme” yang berasal
dari bahasa Yunani kuno -ισμός (-ismos) yang memiliki fungsi membentuk kata benda abstrak
terhadap suatu tindakan, keadaan, pemahaman / doktrin. Sedangkan kata ‘ideal’ sendiri memiliki
arti suatu kondisi paling wajar yang dikehendaki atau diinginkan. 32 Contoh yang paling mudah
dari sebuah idealisme biasanya digunakan pada bidang politik, sosial, dan segala suatu hal yang
bersifat pemikiran. Idealisme menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti:
1. Suatu aliran di ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang
benar, yang dapat dirasakan dan dipahami .
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2. Hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita (yaitu menurut suatu patokan atau pedoman yang
dianggap sempurna).
3. Sas aliran yg mementingkan khayal atau fantasi untuk menunjukkan keindahan dan
kesempurnaan meskipun tidak sesuai dng kenyataan. 33

Idealisme merupakan sistem filsafat yang telah dikembangkan oleh para filsuf di Barat
maupun di Timur. Di Timur, idealisme berasal dari India Kuno, dan di Barat idealisme berasal
dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427-347 sebelum Masehi.
Idealnya partai Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip fiqih siyasah yang telah diatur
dalam Islam, seperti amar ma’ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah
terhadap kemunkaran), amanah, keadilan, kejujuran, persatuan, musyawarah, dan istiqamah.
Atas dasar itulah partai Islam diharapkan mampu mengaplikasikan dalam berbangsa dan
bernegara. Tetapi secara praktis partai Islam belum mampu melaksanakan prinsip-prinsip
tersebut dengan baik, terbukti ketika dihadapkan dengan hiruk-pikuk kekuasaan partai Islam
cenderung pragmatis dan mengenyampingkan sikap idealis. Partai Islam juga sudah tidak lagi
kritis terhadap pemerintah (tidak melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar), bahkan sekarang
terkesan melakukan kompromi-kompromi politik dengan kata lain, partai Islam melakukan
transaksi barter-barter politik dengan partai penguasa. Sehingga sikap kritis seperti yang terjadi
pada masa Orde Lama dan Orde Baru sudah tidak lagi mewarnai kiprah partai Islam.
2. Idealisme Politik dalam Implementasi Pilkada

Eep Saifullah Fatah membagi partai-partai politik Islam dalam empat kelompok. Pertama,
partai politik yang menjadikan komunitas muslim sebagai basis atau target massanya. Kedua,
Partai politik yang memakai label Islam sekalipun tidak berasaskan Islam. Ketiga, partai politik
yang menjadikan realitas partai politik Islam dalam kombinasi sistem multipartai dengan sistem
33
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presidensial, partai politik Islam Indonesia ketika dihadapkan dengan kekuasaan, mereka sering
berada pada posisi dilematis.
Dilema yang dihadapi dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menyangkut tarik
menarik kepentingan antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara determenan sebagai kelompok
mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagai aktualisasi diri
tersebut. Sebagai akaibatnya, Partai Keadilan Sejahtera selalu dihadapkan pada beberapa pilihan
strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi besar dalam dirinya. Sejatinya Partai
Keadilan Sejahtera mampu mengaktualisasikan pinsip-pripsip politik Islam atau disebut dengan
prisip siyasah, karena itu, dalam mengurus kepentingan umat, pemegang kekuasaan dalam
menempatkan para pejabat negara harus mengutamakan orang-orang yang memilikli kecakapan
dan kemampuan bukan karena ada ikatan primordial. Prinsip keharusan menepati janji. Partai
ketika menghadapi Pilkada tidak boleh tidak, harus berkampanye guna mendapatkan dukungan
massa dan perolehan suara yang banyak. Setiap kampanye biasanya para calon yang diusung
partai menyuarakan janji-janji politik. Sejatinya ketika dipilih atau mendapatkan jabatan maka
harus menepati janji. 34
Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam suatu masyarakat, yang disertai
dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menuntut
pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik (Parpol)
baru, tetapi pengalaman di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan, pembentukan partai baru
tidak akan banyak bermanfaat, kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut diperbaharui.
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Saat ini terdapat ruang lingkup yang luas dan signifikan dalam perdebatan-perdebatan
politik. Banyak ulama dan intelektual membahas berbagai aspek pemikiran politik. Saat ini
terdapat ruang lingkup yang luas dan signifikan dalam perdebatan-perdebatan politik. Banyak
ulama dan intelektual membahas berbagai aspek pemikiran politik. Para pemikir yang membahas
antara Islam dan politik biasanya tertarik untuk mengetahui ilmu pengetahuan politik macam apa
yang diberikan oleh Islam, apakah Islam mendukung filsafat politik atau mengadopsi suatu
ideologi politik tertentu atau apakah sumber-sumber Islam mendukung suatu bentuk sistem
politik tertentu.35

Dalam prakteknya, Idealisme partai Islam tidak lepas dari langkah-langkah berikut:

1. Dimulai dengan pembentukan kader yang berkepribadian Islam (Syakhshiyyah Islamiyyah),
melalui pembinaan intensif (halqah murakkazah) dengan materi dan metode tertentu. Proses ini
akan menjadikan rekrutmen kader politik tidak pernah surut. Bukan kader yang berambisi untuk
mendapatkan kursi melainkan kader perjuangan dalam menegakkan Islam demi kemaslahatan
manusia.
2. Pembinaan umat (tatsqif jamaiy) untuk terbentuknya kesadaran masyarakat (al-wa’yu al-am)
tentang Islam. Pembinaan ini harus menghubungkan realitas yang terjadi dengan pandangan dan
sikap Islam terhadap realitas tersebut. yang terjadi. Dengan pembinaan ini pula terjadi transfer
nilai-nilai dan hukum Islam dari generasi ke generasi. Partai Islam sehari-hari berada di tengah
rakyat.
3. Pembentukan kekuatan politik melalui pembesaran tubuh partai (tanmiyatu jismi al-hizb) agar
kegiatan pengkaderan dan pembinaan umum dapat dilakukan dengan lebih intensif, hingga
terbentuk kekuatan politik (al-quwwatu al-siyasiya). Kekuatan politik adalah kekuatan umat
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yang memilliki kesadaran politik Islam (al-wa’yu al-siyasiy al-islamy), yakni kesadaran bahwa
kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan syariah Islam. Maka harus ada
upaya terus menerus penyadaran politik Islam kepada masyarakat, yang dilakukan oleh kader.
Makin banyak kader, makin cepat kesadaran terbentuk sehingga kekuatan politik juga makin
cepat terwujud. Di sinilah agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat terjadi. Apa yang menjadi
kepentingan rakyat tersebut tidak lepas dari tuntutan dan tuntunan aturan Islam. Dengan cara
seperti ini terjadi komunikasi politik dan sosialisi politik antara partai dengan rakyat hingga
massa umat memiliki kesadaran politik.
4. Pemikiran partai Islam tentu berbeda dengan partai Sekular-Kapitalis-Liberal maupun SosialisKomunis. Adapun partai Islam, menjadikan aset produksi, termasuk sumber daya alam (SDA),
sesuai dengan mekanisme hukum syara’, yang terbagi dalam tiga jenis kepemilikan, yaitu
kepemilikan individu, umum dan negara. Ada juga partai yang tidak memiliki konsep apapun
tentang masalah tersebut, maka senyatanya ia bukanlah partai, atau sekadar partai papan nama.
5. Massa umat yang memiliki kesadaran politik menuntut perubahan ke arah Islam. Di sinilah
penggabungan kepentingan (interest aggregation) dan perumusan kepentingan (interest
articulation) dilandaskan pada Islam dan diperjuangkan bersama antara partai dengan rakyat.
6. Penyampaian Islam pun ditujukan kepada ahl-quwwah dan pihak-pihak yang berpengaruh seperti
politisi, orang kaya, tokoh masyarakat, media massa dan sebagainya. Melalui pendekatan intensif
ahl-quwwah setuju dan mendukung perjuangan partai bersama rakyat. Kekuatan politik yang
didukung oleh berbagai pihak semacam ini tidak akan terbendung.
7. Sistem (syariah) Islam tegak melalui jalan umat.

Jalan tersebut merupakan jalan yang didasarkan pada kesadaran masyarakat dan
perjuangan bersama antara partai dengan umat sehingga dikenal dengan jalan ‘an thariq alummah (melalui jalan umat). Tampak, jalan tersebut merupakan jalan damai dan alami. Tidak

ada sesuatu yang perlu ditakutkan atau dikhawatirkan. Sebab, inti dari metode itu adalah
kesadaran umat dan tuntutan umat demi kemaslahatan umat.

Kemasalahatan umat itu bukanlah sekadar persoalan moralitas dan sentimen keagamaan.
Namun, Partai politik Islam juga memiliki solusi syariah yang cerdas, dan bisa diterapkan oleh
negara, seperti menjamin kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) tiap individu
masyarakat. Mekanisme ini dilakukan setelah secara individu, seseorang tidak mampu
memenuhinya, dan keluarga dekatnya tidak mampu memenuhinya. Selain itu, Islam juga
menjamin kebutuhan kolektif, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan gratis sebagaimana
yang banyak dinyatakan dalam al-Quran dan hadits Nabi.

C. Pragmatisme Politik
1. Pengertian Pragmatisme
Secara etimologi pragmatisme berasal dari bahasa Yunani , pragma yang berarti guna
sesuatu perbuatan, dan tindakan.
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Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan

bahwa segala tindakan bersifat praktis dapat memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. 37
Pragmatisme yang dikemukakan oleh Ayi Sofyan dalam bukunya Etika Politik Islam
adalah suatu aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau
teori semata – mata bergantung pada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut
bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. 38 Ide ini merupakan budaya dan tradisi
berfikir Amerika khususnya dan barat pada umumnya, yang lahir sebagai upaya intelektual untuk
menjawab problem yang terjadi pada awal abad ini. Fungsi pragmatisme adalah fungsi dalam
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kehidupan nyata pada manusia yang melegitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan
berwibawa. 39
Penganut pragmatisme memandang hidup manusia sebagai satu perjuangan untuk hidup
yang berlangsung terus menerus yang didalamnya terpenting adalah konsekuensi-konsekuensi
praktis. Bagi kaum pragmatis untuk mengambil tindakan tertentu, ada dua hal terpenting.
Pertama, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan
tindakan tertentu. Dan yang kedua, tujuan dari tindakan itu sendiri. Pada awal perkembangannya,
pragmatisme dianggap sebagai upaya memersatukan ilmu pengetahuan dan filsafat.
Tujuannya adalah agar filsafat dapat lebih bermanfaat bagi tataran kehidupan praktis
manusia. Sehubungan dengan usaha tersebut, maka selanjutnya pragmatisme berkembang pesat
menjadi suatu metode untuk memecahkan ragam perdebatan filosofismetafisik yang tiada henti
yang hampir mewarnai seluruh perkembangan dan perjalanan filsafat sejak zaman Yunani kuno.
Peirce dalam Abdullah mengatakan bahwa terdapat dua poin yang menjadi pertimbangan
kaum pragmatis dalam bertindak. Pertama adalah berupa ide atau keyakinan yang mendasari
keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan yang kedua yakni
tujuan dari tindakan itu sendiri. Manusia memiliki ide atau keyakinan yang ingin direalisasikan
dan memiliki tujuan tertentu, yang mana sekaligus merupakan konsekuensi praktis atas sebuah
tindakan. Sehingga, bagi Pierce dalam Abdullah, apa yang dikatakan sebagai prinsip pragmatis
dalam arti yang sebenarnya yakni suatu metode untuk menentukan konsekuensi praktis dari suatu
ide atau tindakan. Namun, pada perkembangannya, pragmatisme berkembang tidak hanya pada
konteks ‘mendamaikan’ filosofis dan metafisik, namun juga telah masuk ke dalam tataran politik
terutama dalam tubuh partai politik
2. Pragmatisme Politik dalam Implementasi Pilkada
39
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Sikap dari politisi yang bersifat pragmatis yaitu menjadikan politik sebagai sarana untuk
mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik menganggap bahwa
berpolitik merupakan cara mudah untuk meraih status sosial terhormat, kedudukan dan jabatan
tinggi serta kemampuan ekonomi. Politik bukan sebagai idealisme untuk memperjuangkan
kepen-tingan

masyarakat,

berpolitik

hanya

sebagai

mata

pencaharian

bukan untuk

memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi rakyat.
Melihat kondisi masyarakat yang plural termasuk dari segi agama, PKS partai yang
berasaskan Islam kini sedikit realistis dan tidak lagi idealis. Akhirnya ditempatkanlah satu
hingga beberapa kader tanpa almamater islam untuk menarik suara yang lebih besar dan tidak
lagi terpaku pada satu obyektifitas suara.
Pragmatisme sebagai standar ide dan perbuatan sangat betentangan dengan Islam. Sebab
Islam memandang bahwas tandar perbuatan adalah halal-haram, yaitu perintah –perintah dan
larangan Allah. Bukan kemanfaatan atau kegunaan realitas untuk memenuhi kebutuhan manusia
yang dihasilkan oleh sebuah ide, ajaran, teori, atau hipotesis.

Syekh An- Nabhani menjelaskan ayat ini dalam Muqaddimah Dustur bahwa ukuran
perbuatan adalah apa yang diturunkan oleh Allah,bukan konsekuensi yang dihasilkan dari
aktivitas manusia. Selain itu, Allah SWT . telah memerintahkan manusia untuk megikuti syariat
Islam. Allah SWT berfirman,
               

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti
pemimpin-pemimpin selain-Nya. amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). (Q.S
Al-A’raf:3)

Ayat ini melarang kita mengikuti apa saja yang tidak diturunkan oleh Allah, termasuk
manfaat-manfaat atau kegunaan-kegunaan yang muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan kita.
Islam memandang perbuatan manusia ditentukan oleh syariat, bukan oleh manusia, bukan
pula ditentukan oleh manfaat suatu ide untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun demikian,
bukan berarti Islam tidak memperhatikan kemanfaatan. Islam berpandangan bahwa kemanfaatan
harus distandarisasikan terlebih dulu oleh syariat, bukan kemanfaatan mutlak atau sembarang
manfaat. Jadi, manfaat bukanlah standar kebenaran ide dan perbuatan manusia, karena itu, orang
boleh mengambil kemanfaatan jika syariat Islam telah mengizinkannya, di mana ada hukum
syariat, di situlah terdapat kemaslahatan yang hakiki bukan sebaliknya. Pengertian sebaliknya
dari ayat tersebut adalah janganah kita mengikuti apa yang tidak diturunkan Allah, termasuk
manfaat atau kegunaan yang sebagai konsekuesi dari aktivitas kita sebab semuanya bukan
temasuk apa yang diturunkan Allah.
Sekalipun demikian bukan berarti Islam tidak memperhatikan kemanfaatan. Islam jelas –
jelas memperhatikan aspek kemanfaatan, seperti ditegaskan oleh Rosulullah SAW.
‘’Apabila anak Adam meniggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara shadaqah
jariyah ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan kedua orag tua’’. (HR Mslim).
Islam memerhatikan manfaat, yang dibenarkan oleh syara’bukan kemanfaatan secara
mutlak. Hal ini karena nash-nash yang berhubngan dengan manfaat tidak dapat dipahami secara
terpisah dari nash-nash lain yang menegakan aspek halal-haram.
Ketika bahwa standar perbuatan adalah syaa’bukan manfaat, hal ini tidak berati bahwa
Islam menafikan aspek kemanfaatan. Maknanya adalah manfaat itu bukan standar kebenaran
untuk ide atau perbuatan manusia. Adapun kemanfaatan yag dibearikan Islam, yakni yang telah
diukur dan ditakar dengan standar haram-halal dan itu adalah manfaat yang dapat diambil oleh
manusia sesuai dengan kehendaknya.

Pramatisme adalah ide batil dan ide kufur yang sangat munkar, karena ide ini dibangun
dan atas ideologi yang kufur dihasilkan dengan metode berpikir yang tidak tepat, serta
mengandung kerancuan dan kekacauan pada diri sendiri. Karena pragmatisme adalah suatu
kemunkaran, seorang muslim wajib menghancurkan dan membuang paham ini dengan sekuat
tenaga serta melawan siapa saja yang hendak menyesatkan umat degan menjajakan ide hina dan
berbahaya ini di tengah-tengah mat islam yang sedang bejalan menuju kepada kebangkitannya.
D. Pemilihan Kepala Daerah
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleksian rakyat
terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur maupun
Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota. Kepala Daerah adalah jabatan politik atau jabatan
publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi
pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah
menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks
struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Pemilhan Kepala Daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota sejak Indonesia merdeka
hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menrut Undang –
Undang No. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung. Perubahan konstelasi sistem
pemilhan ini menyebabkan semua pihak terutama dikalangan para politisi dan elit Daerah harus
memasang kuda – kuda dengan baik jika mau ikut bertarung dalam pemilian pimpinan daerah.
Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, dilihat dari sudut demokrasi
prosedur Schumpeterian, ternyata telah berhasil mencapai tujuan-tujuan dasarnya, yakni pertama,
menghasilkan pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Kedua, Pilkada

langsung merupakan kelanjutan praktek pemilihan sebelumnya, tetapi sekaligus telah meletakan
dasar baru bagi sebuah mekanisme pertukaran elit politik daerah secara reguler. 40
Pilkada langsung menjadi tradisi baru, karena telah terjadi perubahan metode dari
pemilihan tidak langsung atau oleh DPRD ke arah pemilihan langsung oleh setiap warga sebuah
daerah. Ketiga, Pilkada langsung telah meletakan fondasi baru bagi berlangsungnya proses
pendidikan

politik

warga

secara

lebih

luas,

terutama

ajang

pendidikan

politik

mengenai’’kontestasi’’dan kenormalan‘’kalah’’dan ‘’menang’’ dalam sebuah demokrasi yang
jujur dan adil.
Pemilihan Kepala Daerah yang sering disebut Pilkada saat ini telah bertransformasi
menjadi pilkada serentak dimana pilkada serentak ini dilaksanakan serentak dibeberapa wilayah
di Indonesia. Pilkada serentak merupakan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur / Walikota Bupati
yang diselenggarakan bersama / serentak dibeberapa daerah di Indonesia. Pemilihan Kepala
Daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh – tokoh yang
mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati,
Walikota / Wakil Walikota.
Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014
tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memiliki catatan tersendiri dalam sejarah
hukum dan politik nasional. 41 Inilah Undang – undang yang materi pokoknya begitu lama
diperdebatkan dan sempat dibiarkan DPR dan Pemerintah. Lalu diprotes rakyat dengan berbagai
cara disemua daerah, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota (Perppu No.1/2014). UU No.1/2015 adalah bentuk lain dari Perppu No
1/2014 setelah DPR menerima peraturan tersebut ditetapkan menjadi Undang – Undang pada 20
Januari 2015.42
2. Manfaat Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh
penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah
dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang dimaksud mencakup 43:

a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Manfaat dilaksanakannya pemilukada adalah koreksi terhadap sistim demokrasi
perwakilan di era sebelumnya, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh
DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat . Melalui Pemilukada,
langsung masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung
sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan sebuah produk kebijakan negara
yang menjadi momentum politik besar yang saat ini dinilai dan diharapkan oleh Pemerintah dan
seluruh bangsa Indonesia sebagai pilihan dan jalan yang tepat untuk menuju demokrasi daerah.
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Hal ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih
demokratis. Hal ini hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai amanat
pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Amanat Undang-undang 32
Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau
gabungan parpol. Sedangkan didalam perubahan UU No.32 Tahun 2004, yakni UU No.12 Tahun
2008, Pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang
didukung oleh sejumlah orang.
Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi
demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance
karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah
satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk
mengatur dirinya sendiri , bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu .
Beberapa argumentasi pemilihan kepala daerah langsung 44:

1. Pemilihan kepala daerah langsung telah membuka akses rakyat untuk berpartisipasi
dalam menentukan sosok kepala daerah dibandingkan dengan sistem demokrasi
perwakilan yang melakukan rekrutmen di tangan segelintir orang di DPRD.
2. Kepala daerah yang terpilih secara langsung mendapat mandat dan dukungan yang
lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dan tokoh yang
dipilih. Dalam hal ini, legitimasi kepala daerah terpilih lebih kuat apabila
dibandingkan dengan sistem demokrasi perwakilan.
3. Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menciptakan perimbangan kekuatan
antarberbagai kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam
menciptakan mekanisme checks and balances antara kepala daerah dan DPRD karena
sama-sama dipilih oleh rakyat.
4. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga dimaksudkan agar para pemimpin yang
terpilih memiliki akuntabilitas yang lebih besar kepada rakyat yang memilihnya.
Pemilihan kepala daerah secara langsung akan menjaring pemimpin-pemimpin yang
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memiliki program yang lebih baik, serta akan berusaha mengimplementasikan
program-program itu ketika benar-benar terpilih
Memang tidak dapat dimungkiri bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara
langsung telah mengundang kekisruhan dan memerlukan ongkos yang tinggi. Namun, kalau mau jujur,
jumlah kekisruhan yang terjadi lebih kecil dibanding yang berjalan secara baik. Bahkan, kalau dipetakan
secara mendetail, kekisruhan hanya terjadi pada titik tertentu. Rasanya, terlalu prematur melakukan
justifikasi kembali ke model pemilihan dengan sistem perwakilan dengan hanya melihat kekisruhan pada
titik-titik tertentu tersebut.
Memang disadari, pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya relatif tinggi
apabila dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Namun, hal itu dapat dikatakan wajar. Sebab, jumlah pemilihnya lebih banyak dan lebih bervariasi.
Penyelenggaranya pun merupakan lembaga independen dan tidak berasal dari kalangan internal
sebagaimana halnya dalam demokrasi perwakilan. Jika pilkada langsung dinilai memakan biaya yang
sangat mahal, maka permasalahan ini sebetulnya bisa diatasi dengan memperbaiki aturan yakni,
pemilukada dilaksanakan secara serentak agar pemerintah provinsi bisa patungan dengan pemda
kabupaten/kota dalam membiayai pemilukada.

UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali harus menjadi landasan
konstitusional setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Amandemen UUD 1945 jelas
dimaksudkan untuk meredusir nilai – nilai dan makna substansi dari UUD 1945 yang telah
dihasilkan oleh para pendiri bangsa (founding father) tetapi semata – mata bertujuan untuk lebih
menyesuaikan diri dengan perkemangan zaman dan dinamika kehidupan berangsa dan benegara.
Maka semua peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pilkada serentak harus merujuk
kepada sumber hukum tertingi yakni UUD 1945. Peraturan perundang undangan terkait pilkada
antara lain adalah UU No. 22/2014, Perppu No. 1/2015 dan UU No. 8/2015 secara substansi

harus selaras dengan UU 1945. 45 Ketika semua peraturan perundan – undangan tersebut
bertentangan dengan spirit UUD 1945 maka hal itu tidak saja menghianat sumber hukum
tertinggi negara indonesia, melainkan juga akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diatur dalam perundang-undangan sebagai
berikut46:

1) Pasal 56 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2) Pasal 1 angka 4 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur,
bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota: Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut
Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan
rakyat.
4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan
demokratis.
5) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015: Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya
disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD, dalam melaksanakan tugasnya,
KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
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kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang keanggotaannya terdiri
atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.
Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
yakni:47
“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaankedaulatan rakyat di wilayah
provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”
Jika melihat materi revisi terbatas dari panja komisi II, pilkada serentak yang
diamanatkan pada Undang-Undang tersebut dibagi pada berapa gelombang, didalam pasal 201
UU No.1 tahun 2015 disebutkan bahwa 48:
1. Gelombang pertama pemilihan serentak dilakukan bulan Desember 2015 untuk Gubenur, Bupati
dan Walikota yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada tahun 2015 s.d. Juni 2016.
2. Gelombang kedua pemilihan serentak pada bulan Febuari 2017 untuk Gubernur, Bupati dan
Walikota yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada bulan Juli s.d. Des 2016 dan 2017.
3. Gelombang ketiga pemiihan serentak bulan Juni 2018, untuk Gubernur, Bupati dan Walikota
yang Akhir Masa Jabatannya 2018 dan 2019.

Selanjutnya pemilihan serentak tahun 2020 adalah untuk hasil pemilihan 2015, pemilihan
serentak tahun 2022 untuk hasil pemilihan 2017, pemilihan serentak tahun 2023 untuk hasil
pemilihan 2018. Baru pada tahun 2027 Pemilihan serentak secara nasional dilakukan dan tidak
ada lagi pilkada yang dilakukan terpisah. Apabila melihat pembagian gelombang atau periode
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yang diatur didalam revisi tersebut maka untuk tahun 2015 propinsi lampung melakukan pilkada
serentak di 8 kabupaten/kota.

BAB III
POTRET PKS DALAM PILKADA KABUPATEN PESAWARAN 2015
A. Kebijakan Dasar DPD Partai Keadilan Sejahtera Pesawaran

Kebijakan partai diperlukan sebagai sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi
patokan dasar aktifitas partai serta menjadi guidence bagi aktifis dalam merespon dan
mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial politik. Dengan kebijakan dasar yang
jelas dan diharapkan seluruh proses perjalanan partai dan aktifitasnya tetap berada dalam
ideologi yang dianutnya.
Kebijakan dasar Partai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk: 49

1. Meletakkan

perspektif

dan

kerangka

kerja

Partai

dalam

menyusun

dan

mengoperasionalkan program-program strategis.
2. Memberikan kerangka umum kepada Partai untuk memudahkan dalam penyusunan
program aksi dan langkah-langkah operasionalnya.
3. Menjadi patokan umum dalam memposisikan Partai sebagai kekuatan politik dalam
berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat.
4. Menjadi guidance bagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang
terjadi dalam aktivitas sosial politik.

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera
terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Sedangkan dakwah yang diyakini
Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu dakwah
yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan dakwah yang ditujukan kepada seluruh
49
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ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah
yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk- bentuk
rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.
Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus
menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang
mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan
langkah operasionalnya.
Kebijakan dasar partai dapat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan Umum dan
Strategi umum. Kebijakan umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup
kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, politik, birokrasi, ekonomi dan kesejahteraan, sosial
budaya, peran dan tugas wanita, iptek dan hukum. Sementara itu strategi umum ditempuh
melalui dua hal yaitu kebijakan Internal dan Eksternal. 50
1. Kebijakan Umum
a. Ideologi
Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan
ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan
dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan
aktifis partai.

1) Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi landasan
perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
2) Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari
penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT
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yaitu pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam
dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.
b. Politik
1) Pembangunan system Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem
kemasyarakatan dan kenegaraan.
2) komunikasi politik, komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu
sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang
disampaikan.
3) Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau
berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat
dijadikan guidance para aktivis dalam komunikasi politik.
a) Penyadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap
persoalan bangsa dan negara.
b) Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara Partai dan mayarakat.
c) Pembangunan budaya politik dengan cara mengokohkan Islam sebagai sumber nilai
budaya dalam kehidupan politik, mengembangkan budaya egaliter dan demokratis
yang tercermin dalam perilaku politik, membangun budaya rasionalitas dalam
kehidupan politik, mengembangkan budaya hisbah.
1.

Pembangunan partisipasi politik dengan cara penumbuhan kondisi yang menyebabkan
lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan
Sejahtera secara sukarela, mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik
orang untuk berpartisipasi secara bebas.

2.

Hubungan eksternal Pola takawun ‘alal birri wat taqwa (bekerja sama dalam merealisir
kebajikan dan taqwa), dan tidak takwun ‘alal ismi wal ‘udwan (bekerja sama dalam
dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja
sama. Selain itu Al- Wala merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan alBarra merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir. Dalam rangka optimalaisasi
prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan
umum.
a) Bersikap cinta, ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga
Islam, baik di dalam ataupun di luar negeri
b) Aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama,
ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam.
c) Membudayakan sikap husnuzhan (baik sangka) terhadap sesama organisasi Islam
d) Bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan
bendera kekufuran.

3. Pemilu 2019, Menghadapi Pemilu 2019 nanti diperkirakan skala persaingan antar partai
politik semakin luas. Disisi lain, diterapannya sistem semi distrik (berdasar Undangundang Pemilu yang baru), seiring dengan menguatnya tuntutan desentralisasi,
memerlukan kebijakan dan strategi baru. Dalam kaitan ini Partai Keadilan Sejahtera
menentukan kebijakan umum.sebagai berikut :

a) Mengikuti Pemilu tahun 2019 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera
b) Menentukan kawasan-kawasan unggulan untuk sukses dakwah melalui Pemilu
yang rinciannya akan ditentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera.

c) Komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam Pemilu dengan mencalonkan
dari kalangan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana diatur
dalam UU Pemilu.
d) Mempercepat proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerah dan
mengefektifkannya sebagai sarana rekrutmen tokoh potensial.
e) Memperkuat struktur dan sumber daya manusia di Daerah Tingkat II sebagai
langkah antisipasi diberlakukannya otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik.
f) Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu.
c. Birokrasi
Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini
yaitu:

1. Pertama : kebobrokan di semua sektor.
2. Kedua : menjadi sarang KKN.
3. tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu
dilakukan reformasi untuk memunculkan clean government.

Sebagai konsekuensinya perlu partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi
dengan tujuan ishlah al-hukumah dengan kebijakan:

1. Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal
untuk menuduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak
karimah.
2. Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerin tahan.

3. Menjadi pelopor dalam pemberan tasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran,
keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat.
4. Melakukan kontrol secara aktif.

d. Ekonomi dan Kesejahteraan
Kemadirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang
merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu
perlu langkah-langkah strategis dan konkret dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut.

1. Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam prilaku dan kebijakan ekonomi.
2. Membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi
yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli
yang menghancurkan ekonomi rakyat.
3. Memelihara kekayaan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industri
dan proyek-proyek ekonomi Islam.
4. Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh- musuh
ummat.
5. Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak.
6. Memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri.

e.

Sosial Budaya
Kecenderungan membiaknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian

nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan dahsyatnya serbuan
budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemahaman keagama an bagi

sebagian besar masyarakat muslim telah menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi
lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam
pemberan tasannya, dapat menyerang lingkungan yang semula baik. Oleh sebab itu Partai perlu
mengantisipasi sedini mungkin setidak-tidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya
berbagai penyimpangan tersebut dengan menetapkan kebijakan umum berikut:

1. Membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial
budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin.
2. Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan
ataupun dalam bentuk kesenian.
3. Aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan
mengkoreksi budaya yang merusak.

f. Iptek dan Industri
Iptek dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam
mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya mungkin tercapai
apabila manusia mampu

memahami kehendak Allah

yang dimanifestasikan di dalam

hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat menge nai hukum-hukum itu melalui aktivitas etis,
aktifitas sosial dan teknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk itu perlu sebuah kebijakan
yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industri untuk kebahagiaan manusia.

1. Penguasaan bidang Iptek dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa
dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.
2. Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan
aplikasi Iptek, sehingga menjadi rahmat bagi manusia.

3. Mengembangkan Iptek terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi
dalam rangka peningkatan kualitas SDM ummat.
4. Menumbuh kembangkan sentra-sentra industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi
ummat dan bangsa.

g. Peran dan Tugas wanita
Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas kolektif
manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip ‘kemitraan' dalam
peran sosial politiknya. Hal itu setidak-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan,
persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain
menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu,
sangat signifikan. Oleh sebab itu Partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan
wanita dalam politik.

1. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap
memelihara harkat dan martabat kewanitaannya.
2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam
mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
3. Keseimbangan hak pemberdayaan politik.
4. Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis
baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
5. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontem porer wanita yang berkembang di
masyarakat.
6. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.

h. Hukum
Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap
makhluk lain, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia
hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari
kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka Partai
Keadilan Sejahtera perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat.
2. Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam
melalui cara-cara yang syar'i dan konstitusional.
3. Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang
masyarakat telah siap menerimanya.
4. Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah, sebagai solusi,
keteladanan dan rahmat bagi kehidupan.

i.

Pendidikan:
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani secara serius

dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan adalah
dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan
dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang
bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan
lepas dari akar kekuatannya.

1. Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidkan integral
yang menjamin lahirnya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan trampil.

2. Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan
yang berkedok aktivitas pendidikan.
3. Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan
berkualitas.
B. Struktur Kepengurusan DPD PKS Pesawaran
DPD PKS Kabupaten Pesawaran terdiri dari enam pengurus Cabang yang tersebar
diseluruh wilayah Kabupaten Pesawaran. Struktur kepengurusan DPD PKS Kabupaten
Pesawaran terlampir. Adapun DPC PKS Kabupaten Pesawaran yaitu DPC Gedong tataan, DPC
Tegineneng, DPC Negeri Katon, DPC Kedondong, DPC Padang Cermin, dan DPC Punduh
Pidada.51
Tabel. 1
Struktur Kepengurusan DPD PKS Kabupaten Pesawaran
Periode 2015 - 2020
No

Nama

Jabatan

1

Zulpiardi, A.Md.T

Ketua Umum DPD PKS

2

Sunarto, A.Md

Sekretaris Umum

3

Welly Marwanto, S.T

Bendahara Umum

4

Ahmad Faizun

Ketua Bidang Kaderisasi

5

Rani Hardikasari

Sek. Bid. Pemb Anggota

6

Citra Cita Fitriyani, A.Md

Ketua Bidang Perempuan

7

Nurul Sholeha

Sekr. Bidang Perempuan

Sumber: Dokumen DPD PKS Kabupaten Pesawaran tahun 2015
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C. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia.
Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula Kabupaten ini merupakan
bagian dari Kabupaten Lampung Selatan.
Kabupaten Pesawaran terbentuk melalui tahapan proses perjuangan yang cukup panjang,
diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana tercatat dalam sejarah sebagai berikut :
a. Pada awal Tahun 1967 wilayah Lampung Selatan yang Ibukotanya di Tanjung

Karang berasal dari 4 (empat) kewedanaan yaitu : Kewedanaan Kalianda,
Kewedanaan Teluk Betung, Kewedanaan Gedong Tataan dan Kewedanaan Kota
Agung.
b. Pada Tahun 1968 Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi

3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang
Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung
yang terbentuk pada Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong
Tataan terbentuk pada Tahun 2007.
c. Pada Tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR Negeri,

mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri
dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan Kota
Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kewedanaan Teluk Betung menjadi
wilayah pemekaran Kotamadya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung).

d. Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) dibentuk pada tanggal 16

April 2001.
e. Pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama

dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (UNILA) melakukan penelitian
dan Pengkajian tentang Kelayakan Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan
menjadi 2 (dua) Kabupaten. Hasil penelitiannya Kabupaten Lampung Selatan Layak
dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Pemekaran adalah
Kabupaten Pesawaran. .

Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI
menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di
Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Gedong Tataan.
2. Kecamatan Negeri Katon.
3. Kecamatan Tegineneng.
4. Kecamatan Way Lima.
5. Kecamatan Padang Cermin.
6. Kecamatan Punduh Pedada.
7. Kecamatan Kedondong

Kemudian sebagai tindak lanjut penetapan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2007
Menteri

dalam

Negeri

menerbitkan

Pedoman

Pelaksanaan

Undang-Undang

tentang

Pembentukan Kabupaten/Kota melalui Surat Menteri dalam Negeri Nomor : 135/2051/SJ tanggal

31 Aagustus 2007 dan pada tanggal 2 November 2007 Menteri dalam Negeri atas nama Presiden
Republik Indonesia, melaksanakan peresmian pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan
melantik Bapak Drs. H. HARIS FADILAH, M.M sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang
pertama dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan di Kabupaten Pesawaran telah
mengalami perubahan akibat adanya pemekaran dengan ketambahan 4 kecamatan sehingga total
menjadi 11 kecamatan yaitu:
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1. Gedong Tataan
2. Kedondong
3. Negeri Katon
4. Padang Cermin
5. Punduh Pidada
6. Tegineneng
7. Way Lima
8. Way Khilau
9. Marga Punduh
10. Teluk Pandan
11. Way Ratai

Partai Keadilan (PK) adalah partai yang didirikan di Jakarta pada senin, 26 Rabiul Awal
1419 H yang bertepatan dengan 20 Juli 1998. dan kemudian dideklarasikan di Jakarta pada hari
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ahad, 9 Agustus 1998 di depan 50.000 pendukungnya yang memadati lapangan luas Masjid AlAzhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Partai Keadilan Sejahtera Lampung dideklarasikan pada bulan September 1998 dengan
deklaralator dan para pendiri yang terlibat : Ir. Abdul Hakim, Drs. Gufron Aziz Fuadi, Ir.
Hantoni Hasan, Hilmudin Tsulani, Lc, Ir. Johan Sulaiman, dan Ahmad Junaidi Auly. Untuk
kepengurusan sendiri terbentuk pada tanggal 20 Sepember 1998. Sedangkan penggabungan PK
dengan PKS Lampung sebagai konsekuensi penggabungan ditingkat pusat terjadi pada tanggal 5
Agustus 2003. Tidak lama kemudian dibentuklah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kabupaten
atau Kota di Lampung
Kabupaten Pesawaran sebagai bagian dari badan Lampung, yang menjadi salah satu sayap
penyebaran dakwah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemudian membentuk kepengurusan di
Kabupaten Pesawaran.
DPD PKS Kabupaten Pesawaran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari elemen partai
politik ditanah air mengikuti perkembangan perubahan struktur dengan merombak total seluruh
pengurus DPD PKS Kabupaten Pesawaran yang memisahkan diri dari Lampung Selatan pada
tahun 2007. Tujuan perombakan pengurusan ini adalah untuk memberikan citra positif kepada
masyarakat dengan membangun pencitraan pengurus yang benar – benar agamis dan bersih. 53

D. Visi, Misi Partai Keadilan Sejahtera
1. Visi Umum:
"Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai
persatuan ummat dan bangsa."
2. Visi Khusus:
53

Dokumen DPD PKS Kabupaten Pesawaran tahun 2015

Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam
mewujudkan masyarakat indonesia yang madani.
Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

a. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
b. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan
kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
c. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan
yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
d. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.
2. Misi Partai Keadilan Sejahtera
b. Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir
taghyir.
c. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang
sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
d. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan
ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
e. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan
pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
f. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan
kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
g. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan
berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan

wihdatul-ummah,

dan

dengan

berbagai

komponen

bangsa

lainnya

untuk

memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
h. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak
kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

BAB IV
ANALISA TENTANG IDEALISME DAN PRAGATISME PKS PADA PILKADA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015
Para kader PKS saat ini mengalami perubahan perilaku dan menjadi pragmatis setelah
terdiri dari dua kelompok, yaitu mereka yang menurut istilah seorang kader senior ”dari awal
punya bakat” dan mereka yang tergoda dalam proses perjalanan. Hal ini menarik jika dikaitkan
dengan penuturan seorang kader lain tentang awal munculnya ”arus pragmatisme”. Dari hasil
wawancara dengan Sekretaris DPD PKS Pesawaran:
Gejala ini bermula sekitar tahun 2002, pada saat Anis Mata (AM) mulai dekat dengan
Fahri Hamzah (FH), mantan aktifis mahasiswa dan Ketua KAMMI. Kedekatan itu
terbangun ketika FH yang sedang bermasalah dengan struktur partai akibat beberapa
manuvernya yang oleh pihak-pihak tertentu dinilai berlebihan, membutuhkan tempat
untuk sharing. Berjumpalah FH dengan AM. Kemudian mereka menemukan banyak
kecocokan pemikiran.54
Seorang pengurus DPP mengidentifikasi adanya dua penyebab perubahan perilaku yang
dikutipnya dari pendapat Ustadz Hilmi Aminuddin, yaitu al ’afat as sabiqah (polutan hulu) dan al
’afat al lahiqah (polutan hilir).
Dalam beberapa kasus persoalan-persoalan tersebut timbul karena afiliasi seorang kader
sebelum dia terbina dalam sistem tarbiyah sedemikian kuatnya sehingga tampak lebih mewarnai
pribadinya ketimbang

fikrah

yang diperolehnya dari Jemaah Tarbiyah. Sementara pada

sebagian kasus yang lain, pengaruh yang kuat itu berasal dari interaksi kader yang bersangkutan
dengan komunitas-komunitas lain setelah dirinya bergabung dengan Jemaah Tarbiyah.
Dengan kata lain, perubahan-perubahan perilaku kader ke arah yang lebih pragmatis tadi
disebabkan oleh tabiat orang yang bersangkutan dan pengaruh lingkungan. Dalam konteks ini,
nilai-nilai yang sebelumnya diperoleh para kader dari proses tarbiyah kemudian diuji pada saat
mereka berinteraksi dengan dunia nyata setelah Jemaah Tarbiyah berpolitik. Di sinilah terlihat
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bahwa cara setiap individu untuk merespon lingkungan berbeda-beda, tergantung pada cara
pandang masing-masing. Mereka yang memandang bahwa apa ada di lingkungan tersebut adalah
hal yang wajar, apalagi melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, tentu
saja akan mengalami perubahan gaya hidup dan pergaulan.
Di titik ini persoalan perubahan perilaku ini menjadi menarik

karena PKS dikenal

sebagai Partai Kader dengan sistem tarbiyah berjenjang yang sangat ketat. Bahkan diyakini
bahwa sistem tarbiyah tersebut akan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan pribadi para
kader. Namun mengapa tetap terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan di antara para
kader, yang sampai batas tertentu bisa memicu timbulnya konflik. Sebenarnya sistem, tata
aturan, moralitas dan hal-hal lain yang bersifat formal sangat lengkap, namun terdapat
kelemahan pada apa yang oleh seorang kader senior disebut sebagai ”internalisasi nilai” dan
”ideologisasi nilai”.

A. Latar Belakang Partai Keadilan Sejahtera Mengusung Pasangan Dendi Romadhona
dan Eriawan Pada Pilkada Kabupaten Pesawaran 2015.
1. Jalur Partai Politik
PKS saat penjaringan dilakukan menginstruksikan para kadernya untuk ikut serta secara
aktif dalam pemilukada di daerah masing-masing, baik mengusung pasangan calon dari PKS
sendiri, ataupun mendukung pasangan calon yang diusung oleh partai lain sebagai upaya untuk
merebut sumber daya agar PKS bisa tumbuh lebih cepat. Dari ketua Dewan Syariah Pusat (DSP)
PKS diperoleh gambaran proses penentuan calon yang akan diusung/didukung oleh PKS. Proses
pengambilan keputusan untuk terjun dalam sebuah pemilukada di Kabupaten/Kota, baik
mengusung maupun mendukung pasangan calon, dimulai dari usulan yang datang dari DPD
yang bersangkutan.

DPD mengajukan lebih dari satu nama dengan diantaranya Al Muzzamil Yusuf serta
menyertakan pertimbangan masing-masing. Selanjutnya DPW akan mempertimbangkan usulan
tersebut. Proses itu bisa saja terjadi perbedaan antara DPD dengan DPW, di mana calon yang
diunggulkan oleh DPD justru tidak diunggulkan oleh DPW, atau sebaliknya. Kondisi seperti itu
akan terjadi proses diskusi antara kedua jenjang kepengurusan tersebut hingga mencapai
kesepakatan pasangan calon yang diusung/didukung oleh PKS di daerah tersebut.
Tidak tertutup kemungkinan munculnya suara-suara yang berbeda dari keputusan partai
di kalangan anggota pendukung dan simpatisan, karena mereka tidak berada dalam kendali
partai. Suara-suara yang berbeda tersebut biasanya muncul dalam konteks PKS mengusung
pasangan calon yang diusung partai lain. Sedangkan ketika PKS mengusung calon dari kalangan
kadernya sendiri, perbedaan tersebut biasanya tidak terjadi. Hal inilah yang kerap ditangkap oleh
pihak eksternal, atau media, sebagai kurang solidnya PKS dalam pemilukada. Namun diyakini
bahwa seluruh kader yang sudah berada di jenjang anggota inti selalu solid mendukung
keputusan partai dan tidak akan bersuara berbeda. Namun proses yang berlangsung di lapangan
tidak semulus yang digambarkan di tersebut, gejolak-gejolak tetap saja muncul di internal partai.
Dari empat pasangan calon pada Pilkada Pesawaran hanya satu pasangan yang diusung
oleh partai yaitu pasangan nomor empat Dendi Romadhona dan Eriawan hal ini yang merupakan
salah satu latar belakang PKS Pesawaran ikut merapat ke barisan koalisi yang di pimpin oleh
PDIP dan partai Demokrat bahkan ada delapan partai pengusung Dendi-Eriawan diantaranya
PDIP, Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar, Gerindra serta Hanura.
Dendi Romadhona merupakan Kader Partai Demokrat dan merupakan anggota DPRD
Provinsi Lampung periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) dua yang meliputi
Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan Eriawan merupakan kader PDIP sekaligus Anggota

DPRD Kabupaten Pesawara Periode 2014-2019 dari dapil dua yang meliputi Kecamatan Negeri
Katon dan Kecamatan Tegineneng.
Tabel. 2
Komposisi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran
Tahun 2015
NO CABUP

CAWABUP

KLASIFIKASI

1

Aries sandi

M.Yunus

Independent

2

Okta Rijaya

Salamun

Independent

3

Fadhil hakim

Zainal Abidin

Independent

4

Dendi Romadhona

Eriawan

PDIP,Demokrat,
PKS,PAN,PPP,
Golkar,Gerindra
Hanura.

Sumber : KPUD Kabupaten Pesawaran 2015
Pada awalnya DPD PKS Pesawaran tidak mengusungnya karena sudah menyiapkan,
bahkan memutuskan, kader lainnya yang tak lain adalah anggota DPR RI yang saat ini mendapat
posisi sebagai wakil komisi II yang terkenal dengan suara yang sangat kritis terkait kebijakan
pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat Al Muzzamil Yusuf untuk dicalonkan sebagai
Bupati Pesawaran untuk periode 2015-2020, dengan harapan akan “dilamar” oleh wakil
incumbent Musiran dengan mengajak PAN sebagai mitra koalisinya. Sejak awal kader tersebut
sudah memprediksi bahwa hal itu bisa terjadi, karena kapasitas ketokohan Wakil Bupati
incumbent (Musiran) tersebut sudah memadai. Di samping itu, ia tahu bahwa Bupati incumbent
memiliki kekuatan yang sulit untuk di kalahkan. .

Prediksi tersebut kemudian tidak terbukti. Wakil Bupati incumbent memang tidak
mengambil calon dari PKS tersebut sebagai calon Wakilnya. Karena sebab apa kemudian Kader
PAN tersebut tidak memutuskan untuk mencalonkan diri dan bergabung ke pasangan yang
diusung oleh PDIP dan Partai Demokrat. Sejumlah partai memberikan dukungan, sehingga
persyaratan dukungan minimum sudah terpenuhi. Namun demikian, sebagai kader PKS ia terus
berjuang untuk mendapatkan dukungan partainya. Akhirnya, setelah melewati proses yang alot
dan berliku, PKS memutuskan untuk merapat dan mengusung pasangan Dendi Romadhona dan
Eriawan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta berkoalisi dengan delapan partai pengusungnya,
serta membatalkan keputusannya untuk mencalonkan kader internal sebagai Bupati / Wakil
Bupati Kabupaten Pesawaran.
Sejak awal penjaringan bakal calon bupati Kabupaten Pesawaran menghadapi banyak
masalah terutama banyak bakal calon harus mendapat restu dari induk organisasi politiknya.
Nuansa intervensi elit politik nasional masih mengemuka seperti layaknya pemilihan kepala
daerah era UU No.22/1999. Persyaratan bakal calon yang harus mendapat restu dari induk
organisasi yang berada dipusat menandakan masih lemahnya pemberdayaan politik lokal dan
masih rentan terhadap konflik kepentingan antara elit politk nasional dengan elit lokal.
Perjalanan penerapan sistem multipartai di Indonesia setelah reformasi ini, masih sering
menimbulkan permasalahan, stabilitas politik yang tidak terjaga dengan baik sehingga
mengganggu terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan berdasarkan teori,
sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara harus selaras dengan sistem pemerintahan
yang dianut dalam negara tersebut. Sehingga sistem multipartai cum presidensial ini, membawa
dampak yang cenderung negatif seperti berikut ini Pertama, munculnya kompromi dalam
pembentukan dan perombakan kabinet sehingga terjadi intrik-intrik politik dan barter politik,

akibatnya pengangkatan perngkat pemerintahan bukan berdasarkan faktor kompetisi dan
profesionalisme. Alhasil susunan kabinet selalu berganti-ganti dan tidak berumur panjang.
Kedua, koalisi yang dibangun pemerintah memiliki daya rekat rendah atau sangat rapuh.
Walaupun koalisi partai pendukung secara kuantitas besar, tetapi karena banyaknya partai politik
didalamnya secara otomatis banyak kepentingan nafsu politik yang berbenturan satu sama lain,
mengakibatkan koalisi yang terbangun menjadi cair meleleh terpecah belah walaupun dalam satu
wadah koalisi.
Terbukti partai PKS dan dan partai politik lainnya yang sering bertentangan dengan sikap
koalisi dalam menanggapi isu-isu strategis, Akhirnya koalisi hanya sebatas formalitas belaka.
Ketiga, kendati secara kuantitas koalisi partai politik pendukung pemerintah banyak, hal ini tidak
menjamin DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) akan selalu mendukung kebijakan
pemerintah.
2. Faktor Historis Zulkifli Anwar
Faktor historis atau faktor sejarah melatarbelakangi PKS Pesawaran merekomendasikan
pasangan Dendi- Eriawan salah satunya ialah karena lobi-lobi politik sang ayah Zulkifli Anwar
yang merupakan bekas Bupati Lampung Selatan periode 2000-2010.
Keputusan mengusung ataupun mendukung calon yang diusung oleh partai lain diambil
dengan mempertimbangkan jasa serta Zulkifli Anwar dalam memperjuangkan pemekaran
Kabupaten Pesawaran tahun 2007 yang lalu serta konsekuensi pendanaan yang diperlukan untuk
memenangkan pemilukada yang bersangkutan. Struktur PKS di daerah-daerah lain pun
memberlakukan ketentuan yang sama, walaupun tidak seluruhnya. Ada juga calon Kepala
Daerah seperti di Kabupaten Pesawaran yang mempunyai sisa jaringan masa pemerintahan

Zulkifli Anwar yang tetap diusung karena yang bersangkutan memiliki ketokohan yang sangat
kuat, sehingga besar kemungkinan akan menang.
Namun kebijakan tersebut tidak serta merta tidak ada timbal baliknya karena selama ini
yang bersangkutan telah berhasil membangun jaringan yang kokoh dan meraih kepercayaan dari
para pendukung karena ia berhasil mengeksekusi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.
Tabel. 3
Komposisi Partai Pengusung dan Pendukung Dendi – Eriawan
NO

PARTAI PENGUSUNG

PARTAI PENDUKUNG

1

PDIP

GOLKAR

2

DEMOKRAT

PPP

3

PKS

HANURA

4

GERINDRA

5

PAN
Sumber : KPUD Kabupaten Pesawaran 2015
Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai pengusung pasangan Dendi

Romahona dan Eriawan pada pilkada Kabupaten Pesawaran karena secara syarat administrasi
sudah terpenuhi melalui DPD sampai dibawa ke DPP hingga mendapat rekomendasi.
Sedangkan untuk partai pendudukung secara administrasi belum terpenuhi jadi hanya
bisa mendukung, secara mayoritas partai yang ada di Kabupaten Pesawaran merupakan partai
pendukung. Untuk proses penetapan calon yang diusung DPD Partai Keadilan Sejahtera, DPD
mengusulkan nama-nama yang sudah ada dan kemudian DPP lah yang memutuskan dan
merekomendasikannya.
Dalam tubuh partai politik saat ini faktor keluarga menjadi strategi yang sangat penting,
dimana calon yang akan diusung partai politik terkadang memiliki basis keluarga yang banyak

sehingga dengan kedekatan ikatan persaudaraan mempermudah partai politik saat ini untuk
memikat hati para konstituennya. Faktor lainnya yaitu faktor ketokohan Zulkifli Anwar dimana
PKS dalam menetapkan Calon Kepala Daerah dari kader Ekternal melihat melihat ketokohan
masarakat yang telah memiliki citra positif dari masyarakat, sehingga sudah pasti memiliki sisa
basis massa yang kuat dimassa pemerintahan beliau di Lampung selatan dan Pesawaran saat ini.
Beberapa alasan yang telah diuraikan tersebut Partai Keadilan Sejahtera mengalami krisis
ketersediaan kader handal. Ketika dihadapkan pada momentum pilkada, mau tidak mau partai
harus bersikap pragmatis dengan mengambil kandidat yang berasal dari luar partai. Alasannya
aktor tersebut mempunyai kedekatan emosional , ataupun kemampuan dana yang memadai.
Proses promosi kader yaitu memproyeksikan kader terbaik partai agar bisa mengisi jabatan
eksekutif sesuai dengan kapasitas dan elektabilitasnya.
Kapasitas seorang kader dinilai dari kemampuannya sebagai politisi maupun birokrat.
Partai Keadilan Sejahtera seharusnya mempunyai banyak kader handal dan memadai dalam
jumlah cukup, tidak akan kesulitan dalam mempromosikan kader tertentu untuk jabatan
publik, yang terpenting di sini adalah aturan main untuk menentukan fase-fase yang harus
dilalui seorang kader agar memenuhi syarat untuk dipromosikan. Jadi, proses promosi bukan
berdasar pertemanan dengan elit partai, ataupun seberapa besar modal yang dimiliki. Adapun
elektabilitas seorang kader yang akan dipromosikan, diukur dari tingkat penerimaan dan
pengakaran di basis massa maupun masyarakat secara umum.
B. Kecenderungan Sikap Pragmatis Partai Keadilan Sejahtera
Pada dasarnya, setiap partai politik memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan
ideologi yang dianut, tidak terkecuali dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai partai yang
berideologi Islam, Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan dirinya sebagai partai dakwah. Hal

tersebut mempengaruhi seluruh gerak dan aktivitas partai. Tentunya, segala aktifitas yang
menjadi agenda partai menjadi sebuah pertanggung jawaban tersendiri kepada masyarakat.
Aktifitas partai memberikan pengaruh dan menjadi perhatian masyarakat dalam menilai kualitas
partai, dan menjadikan partai tersebut sebagai partai yang mewakili aspirasinya. Kualitas sebuah
partai bisa dinilai dari aktifitas-aktifitas politiknya, tentunya menyangkut keseluruhan sistem
dalam Partai Keadilan Sejahtera dan pembahasan ini diperuntukkan untuk menjawab
permasalahan yang telah ditawarkan yaitu dengan melihat konsistensi ideologi Partai Keadilan
Sejahtera terkait rekrutmen calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.
Berdasarkan AD/ART Perubahan Hasil Majelis Syuro (MS) ke-VII Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Bab 1 Pasal 2 Ayat 1, Partai Keadilan Sejahtera dijelaskan sebagai partai yang
berasaskan Islam, dilanjutkan dengan Ayat 2 yang berbunyi, partai bercirikan bersih, peduli, dan
professional, namun pada kenyataannya, PKS cenderung jarang mengunakan wacana penerapan
syari’at Islam dalam arus perjuangannya. 55
Berdasarkan hemat penulis, jika bicara konteks kontestasi antar partai politik, arus
perjuangan PKS banyak mengarah pada nasionalisme yang diharapkan dapat bersaing dengan
partai Nasionalis lainnya. Sehingga, diharapkan dapat memperoleh tambahan suara yang banyak.
Selain itu, PKS juga menjadi partai terbuka dengan mengharapkan dapat tambahan suara dari
golongan di luar Islamis, seperti Nasionalis serta figur calon, hal ini disetujui oleh Sekretaris
DPD PKS Pesawaran, Sunarto. Beliau justru mengistilahkan bahwa figur kandidat sangat
berpengaruh untuk menarik suara dari berbagai kalangan dan sebagai salah satu strategi
penarikan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2015 (hasil wawancara
penulis pada 7 April 2017).
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DPP PKS, AD dan ART Partai Keadilan Sejahtera, tahun 2011.

1. Kegagalan Rekrutmen Politik
Berdasarkan sederet fungsi partai politik yang ada, terdapat salah satu fungsi partai yang
paling relevan terhadap konteks penelitian ini. Fungsi tersebut yakni fungsi rekruitmen politik
dalam konteks partai sebagai organisasi. Fungsi rekruitmen ini selanjutnya, dapat menjadi
instrumen untuk menganalisis kegagalan fungsi rekruitmen Partai Keadilan Sejahtera dalam
mengusung calon Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2015, yang kemudian berdampak pada
meleburnya idealisme partai, sekaligus akan menjadi fokus analisis penulis dalam menganalisis
alasan di balik sikap pragmatis Partai Keadilan Sejahtera politik dalam penyeleksian kepala
daerah.
Sebelum dilaksanakan Pemlihan Kepala Daerah PKS mengadakan penjaringan namanama bakal calon dari kader internal. Melalui kader ini diharapkan PKS dapat mengusulkan
kadernya sendiri untuk duduk di eksekutif atau Kepala Daerah. Setelah penjaringan nama bakal
calon Kepala Daerah maka diadakan Scoring dengan menghitung suara dan klasifikasikan
berdasarkan tingkat peroehan suara, selanjutnya calon kepala daerah yang terpilih melalui
Pemlihan Umum Internal (PUI) disosialisasikan kepada seluruh kader PKS.
Perekrutan Calon dari Intenal yang dilakukan yaitu melalui musyawarah internal partai,
dimana kader tidak mencalokan diri tetapi dipilih berdasarkan aspirasi seluruh kader yang
mencerminkan bahwa PKS memutuskan kepentingan bersama dengan jalan musyawarah sesuai
dengan syari’at Islam.
Perekrutan dengan mekanisme yang kedua yaitu mekanisme eksternal dimana PKS
menggunakan berbagai kriteria guna menjaring calon sebagai Kepala Daerah pada Pilkada
Pesawaran 2015. DPD PKS Pesawaran pada Pilkada tahun 2015 tidak melakukan penjaringan
secara terbuka dan hanya dengan mengunjungi calon-calon yang sudah ada dengan melakukan

komunikasi penjajakan sembari mencari titik temu dan mencari visi misi yang sama. Bebeda
dengan partai yang lain yang membuka pejaringan terbuka untuk umum, ini salah satu penyebab
tokoh agama maupun calon yang memiliki background agama tidak bisa mendaftar ke DPD PKS
Pesawaran, berdasarkan wawancara dengan sekretaris DPD PKS Pesawaran Sunarto,
mengatakan:
“Sebelumnya memang benar bahwa DPD PKS Pesawaran sudah menyetujui serta
merekomendasikan Drs. Almuzzamil yusuf, M.Si namun karena ada dua kader yang akan
turun ke Daerah lain yaitu pada Pilkada Kota Metro Abdul hakim, DPP memutuskan Drs.
Amuzzamil yusuf, M.Si tidak jadi di usung dan mendukung Dendi-Eriawan”. 56
Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan seperti yang mempunyai basis massa, hal ini
dilihat bahwa Calon Kepala Daerah mempunyai jabatan-jabatan strategis pada organisasiorganisasi kemasyarakatan dan diakui ketokohannya. 57
PKS digolongkan sebagai partai yang menganut sistem kepartaian model pluralisme
moderat, dimana terlihat adanya batas ideologi yang semakin tidak jelas diantara partai politik
yang ada. Walaupun dalam PKS sendiri mereka masih menganggap citra mereka kedalam sistem
kepartaian model pluralisme ektrem yang memperlihatkan eksistensi ideologi Islam dan sangat
berbeda dengan partai sekuler atau nasionalis yang lain.
PKS merupakan partai dakwah, artinya dakwah dijadikan sebagai landasan melaksanakan
beragam aktivitas baik agama maupun politik, hanya saja satu hal yang harus ditekankan bahwa
PKS bukan menjadikan dakwah sebagai penguat dari setiap aktivitas politik akan tetapi dakwah
dipergunakan sebagai penguat dari setiap aktivitas politik yang dilakukan para fungsionalis PKS,
dan antara dakwah dan politik harus tetap berkesinambungan dan bersinergi, disinilah makna
terpenting dakwah bagi PKS. 58
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Sunarto, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Pesawaran, Wawancara Pribadi, Gedong Tataan, 7 April 2017.
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AD/ART Partai Keadilan Sejahtera BAB I Pasal 2 Ayat 2
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Oleh itu tidak bisa diingkari bahwa sebagian besar simpatisan Partai Keadilan Sejahtera
berpendapat bahwa langkah-langkah yang dilakukan PKS adalah sebagai suatu langkah strategis
demi kepentingan menaikan suara pada pemilu berikutnya di Kabupaten Pesawaran. Dampak
dari pilkada pesawaran PKS membawa sejumlah perubahan dalam diri PKS yaitu perubahan
perilaku individu yaitu lunturnya kesederhanaan selanjutnya adalah perubahan perilaku politik
yang juga dipandang sebagai penyimpangan dari asas falsafah yang dibangun sejak lama, antara
lain berupa kecenderungan untuk berorientasi pada kekuasaan dibandingkan moralitas dan
substansi nilai-nilai yang diperjuangkan. Salah satu indikatornya, diberbagai daerah seperti di
Pilkada Kabupaten Pesawaran PKS mudah saja berkoalisi dengan pihak manapun untuk
mengusung dan memenangkan pemilukada. Hal inilah yang ditengarai membuat sementara
simpatisan menilai PKS sekarang sudah pragmatis.
Awal perintisannya, gerakan Tarbiyah sangat menguasai wacana dalam Partai Keadilan.
Mereka adalah sosok terdidik dengan idealisme kental. Berangkat dari kampus, bermodalkan
intelektualitas dan belum bercumbu dengan gelimang materi dan kekuasaan, nafas perjuangan
gerakan Tarbiyah adalah kejujuran, kesederhanaan dan kebersahajaan. Bagi gerakan Tarbiyah,
politik hanyalah sarana untuk berdakwah, tujuan dakwah tak lain adalah mengajak pada
kebaikan memerangi segala bentuk kezaliman tanpa ada kompromi.
2. Abuse Of Power
Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang
pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk orang lain
Sebuah variasi lain dari abuse of power adalah apa yang dapat disebut sebagai penyalahgunaan
institusi (abuse of institution), yaitu pemanfaatan organisasi menjadi kendaraan pribadi.

Dalam manajemen publik dikenal pengertian, bahwa institusi atau lembaga adalah
kendaraan atau sarana untuk melaksanakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan. Karena itu
struktur organisasi harus disesuaikan dengan strategi. Dalam keadaan di mana terdapat abuse of
institution, terjadi penyalahgunaan organisasi. Organisasi dijadikan kendaraan atau pelindung
bagi pimpinan atau anggota pimpinan dari organisasi. Organisasi menjadi alat orang yang
berkuasa dalam organisasi. Kebijakan 20% kursi di DPRD/ 25% total suara sah pada pemilu
legislatif 2014 dinilai sangat memberatkan partai politik dalam pengusungan calon Kepala
Daerah.
Rakyat yang diharapkan dapat memilih partai atau pimpinan partai itu berfungsi sebagai
peluru atau alat untuk mewujudkan cita-cita para penguasa partai. pada berbagai lembaga publik
yang sudah ada, abuse of institution ini terlihat dalam bentuk penunggangan lembaga dalam
membuat kebijakan syarat partai politik untuk mengusung kandidat.
Beberapa calon yang gagal maju adalah para tokoh yang sebelumnya sudah giat
menyosialisasikan dirinya jauh-jauh hari. Diantara nama- nama tersebut diantaranya ada nama Al
Muzzamil Yusuf yang diproyeksikan maju pada gelaran pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Pesawaran untuk periode 2015-2020. Rencana Al Muzzamil Yusuf untuk maju lewat jalur partai
sudah terbuka lebar mengingat beliau merupakan sosok tokoh asal lampung yang sejak lama
mengabdikan diri di Partai Keadilan Sejahtera bahkan beliau merupakan salah satu tokoh senior
Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang menjabat sebagai pengurus DPP Partai Keadilan
Sejahtera.
Nama Al Muzzamil Yusuf sempat disosialisasikan oleh DPD bahkan DPD pun sudah
siap mengusungnya dengan mencari mitra koalisi karena persyaratan administasi serta 20% kursi
di DPRD atau 25% jumlah total suara membuat beliau sangat butuhkan sebagai syarat utama

untuk maju, melalui kegiatan sosial, acara keagamaan sering beliau lakukan dilapangan
mengingat Pesawaran merupakan dapil beliau di DPR RI.
Jika dalam peraturan lama hanya mengisyaratkan partai politik atau gabungan partai
politik minimal memiliki 15% suara pemilu sebelumnya, maka dalam peraturan yang baru yang
tertuang dalam Perppu No1/2014 tentang pilkada, syarat minimal itu naik menjadi 20% Kursi
DPRD atau 25% total jumlah suara sah.
Tabel. 4
Perolehan Suara 12 Kontestan Parpol Kabupaten Pesawaran
Pada Pemilu legislatif tahun 2014
No

Nama Partai

Perolehan Suara

Kursi

Persentase

1

PDIP

37.347

8

15,75 %

2

PAN

34.602

6

14,60 %.

3
4
5
6
7

Golkar
Gerindra
PKB
PKS
Demokrat

26.710
25.879
23.458
20.630
17,258

5
4
4
4
2

11,27 %
10,92 %
9,89 %
8,70 %
7,28 %

8
9
10
11
12

Nasdem
PPP
Hanura
PBB
PKPI

16.611
15.350
11.428
6948
851

5
3
2
2
0

7,01 %
6,47 %
4,82 %
2,93 %
0,36 %

Sumber : KPUD Kabupaten Pesawaran 2014
Empat kursi di DPRD Pesawaran PKS mempunyai modal penting untuk mengajukan
nama Almuzamil yusuf lewat jalur partai, komunikasi yang dilakukan oleh para elite politik di
DPD PKS Pesawaran diharapkan mendapat titik temu dengan calon lain yang akan diusung
lewat jalur partai politik.
Sistem seleksi dan kompetisi untuk jabatan bupati dan wakil bupati merupakan suatu
mekanisme partai dalam rnenentukan kandidat partai yang berbasis electoral, dalam rangka
ini, rekrutmen (pencalonan) politik adalah sebagai sarana merekrut dan menyeleksi masyarakat

untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui pemilu, pada umumnya, terdapat dua
pola sistem seleksi kandidat. Pertama, inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat mencalonkan
melalui Partai Keadilan Sejahtera dengan memenuhi syarat ringan (eligible). Jadi, tidak ada
keharusan menjadi anggota partai. Kedua, pola eksklusif (tertutup), terdapat sejumlah syarat
yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Misalnya, ada syarat
khusus bagi kandidat yang ikut diseleksi. Sebagai contoh, kader yang dapat diseleksi harus
memenuhi syarat yakni selama 3 tahun berturut-turut menjadi anggota partai dan mempunyai
visi dan misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai. Singkat kata, semakin
inklusif proses seleksi kandidat, maka semakin demokratis. Sebaliknya, semakin eksklusif
seleksi kandidat semakin tidak demokratis seleksi itu - tidak transparan dan hanya intemal elit
saja sebagai penyeleksi ataupun penentuan kandidat.
Ini menjadi keharusan bahwa syarat yang telah dibuat oleh pemerintah membuat sebagian
calon yang akan maju lewat jalur partai politik terkendala oleh peraturan tersebut.
3. Figur Zulkifli Anwar
Strategi – strategi yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Pesawaran memiliki
pengaruh terhadap pemenangan calon pada setiap pemilihan umum tak terkecuali pada pilkada
Kabupaten Pesawaran tahun 2015, sosok figur masih menjadi skala prioritas partai untuk
memenangkan pasangan calon, sosok Zulkifli Anwar yang pernah menjadi Bupati Lampung
Selatan periode 2000-2010 menjadi salah satu faktor penentu DPD PKS Pesawaran untuk
mendukung anaknya yaitu Dendi Romadhona, kedekatan aspek sejarah Zulkifli Anwar yang
pernah diusung oleh PKS bersama Akhmadi Sumaryanto pada Pilgub Lampung tahun 2008 yang
lalu. Ini menjadi keharusan bahwa garis ideologi sudah tidak lagi menjadi pertimbangan partai

untuk mengusung kader internal ataupun tokoh agama. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPD
PKS Pesawaran dalam wawancara:
“Kami mengusung dan mendukung pak Dendi adalah karena faktor historis adanya
kedekatan / cemistry antara PKS dan Zulkifli Anwar pada Pilgub Lampung 2008 dan
berlanjut di Pilkada Pesawaran karena beliau ikut andil dalam pemekaran Kabupaten
Pesawaran”59
Pernyataan tersebut penulis beranggapan bahwa PKS belum berhasil membentuk kaderkadernya menjadi kader yang militan, intelektual sehingga belum dapat diterima sebagian besar
masyarakat sehingga akhirnya belum mampu mempertahankan keberadaan partainya dan dalam
kurun waktu yang cukup singkat, hanya dalam 3 kali periode pemilu, PKS belum mampu
membuktikan kekuatan politik dan gerakannya, dengan menempatkan kader partainya berada
pada jajaran elit partai-partai yang lebih mapan dari segi pengalaman, kekuatan dana dan
dukungan basis massa Islam yang lebih tersebar merata dan tradisional.

Bertitik tolak dari hasil

wawancara tersebut, menunjukkan bahwa PKS

lebih

mengutamakan aspek kemenangan calon yang diusung dibandingkan dengann mengutamakan
kader partai untuk menjadi calon kepala daerah. Dapat dikatakan bahwa kaderisasi dari PKS
kurang berjalan dengan baik, karena terlihat kurang mempersiapkan kadernya jauh-jauh hari
untuk menghadapi pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran.
Meskipun dalam koalisi yang dibangun dengan Partai Demokrat dan PDIP, Seperti
penjelasan-penjelasan terdahulu, bahwa koalisi antara parpol di pemilukada merupakan suatu hal
yang tidak bisa dihindari. Apalagi ditengah-tengah pragmatisme politik yang mewarnai proses
demokrasi di Indonesia, semua partai berlomba-lomba untuk menjadi pemenang meskipun harus
mengorbankan ideologi partai dan garis perjuangan partai. Bahkan tidak jarang partai harus
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mengorbankan kadernya demi untuk memperoleh kemenangan pada pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Pesawaran tahun 2015, fenomena koalisi antara parpol juga tidak bisa dihindari. PKS
yang sejak awal dengan gagah dan percaya diri mengusung Al Muzzamil Yusuf sebagai Bupati
akhirnya memilih bergabung dengan partai Demokrat dan PDIP.

Landasan filosofis Partai Keadilan Sejahtera itu, terdapat penegasan bahwa Islam
merupakan kaca mata pandang untuk memahami realitas politik maupun untuk membangun
strategi-strategi cerdas perjuangan politik. Partai ini hendak membuktikan kebenaran sebuah
aksioma dalam dunia politik bahwa Islam merupakan agama universal yang mencakup seluruh
aspek kehidupan dengan berbagai dimensinya yang kompleks. 60

Tidak dipungkiri bahwa, aktivitas Jama’ah Tarbiyah/PKS dalam memahami, memaknai,
dan melakukan tindakan sesuatu juga tidak diwarnai oleh ideologi yang diyakininya. Dalam
Jama’ah Tarbiyah/PKS, tidak dipungkiri bahwa bangunan ideologi yang berkembang di dalam
ajaran mereka meyakini bahwa salah satu faktor terpenting dalam merubah realitas sosial politik
menjadi lebih baik adalah dengan cara menekankan pada pendekatan pendekatan yang bersifat
teologis. Meng-kontekskan ideologi terhadap Jama’ah Tarbiyah, maka bisa dilihat bahwa
konseptualisasi yang dibangun dalam rangka menghadirkan Islam yang mampu menjadi solusi
bagi perbaikan masyarakat dan negara, akan dilihat konsistensinya dalam mengaplikasikan
ideologi mereka ditatanan masyarakat, dan sejauh mana komitmen mereka dalam
menghubungkan ideologi sebagai kacamata dalam melihat realitas masyarakat, yang dikerangkai
dengan perpektif atau cara pandang yang bersumber pada nilai-nilai Islam.
Termasuk dalam memahami realitas dakwah dan kuasa. Bahkan fakta menarik
menunjukkan, bagaimana antusiamenya para kader menjelang pemilihan Kepala Daerah yang
60
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justru menunjukkan solidaritas Jama’ah Tarbiyah/PKS semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan
tentang bergabungnya PKS kekoalisi yang diusung oleh PDIP dan Partai Demokrat pada Pilkada
Kabupaten Pesawaran tahun 2015 bagaimana para kader berupaya bahu membahu dalam
memenangkan pemilu tersebut dengan segenap upaya dan pengerahan massa secara besarbesaran, mulai dari kader yang berasal di daerah pedesaan dan perkotaan, hingga kader yang
masih duduk di bangku SMA atau pun kuliah. Hal ini juga bisa digambarkan, karena sistem
kaderisasi PKS yang belum mampu mengembangkan interaksi partisipatif secara intensif –baik
di dalam forum halaqoh/ usroh yang dilakukan setiap pekan secara rutin oleh setiap kader- telah
membangun energi emosional yang tinggi dalam memproduksi solideritas itu sendiri.
Tinjauan teoritis Idealisme menjadi salah satu prioritas partai dalam mengusung pasangan
calon pada setiap pemilihan Kepala Daerah, kondisi dimana masyarakat terkhusus simpatisan
PKS membutuhkan peran dan fungsi dari partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat,
serta sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat sebagai partai yang
ber ideologi Islam.
PKS Pesawaran tetap berprinsip bahwa dakwah harus lebih besar dari pada politik,
sehingga visi, misi PKS sebagai partai yang mengemban amanah dakwah tetap terjaga, dalam hal
ini DPD PKS Kabupaten Pesawaran tetap memiliki agenda akbar yaitu politik dijadikan sebagai
alat dakwah. Hal ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang politik
sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam menentukan pilihan pada pemilihan Kepala Daerah,
artinya dengan melihat tidak konsistennya dan dalam mengusung maupun mendukung pasangan
calon tidak hanya oleh faktor sejarah melainkan karena berprinsip pada amar ma’ruf nahi
munkar, dan pada akhirnya partisipasi masyarakat pada tingkat normatif akan dilihat pada sejauh
mana masyarakat memberikan pilihan politiknya pada partai Islam.

Perspektif ini perlu ditelaah lebih lanjut petama PKS adalah partai baru yang berbeda
dari partai politik kebanyakan, kedua, PKS brasal dari komnitas muslim baru di Indonesia yang
dalam perkembangan kepartaian saat ini ada kesan ideologi yang diusungnya semakin bergerak
ketengah, PKS memlih untuk menjadi partai politik yang terbuka atau bisa dimaknai bahwa
Partai Keadilan Sejahtera saat ini memilih menjadi partai yang plural, menerima perbedaan dan
keberagaman.
Tentunya ini berseberangan degan visi, umum dan visi khusus Partai Keadilan Sejahtera
yang secara resmi menatakan akan mengarahkan partai dakwah itu untuk memperjangan Islam
sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan mengarahkanya menjadi
kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam didalam proses pembangunan kembali umat
dan bangsa di berbagai bidang, akan mengarahkanya sebagai kekuatan yang menggalang dan
melopori kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita – cita dalam menegakan nilai dan
sistem Islam yang Rahmatan lil-Alamin, akan mengarahkanya sebagai akselerator bagi
perwujudan masyarakat madani di Indonesia 61
Koalisi yang terjalin antara PKS dengan PDIP dan Demokrat merupakan cerminan
pragmatisme politik ditingkat/aras lokal. Ada kecenderungan bahwa partai politik di daerah lebih
memilih calon kandidat yang dinilai memiliki peluang besar untuk memenangkan pelaksanaan
pemilukada. Pragmatisme politik tidak hanya terjadi di tubuh PKS tetapi juga delapan partai
pengusung Dendi-Eriawan. Di tubuh PKS menunjukkan semacam kurang kepercayaan diri
sehingga harus berupaya semaksimal mungkin melakukan lobi-lobi politik dengan partai lain
yang bersedia untuk bergabung dalam koalisi. Sebagai calon yang akan meghadapi incumbent
yang memiliki kelebihan dibanding kontestan lainnya

61

memiliki modal kuat untuk

Partai Keadilan Sejahtera, platform kebjakan pembangunan falsafah dasar perjuangan Anggaran
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mempertahankan eksistensinya. Namun demikian melihat konstelasi politik yang berkembang di
Pesawaran, Pragmatisme politik juga ditunjukkan oleh banyak partai yang ada di Pesawaran.
Setiap parpol seharusnya mengutamakan kepentingan ideologi dibandingkan kepentingan
elit dalam pelaksanaan pemilukada. Partai politik perlu mempersiapkan kader terbaiknya sejak
awal dengan mengefekifkan fungsi rekrutmen partai, sehingga parpol memiliki kader yang siap
untuk bertarung dalam pemilukada tanpa berkoalisi dengan partai lain. Zulkifli Anwar dapat
dijadikan sebagai acuan bagi partai politik dalam melakukan kaderisasi yaitu sosok yang tidak
hanya piawai dalam birokrasi tetapi juga politik dan perlu adanya regulasi yang mengatur
tentang koalisi dalam penyelenggaraan pemulikada, sehingga setiap parpol dapat melaksanakan
koalisi sesuai dengan posisi ideologi partai tersebut ditingkat pusat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Latar belakang PKS Mengusung pasangan Dendi Romadona dan Eriawan pada
Pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2015 yaitu proses penjaringan yang dilakukan
tertutup untuk umum, membuat DPD PKS Pesawaran terkendala untuk mengusung
kadernya sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain, karena faktor jalur partai
politik serta faktor historis Zulkifli Anwar, disisi lain calon- calon yang akan maju
lewat jalur partai sudah tidak ada lagi atau sudah lewat jalur independen.
2. Kecenderungan Sikap Pragmatis PKS di Pilkada Kabupaten Pesawaran yaitu karena
sosok Zulkifli Anwar yang merupakan orang tua dari calon Bupati Dendi Romadhona
yang sekaligus mantan Bupati Lampung Selatan, keputusan mengusung calon yang
diusung oleh partai PDIP dan Partai Demokrat ini diambil karena mempertimbangkan
jasa Zulkifli Anwar dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pesawaran pada
tahun 2007.
B. Saran
1. DPD PKS Pesawaran harus lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pola
rekrutmen calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran agar dapat menghasilkan
tahapan-tahapan rekrutmen baru yang dapat memicu hadirnya calon Kepala Daerah
yang lebih tepat dan berkualitas secara agama bukan hanya karena faktor kedekatan
keluarga.

2. Partai Keadilan Sejahtera seharusnya mempunyai banyak kader handal dan memadai
dalam jumlah cukup, sehingga tidak mengalami kesulitan untuk mempromosikan
kadernya agar bisa duduk dijabatan publik, jadi proses promosi bukan berdasar
pertemanan dengan elit partai, ataupun seberapa besar modal yang dimiliki.
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