


SOLIDITAS 
PARTAI ISLAM
Pengalaman PKS di Pemilu 2014



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).

2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. 
Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; 
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 
e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. 
Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. 
(Pasal 9 ayat [1]).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/
atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).



SOLIDITAS 
PARTAI ISLAM
Pengalaman PKS di Pemilu 2014

Ridho Al-Hamdi dan Dyah Mely Anawati



SOLIDITAS PARTAI ISLAM
Pengalaman PKS di Pemilu 2014
© Ridho Al-Hamdi dan Dyah Mely Anawati

xiv + 110 halaman; 14 x 21 cm.
ISBN: 978-623-261-176-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang me ngutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku 
ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Februari 2021

Penulis  : Ridho Al-Hamdi
Dyah Mely Anawati

Editor  : Queena Ns
Sampul  : Karikaturi
Layout  : Yoga

Diterbitkan oleh:
Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email: admin@samudrabiru.co.id
Website: www.samudrabiru.co.id
WA/Call: 0812-2607-5872



vSoliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ucapan rasa syukur atas terselesai-
kannya buku yang merupakan hasil penelitian antara Juli 

dan Desember 2018 ini meskipun baru bisa diterbitkan pada 
2021 karena berbagai hal. Penulis manyampaikan apresiasi 
mendalam atas dukungan Program Studi Ilmu Pemerintahan 
FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang 
membantu urusan administratif sehingga studi ini selesai. Terima 
kasih penulis haturkan juga kepada penerbit yang bersedia 
mempublikasikan buku ini secara luas sehingga bisa dikonsumsi 
oleh khalayak publik. Ucapan terima kasih dihaturkan kepada 
semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang turut 
berkontribusi atas naskah buku ini. 

Meskipun banyak pihak berkontribusi pada buku ini, 
tanggung jawab atas analisa konten dan kesalahan teknis lainnya 
tetap berada pada penulis sehingga kritik dan saran terbuka 
untuk diterima. Buku ini diharapkan mampu memperkaya kajian 
akademik tentang partai politik dan sistem kepartaian terutama 
partai politik Islam. Terima kasih. 

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Ridho Al-Hamdi 
Dyah Mely Anawati 



vi Ridho Al-Hamdi dan Dyah Mely Anawati



viiSoliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih ...............................................................v
Daftar Isi ................................................................................ vii
Daftar Gambar .........................................................................ix
Daftar Tabel .............................................................................ix
Daftar Singkatan ......................................................................xi

PENDAHULUAN .................................................................... 1
PARTAI POLITIK DAN SOLIDITAS ORGANISASI .......... 11

A. Studi Terdahulu ...................................................................11
B. Partai Islam: Konsep dan Klasifikasi ...............................14
C. Perihal Soliditas Organisasi: Konsep dan Indikator ....27

PKS: KEKUATAN NASIONALIS-ISLAMIS ERA 
DEMOKRASI ........................................................................ 35

A. Sejarah Berdirinya PKS  .....................................................35
B. Transformasi Lambang PKS  ............................................37
C. Asas, Ideologi, Watak, dan Jati Diri PKS ........................40
D. Visi dan Misi PKS  ...............................................................41
E. Falsafah Dasar Perjuangan PKS .......................................42
F. Platform Kebijakan Pembangunan PKS .........................44
G. Keanggotaan dan Pendukung PKS ..................................46
H. Struktur Organisasi PKS ....................................................49
I. Keuangan di PKS ................................................................52
J. Prestasi PKS dalam Pemilu ...............................................54

MENGUJI SOLIDITAS PKS DALAM MENGHADAPI 
PEMILU 2014 ....................................................................... 57

A. Kepemimpinan Prosedural ...............................................57
B. Mekanisme Resolusi Konflik ............................................65



viii Ridho Al-Hamdi dan Dyah Mely Anawati

C. Kaderisasi Sistematis ..........................................................75
D. Komitmen terhadap Nilai-nilai Bersama atau 

Ideologi .................................................................................84
KESIMPULAN: SOLIDITAS MINUS RESOLUSI 
KONFLIK .............................................................................. 91

Daftar Pustaka ....................................................................... 96
Tentang Penulis ................................................................... 107



ixSoliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Prestasi PKS pada Pemilu pasca-Orde Baru .............55
Tabel 4.1 Data Profil Caleg PKS 2014 untuk DPR RI ...............83

Gambar 3.1. Lambang PKS .............................................................38
Gambar 3.2. Lambang PKS pasca-Munas V PKS 2020 ............39
Gambar 3.3. Struktur Organisasi di PKS .....................................50
Gambar 3.4. Struktur Kepengurusan DPP PKS .........................51
Gambar 4.1 Keputusan Majelis Syura dalam Pergantian 

Struktur Kepengurusan ..................................................61
Gambar 4.2. Pencegahan Konflik di PKS Jelang Pemilu 2014 70
Gambar 4.3 Siklus Konflik Yusuf Supendi dengan Elite PKS ..75



x Ridho Al-Hamdi dan Dyah Mely Anawati



xiSoliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014

DAFTAR SINGKATAN

AD  : Anggaran Dasar 
AKP   : Adalet ve Kalkınma Partisi
ANU   : Australian National University 
APBD  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
APBN  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ART   : Anggaran Rumah Tangga 
BBM  : Bahan Bakar Minyak 
BPDO  : Badan Penegak Disiplin Organisasi
Caleg  : Calon Anggota Legislatif
Dapil  : Daerah Pemilihan
DPD  : Dewan Perwakilan Daerah
DPP  : Dewan Pimpinan Pusat 
DPR  : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW   : Dewan Pimpinan Wilayah 
Golkar  : Golongan Karya 
ICW  : Indonesia Corruption Watch
IPB  : Institut Pertanian Bogor
ITB  : Institut Tekonologi Bandung 
KPK  : Komisi Pemberantasan Korupsi 
KPU  : Komisi Pemilihan Umum
LDK  : Lembaga Dakwah Kampus
LHI  : Luthfi Hasan Ishaaq



xii Ridho Al-Hamdi dan Dyah Mely Anawati

LIPI  : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
Litbang  : Penelitian dan Pengembangan
Menkominfo : Menteri Komunikasi dan Informasi
Munas  : Musyawarah Nasional 
NKRI   : Negara Kesatuan Republik Indonesia 
NU  : Nahdlatul Ulama
PAN   : Partai Amanat Nasional
PAS  : Partai Islam Se-Malaysia 
PBB  : Partai Bulan Bintang
PBR   : Partai Bintang Reformasi
PDIP  : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu  : Pemilihan Umum 
Pileg  : Pemilihan Legislatif
Pilpres  : Pemilihan Presiden
PK  : Partai Keadilan
PKB   : Partai Kebangkitan Bangsa
PKPI  : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS  : Partai Keadilan Sejahtera
PPID  : Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Daerah 
PPP  : Partai Persatuan Pembangunan
PWK  : Post Wanita Keadilan 
ROHIS  : Rohani Islam 
SBY  : Susilo Bambang Yudhoyono
SDM  : Sumber Daya Manusia
Sekjend : Sekretaris Jenderal
SETGAB : Sekretariat Gabungan 
SK  : Surat Keputusan 
TRM  : Taklim Rutin Mingguan 
UGM  : Universitas Gadjah Mada
UI  : Universitas Indonesia



xiiiSoliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014

UNAIR : Universitas Airlangga
UNDIP : Universitas Diponegoro
UNPAD : Universitas Padjadjaran
UUD  : Undang Undang Dasar
Wasekjend : Wakil Sekretaris Jenderal
WNI  : Warga Negara Indonesia 



xiv Ridho Al-Hamdi dan Dyah Mely Anawati



1

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen terpenting dalam sistem negara 
demokrasi modern adalah pemilu. Di mayoritas negara 

demokrasi, pemilu bahkan dianggap sebagai tolok ukur dari 
demokratis atau tidaknya sebuah negara. Hasil pemilu yang 
diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan 
berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan 
dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. 
Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilu bukan merupakan 
satu-satunya alat ukur sehingga perlu dilengkapi dengan indicator 
kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti 
partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya 
(Budiardjo, 2008: 461). 

Idealnya, pemilu merupakan proses sekaligus sarana 
demokratis untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Pemilu juga 
dapat diartikan sebagai proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif 
di mana semua rakyat secara terbuka memiliki kesempatan 
untuk memilih dan dipilih. Menurut Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 
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DPRD, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
Rakyat berkesempatan untuk menentukan harapan, keinginan 
dan berbagai kepentingan melalui pilihan wakil rakyat yang akan 
menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Sistem Pemilu di Indonesia secara perlahan berkembang 
ke arah yang lebih demokratis sejak reformasi tahun 1998 
meskipun sejumlah persoalan masih saja dialami di dalamnya. 
Pemilu 2004 merupakan sebuah lompatan sejarah di Indonesia 
karena menjadi pemilu pertama yang menggunakan sistem 
proporsional terbuka, membuktikan bahwa rakyat telah lebih 
banyak dilibatkan dalam proses politik. Saat itu, sistem kepartaian 
menganut sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai) 
yang diikuti oleh 24 partai dan hanya tujuh partai yang lolos ke 
DPR yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, 
PKS, dan PAN (Budiardjo, 2008: 454) serta beberapa partai 
kecil yang kemudian menggabungkan dirinya menjadi fraksi 
sendiri. Partai politik menjadi instrumen demokrasi terpenting 
yang menentukan kualitas dari pemilu. Sejarah partai politik 
di Indonesia juga merupakan bukti dari aktualisasi masyarakat 
yang dilembagakan, di mana entitas dalam masyarakat bersatu 
dan membentuk partai politik. 

Secara konseptual, partai politik adalah sekelompok 
manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut 
atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan 
bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, 
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memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang 
bersifat idiil maupun materiil. Partai politik muncul dan 
berkembang dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu 
wadah, mereka dapat menyatukan orang-orang yang memiliki 
pemikiran dan cita-cita yang sama sehingga orientasi mereka bisa 
bersama-sama dikonsolidasikan (Friedrich dalam Budiardjo, 
2006: 404). Karena itulah, partai politik menjadi salah satu 
pilar demokrasi. Artinya, demokrasi tidak akan terwujud tanpa 
adanya partai politik karena di dalamnya terdapat kepentingan 
dari masyarakat yang diperjuangkan. Dalam sistem politik yang 
demokratis, partai politik memiliki peranan yang sangat penting 
terutama dalam proses konsolidasi demokrasi. Peran penting 
tersebut dikaitkan dengan fungsinya untuk memobilisasi rakyat 
dalam pemilu, agregasi berbagai kepentingan rakyat, serta 
mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam 
pemerintahan (Asrinaldi, 2014). 

Setiap partai politik tentu memiliki strategi yang berbeda-
beda untuk memperoleh suara tinggi pada pemilu. Momentum 
Pileg menjadi perhatian khusus bagi partai politik karena 
kemenangannya mampu mengantarkan calon legislator dari 
partainya lolos ke DPR. Bentuk konsolidasi partai politik dalam hal 
ini setidaknya memiliki dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. 
Dimensi internal meliputi konsolidasi struktur dan konsolidasi 
agenda politik (ideologis), sedangkan dimensi eksternal meliputi 
konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Studi ini mencoba 
mengkaji kelembagaan PKS karena partai tersebut memiliki 
soliditas yang lebih baik dibanding partai lainnya seperti Partai 
Demokrat dan PPP dalam menghadapi Pileg 2014 (Noor, 2012).
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Sebagai salah satu partai politik di Indonesia yang 
berbasas Islam, PKS dapat dikategorikan sebagai partai yang 
memiliki karakteristik yang solid dan didukung oleh model 
kepemimpinan yang baik secara internal, dan kader-kader 
yang militan. Walaupun demikian, perbedaan pandangan yang 
terjadi pasca Pemilu 2004 menyebabkan PKS terpecah menjadi 
dua faksi: Faksi Keadilan dan Faksi Sejahtera. Hal ini terkait 
dengan munculnya perdebatan tentang siapa kandidat presiden 
pada putaran pertama Pilpres Tahun 2004 yang akan didukung 
PKS. Faksi Keadilan merupakan orang-orang tua di PKS 
dan kelompok yang cenderung konservatif. Sementara Faksi 
Sejahtera adalah kelompok muda atau pembaharu. Bagi Faksi 
Keadilan, Faksi Sejahtera adalah kelompok liberal dalam partai.

Menjelang Pemilu 2014, sejumlah prediksi mengatakan, 
bahwa partai politik berbasis agama akan mendapat suara 
minim. Airlangga Pribadi, ilmuwan politik Universitas 
Airlangga Surabaya, mengatakan, bahwa ada tiga hal yang yang 
menyebabkan partai berbasis agama akan meraih suara minim 
pada Pileg 2014. Pertama, kesadaran publik yang tidak lagi 
membeda-bedakan partai nasionalis dan agama secara ketat. 
Kedua, partai berbasis agama menghadapi tantangan moral 
politik jika dibandingkan partai lain, sehingga diperkirakan 
mereka gagal membuktikan memiliki sistem nilai dan etika 
politik yang lebih baik. Ketiga, pudarnya politik aliran diikuti 
menguatnya politik transaksional (Kompas, 09 Mei 2011).

Dalam konteks PKS, isu moral politik yang menimpa 
salah satu kadernya adalah hal paling krusial yang harus 
segera diselesaikan menjelang Pemilu 2014. Isu negatif yang 
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paling disorot menjelang Pemilu 2014 adalah kasus suap 
impor daging sapi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaaq 
(LHI) selaku Presiden PKS di awal tahun 2013. LHI terbukti 
menerima suap sebesar Rp. 1,3 Miliar dari Direktur Utama PT. 
Indoguna Utama terkait penambahan kuota impor daging sapi 
di Kementerian Pertanian. LHI divonis 18 tahun penjara dan 
hak politiknya dicabut. Selain itu, publik juga sulit menerima 
alibi seorang anggota DPR seperti Arifinto dari Fraksi PKS yang 
tertangkap fotografer sedang menonton gambar porno saat 
sidang paripurna. Pengunduran diri Arifinto dari anggota DPR 
memang menyelamatkan muka PKS di tengah hantaman isu 
negatif saat itu. Namun, PKS yang memposisikan diri sebagai 
partai beragama dengan tagline bersih dan peduli, terlanjur 
memperlihatkan kepada publik peristiwa yang menunjukkan 
bahwa slogan-slogannya selama ini hanya omong kosong. 

Kasus suap impor daging sapi yang menjerat sejumlah 
elite PKS di atas memang harus dibayar dengan turunnya suara 
partai tersebut. Sejak kasus itu ramai dibicarakan, sejumlah 
lembaga survei meyakini bahwa perolehan suara PKS di Pemilu 
2014 akan turun drastis. Dari yang semula prosentase suara PKS 
sebesar 7,88 persen di Pileg 2009, diperkirakan akan merosot 
dan bahkan tidak lolos ambang batas parlemen 3,5 persen 
pada Pileg 2014. Hasil survei Litbang Kompas pada Juli 2012 
di 33 provinsi menunjukkan, bahwa suara PKS turun drastis 
ke angka 2,5 persen. Survei Kompas ini mengambil sample 
sebanyak 1.008 dengan sampling error kurang lebih 3,1 persen. 
Survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 
Januari 2014 menyatakan, bahwa terdapat empat partai politik 
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yang elektabilitasnya rendah dan terancam tidak lolos ambang 
batas parlemen, yaitu PKS dengan hanya meraih sebesar 2,2 
persen, Partai Nasdem dengan perolehan 2 persen, PBB dengan 
0,7 persen dan PKPI dengan 0,5 persen. Namun, peneliti LSI, 
Adjie Alfaraby, menyatakan bahwa PKS masih bisa melampaui 
ambang batas parlemen jika bekerja keras karena partai ini 
memiliki solidaritas organisasi dan militansi kader yang cukup 
kuat (Kompas, 02 Februari 2014).

Sebuah survei juga dilakukan oleh Indonesia Research 
Center (IRC) pada Mei 2013 yang menyatakan, bahwa partai 
Islam ini tidak beranjak di angka 2, yakni hanya sebesar 2,8 
persen. PKS juga kalah dari partai baru yaitu Nasdem yang 
masih mendapat 4,5 persen. Survei ini menggunakan metode 
multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,3 
persen (Merdeka, 27 Juni 2013). Hasil survei oleh Lembaga 
Survei Jakarta (LSJ) juga menunjukkan, bahwa PKS memiliki 
elektabilitas yang cukup rendah yaitu sebesar 2,6 persen. Survei 
ini dilakukan pada Februari 2013, sebulan setelah kasus suap 
impor daging sapi merebak, dengan responden sejumlah 1.225 
dan margin of error sebesar 2,8 persen. Survei yang dilakukan 
Lembaga Survei Nasional (LSN) pada Bulan Oktober 2013 
merilis, bahwa partai yang dipimpin Anis Matta tersebut menjadi 
partai Islam yang paling tidak disukai (30,5 persen). Sementara 
itu, PPP menjadi partai yang paling disukai (45,8 persen), 
disusul oleh PKB (44,1 persen), PAN (40,7 persen), dan PBB 
(35,8 persen) (Merdeka, 26 November 2013). Berbagai survei 
tersebut tentu akibat pemberitaan negatif PKS di berbagai media 
sejak Mei hingga Oktober 2013. 
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Meskipun demikian, Lembaga Survei Jakarta (LSJ) 
membuat survei lanjutan sepekan menjelang Pileg 2014 yang 
menunjukkan peningkatan elektabilitas PKS pada angka 3,6 
persen, naik 1,0 persen bila dibandingkan survei pada Februari 
2013. Hasil survei LSJ tersebut ternyata tidak jauh berbeda 
dengan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Klimatologi Politik 
(LKP) pada Maret 2014. Hasil survei LKP juga menunjukkan 
peningkatan elektabilitas PKS pada angka 3,7 persen, berada di 
peringkat atas jika dibandingkan dengan partai Islam lainnya 
seperti PPP yang hanya di angka 3,5 persen, PAN di angka 3,3 
persen, dan PBB di angka 1,1 persen (Kompas, 11 April 2014).

PKS tentu patut berbangga hati karena rekapitulasi 
resmi KPU pada Pemilu 2014 menunjukkan bahwa perolehan 
suara PKS masih berada di angka aman yaitu 6,79 persen. PKS 
mengalami penurunan sebesar 1,09 persen dari Pemilu 2009 
yang saat itu meraih 7,88 persen. Penurunan suara yang sangat 
signifikan justru terjadi pada partai politik lain seperti Partai 
Demokrat yang suaranya turun hingga 100 persen dari pemilu 
sebelumnya, yaitu 20,85 persen pada Pileg 2009 ke 10,19 persen 
di Pileg 2014. Hal ini mengindikasikan sebuah ketidakpuasan 
rakyat terhadap kepemimpinan SBY beserta kinerja kabinetnya 
selama dua periode sebelumnya (Republika, 10 April 2014).

Turunnya suara PKS hanya di prosentase 1,09 persen 
membuat banyak survei meleset karena selisih angka yang cukup 
jauh. Menurut berbagai survei, perolehan suara PKS di Pemilu 
2014 rata-rata hanya di prosentase 2-3 persen. Sementara itu, 
partai ini pada kenyatannya berhasil mencapai 6,79 persen. 
Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar mengingat saat itu PKS 
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sangat terpuruk dengan ditetapkannya LHI selaku Presiden PKS 
menjadi tersangka kasus korupsi. Anis Matta yang ditetapkan 
menjadi Presiden PKS pengganti LHI dianggap sebagai manusia 
ajaib dengan intelektual di atas rata-rata, yang diharapkan 
membawa angin segar dan harapan baru bagi PKS untuk mampu 
bangkit menghadapi Pemilu 2014. Anis mampu meyakinkan 
kader dan simpatisan untuk tetap setia berjuang bersama PKS 
pasca berbagai kasus moral yang melibatkan sejumlah elite partai.

Anis Matta memang bukan orang baru di PKS. 
Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai sekjend PKS selama 
tiga periode (2003-2013). Anis banyak dikenal dan disenangi 
di PKS. Setelah menjabat sebagai Presiden PKS, ia kerap 
menemui para kader di daerah untuk memberikan semangat 
dan meyakinkan bahwa PKS optimis dapat meraih banyak suara 
dan mempertahankan eksistensinya di Pemilu 2014. Meskipun 
topik ini bergulir pada tahun 2014, perlu diketahui bahwa belum 
ada kajian yang secara spesifik membahas tentang soliditas PKS 
untuk dapat bisa bertahan pada Pileg 2014 setelah dihantam 
berbagai isu negatif. Karena itu, studi ini mencoba mengkaji 
upaya PKS dalam memelihara soliditas partai terutama dalam 
menghadapi Pileg 2014. Berdasarkan latar belakang tersebut, 
rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana soliditas 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi Pileg 2014? 
Karena itu, tujuan studi ini adalah menginvestigasi soliditas PKS 
dalam menghadapi Pileg 2014.

Secara metodologis, studi ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu 
pengumpulan data dari berbagai sumber yang ada di buku, artikel 
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jurnal ilmiah, laporan-laporan, dan berita yang tersebar di berbagai 
media daring yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan 
(Nazir, 2003: 27). Pendekatan yang digunakan oleh studi ini 
adalah pendekatan studi kasus, yaitu jenis pendekatan yang 
bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sebuah masalah 
dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang relevan 
dan diolah serta dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas 
masalah yang terjadi (Creswell, 2013). Studi kasus dalam studi 
ini adalah PKS dalam konteks soliditasnya dalam menghadapi 
Pileg 2014. Setelah data diperoleh, maka data-data tersebut 
dianalisa ke dalam empat tahapan: pengelolaan data yang 
bertujuan untuk menyelamatkan dari data yang berserak; lalu 
diseleksi sesuai dengan indikator yang dibutuhkan; dilanjutkan 
dengan analisa antar-variabel serta verifikasi data; dan terakhir 
adalah penafsiran dan penarikan kesimpulan (Al-Hamdi, Sakir, 
Suswanta, Atmojo & Efendi, 2020).
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PARTAI POLITIK DAN SOLIDITAS 
ORGANISASI

Bagian kedua ini menjelaskan tentang kajian-kajin terdahulu 
yang pernah membahas tentang topik serupa dengan studi 

ini serta kerangka teori yang digunakan, yaitu teori partai politik 
dan teori soliditas organisasi. Dengan menggambarkan studi 
terdahulu, dapat diketahui posisi kebaharuan studi ini. Selain 
itu, penjelasan kerangka teori semakin menegaskan sejumlah 
konsep yang digunakan oleh studi ini. 

A. Studi Terdahulu
Sejumlah ilmuwan sosial-politik sudah pernah meneliti 

tentang fenomena PKS seperti yang pernah dilakukan oleh Yon 
Machmudi, Ahmad-Norma Permata, Kikue Hamayotsu, Arief 
Munandar, Dirk Tomsa, Burhanuddin Muhtadi, dan Ulla Fionna. 
Disertasi doktor milik Machmudi (2006) yang dipertahankan 
di ANU Australia mencoba menelusuri asal-usul kemunculan 
Jemaah Tarbiyah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap 
pendirian partai Islam bernama PK/PKS. Disertasi doktor yang 

2
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dipertahankan oleh Permata (2008) di Münster Jerman lebih 
memfokuskan pada analisa pengaruh ideologi terhadap perilaku 
PKS di tiga arena politik demokratis yaitu di internal partainya, 
partisipasinya di pemilu, dan perannya di pemerintahan. Artikel 
ilmiah Hamayotsu (2011) lebih menjelaskan tentang pola-pola 
yang berbeda dari mobilisasi kekuatan Islam terutama dalam hal 
pelayanan kesejahteraan di Indonesia.

Hal yang berbeda tentang PKS ditemukan di disertasi 
doktor Munandar (2011) yang berhasil dipertahankan di kampus 
UI Jakarta, mengidentifikasi pola faksionalisasi di internal 
PKS serta cara faksi-faksi tersebut bekerja khususnya pasca-
Pemilu 2004. Kemudian, artikel ilmiah Tomsa (2012) lebih 
menganalisis tentang mengapa, bagaimana, dan sejauhmana 
PKS menjadi lebih moderat melalui keikutsertaannya di arena 
pemilu yang demokratis. Penelitian Muhtadi (2012) tentang 
PKS memfokuskan pada tiga hal: mengapa PKS lahir dan 
bagaimana proses kelahirannya, cara PKS menyampaikan pesan 
ideologisnya kepada khalayak publik, dan strategi elektoral PKS 
dalam memperluas jangkauan pendukung dan simpatisannya 
di arena pemilu. Sementara itu, Fionna (2013) menganalisa 
pelembagaan empat partai politik lokal di Malang Raya, Jawa 
Timur, yaitu PDIP, Golkar, PAN, dan PKS. 

Beberapa ilmuwan lainnya mencoba melakukan studi 
perbandingan antara PKS dan partai Islam lain baik di Indonesia 
maupun di sejumlah negara seperti Malaysia, Turki, dan Mesir. 
Mereka antara lain Ahmad Ali Nurdin, Syahrul Hidayat, Anthony 
Bubalo dkk serta M. Amin Nurdin dkk. Disertasi doktor 
yang dilakukan oleh Nurdin (2009) di Singapura mencoba 
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membandingkan antara PKS di Indonesia dan PAS di Malaysia 
dalam hal asal-usulnya, pandangannya tentang hubungan 
Islam dan demokrasi, cara melakukan rekruitmen anggota dan 
pemimpin serta partisipasinya pada Pemilu 1999 dan 2004. 

Sementara itu, disertasi doktor Hidayat (2012) di 
Exeter Inggris membandingkan PKS di Indonesia dan AKP 
di Turki sebagai model partai Islam moderat yang di antara 
keduanya memiliki perbedaan dalam banyak hal karena konteks 
lingkungan sosial dan politiknya yang berbeda pula. Studi 
serupa juga dilakukan oleh Bubalo, Gealy, & Mason (2012) yang 
menelaah tentang faktor-faktor apa saja yang membuat para 
aktivis Islam PKS di Indonesia, Ikhwanul Muslimin di Mesir, 
dan AKP di Turki menjadi pejuang demokrat sejati. Dengan kata 
lain, kajian Bubalo dkk ini berupaya menjawab pertanyaan: “Apa 
yang demokrasi perbuat terhadap kaum Islamis?” Kemudian, 
telaah yang dilakukan oleh Nurdin, Saputra, & Prayitno (2019) 
fokus mengkaji tentang fragmentasi dan konflik partai Islam 
pada dekade kedua pasca-Reformasi dengan mengambil kasus 
yang dialami PPP dan PKS. 

Tak kalah menariknya, Mada Sukmajati dan Firman Noor 
melakukan studi komparatif sejumlah partai Islam di Indonesia 
termasuk PKS di dalamnya. Sukmajati (2011) berhasil 
mempertahankan disertasinya di Heidelberg Jerman tentang 
pelembagaan partai politik dengan fokus strategi partai Islam 
mengorganisir dirinya di tingkat daerah ketika berhadapan 
dengan para pendukung, para pembuat kebijakan, dan partainya 
sendiri di level pusat. Ada enam partai yang menjadi obyek 
studinya: PAN, PKB, PBR, PPP, PKS, dan PBB. Hampir sama 
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dengan Mada, Noor (2012) yang berhasil melakukan penelitian 
untuk disertasi doktornya di Exeter Inggris juga fokus tentang 
studi pelembagaan partai Islam di Indonesia dengan mengambil 
PKB sebagai contoh kasus partai yang gagal dalam proses 
pelembagaan kepartaian dan PKS sebagai model partai yang 
sukses dalam proses pelembagaan partai. 

Dari berbagai studi terdahulu yang telah dijelaskan di 
atas, belum ada kajian secara spesifik yang membahas tentang 
soliditas PKS dalam menghadapi Pemilu 2014 yang menjadi 
pembahasan utama dalam studi ini. Di sinilah letak kebaharuan 
serta tentunya temuan yang akan disajikan dalam studi ini. 

B.	 Partai	Islam:	Konsep	dan	Klasifikasi
1. Konsep tentang Partai Islam

Salah satu topik yang menarik dalam studi ilmu politik 
adalah partai politik karena dia ia adalalah salah satu pilar 
demokrasi yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan (Katz & 
Crotty, 2006: 1) dan fungsinya sebagai jembatan untuk meraih 
kekuasaan di mana kekuasaan adalah salah satu dari tujuan 
politik itu sendiri. Menurut Scarrow (2006: 21-22), kajian partai 
politik secara akademik telah dikembangkan oleh para ilmuwan 
sejak dari pertengahan abad kesembilanbelas. Selama kurun 
waktu ini, para ilmuwan mengkaji partai politik untuk merespon 
perkembangan yang begitu cepat dari peran partai politik di 
pemerintahan. Sementara itu, kajian partai politik masuk pada 
diskursus baru pada akhir aband kesembilanbelas, ketika partai 
menjadi organisasi ekstra-parlementer. Ostrogorski (1902) 
dan Michels (1915) dapat dijadikan sebagai ilmuwan pertama 
yang konsen terhadap kajian partai politik. Pada perkembangan 
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berikutnya, kajian partai politik dikembangkan dengan 
beragam pendekatan dan teori ideologi politik, budaya politik, 
demokratisasi, sistem politik dan kepartaian, serta pendekatan 
pelembagaan (institutionalisation). 

Beragam kajian telah mendefinisikan tentang partai 
politik. Neumann (1963: 352-353) berpandangan bahwa 
partai politik merupakan lembaga artikulatif yang mewakili 
kepentingan politik masyarakat dengan tujuan untuk mengawasi 
kekuasaan pemerintah serta berkompetisi untuk meraih suara 
dan dukungan dalam pemilu. Karena itu, partai harus menjadi 
penyambung lidah kepentingan masyarakat dan pemerintah. 
Pandangan Neumann tidak jauh berbeda dengan Sartori 
(1976: 41) yang mencoba menekankan, bahwa partai politik 
mempunyai peran yang sangat penting sebagai mediator atau 
penghubung antara negara dan kepentingan masyarakat. Partai 
adalah elemen dasar dari pemerintahan yang demokratis 
dan alat bagi masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi 
mereka. Senada dengan hal tersebut, Mainwaring (1991: 41) 
menggarisbawahi, bahwa partai politik itu diciptakan sebagai 
cara bagi para politisi untuk menghubungkan antara civil society 
dengan negara serta mewujudkan kepentingan masyarakat. 

Karena itu, Poguntke (2006: 396) mengatakan, bahwa 
partai politik membutuhkan apa yang disebut dengan “collateral 
organisations” atau organisasi yang sebaya/selevel untuk dua 
tujuan: memperluas jangkarnya di masyarakat melampui basis 
konstituensinya dan sebagai alat untuk tetap menstabilkan atau 
mengamankan basis pemilih tradisionalnya. Meskipun pihak-
pihak yang masuk dalam kategori “collateral organisations” 
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tidak memiliki ikatan formal dengan partai politik dan lebih 
menggantungkan pada pola hubungan saling menguntungkan, 
Poguntke (2006: 397-398) mencoba mengusulkan, bahwa ada 
dua jenis organisasi yang “terikat” dengan partai politik: ancillary 
organisations (terintegrasi dengan struktur partai politik, 
semacam organisasi sayap partai) dan affiliated organisations 
(organisasi underbow di luar struktur partai tetapi perjuangannya 
merupakan perpanjangantangan dari kepentingan partai). 

Sejumlah ahli politik lain mencoba menggambarkan 
partai politik sebagai sebuah sistem. Eldersveld (1964: 1) 
menteorisasikan, bahwa partai politik merupakan organisme 
sosial dan sistem politik dalam skala kecil. Mengapa demikian? 
Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa partai politik 
memiliki proses keterwakilan, sistem pemilihan, proses 
rekruitmen pemimpin, mewujudkan tujuan, dan menyeleseikan 
konflik sistem internal. Hal ini juga didukung oleh Maor (1997: 
10-14) yang beranggapan, bahwa partai politik memiliki sejumlah 
tugas internal seperti mengorganisir dukungan rakyat, memberi 
penghargaan terhadap aktivis politik, meng-embangkan strategi 
kampanye, mewujudkan dan menjamin kohesivitas partai, 
memperluas dukungan pada saat pemilu serta menjaga kekuatan 
partai pada saat menghadapi pemilu. Pemikiran Maor terkait 
dengan problem-problem internal partai adalah cara penting 
untuk memahami perilaku dan tujuan partai politik. 

Berdasarkan pendapat para ilmuwan tersebut di atas, 
studi ini menggarisbawahi, bahwa partai politik merupakan 
sekelompok orang yang terikat kuat oleh keyakinan yang 
sama, kepentingan yang sama, dan komitmen yang sama untuk 
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mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka, apakah partai 
menawarkan sebuah kebijakan alternatif untuk pemerintahan 
atau menduduki jabatan publik tertentu dengan catatan cara 
meraih kekuasaan tersebut adalah melalui jalur yang sah, legal, 
dan konsitusional. 

Dalam hal fungsi, partai politik seharusnya mampu 
mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan masyarakat 
serta mampu mengekspresikan harapan serta permintaan publik 
agar supaya mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
Selain itu, partai politik harus mampu merekrut dan melahirkan 
para pemimpin yang lebih baik untuk mengelola pemerintahan 
berbasarkan harapan-harapan rakyat (Hofmeister & Grabow, 
2011: 16). Partai politik merupakan hal yang sangat penting 
sekali karena mereka adalah mediator utama dan penghubung 
potensial antara warga atau pemilih dan kepentingan para 
pemilih tersebut (Eldersveld, 1964: 448-456; Puhle, 2002: 58). 
Namun, pada kenyataannya, partai politik biasanya didirikan 
sebagai cara untuk mengartikulasikan keyakinan politik dengan 
tujuan mengumpulkan orang lain yang memiliki pemikiran 
yang sama untuk memperkuat posisi mereka dalam mencapai 
target yang sesuai dengan aspirasi mereka. Apakah mereka 
anggota partai politik di mana mereka akan memilih untuk itu 
atau tidak, para pemilih secara umum mendukung sebuah partai 
karena mereka setuju dengan apa yang mereka yakini terhadap 
perjuangan partai tersebut (Hofferbert, 1998: 7). 

Perihal keuangan partai politik di Indonesia, bantuan dari 
pemerintah berupa bantuan politik atau disebut “banpol” adalah 
rutin setiap tahun untuk biaya operasional dan konsolidasi serta 
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kampanye. Partai politik tersebut mendapatkan sejumlah uang 
yang nominalnya ditetapkan oleh pemerintah per satu suara 
sesuai dengan keputusan pemerintah (Nassmacher, 2006: 447-
450). Pendapatan lain yang memungkinkan diperoleh oleh 
partai politik adalah iuran rutin di antara para pengurus, kader, 
dan anggotanya serta bantuan eksternal baik bersifat individual 
maupun secara kelembagaan. 

Di beberapa negara berkembang, Randall (1988; 2006: 
387-388) dan Mainwaring (1991: 21-43) mengatakan, bahwa 
kajian tentang partai politik biasanya selalu membahas terkait 
dengan isu-isu demokratisasi, ideologi, sistem dan pelembagaan 
kepartaian. Sebuah kajian empiris yang telah dilakukan oleh 
Mainwaring di Amerika Latin menunjukkan bahwa demokrasi 
di negara-negara berkembang masih belum stabil. Argentina 
dan Brazil adalah beberapa contoh di mana partai politik 
kurang menjadi aktor politik penting. Dalam hal struktur 
sosial, Argentina hampir sama dengan Chili dan Uruguay, 
tetapi Argentina tidak pernah memiliki sistem kepartaian yang 
stabil seperti yang dimiliki oleh Chili dan Uruguay. Karena itu, 
partai politik di Brazil sangat lemah jika berhadapan dengan 
negara. Celakanya lagi, di Argentina, kelemahan tidak hanya 
dialami oleh partai politik tetapi juga oleh masyarakat sipil serta 
aktivitas politik masih dibatasi oleh perjuangan kalangan elite 
saja (Mainwaring, 1988: 111). 

Dalam konteks studi ini, perlu dipahami terlebih 
dahulu bahwa Islam merupakan doktrin agama yang harus 
diimplementasikan dalam masyarakat untuk mengatur perilaku 
dan aktivitas manusia. Salah satunya adalah perjuangan melalui 
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organisasi seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, 
dan lain sebagainya. Dari sini dapat dipahami, bahwa partai 
politik Islam dapat diartikan sebagai organisasi publik yang 
memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-
beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah 
baik pada level legislatif maupun eksekutif (Al-Hamdi, 2013: 
9). Karena itu, program-program yang ditawarkan ketika akan 
menduduki posisi legislatif atau eksekutif pun tidak terlepas dari 
nilai-nilai yang berlandaskan Islam.

Sementara itu, tujuan dari partai politik Islam tentunya 
tidak terlepas dari keberadaan sebuah institusi negara sebagai 
media bagi partai Islam untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. 
Adapun tujuan tersebut dapat dirumuskan dalam satu ayat Al-
Qur’an yang berbunyi baldatun thayyibatun warabbun ghafur yang 
artinya terwujudnya sebuah negara yang terdiri atas masyarakat 
yang adil, makmur, dan sjahtera yang diridhai oleh Allah SWT. 
Dari tujuan tersebut, dirumuskan tiga tujuan utama partai politik 
Islam. Pertama, masyarakat yang adil, di mana tidak ada satu pun 
warga negara yang merasa terintimidasi dan mendapatkan hak-
haknya sebagai warga dalam suatu negara, seperti hak hidup, hak 
berbicara, hak mendapatkan keamanan, dan lain sebagainya. 
Kedua, masyarakat yang makmur dan sejahtera, karena dengan 
dua hal tersebut dapat tercapai hidup yang bahagia. Makmur 
mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi 
materi, dan sejahtera mengindikasikan seseorang bahagia dari 
segi materi dan juga psikis. Ketiga, masyarakat yang aman dan 
nyaman, dengan membuat warganya merasa aman dari berbagai 
bentuk kejahatan maupun tidak kriminal, dan nyaman karena 
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rasa bahagia dengan hidup dalam lingkungan tertentu dan tidak 
ada gangguan di dalamnya (Al-Hamdi, 2013: 10-11).

2. Klasifikasi Partai Islam
Geertz (1960) mengelompokkan masyarakat Indonesia 

ke dalam tiga strata sosial: Abangan, Santri, dan Priyayi. Temuan 
Greetz ini setidaknya mewakili budaya yang berbeda-beda. 
Abangan merupakan kelompok Muslim yang mengadopsi 
nilai-nilai tradisi dan budaya animisme dan dinamisme dalam 
kehidupan keagamaannya. Secara formal memang beragama 
Islam, namun pada praktiknya mereka lebih didominasi oleh 
ritual dan tradisi lokal yang sifatnya tradisional. Kelompok 
santri lebih memusatkan perhatian pada ibadah ritual serta 
menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai landasan dalam 
praktik kehidupan keagamaannya. Santri terbagi menjadi dua 
sub-kategori sesuai riwayat pendidikan dan tempat tinggal 
mereka, yakni tradisional yang berlatar belakang pesantren 
dan mayoritas tinggal di pedesaan dan modern dengan latar 
belakang pendidikan sekolah dan mayoritas tinggal di perkotaan. 
Sementara itu, kelompok priyayi berasal dari keluarga aristrokat 
yang dalam kehidupan keagamaannya banyak diwarnai oleh 
nilai-nilai etika kebangsawanan Jawa. 

Berbagai studi telah menjelaskan klasifikasi partai politik 
dengan pendekatan mereka masing-masing. Secara umum, 
partai politik dapat dikategorisasikan ke dalam berbagai macam 
kriteria: berdasarkan tingkat organisasinya, berdasarkan tujuan 
sosio-politiknya, berdasarkan kelas sosial di mana partai 
cenderung untuk merepresentasikan, berdasarkan posisinya 
terhadap sistem politik, atau berdasarkan nama di mana partai 
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ingin mengekspresikan tujuan sosio-politik tertentu yang partai 
berkeinginan untuk dikategorikan (Hofmeister & Grabow, 2011: 
20-23). Kajian ini mencoba menglasifikasikan partai politik 
berdasarkan dua hal: di satu sisi berdasarkan orientasi sosio-
ideologis dan di satu sisi berdasarkan status kekuatan organisasi 
partai. Mengapa demikian? Mayoritas partai politik menentukan 
agenda politiknya berdasarkan pertimbangan ideologis 
dan status kekuatan organisasinya. Teori yang menjelaskan 
tentang klasifikasi partai berdasarkan ideologi sangat beragam, 
sementara klasifikasi berdasarkan status kekuatan organisasi 
partai menggunakan teori Feith (1957).

Tentu ideologi mempengaruhi para pendukungnya tentang 
apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya serta 
seringkali mengklaim bahwa pandangan-pandangannya terkesan 
benar-benar ilmiah dan masuk akal. Sebagai contoh, jika anda 
adalah seorang komunis, maka anda percaya tentang pentingnya 
mengangkat kesadaran kaum pekerja untuk mempersiapkan 
melawan kapitalisme dan serangan kekuatan negara. Jika anda 
seorang liberalis, agenda politik anda adalah mengusulkan untuk 
menghapus peran dan pengaruh pemerintah dalam kehidupan 
dan kebebasan masyarakat. Sementara itu, jika anda adalah 
seorang konservatif tradisionalis, mungkin anda menginginkan 
pemerintah melakukan intervesni untuk mendukung nilai-
nilai adat dan moralitas (Ball, Dagger, & O’Neill, 2014: 6). 
Dengan demikian dapat dipahami, bahwa ideologi yang berbeda 
merekomendasikan agenda politik yang berbeda pula.

Mayoritas ilmuwan mencoba mengklasifikasikan partai 
politik di Indonesia pasca Orde Baru berdasarkan pertimbangan 
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ideologis. Liddle (2003: 5) mengklasifikasikan partai politik 
ke dalam tiga kelompok: nasionalis-soekarnois seperti PDIP, 
universalis seperti Golkar, PKB, dan PAN, dan Islamis seperti 
PPP, PBB dan PKS. Kemudian, Baswedan (2004: 672-
684) mencoba mengategorisasikan partai politik ke dalam 
empat kelompok: kelompok nasionalis-sekuler seperti PDIP, 
kelompok ramah terhadap Islam (Islam-friendly) seperti Golkar, 
kelompok Islam inklusif seperti PAN dan PKB, dan kelompok 
Islamis seperti PKS, PPP, dan PBB. Lebih lanjut, Ufen (2006: 
10-16) memiliki klasifikasi yang juga hampir serupa dengan 
Liddle dan Baswedan, di mana Ufen mengelompokkannya ke 
dalam dua klasifikasi: pertama, partai-partai sekuler seperti 
PDIP, Golkar, dan Partai Demokrat, kedua, partai-partai Islam 
di mana kelompok kedua ini dapat dibagi lagi ke dalam tiga 
model yang berbeda yaitu partai-partai Islam moderat seperti 
PAN dan PKB, partai Islamis dengan karakteristik campuran 
antara modernis dan tradisionalis seperti PPP, dan partai-partai 
Islamis modernis seperti PKS dan PBB. Dengan cara yang sama 
juga, Mietzner (2013: 169-176) membedakan partai politik di 
Indonesia ke dalam dua spektrum yang saling bersebrangan: 
kelompok sekuler seperti PDIP dan kelomok Islam seperti 
PKS dan PPP. Sementara itu, ada beberapa partai politik 
yang posisinya di tengah-tengah di antara dua spektrum yang 
bersebrangan tersebut yaitu PAN dan PKB. Tak jauh berbeda, 
Al-Hamdi (2017: 80-88), mencoba mengklasifikasikan partai 
politik di Indonesia ke dalam tiga kategori: nasionalis-sekuler 
seperti PDIP, nasionalis-Muslim seperti PAN dan PKB, dan 
nasionalis-Islamis seperti PKS dan PPP.
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Berdasarkan klasifikasi partai politik yang telah ditawarkan 
oleh para ilmuwan di atas, kajian ini menarik garis tengah, bahwa 
partai politik di Indonesia dapat dibagi secara ideologis ke dalam 
tiga spektrum utama: nasionalis-sekuler, nasionalis-Muslim, dan 
nasionalis-Islamis. Pemilihan tiga klasifikasi tersebut didasarkan 
pada tiga alasan utama. Pertama, ketiga kekuatan tersebut 
merepresentasikan tiga varian masyarakat Indonesia akhir-akhir 
ini, yaitu abangan, santri dan jemaah tarbiyah. Kedua, ketiga 
kekuatan tersebut merepresentasikan kekuatan utama aspirasi 
masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. Ketiga, partai-
partai yang berada di dalam ketiga kekuatan politik tersebut 
telah berpartisipasi sebagai peserta pemilu dan selalu memiliki 
kursi representasinya secara terus-menerus di parlemen baik di 
tingkat nasional maupun local (Al-Hamdi, 2017). 

Sebuah pertanyaan mendasar adalah, mengapa ketiga 
kekuatan politik tersebut dikelompokkan sebagai kekuatan 
nasionalis dengan karakteristik yang berbeda-beda? Ada tiga 
alasan yang dapat disampaikan di sini. Pertama, partai politik 
yang tergabung dalam kekuatan politik nasionalis-sekuler dan 
kekuatan politik nasionalis-Muslim secara jelas telah menyatakan 
bahwa asas partai mereka adalah Pancasila. Kedua, meskipun 
partai politik yang tergabung dalam kekuatan nasionalis-Islamis 
tidak mengadopsi secara terang-terangan bahwa Pancasila 
sebagai ideologi mereka, pada kenyataannya, partai-partai 
dalam kelompok ini menerima nilai-nilai Pancasila ke dalam 
nilai yang ada di partai mereka karena Islam dan Pancasila tidak 
bertentangan bahkan saling mendukung satu sama lain. Ketiga, 
sebagai lambang nasionalisme keindonesiaan, Pancasila memiliki 
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nilai-nilai yang sama dengan platform hampir semua partai 
politik di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada kontradiksi nilai 
antara Pancasila dan Islam. Karena itu, ketiga kekuatan politik di 
Indonesia secara spesifik dipaparkan berikut ini. 

a. Kekuatan Nasionalis-Sekuler. Ada empat karakteristik 
yang dapat menggambarkan tentang kelompok ini. 
Pertama, partai politik yang masuk kategori ini pasti 
menjadikan Pancasila sebagai asas atau ideologi 
partainya. Kedua, partai tersebut secara terang-
terangan mendukung gagasan pemisahan antara 
urusan agama dari urusan politik pemerintahan 
terutama yang terkait dengan urusan publik. Ketiga, 
partai tersebut menolak gagasan dan penerapan 
syariat Islam serta negara Islam. Keempat, partai 
tersebut secara jelas mendeklarasikan dirinya sebagai 
kelompok sekuler. Platform partai kelompok ini 
biasanya merujuk pada nilai-nilai ajaran Soekarno, 
yaitu Marhaenisme. Sedangkan ajaran Marhaenisme 
tidak bisa terlepas dari doktrin Marxisme di mana 
Soekarno adalah seorang pengagum Marx. Atas dasar 
empat penjelasan tersebut, PDIP adalah contoh partai 
yang sangat mewakili kekuatan kelompok ini. 

b. Kekuatan Nasionalis-Muslim. Istilah ini pernah 
dikembangkan oleh Webber (2007) dan Sukmajati 
(2011). Ilmuwan lain menggunakan istilah yang 
berbeda-beda tetapi sejatinya hampir sama, seperti 
“Islam-inclusive parties” (Baswedan, 2004), Islamic-
oriented parties (Nasr, 2005), “secular-oriented 
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Muslims parties” (Machmudi, 2006), “substantive 
sharia group parties” (Hosen, 2007), “moderate 
Muslim parties” (Abuza, 2007), “pluralist Islamic 
parties” (Barton, 2006; Hwang, 2014), dan “Muslim 
democratic parties” (Yildirim, 2010). Ada empat 
karakteristik yang dapat mengilustrasikan tentang 
kelompok ini. Pertama, partai-partai yang tergabung 
dalam kelompok ini menjadikan Pancasila sebagai 
asas/ideologi partai dan cenderung menggunakan 
nilai-nilai inklusivistik dan plurastik. Kedua, partai-
partai tersebut menggunakan nilai-nilai agama sebagai 
basis politik dan cenderung menerapkan nilai substansi 
ajaran Islam yang universal daripada cara-cara yang 
formalistik-simbolistik. Karena itu, kelompok ini 
cenderung untuk mengharmonisasikan hubungan 
antara agama dan negara ke dalam pola hubungan 
yang proporsional dan saling menguntungkan satu 
sama lain. Ketiga, meskipun menggunakan simbol 
dan ajaran Islam untuk menarik daya pikat suara 
pemilih, partai-partai yang tergabung di kelompok ini 
secara jelas menolak syariat Islam dan konsep negara 
Islam. Keempat, pengurus maupun anggota dan para 
pendukung kelompok ini didominasi oleh kalangan 
santri baik santri moderat dari Muhammadiyah 
dan gerakan Islam moderat lainnya maupun santri 
tradisionalis dari kaum Nahdhiyiin. PAN dan 
PKB merupakan dua contoh yang dapat mewakili 
gambaran tentang kelompok ini. 
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c. Kekuatan Nasionalis-Islamis. Para ilmuwan lain 
menggunakan istilah yang berbeda-beda meskipun 
pada prinsipnya hampir sama dengan istilah yang 
digunakan oleh buku ini, seperti “Islamist parties” 
(Baswedan, 2004; Abuza, 2007; Webber, 2007; 
Permata, 2008; Mecham & Hwang, 2014), “formalist 
Islamic parties” (Barton, 2006), “modernist Islamist 
parties” (Ufen, 2006), dan “formal sharia group 
parties” (Hosen, 2007). Ada empat karakteristik 
yang dapat menjelaskan tentang kelompok ini. Partai-
partai yang berada pada kategori ini menerima nilai-
nilai Pancasila, karena tidak bertentangan dengan 
platform partai. Kedua, partai-partai tersebut tidak 
lagi ngotot memperjuangkan syariat Islam dan konsep 
negara Islam sebagai tujuan utama perjuangan partai, 
tetapi mereka cenderung menekankan pada isu-isu 
seputar demokrasi dan governance serta membangun 
kesan publik dengan fokus pada perjuangan terkait 
kesejahteraan dan keadilan, pemberantasan korupsi, 
toleransi beragama, reformasi birokrasi, dan 
sejenisnya. Ketiga, partai-partai tersebut menjadikan 
Islam sebagai asas/ideologi partai dan menggunakan 
simbol dan ajaran Islam ke dalam atribut kepartaian 
mereka. Keempat, mayoritas elite dan fungsionaris 
partai-partai tersebut didominasi oleh kalangan 
Muslim taat. PKS, PPP, dan PBB dapat dikategorikan 
sebagai partai yang mewakili kekuatan ini. 

Dengan demikian, partai Islam era mutakhir dalam peta 
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perpolitikan Indonesia dapat diklasifikasi ke dalam dua arus 
utama: 1) partai nasionalis-Muslim seperti PAN dan PKB; dan 
2) partai nasionalis-Islamis seperti PKS, PPP, dan PBB.

C. Perihal Soliditas Organisasi: Konsep dan 
Indikator

Membangun sebuah organisasi dapat dilakukan dengan 
menggunakan komponen-komponen yang saling mendukung 
satu dengan yang lainnya. Takaran atau besaran pada masing-
masing komponen juga harus seimbang. Sama halnya dengan 
membangun rumah, jika tidak seimbang maka tidak ada 
penyatuan di dalamnya sehingga bangunan tidak dapat berdiri 
atau tidak tahan lama. Ulasan tersebut dapat dipahami, bahwa 
organisasi yang baik jika di dalamnya terdapat struktur organisasi 
yang saling mendukung dan menguatkan. Inilah pula yang bisa 
disebut dengan “soliditas”.

Dalam masyarakat modern seperti saat ini, istilah 
“soliditas” tidak hanya digunakan dalam lingkup organisasi, 
institusi, atau perusahaan. Dalam dunia politik, soliditas 
memiliki peranan yang sangat penting bagi pelaku politik. Untuk 
memenangkan pemilu, perlu memilih anggota yang profesional 
dan berpengalaman, memiliki integritas, loyalitas, komitmen, 
dan soliditas sebagai anggota tim sukses (Herry, 2005: 16). 
Soliditas merupakan kemampuan mempertahankan keberadaan 
dan keutuhan. Soliditas dapat dimaknai sama dengan kesatuan, 
harmoni, kohesi, dan homogenitas. Kehadiran soliditas di dalam 
partai politik seperti sebuah sistem yang akan dikaitkan dengan 
kemampuan atau kapasitas partai untuk menyatukan dan 
mempertahankan seluruh subsistem di dalam partai politik dan 
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yang akan memastikan bahwa seluruh unsur dapat bekerja sama 
dengan baik untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, upaya 
bagaimana memelihara soliditas partai dan unsur-unsur partai 
lainnya menjadi penting (Noor, 2015: 25). 

Latar belakang terciptanya soliditas partai didasarkan pada 
dua faktor yang menjelaskan bagaimana sebuah partai bersifat 
kohesif, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam partai itu 
sendiri dan faktor eksternal seperti situasi sosio-kultural dan 
sistem politik tempat dimana partai tersebut eksis. Dimulai dari 
faktor internal, Singh berpendapat bahwa partai yang menjadikan 
ideologi – bukan hal-hal yang bersifat pragmatis – sebagai faktor 
pengikat, partai tersebut cenderung mampu mempertahankan 
soliditas internal. Karena itu, partai yang berlandaskan ideologi 
dengan disiplin tinggi memiliki peluang lebih besar menjadi partai 
solid daripada partai yang berorientasi pragmatis. Selain itu, partai 
yang memiliki kebijakan rekrutmen ketat dan dengan anggota 
yang terbatas jauh lebih solid daripada partai terbuka. Partai yang 
kekuasaannya tersentralisasi cenderung lebih mampu menjaga 
soliditasnya daripada partai yang terdesentralisasi. Terkait dengan 
aspek eksternal, sistem presidensial sebagai unsur yang berpotensi 
dapat melemahkan soliditas partai. Hal itu tidak sepenuhnya benar 
karena fenomena rendahnya soliditas partai juga dapat ditemukan 
di negara dengan sistem parlementer. Hal ini mengindikasikan, 
bahwa sistem politik cenderung bermain sebagai unsur pelengkap 
dalam soliditas partai. Masyarakat yang terpecah berpotensi 
menghambat perkembangan soliditas, khususnya partai-partai 
yang berupaya berdiri di atas semua golongan dan menjadi 
representasi mereka (Singh dalam Noor, 2015: 25). 



29Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014

Kajian tentang ideologi partai menegaskan adanya 
korelasi antara ideologi dan soliditas. Seperti kajian Duverger 
yang menilai bahwa ideologi sayap kiri lebih mampu 
mendisiplinkan anggota partai sehingga mampu menciptakan 
partai yang lebih terkonsolidasi. Ia meyakini, bahwa semakin 
ekstrem ideologi suatu partai politik, maka partai tersebut lebih 
mampu menghindari perpecahan. Beberapa ilmuwan seperti 
Ware dan Brass memiliki pandangan lain dalam pembangunan 
soliditas partai. Ware meyakini bahwa partai politik sejenis 
“partai kader” lebih mudah untuk mempertahankan soliditas 
dibandingkan dengan “partai massa” karena partai kader dapat 
lebih menjamin militansi dan soliditas di antara para kader. 
Sedangkan Brass melihat, bahwa unsur yang sangat fundamental 
dalam menciptakan soliditas partai adalah pemimpin. Hal 
ini dilihat dari kemampuannya menyatukan kelompok yang 
didasarkan pada pemahaman atas masalah, penyelesaian konflik, 
dan mengenali setiap seni manipulasi, termasuk menyediakan 
imbalan material untuk mempertahankan loyalitas pengikutnya 
(Noor, 2015: 27-28).

Kajian partai demokratik sosial di Eropa Barat telah 
menunjukkan beberapa kondisi kemunculan soliditas partai, 
seperti gaya organisasi atau struktur organisasi, ideologi partai, 
tokoh kharismatik, nilai-nilai pemersatu, dan keadaan eksternal 
partai seperti sistem politik, masalah-masalah nasional, dan 
adanya partai-partai pesaing. Dalam konteks politik kekinian, 
menarik juga untuk diperhatikan yaitu kajian oleh Subhan 
Akbar dalam menganalisis kemampuan PK, bahwa soliditas 
partai adalah hasil dari tiga hal, yaitu keberhasilan membangun 
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ideologi pemersatu, kepemimpinan yang mengedepankan 
musyawarah, dan sistem kaderisasi yang baik (Noor, 2015: 29).

Menurut Noor (2015: 44), ada empat unsur dalam 
pelembagaan organisasi yang berkaitan erat dengan soliditas 
partai politik. Unsur-unsur ini walaupun terpisah namun 
bersifat integratif karena keempatnya saling mendukung dan 
memengaruhi satu sama lain. 

1. Kepemimpinan prosedural dalam proses pengambilan 
keputusan 

Kepemimpinan prosedural dalam hal ini 
menghendaki pelaksanaan kebijakan yang konsisten. 
Setelah kebijakan itu disepakati dan ditetapkan, 
tidak ada alasan bagi partai dan pemimpinnya 
untuk tidak menjalankan. Tokoh karismatik dapat 
dimanfaatkan sebagai simbol pemersatu yang 
menurut Panebianco (dalam Noor, 2015: 44) dapat 
berdampak berharga terhadap partai pada momen-
momen tertentu. Kepemimpinan prosedural di sisi 
lain juga akan memelihara rasa kebersamaan, karena 
hal ini menjamin pelaksanaan aturan main secara 
konsekuen, memberikan perlakuan yang sama kepada 
seluruh kader, dan kesempatan yang luas kepada kader 
untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 
Hal ini akan membantu partai untuk menghindari 
ketidakpercayaan dan perpecahan.

2. Mekanisme resolusi konflik

Ini merupakan mekanisme yang berhubungan 
dengan upaya untuk menghentikan dan mengelola 
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konflik. Mekanisme ini diyakini dapat membantu 
dalam mengembangkan keputusan yang bersifat win-
win solution, yang tentunya bisa memuaskan setiap 
kelompok yang berkonflik karena hasil yang dianggap 
adil. Terdapat dua tingkat resolusi konflik yaitu 
pencegahan konflik dan penghentian konflik. Partai 
politik yang terlembaga memiliki kapasitas untuk 
mencegah potensi konflik dan menemukan solusi 
untuk menghentikan konflik. Partai politik sudah 
sepatutnya memiliki aturan untuk memecahkan 
konflik internal dan membentuk semacam badan 
yang berfungsi menangani masalah-masalah konflik 
internal. Ini menjadi penting karena partai politik 
sebagai sebuah sistem memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan pelaksanaan fungsi partai, 
termasuk pengelolaan soliditas internal. Tokoh yang 
berkompeten dan dihormati harus menjadi bagian 
dari badan ini, yang dilengkapi dengan hak-hak 
independen untuk menyusun kebijakan dan bebas 
dari intervensi (Noor, 2015: 46). 

3. Kaderisasi sistematis

Bagian ini mencakup persoalan seperti 
menyelenggarakan rekrutmen politik yang adil, 
adanya evaluasi sistematis atas kinerja kader, 
pelatihan yang terarah untuk anggota biasa maupun 
elite, dan adanya kepastian jenjang karir. Kegiatan ini 
harus diikuti dengan pembekalan yang memberikan 
informasi dasar untuk pegangan anggota, seperti 
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ideologi dan misi partai politik, peran kader sebagai 
anggota partai dan sebagai bagian dari masyarakat, 
pengelolan partai politik dan pengenalan aturan main, 
dan nilai-nilai bersama yang harus dijunjung tinggi 
oleh anggota partai. Kaderisasi juga harus memiliki 
parameter yang jelas dan mudah dipahami oleh 
semua kader. Aturan main yang jelas bukan hanya 
akan menghindari pemahaman sepihak dan eksklusif, 
tetapi dapat mencegah upaya elite atau siapa pun untuk 
memanipulasi kegiatan ini demi kepentingan pribadi. 
Hasil proses kaderisasi harus pula menjadi tolok ukur 
bagi rekrutmen jabatan dan seleksi kepemimpinan 
partai. Rekrutmen tersebut mencakup juga rekrutmen 
caleg dan seleksi kandidat untuk jabatan eksekutif. 
Hal ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya 
mempertahankan koherensi partai dan membangun 
disiplin internal bagi seluruh anggota (Noor, 2015: 
49).

4. Komitmen terhadap nilai-nilai bersama atau ideologi

Partai politik yang terlembaga adalah partai 
yang mampu membangun nilai-nilai bersama yang 
telah ditanamkan pada anggota partai, dan dengan 
berjalannya waktu mampu mengembangkannya 
dalam masyarakat dan kalangan yang menganut 
nilai-nilai yang sama. Dalam konteks internal 
partai, keberadaan komitmen ini ditandai dengan 
adanya kesungguhan untuk melaksanakan nilai-
nilai bersama dan menjadikannya sebagai pedoman 
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dalam menentukan langkah-langkah politik. Menurut 
Mandan (dalam Noor, 2015: 51), agar nilai-nilai 
bersama ini dapat memberikan dampak yang 
menyeluruh terhadap partai dan anggotanya, sebuah 
partai harus membangun dan mengembangkan 
“aparatus ideologi”, yang mana aparatus ini terdiri 
dari anggota-anggota partai yang berkomitmen tinggi 
dan bersedia memelihara nilai-nilai bersama tersebut. 
Nilai-nilai bersama yang dimaksud adalah sebuah 
kepercayaan bersama yang dapat berasal dari platform 
partai, ideologi, tokoh, kepentingan jangka panjang, 
atau sebuah perjuangan menyatukan masyarakat dan 
memberikan identitas. 

Atas dasar konsep soliditas organisasi seperti telah 
dijelaskan di atas, studi ini menggunakan empat indikator 
pelembagaan partai politik yang telah dikembangkan oleh 
Noor (2015) sebagai alat ukur untuk mendiagnosa soliditas 
kelembagaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menghadapi 
Pemilu 2014. Secara lebih teknis, keempat indikator tersebut 
dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan prosedural

a. Mekanisme pergantingan kepemimpinan. Hal 
ini berkaitan dengan mekanisme pengambilan 
keputusan dalam pergantinan kepemimpinan 
yang sesuai prosedur organisasi. 

b. Tokoh karismatik. Tokoh kharismatik dapat 
dijadikan sebagai simbol pemersatu dan membawa 
dampak berharga terhadap partai pada momen-
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momen tertentu. 

2. Mekanisme resolusi konflik

Terdapat dua tingkat resolusi konflik, yaitu:

a. Pencegahan konflik, yang berkaitan dengan kapa-
sitas partai dalam mencegah potensi konflik.

b. Penghentian konflik, yang berkaitan dengan kapa-
sitas partai menemukan solusi komprehensif 
dalam menghentikan konflik. 

3. Kaderisasi sistematis

a. Mekanisme kaderisasi. Ini terkait dengan pengem-
bangan kualitas kader. 

b. Rekrutmen politik. Ini terkait dengan rekrutmen 
calon legislator dalam internal dan eksternal 
partai. 

4. Komitmen terhadap nilai-nilai bersama atau ideologi

a. Platform partai. Pelembagaan ideologi dapat di-
lihat dari platform partai yang meliputi visi misi 
serta program-program partai

b. Komitmen kader. Hal ini terkait dengan sikap/
perilaku kader untuk tidak menyimpang dari 
ideologi partai dan tidak melanggar nilai-nilai 
bersama.
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PKS: KEKUATAN NASIONALIS-
ISLAMIS ERA DEMOKRASI

Bagian 3 ini menjelaskan profil Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) secara keseluruhan mencakup sejarah berdirinya; 

lambang partai; asas, ideologi, watak, dan jati diri; visi dan misi; 
falsafah dasar perjuangan; platform kebijakan pembangunan; 
keanggotaan dan pendukung; struktur organisasi, keuangan 
partai, dan prestasi dalam pemilu.

A. Sejarah Berdirinya PKS 
PKS adalah metamorfosa dari Partai Keadilan (PK) 

yang dididirikan pada 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada 09 
Agustus 1998 tepatnya di Masjid Al Azhar Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan. Namun, partisipasi PK pada Pemilu 1999 tidak 
membawanya lolos ambang batas pemilu 2,5 persen sehingga 
dipastikan tidak bisa lagi partai ini di bawah nama PK dapat 
berpartisipasi pada Pemilu 2004. Menurut Furkon (2004: 220), 
partai ini didirikan dan diinisiasi oleh para aktivis organisasi 

3
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keagamaan bernama Jemaah Tarbiyah yang berbasis di masjid-
masjid kampus negeri sejak era 1980-an terutama seperti 
ITB, UGM, UI, IPB, UNPAD, UNDIP, dan UNAIR. Dalam 
pandangan Machmudi (2006: 218), meskipun PKS mengadopsi 
Islam sebagai landasan ideologi dan dipengaruhi oleh Ikhwanul 
Muslimin, salah partai yang pernah berkuasa di Mesir, partai 
ini mendesain ulang konsep syariat Islam yang tidak melalui 
perjuangan simbolik mendirikan negara Islam melainkan 
melalui kampanye untuk keadilan dan kesejahteraan. 

Sekitar 50 pemimpin Muslim terlibat dalam deklarasi PK 
di awal pendiriannya, seperti Hidayat Nurwahid, Luthfi Hasan 
Ishaq, Salim Segaf Al-Jufri, Yusup Supendi, Untung Wahono, 
Almuzzammil Yusuf, Fahri Hamzah, and Nurmahmudi Ismail 
(Damanik, 2002; Rahmat, 2008; Noor, 2012). Pada tahun 2002, 
PK merubah dirinya dengan nama baru, yaitu PKS yang didirikan 
pada tanggal 20 April 2002. Pada tanggal 17 April 2003 tepatnya 
di Bekasi, Jawa Barat, Majelis Syuro PK memutuskan untuk 
menggabungkan PK dan PKS yang telah dikukuhkan secara 
yuridis-formal secara sah di notaris pada tanggal 03 Juli 2003. 

Di level akar rumput, para aktivis PKS bergerak untuk 
mendidik kaum Muslim Indonesia tentang substansi syariat 
Islam melalui aktivitas dakwah sehingga PKS berharap, bahwa 
desakan untuk menerapkan syariat Islam muncul dari masyarakat 
di akar rumput dan tidak membutuhkan paksaan dari negara. 
Karena itulah, Munandar (2011: 414-444) mengklasifikasikan 
PKS sebagai partai kader berbasis gerakan keagamaan. Menurut 
Machmudi (2006: xvii-xviii) dan Priamarizki (2013), PKS 
memilih jalan pragmatis agar supaya mendapatkan dukungan 
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yang luas dari masyarakat dan tidak lagi menekankan syariat 
Islam sebagai tujuan utamanya. Sebagai penggantinya, PKS 
merubah citra partainya dengan mempromosikan isu-isu 
kesejahteraan dan keadilan. 

Menurut analisa Permata (2008: 275), ketidakkonsistenan 
antara aspirasi ideologis PKS dan perilaku riilnya adalah hasil 
dari agenda tersembunyi untuk mengelabui pertarungan 
demokrasi. Itu mengindikasikan pengaruh partai yang tidak 
bisa dihindarkan dan tercermin pada perilaku para aktor PKS 
yang rasional sehingga hal ini semakin memberikan tanda 
kuat bahwa, partisipasi politik partai-partai Islam di Indonesia 
mengarah pada perilaku moderat. Menurut Hwang (2014: 82-
83), ada beberapa indikator yang mengarah pada normalisasi 
atau moderatisasi Islam: partai-partai Islam berpartisipasi secara 
terus-menerus pada setiap Pemilu, bahkan membentuk koalisi 
kekuasaan dengan partai-partai sekuler sebagai jalan untuk 
memperkuat ketahanan hidup mereka dalam memenangkan 
pemilu dan memperkuat pengaruh mereka di parlemen. Inilah 
alas an mengapa PKS dapat dikategorikan sebagai partai 
nasionalis-Islam. 

B. Transformasi Lambang PKS 
Menurut AD-ART PKS (2014: 18), partai ini terdiri dari 

tujuh unsur lambang berdasarkan seperti yang termaktub pada 
ART PKS Bab I Pasal 1. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, 
keteraturan, serta keserasian, persatuan serta kesatuan 
arah. 
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2. Bulan sabit melambangkan kemenangan Islam, 
dimensi waktu, keindahan, kesinambungan sejarah, 
serta pencerahan. 

3. Untaian 17 butir padi tegak lurus melambangkan 
keadilan, ukhuwah, istiqomah, disiplin dalam tugas, 
berani, serta tegas tentunya dalam mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan. 

4. Putih melambangkan bersih, mulia, serta kesucian.

5. Hitam melambangkan kepastian, akomodatif, serta 
aspiratif.

6. Kuning emas melambangkan kecemerlangan, 
kegembiraan, serta kejayaan. 

7. Warna hitam dalam PKS singkatan dari PKS.

Gambar 3.1. Lambang PKS

Didasarkan pada tujuh makna seperti terlihat pada Gambar 3.1, 
lambang tersebut mencerminkan PKS. Jadi, makna lambang 
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PKS secara keseluruhan yaitu menegakkan nilai-nilai keadilan 
berdasarkan pada kebenaran, persatuan dan persaudaraan 
menuju kesejahteraan ummat dan bangsa. Harapannya, PKS 
mampu menyejahterakan umat di Indonesia sesuai dengan 
isi lambang partai tersebut. Hanya saja, lambang tersebut 
mengalami perubahan pada Munas V PKS di Bandung, 29 
November 2020 seperti terlihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Lambang PKS pasca-Munas V PKS 2020

Sumber: PKS Riau (01 Desember 2020). 

Makna dari lambang tersebut adalah, bahwa bentuk 
bulat dalam lambang PKS menggambarkan kesetaraan, 
keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah demi 
memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia 
yang berlandaskan Pancasila. Bulan sabit melambangkan 
dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran 
Islam untuk menajaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, 
kejayaan dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Simbol untaian 17 butir padi pada tangkai tegak 
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lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin 
dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan 
keadilan dan kesejahteraan. Warna putih melambangkan bersih, 
suci, tulus, ikhlas dan mulia. Warna oranye adalah warna baru. 
Melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan 
yang selalu optimistis dan semangat muda. Warna hitam 
melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, 
berwibawa, kepastian, aspiratif dan perlindungan. Sedangkan 
huruf PKS dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS Riau, 01 Desember 2020).

C.	 Asas,	Ideologi,	Watak,	dan	Jati	Diri	PKS
Berdasarkan AD-ART PKS (2014: 2) tepatnya pada 

Anggaran Dasar Bab 1 Pasal 2, asas PKS adalah Islam. Selain 
sebagai asas, Islam juga dijadikan PKS sebagai ideologi 
politiknya. Ini artinya, menurut Rahmat (2008: 141), Islam 
dalam pandangan PKS adalah Islam yang menyeluruh (kaffah) 
dan menjadi pedoman/petunjuk bagi seluk beluk kehidupan 
seorang Muslim baik dalam urusan akidah, ibadah, maupun 
mu’amalah sesama manusia dalam urusan ekonomi, budaya-
sosial, hukum, politik hingga sistem pemerintahan. 

Watak PKS adalah partai nasionalis meskipun 
menggunakan Islam sebagai asas partai. Sebagai gerakan aktivis 
dakwah Islam, dakwah menjadi poros utama dari seluruh gerak 
partai dan juga sebagai karakteristik dalam berpolitik (AD-
ART PKS, 2014: 2-3). Jati diri PKS lebih dikenal dengan istilah 
bersih, peduli dan juga profesional. “Bersih dan Peduli” sudah 
menjadi brand image PKS sekaligus specific knowledge. Yang 
dimaksud dengan brand image terkait dengan pencitraan diri, 
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sementara penciptaan nilai (value creation) lebih dikenal dengan 
istilah specific knowledge serta menyebarkan manfaat (benefit 
delivey). Untuk itu semua, kegiatan dapat dilakukan secara 
efektif dengan modal besar “Bersih dan Peduli” dapat dilakukan 
dan disinergikan secara profesional (Majelis Pertimbangan 
Pusat PKS, 2008: 56-57). 

D.	 Visi	dan	Misi	PKS	
Visi yang dicita-citakan PKS untuk Indonesia adalah 

“Terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan 
bermartabat”. Yang dimaksudkan masyarakat madani ialah 
masyarakat yang beradab tinggi serta maju berbasiskan nilai-nilai, 
hukum, norma, keimanan, saling menghormati, demokratis, 
hingga bergotong-royong demi negara yang berdaulat. Arti 
masyarakat madani di Indonesia di masa kini yaitu untuk 
menciptakan ikatan keislaman (ukhuwwah islamiyyah), ikatan 
kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), dan ikatan kemanusiaan 
(ukhuwwah basyariyyah) dalam kerangka NKRI (PKS, 2019; 
Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2008: 1-2). 

Untuk mewujudkan visi tersebut, PKS memiliki tiga misi 
sebagaimana yang termaktub dalam website PKS (2019) dan 
buku berjudul “Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah 
Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK 
Sejahtera” (Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2008: 2-3): 

1. Mempelopori reformasi birokrasi dan pemerintaan, 
sistem politik, keadilan, serta militer untuk penguatan 
demokrasi di Indonesia. 

2. Berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, peng-
angguran, serta peningkatan kesejahteraan rakyat 
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Indonesia. 

3. Memberikan kesempatan kepada seluruh warga 
Indonesia demi memperoleh pendidikan seluas-
luasnya secara adil.

E.	 Falsafah	Dasar	Perjuangan	PKS
Falsafah Dasar Perjuangan PKS merupakan pemikiran 

mendasar yang terdiri dari konsep bersistem yang dijadikan 
asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan hidup, 
meliputi akidah dan solusi atas masalah kehidupan manusia. 
Konsep ideologi yang aplikatif menjadi peta jalan menuju solusi 
bagi krisis multi-dimensi untuk kemudian diterjemahkan ke 
dalam bentuk konsep konsolidasi politik (Platform Kebijakan 
Pembanguan PKS) di berbagai bidang strategis. Sebagai entitas 
politik nasional, PKS berjuang dengan dasar akidah, asas, dan 
moralitas Islam untuk mencapai terwujudnya masyarakat 
madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Islam merupakan 
daya tawar yang kuat bagi PKS untuk berhadapan dengan urusan 
politik. Karena itu, aktivitas politik bagi PKS adalah bagian dari 
ibadah yang jika dilaksanakan atas dasar niat dan ikhlas serta 
cara-cara yang baik dan terpuji, aktivitas politik ini menjadi 
ibadah yang bernilai amal shalih (Majelis Pertimbangan Pusat 
PKS, 2008).

Karena itu, arah pembangunan Indonesia yang dicita-
citakan PKS adalah terbentuknya masyarakat yang menjadikan 
nilai-nilai tauhid sebagai landasan tata kehidupan mereka, 
diisi oleh individu-individu yang bebas dari sikap mendzalimi 
diri sendiri, memiliki keluarga yang egaliter, relasi sosial yang 
proporsional antara laki-laki dan perempuan, terbangunnya 
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kehidupan sosial yang adil dan makmur sebagai dampak dari 
meratanya distribusi kebutuhan hidup, hidup dalam tatanan 
kekuasaan yang demokratis dan ekonomi yang egaliter, 
dan tegaknya persamaan hak di hadapan hukum. Selain itu, 
pembangunan Indonesia, dalam pandangan PKS, juga diarahkan 
pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi modal dasar 
pembangunan peradaban untuk kesejahteraan dan kemandirian 
bangsa serta kepemilikan Pendidikan yang integratif untuk 
merealiasikan amanah penciptaannya menuju kehidupan 
sejahtera dan kemajuan bangsa (Majelis Pertimbangan Pusat 
PKS, 2008). 

Singkatnya, falsafah dasar PKS dapat dirumuskan sebagai 
berikut: “Masyarakat madani, masyarakat relijius, masyarakat 
berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-
nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; 
menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; 
dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Masyarakat 
yang seluruh komponennnya bekerjasama dalam kebaikan, 
tolong menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan 
meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil dan Makmur, 
yang melindungi warganya, mewujudkan kesejateraan umum, 
mencerdasakan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban 
dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang hidup berdampingan 
sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarkaat dengan 
budaya takwa. Indonesia yang kita cita-citakan adalah kondisi 
masyarakat yang hidup penuh dengan kasih saying, yang muda 
menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, laki-
laki bahu membahu dengan perempuan, dalam pluralitas 
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kebudayaan” (Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2008).

F.	 Platform	Kebijakan	Pembangunan	PKS
Platform kebijakan pembangunan PKS adalah 

pernyataan yang merefleksikan visi, misi, program, dan sikap 
partai terhadap berbagai masalah Indonesia. Platform menjadi 
motivasi dan penggerak utama kegiatan partai, dan menjadikan 
asset-aset partai di semua sektor kehidupan dapat bekerja secara 
terintegrasi, berkesinambungan, fokus, dan terarah sehingga 
sumberdaya partai yang terbatas bisa dikelola dengan baik 
untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan 
secara langsung bisa dirasakan oleh para simpatisan, konstituen, 
dan masyarakat luas. Adapun platform kebijakan pembangunan 
PKS tersebut diringkas ke dalam platform di bidang politik, 
perekonomian, dan sosial-budaya (Majelis Pertimbangan Pusat 
PKS, 2008). 

Platform kebijakan pembangunan PKS ini juga bagian 
dari penegasan diri, bahwa PKS merupakan partai dakwah yang 
bukan sekadar berjuang untuk kekuasaan lima tahunan tetapi 
juga memperjuangkan kerja-kerja kultural dalam pembangunan 
umat dan peradaban. Di sinilah terlihat tekad PKS yang 
mengusung prinsip dan komitmen bersih, peduli, dan profesional. 
Dengan prinsip tersebut, PKS terus menjaga gerakan bersih 
dan peduli, baik untuk urusan pelayanan masyarakat maupun 
aktivitas struktural di parlemen serta menjaga profesionalitas 
mereka untuk berkhidmat pada rakyat dalam rangka 
mensejahterakan mereka. Nilai profesionalitas ini akan terus 
ditingkatkan PKS dalam mengelola negara dan pemerintahan. 
Karena itu, PKS yakin dapat membuktikan komitmen dirinya 
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untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat rakyat 
dan bangsa Indonesia (Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2008). 

Platform ini juga menegaskan karakter pembangunan 
yang diusung oleh PKS untuk mengatasi kendala pembangunan 
nasional selama ini yang berkeyakinan pada prinsip integral, 
universal, dan partisipasi total. Dengan integral, pembangunan 
antara satu sektor dan sektor lainnya tidak bisa dipisahkan 
sehingga perlu koordinasi yang harmonis antar-sektor 
pembangunan tersebut. Pembangunan yang optimal tidak 
akan tercapai jika berbagai modal dasar hanya diperuntukkan 
untuk satu generasi saja. Karena itu, perlu dikembangkan 
pandangan universal, yaitu pandangan yang mencakup lintas 
generasi, lintas territorial, dan lintas kehidupan (dunia-akhirat). 
Ini mengisyarakat sebuah pembangunan yang dapat terus 
berlanjut (sustainable) bagi generasi selanjutnya dan pemerataan 
pembangunan di semua wilayah di Indonesia dengan 
mempertimbangkan dampak satu pembangunan terhadap 
pembangunan di wilayah lain. Karena itu, pembangunan 
adalah hak sekaligus kewajiban masyarakat bukan hanya negara 
sehingga pemberdayaan masyarakat harus mengantarkan 
mereka pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah yang 
secara besama-sama mendapatkan kemenangan. Dengan 
demikian, PKS memandang, bahwa partisipasi total masyarakat, 
pengusaha, pemerintah dan kerjasama internasional adalah 
sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Secara 
lebih detail, platform kebijakan pembangunan PKS dapat dibaca 
secara lebih detail pada buku yang berjudul “Memperjuangkan 
Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform 
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Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera” (Majelis Pertimbangan 
Pusat PKS, 2008).

G.	 Keanggotaan	dan	Pendukung	PKS
Keanggotaan partai berdasarkan Anggaran Dasar PKS Bab 

IV Pasal 9 dinyatakan, bahwasa untuk menjadi anggota partai 
dapat dilakukan oleh semua WNI. Untuk kaderisasi anggota, 
diselenggarakan rekruitmen oleh partai. Keanggotaan partai 
terdiri dari anggota biasa serta anggota kehormatan. Anggota 
biasa terbagi menjadi tiga yaitu anggota pendukung meliputi 
anggota terdaftar dan anggota aktif. Anggota terbina meliputi 
anggota pemula dan anggota muda. Untuk anggota inti meliputi 
anggota madya, dewasa, ahli, dan paripurna. Untuk menjadi 
anggota kehormatan dapat dilakukan oleh perseorangan dengan 
cara mengajukan permohonan kepada partai yang mempunyai 
jasa terhadap partai (AD-ART PKS, 2014: 3-4). 

Rekruitmen dan kaderisasi anggota dapat dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PKS Pasal 10. 
Pertama, pendaftaran diri bersifat sukarela bagi setiap orang 
serta menyetujui AD-ART partai kemudian ditetapkan dan 
juga diangkat untuk menjadi anggota pendukung. Kedua, bagi 
anggota pendukung akan diangkat menjadi anggota terbina 
apabila mengikuti kegiatan serta pelatihan yang diselenggarakan 
oleh partai. Ketiga, pengangkatan menjadi anggota inti dapat 
dilakukan apabila anggota terbina dapat ikut serta dalam segala 
pembinaan dan juga kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai. 
Berdasarkan Anggaran Dasar PKS Bab IV pasal 11, anggota 
partai dapat diberhentikan jika memenuhi salah satu dari empat 
hal ini. Pertama, anggota telah meninggal dunia, secara otomatis 
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kenggotaannnya akan berhenti. Kedua, anggota mengundurkan 
diri maupun tidak aktif maka dari itu akan diberhentikan melalui 
surat keputusan partai. Ketiga, bagi anggota yang menjadi bagian 
dari anggota partai lain akan diberhentikan berdasarkan surat 
keputusan oleh Majelis Tahkim. Keempat, anggota partai akan 
diberhentikan berdasarkan keputusan Majelis Tahkim apabila 
melanggar AD-ART serta peraturan partai lainnya (AD-ART 
PKS, 2014: 4).

Berdasarkan ART PKS Bab III pasal 6, setiap anggota 
mengikrarkan janji sebagai anggota partai yaitu “Saya berjanji 
untuk senantiasa berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, 
Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan PKS dan setia kepada 
pimpinan Partai”. Setiap anggota juga mempunyai kewajiban 
untuk mengikuti pelatihan, pembinaan, dan pendidikan 
berdasarkan jenjang keanggotaannya. Anggota partai wajib 
menaati peraturan partai dan AD-ART. Bagi anggota partai 
wajib untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta 
terlibat dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh partai. 
Terakhir, bagi anggota wajib untuk melaksanakan tugas yang 
telah diamanahkan oleh partai. Sementara itu, hak anggota 
partai diatur dalam ART Bab III Pasal 7 yaitu (1), setiap anggota 
mendapatkan kartu sebagai tanda pengenal; (2) setiap anggota 
mendapatkan pembinaan; (3) setiap anggota memperoleh hak 
untuk berbicara; (4) setiap anggota memperoleh hak untuk 
bersuara; (5) untuk menjadi pengurus partai, setiap anggota 
dapat dicalonkan bahkan untuk menjadi calon pejabat publik 
dan juga calon lembaga perwakilan; (6) setiap anggota berhak 
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mendapatkan rehabilitasi, membela diri, serta mendapatkan 
pendampingan dan pembelaan; (7) setiap anggota berhak 
memperoleh perlindungan juga pembelaan hukum ketika 
menjalankan tugas partai (AD-ART PKS, 2014: 20). 

Terkait dengan pendukung dan simpatisan PKS, pada 
Pemilu 1999, pendukung partai dakwah ini hanya terbatas pada 
aktivis-aktivis dan alumni Jemaah Tarbiyah yang berpusat di 
kampus-kampus. Pada akhirnya partai ini mulai melebarkan 
sayapnya pada segmen baru masyarakat yang kemudian 
disebut dengan kelompok muda, perkotaan, terdidik, dan 
kelas menengah santri dan mahasiswa Muslim (Hassan, 2009: 
25; Hamayotsu, 2011: 971-972, 975). Pada Pemilu 2004, 
PKS bergerak menjangkau para pemilih dari kalangan pekerja 
kawasan perkotaan yang telah mengambil manfaat dari kegiatan 
pelayanan sosial dan program kesejahteraan masyarakat 
yang telah diinisiasi PKS. Pada 2008, PKS mendeklarasikan 
dirinya sebagai partai terbuka dan mengundang kaum non-
Muslim untuk bergabung ke partai ini dengan tetap menjaga 
para pendukungnya dari masyarakat perkotaan terutama 
di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Muhtadi (2012: 227-251) 
menunjukkan bukti, bahwa PKS adalah partai terbuka, di 
antaranya menghadirkan iklan PKS di televisi dan media 
komersiil lainnya yang memunculkan sosok Ahmad Dahlan 
(pendiri Muhammadiyah), Hasyim Asy’ari (pendiri NU), dan 
Soekarno (proklamator kemerdekaan). Selain itu, kehadiran 
group band Gigi pada kampanye PKS tahun 2009 juga bukti 
bahwa PKS adalah partai terbuka. Namun demikian, Hwang 
(2014: 67) menyatakan, jumlah non-Muslim yang bergabung 
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ke PKS setelah deklarasinya sebagai partai terbuka pada 2008 
tidak berdampak signifikan. Hal itu terlihat, bahwa hanya sedikit 
non-Muslim yang menjadi caleg PKS, itupun hanya di Indonesia 
bagian Timur. Alhasil pun menunjukkan, tidak ada caleg PKS di 
tingkat nasional yang terpilih pada Pemilu 2009 maupun 2014. 

Berdasarkan hasil Pemilu 2014 dan 2019, basis pendukung 
PKS dapat dijumpai terutama di kawasan perkotaan Jawa dan 
luar Jawa. Meskipun PKS tidak mampu mendominasi Dapil 
tertentu, para pemilihnya merata di hampir semua Dapil. Di 
luar kekuatan partainya, PKS tetap menjaga hubungan emosial-
ideologis dengan sejumlah organisasi seperti ROHIS (untuk 
kalangan pelajar), LDK (untuk kalangan mahasiswa), Salimah 
dan PWK (untuk para aktivis perempuan).

H.	 Struktur	Organisasi	PKS
Struktur organisasi PKS terdiri dari tingkat nasional 

sampai desa. Secara hirarkis, struktur organisasi PKS di tingkat 
nasional disebut Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). 
Sementara itu, di tingkat provinsi disebut dengan Dewan 
Pengurus Wilayah (DPW), di tingkat kabupaten/kota disebut 
dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD), dan di tingkat 
kecamatan disebut dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC). 
Di akar rumput, struktur PKS di tingkat kelurahan/desa disebut 
dengan Dewan Pengurus Ranting (DPRa). Selain struktur 
tersebut, partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengaderan 
Anggota. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.3.
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Gambar 3.3. Struktur Organisasi di PKS

Sumber: Diolah dari AD-ART PKS (2014).

Berdasarkan AD-ART PKS (2014: 5) Pasal 13, struktur 
kepengurusan PKS di tingkat pusat terdiri dari Majelis Syuro 
yang merupakan atasan langsung dari DPTP. Sementara itu, 
DPTP terdiri dari Majelis Pengurus Pusat (MPP), Dewan 
Pengurus Pusat (DPP), dan Dewan Syariat Pusat (DSP). Secara 
teknis keorganisasian, kepengurusan PKS di tingkat pusat 
dikelola oleh struktur organisasi bernama DPP yang terdiri dari 
presiden partai, sekretaris jenderal, bendahara umum, bidang 
sektoral, bidang teritorial, serta badan-badan. Secara lebih detail, 
dapat dilihat pada Gambar 3.4.
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Gambar 3.4. Struktur Kepengurusan DPP PKS

Sumber: Diolah dari AD-ART PKS (2014).

Sebutan pemimpin tertinggi di partai politik lain adalah 
ketua umum, sementara di internal PKS disebut sebagai 
presiden. Presiden PK pertama adalah Didin Hafidhuddin (20 
Juli 1998-09 Juli 1999), lalu dilanjutkan oleh Nurmahmudi 
Ismail (09 Agustus 1999-16 April 2009) yang kemudian 
menjadi Menteri Kehutanan era Presiden Abdurrahman Wahid 
(Gus Dur), dan Hidayat Nur Wahid (21 Mei 2000-11 Oktober 
2004). Karena Hidayat terpilih sebagai ketua MPR pasca-Pemilu 
2004, posisinya sebagai presiden PKS dilanjutkan oleh Tifatul 
Sembiring untuk periode 2004-2009. Setelah Pemilu 2009, PKS 
adalah bagian dari koalisi pemerintah sehingga Tifatul menjadi 
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salah satu Menteri era SBY-Boediono 2009-2014 sehingga sejak 
2009 itu pula posisinya sebagai presiden PKS digantikan oleh 
Luthfi Hasan Ishaq (periode sejak 23 Oktober 2009 hingga 
01 Februari 2013). Sayangnya, di awal tahun 2013, Luthfi 
tersandung skandal suap daging sapi sehingga dia dietapkan 
tersangka oleh KPK. Pada tahun 2013 itu pula, posisi presiden 
PKS diamanatkan pada Anis Matta (sejak periode 01 Februari 
2013 hingga 10 Agustus 2015). Kepemimpinan Anis berakhir 
hingga 2015. Pada tanggal 09-10 Agustus 2015, Mohammad 
Sohibul Iman ditetapkan sebagai presiden PKS untuk lima 
tahun berikutnya.

I. Keuangan di PKS 
Menurut Wasekjend DPP PKS, Mahfudz Siddiq, 

partainya memiliki banyak sumber keuangan. Pertama, dari 
kelompok pengajian yang dinamakan Halaqah Tarbawiyah yang 
jumlahnya mencapai lebih dari 200 ribu kelompok. Kelompok 
pengajian ini menghimpun dana partai setiap pekan dengan 
masing-masing kelompok dapat menghimpun sebesar Rp. 
50.000 hingga Rp. 100.000. Kedua, PKS menerapkan infak wajib 
bulanan yang terdiri dari iuran wajib dan zakat penghasilan 
bagi anggota inti yang jumlahnya lebih dari Rp. 600.000 orang 
di seluruh Indonesia. Besaran infak tersebut tentu disesuaikan 
dengan besaran penghasilan sehingga jumlahnya berbeda bagi 
setiap anggota (Republika, 20 Mei 2013).

Sumber selanjutnya, yaitu zakat tahunan yang terdiri 
dari zakat maal, zakat fitrah, infak, dan shadaqah anggota 
yang diterapkan oleh PKS. Lembaga-lembaga amil zakat yang 
dikelola kader PKS ini juga menghimpun zakat, infak, dan 
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shadaqah dari masyarakat. Kemudian, dari pejabat publik, baik 
legislatif maupun eksekutif juga diwajibkan memberikan infak 
bulanan. Anggota fraksi PKS DPR tiap bulan membayar infak 
senilai Rp. 20 Juta ke DPP PKS. Terdapat 57 anggota di DPR, 
200-an anggota di DPRD Provinsi, dan 2000-an anggota DPRD 
Kabupaten/Kota. Besaran infak untuk setiap anggota juga 
berbeda-beda (Republika, 20 Mei 2013). 

Selain iuran-iuran di atas, PKS juga menerapkan bentuk 
kerjasama program. Bagi kader-kader PKS yang mengelola 
lembaga pendidikan, sosial, dakwah, dan bisnis dapat menjalin 
kerjasama melalui program. Misalnya, BPR Syariah milik kader 
dapat bekerjasama program dengan Bidang Ekonomi di PKS. 
Selain itu, PKS juga menggunakan dana bantuan keuangan 
partai politik dari pemerintah setiap tahun berdasarkan 
perolehan suara pemilu. Terakhir, PKS mengenal hibah aset 
bergerak dari dermawan, seperti ada yang memberikan motor, 
mobil, dan komputer.  Perlu diketahui, bahwa sesuai AD-ART 
partai, pendistribusian partisipasi pendanaan seperti yang 
disebutkan di atas sifatnya tidak terpusat, artinya tidak dipegang 
dan dikendalikan penuh oleh Presiden PKS (Republika, 20 Mei 
2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, PKS 
juga mendapatkan bantuan keuangan yang penghitungannya 
berdasarkan jumlah perolehan suara. Dijelaskan di Pasal 5, 
bahwa penentuan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah 
didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan 
APBN atau APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota tahun 
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anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara 
hasil Pemilu DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 
bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode selanjutnya. 
Kemudian, jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari 
APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan 
nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota dikalikan dengan jumlah perolehan 
suara hasil Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota periode berkenaan.

J.	 Prestasi	PKS	dalam	Pemilu
Sebagai partai politik yang lahir dari rahim reformasi 

1998, PKS merupakan salah satu partai Islam yang sangat kuat 
dan mampu bertahan hingga lima kali Pemilu sejak 1999 hingga 
2019. Bahkan dibanding partai Islam lainnya yaitu PPP (hanya 
ada dua partai Islam yang dapat bertahan dan berhasil menjadi 
salah satu kontestan Pemilu sejak 2014 hingga 2019), PKS bisa 
dianggap sebagai partai Islam terkuat saat ini dengan segala 
dinamika yang dihadapinya. Pada Pemilu pertama tahun 1999, 
partai yang digagas oleh para aktivis gerakan dakwah Islam ini 
meraih posisi ketujuh setelah PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, 
dan PBB. Ini adalah prestasi cukup baik bagi partai baru seperti 
PKS (PK saat itu) yang tidak setenar PKB dan PAN yang sama-
sama lahir dari hiruk-pikuk reformasi.
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Tabel 3.1. Prestasi PKS pada Pemilu pasca-Orde Baru

Tahun Pemilu Peringkat Suara % Kursi %
1999 7 1.436.565 1,36 7 1,52
2004 6 8.325.020 7,34 45 8,18
2009 4 8.204.946 7,89 57 10,17
2014 7 8.480.204 6,79 40 7,14

Sumber: Diolah oleh penulis.

Tabel 3.1 menunjukkan, bahwa PKS mengalami 
peningkatan suara yang luar biasa pada Pemilu 2004. Suara 
PKS pada Pemilu 2004 lebih dari lima kali lipat dari Pemilu 
1999. Sebuah prestasi yang tidak pernah diraih partai politik 
lain di masanya saat itu, bahkan PKS belum mampu mengulangi 
kejayaan tersebut pada pemilu-pemilu setelahnya. Meskipun 
suaranya meningkat drastis, posisinya hanya naik satu tingkat 
dari pemilu sebelumnya, yaitu di peringkat enam setelah Golkar, 
PDIP, PKB, PPP, dan Demokrat. Pada Pemilu 2009, meskipun 
perolehan suara PKS mengalami peningkatan sedikit (0,55 
persen), posisinya berada pada empat partai besar (setelah 
Demokrat, Golkar, dan PDIP) dan menggeser posisi PPP yang 
biasanya selalu di atas PKS. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan 
juga, bahwa PKS menjadi partai Islam terbesar saat itu. 

Pada Pemilu 2014, suara PKS mengalami penurunan 1,1 
persen dari pemilu sebelumnya seperti yang terlihat di Tabel 
2.4. Hal ini tidak terlepas dari badai yang dialami PKS di awal 
2013 di mana LHI, presiden PKS saat itu, ditetapkan oleh KPK 
sebagai tersangka kasus suap daging sapi. Hal ini menyebabkan 
citra PKS di mata publik menjadi buruk lantaran PKS selama 
ini merupakan salah satu partai yang cukup vokal dalam 
meneriakkan perlawanan terhadap tindakan korupsi. Meskipun 
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suaranya turun, PKS dapat dianggap berhasil mengonsolidasikan 
internal partainya sehingga suaranya tidak terjun drastis seperti 
yang dialami Demokrat di Pemilu yang sama. Pada Pemilu 
2019, PKS mampu menaikkan menambah sekitar 1,42 persen 
meskipun terjadi konflik yang cukup tajam di internal partai 
tersebut serta keluarnya sejumlah kader teras atas seperti Anis 
Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfudz Shidiq.
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MENGUJI SOLIDITAS PKS DALAM 
MENGHADAPI PEMILU 2014

Dengan berpedoman pada kerangka teori yang telah 
dijelaskan pada Bagian 2 tentang soliditas organisasi, 

maka Bagian 4 ini mendiagnosa soliditas kelembagaan PKS 
dalam menghadapi Pemilu 2014 dengan empat indikator utama, 
yaitu kepemimpinan procedural, mekanisme resolusi konflik, 
kaderisasi sistematis, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama 
atau ideologi.

A. Kepemimpinan Prosedural
Terdapat dua kriteria untuk mengukur indikator 

kepemimpinan prosedural ini, yaitu dinamika dalam proses 
pengambilan keputusan partai dalam pergantian kepemimpinan 
dan keberadaan sosok tokoh karismatik di tubuh PKS yang 
memiliki andil besar dalam proses rekayasa soliditas internal 
partai.

1. Mekanisme pergantingan kepemimpinan
Sebagai partai nasionalis-Islam yang selalu mendek-

4
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larasikan sebagai partai dakwah, syura yang dalam tradisi Islam 
artinya adalah mekanisme pengambilan keputusan, telah 
diformalkan dalam bentuk institusi bernama “Majelis Syura” 
yang menempati posisi sentral dalam kiprah PKS, khususnya 
terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan strategis. 
Dengan kata lain, Majelis Syura merupakan pemutus tertinggi 
untuk hal-hal yang sifatnya sangat strategis dan hal-hal lain yang 
tidak dapat diputuskan oleh struktur kepengurusan lain dalam 
lingkup partai. Di samping itu, Majelis Syura merupakan forum 
evaluasi terhadap kebijakan dan program partai (Munandar, 
2011: 228, 230-231).

Pengambilan keputusan di Majelis Syura dilakukan 
melalui mufakat atau aklamasi, walaupun tidak menutup 
kemungkinan dilakukan pemungutan suara jika mufakat atau 
aklamasi tidak dimungkinkan (Majelis Pertimbangan Pusat 
PKS, 2008: 592, 608-613).  Di situasi yang lain, dalam pemilihan 
kader untuk menempati jabatan tertentu biasanya diambil 
melalui pemunguntan suara (voting). Dalam tradisi pengambilan 
keputusan di PKS, voting adalah hal yang sangat biasa. 
Pelaksanaan musyawarah Majelis Syura di PKS pada dasarnya 
juga tidak berbeda dengan rapat atau musyawarah di organisasi-
organisasi lainnya, di mana musyawarah dijalankan berdasarkan 
agenda pertemuan yang sudah ditentukan sebelumnya, berisi 
diskusi dan perdebatan karena adanya beragam pendapat 
berbeda (Munandar, 2011: 232).

Menilik kasus yang menjerat Presiden PKS, LHI, pada awal 
2013, Majelis Syura PKS mengadakan rapat pasca LHI ditahan 
KPK pada Kamis, 31 Januari 2013. Saat rapat berlangsung, LHI 



59Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014

yang ternyata masih bisa menghubungi Hilmi Aminudin, Ketua 
Majelis Syura, menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari 
jabatannya yang kemudian nantinya disusul dengan pernyataan 
tulis tangan. Dengan mundurnya LHI, maka perlu segera 
diadakan pergantian struktur internal di posisi presiden PKS 
sehingga forum akhirnya membahas pengganti LHI. 

Proses pergantian tersebut berjalan cukup alot. Muncul 
nama-nama calon seperti Al Muzamil Yusuf, Sohibul Iman, Anis 
Matta, dan Hidayat Nur Wahid. Nama-nama tersebut diajukan 
oleh anggota Majelis Syura, di mana semua anggota memang 
berhak memberikan nama. Kemudian, dari keempat nama itu 
mengerucut menjadi dua nama, yakni Anis Matta dan Hidayat 
Nur Wahid. Anis Matta yang merupakan sekjend PKS selama 
tiga periode memiliki rekam jejak yang cukup baik. Hanya saja 
Anis sempat dikhawatirkan tersandung kasus hukum. Pasalnya, 
ia pernah diperiksa dalam kasus dugaan suap PPID pada awal 
tahun 2012 dengan tersangka Wa Ode Nurhayati, politisi PAN 
dan anggota DPR RI. Sedangkan Hidayat sudah pernah menjabat 
sebagai Presiden PKS pada periode 2000-2004 (Tribun News, 
02 Februari 2013). 

Diskusi tersebut berlangsung cukup lama sehingga 
dilanjutkan lagi pada 01 Februari 2013, hari Jumat hingga 
setelah shalat Jum’at. Forum Majelis Syuro tersebut akhirnya 
memutuskan memilih Anis Matta untuk menggantikan LHI 
mengingat Anis terbukti tidak terlibat dalam kasus suap PPID. 
Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta kemudian 
mengajukan pengunduran diri sebagai wakil ketua DPR RI dan 
keanggotaannya di DPR RI. 
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Posisi ketua Majelis Syura memang memiliki peran yang 
dominan di PKS. Misalnya, ia berwenang mengajukan nama-
nama Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Presiden, 
Sekjend, Bendahara Umum dan Ketua Dewan Syariah Pusat 
(DSP) untuk ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syura. 
Di samping itu, ketua Majelis Syura juga memimpin Dewan 
Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), atau Majlis Riqabah ‘Amnah 
(MRA), yang berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura 
(Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2008: 592).

Pasca kasus LHI, selain menunjuk Anis Matta sebagai 
presiden PKS, rapat Dewan Tingkat Pimpinan Pusat PKS juga 
memutuskan pergantian struktur internal lainnya. Sekjend 
yang sebelumnya dijabat oleh Anis Matta, diganti oleh 
Muhammad Taufik Ridho. Diketahui sebelumnya, Taufik Ridho 
menjabat sebagai ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan. Hilmi 
mengatakan, bahwa keputusan ini diambil setelah digelar rapat 
oleh Majelis Syura pada 31 Januari 2013, dan atas penetapan 
sekjend DPP baru tersebut, maka akan dilaporkan ke Majelis 
Syura dalam musyawarah Mejelis Syura mendatang (Kompas, 
01 Februari 2013). Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh 
wakil ketua DPP PKS, Zulkieflimansyah, bahwa Taufik Ridho 
merupakan orang kepercayaan Hilmi. Di samping itu, Taufik 
juga memiliki kemampuan yang cukup mumpuni karena ia 
adalah sosok pekerja keras sehingga pantas menjadi sekjend 
PKS (Detik, 01 Februari 2013).



61Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014

Gambar 4.1 Keputusan Majelis Syura dalam Pergantian Struktur Kepengu-
rusan

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme prosedural 
PKS dalam konteks jelang Pemilu 2014 lebih terkontrol secara 
penuh dan didominasi oleh Majelis Syura. Majelis Syura 
mempunyai peran sentral yang cukup kuat dalam penentuan 
pergantian internal partai yang dibuktikan dengan keterpilihan 
Anis Matta menjadi Presiden PKS menggantikan posisi LHI dan 
Taufik Ridho yang menjabat sebagai sekjend PKS menggantikan 
Anis Matta. Pemilihan dua kader terbaik PKS ini dilakukan 
dengan begitu cepat pasca penetapan LHI menjadi tersangka 
agar tidak ada kekosongan kekuasaan dan situasi internal partai 
kembali stabil. Secara lebih detal, alur keputusan Majelis Syura 
dalam pergantian kepengurusan pasca-LHI dapat terlihat pada 
Gambar 4.1. Hal ini juga membuktikan, bahwa PKS sebagai 
partai dakwah memilih sosok pimpinan eksekutif dalam mengisi 
jabatan kepemimpinan dengan rekam jejak yang baik dan jam 
terbang tinggi di PKS.

2. Tokoh Karismatik
SDM merupakan hal yang paling fundamental dalam 

sebuah organisasi. Setiap individu menyumbangkan tenaga, 
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pemikiran, dan kreativitasnya untuk organisasi dengan tujuan 
organisasi tersebut dapat terjaga eksistensinya. Di tengah 
banyaknya konflik dan isu negatif yang dapat memecah belah 
organisasi, para anggota tentu berharap ada sosok pemersatu 
yang dapat memperkuat internalnya. Dalam partai politik, 
mustahil rasanya jika tidak ada problematika. Justru politik yang 
dinamis akan menghasilkan berbagai macam persoalan dan 
membuat partai membutuhkan simbol pemersatu yang dapat 
membawa dampak baik bagi partai. Ketika PKS mengalami 
guncangan hebat di Bulan Januari 2013, yakni keterlibatan LHI 
sebagai Presiden PKS dalam kasus suap impor daging sapi, 
muncul “ramalan” yang memprediksi PKS akan tenggelam di 
Pileg 2014. LHI akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK 
pada 30 Januari 2013, kemudian tak berselang lama Muhammad 
Anis Matta dipilih menjadi Presiden PKS menggantikan LHI 
pada 01 Februari 2013.

Kemunculan Anis Matta di tengah “badai politik” yang 
menerpa PKS seperti membawa angin segar bagi internal 
partai. Menurut Anis, badai tidak akan mematikan PKS, 
justru akan menguatkan PKS, dan tidak akan menyurutkan 
perjuangan kader-kader dalam memenangkan Pemilu 2014. 
Ia mengungkapkan, bahwa masalah yang mendera partainya 
hanyalah jeda kecil yang hanya akan membawa pengaruh sedikit 
terhadap partai sebelum tumbuh lebih baik dan naik lebih tinggi 
lagi. Anis juga mengatakan, bahwa ketika ia berkeliling untuk 
menemui kader di daerah, masih terlihat optimisme yang tinggi 
untuk membawa partai ke tingkat yang lebih baik (Republika, 
10 November 2013). 
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Anis Matta berada di puncak kapasitas adrenalin yang 
penuh, pasca salah satu orang terdekatnya, LHI, terjerat kasus 
suap. Setelah ditetapkan sebagai presiden, ia berbicara di hadapan 
publik, bahwa apa yang dihadapi PKS adalah sebuah konspirasi 
besar yang bertujuan menghancurkan partainya sehingga ia 
ingin kasus tersebut dijadikan sebagai pembenahan diri sekaligus 
momentum kebangkitan PKS. Saat diundang dalam Program 
Gestur TVOne (14 Maret 2013), Anis meluruskan bahwa kata 
konspirasi bukan ditujukan untuk pihak lain, melainkan untuk 
sekadar menenangkan kader-kader PKS yang kecewa dan marah 
atas apa yang telah terjadi.

“Ada kader yang kecewa, bingung, marah, mungkin 
juga ada orang yang pesta di sebelah sana, lalu ada 
juga audiens di sebelah sana yang tidak tau tentang 
pesta ini dan tidak tau juga tentang kemarahan 
kader tetapi ingin tau apa yang sedang terjadi. Lalu 
saya bertanya pada diri saya sendiri, siapa yang 
paling ingin mendengarkan kalimat yang keluar 
dari saya. Saya kira kader,” ungkap Anis (Gestur 
TVOne, 14 Maret 2013).

Menurut Anis, kader saat itu telah kehilangan tiga hal, 
yaitu harapan, kebanggaan kepada partainya sendiri, dan yang 
terpenting adalah kepercayaan diri. Tiga hal tersebut merupakan 
sumber energi yang membuat seseorang bisa bergerak dan 
bekerja sehingga jika hal tersebut hilang, maka orang akan 
lumpuh. Anis yang saat itu dipercaya dapat menyelamatkan 
partai, menemukan satu kata yang dapat menghadirkan tiga hal 
itu kembali seketika dan memicu adrenalin kader untuk kembali 
berjuang. Kata “konspirasi” menurut Anis adalah yang paling 
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tepat meski kemudian banyak pihak yang menyayangkan Anis 
mengeluarkan kata tersebut karena terkesan menuduh apa yang 
dilakukan KPK terhadap LHI adalah sebuah konspirasi (Gestur 
TVOne, 14 Maret 2013). 

Anis hadir untuk memberikan ketenangan dan melahirkan 
kekuatan baru untuk PKS. Ia mengajak seluruh kader dan 
simpatisan untuk tetap setia berjuang bersama PKS dalam 
Pemilu 2014 pasca-persoalan yang melibatkan sejumlah petinggi 
partai, dan mengharapkan semangat dan solidaritas para kader 
untuk bisa mencapai target partai di Pileg yakni menjadi tiga 
partai besar. Dengan begitu, PKS mampu membuktikan bahwa 
partai mampu keluar dari goncangan (Kompas, 16 Maret 2014).

Anis juga bersuara mengenai hasil survei yang dilakukan 
beberapa lembaga yang menunjukkan PKS tidak masuk papan 
atas. Menurutnya, hal itu bukanlah sebuah parameter karena 
merupakan media politik dari pihak-pihak tertentu. “Biarkan 
saja yang merasa mendapatkan posisi bagus dalam survei senang 
dulu, kader-kader PKS akan terus berjuang dan menunjukkan 
hasil suara usai perhitungan nanti,” ujar Anis (Republika, 10 
November 2013). Pernyataan tersebut menunjukkan, bahwa 
Anis mengajak para kader untuk tidak terpengaruh dengan 
adanya survei yang menunjukkan bahwa PKS lemah. Justru 
hal itu menjadi momentum tersendiri ketika partai lain terlena 
karena merasa posisinya di atas, PKS mengambil kesempatan 
untuk terus berjuang memperoleh suara.

Kepemimpinan Anis Matta dinilai berhasil dengan 
perolehan suara PKS pada Pileg 2014 yang hanya turun 
1,09 persen dari Pileg 2009, yang mana itu sangat jauh dari 
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perkiraan lembaga-lembaga survei. Dengan wawasan yang 
luas dan pengalamannya berkecimpung di PKS, ia mampu 
mempertahankan kursi PKS meski dilanda isu negatif berupa 
kasus suap impor daging sapi yang dilakukan oleh LHI. 
Keputusan Anis mengambil posisi kepemimpinan di kala 
partai sedang dihantam kasus korupsi, kemudian mampu 
menyelamatkan partai dengan membersihkan isu-isu negatif 
yang melekat pada partai, membuat Anis pantas disebut tokoh 
karismatik PKS karena dengan himbauan-himbauan dan 
pembawaannya yang optimis, ia mampu memengaruhi kader 
dan simpatisan untuk tidak berhenti berjuang.

B.	 Mekanisme	Resolusi	Konflik
Dalam indikator mekanisme resolusi konflik ini, 

dianalisa bagaimana sebuah partai politik dapat mengelola dan 
menghentikan konflik dengan lembaga-lembaga yang sengaja 
dibentuk untuk menangani masalah-masalah internal partai. 
Terdapat dua kriteria untuk mendiagnosa tingkat resolusi 
konflik, yaitu pencegahan konflik dan penghentian konflik.

1. Pencegahan Konflik
Sampai di sini, PKS bisa disebut sebagai partai solid yang 

didukung oleh pondasi ideologi yang kuat, kepemimpinan yang 
relatif baik secara internal, dan kader-kader yang militan dalam 
struktur baik di level pusat maupun daerah. Meskipun demikian, 
kesolidan partai ini tidak seperti yang terdengar di publik. 
Bahkan sudah menjadi rahasia umum, bahwa faksionalisasi 
dalam tubuh PKS itu ada dan terus dipelihara. Di dalam sebuah 
partai, kemunculan faksi merupakan hasil dari sebuah perbedaan 
pandangan, strategi, dan kepentingan yang tidak terjembatani 
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di antara anggota partai sehingga mengarah pada munculnya 
sebuah pengkubuan yang bersifat relatif mapan untuk kemudian 
saling menanamkan pengaruhnya. Dalam kasus PKS, meski 
petinggi-petinggi PKS membantah adanya faksi dalam partai, 
faksionalisasi muncul akibat adanya perbedaan cara pandang 
antar kader dalam melihat mana tujuan partai yang seharusnya 
diutamakan. 

Terkait keberadaan faksi di tubuh PKS, seorang anggota 
dewan dari Fraksi PKS mengatakan, bahwa tidak mudah 
memberikan jawaban “ya” atau “tidak”. Jika hendak dijawab “ya”, 
kenyataannya hal tersebut tidak pernah secara terbuka, apalagi 
formal, diakui keberadaannya. Akan tetapi, jawaban “tidak” juga 
terlalu naif karena “baunya tercium” (Munandar, 2011: 73). 
Kemunculan faksi di PKS dapat ditelusuri pada momentum 
Pilpres 2004 yang melahirkan spekulasi perpecahan internal 
partai, di mana saat itu muncul tafsiran mengenai “kelompok 
idealis” yang mendukung Amien Rais dan “kelompok pragmatis” 
yang menjagokan Wiranto. Namun demikian, musyawarah 
di internal Majelis Syura akhirnya secara formal memberikan 
dukungan kepada Amien Rais.

Kubu idealis yang menggambarkan kelompok kader 
PKS yang dipersepsikan lebih idealis disebut “Faksi Keadilan” 
dengan tokoh-tokoh senior di dalam PKS seperti Salim Segaf 
Al-Jufri, Sohibul Iman, dan Tifatul Sembiring. Sedangkan 
kubu pragmatis disebut “Faksi Kesejahteraan” dengan tokoh-
tokoh muda seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfudz 
Siddiq, dan kawan-kawannya.  Pendukung Anis yang kerap 
disebut sebagai “kalangan muda” kemudian seperti ditentang 
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oleh tokoh-tokoh “tua” seperti Rahmat Abdullah atau Yusuf 
Supendi. Pengelompokan muda dan tua ini sebenarnya tidak 
dapat dikatakan sepenuhnya benar, karena “tokoh tua” seperti 
KH. Hilmi Aminuddin kenyataannya justru sangat dekat dengan 
Anis Matta dan kerap meluruskan jalan kalangan muda (Politik 
LIPI, 23 April 2013).

 Dalam konteks jelang Pemilu 2014, tidak ada konflik 
yang cukup menguat muncul ke permukaan seperti yang dialami 
PPP dan Golkar yang mana sempat ada isu penggulingan 
ketua umum. Namun demikian, studi ini mencoba untuk 
menguraikan konflik internal PKS di antara dua faksi yang 
tumbuh di dalam partai ini yakni Faksi Kesejahteraan dan Faksi 
Keadilan menjelang Pemilu 2014. Konflik ini muncul karena 
kedua faksi memiliki perbedaan pandangan dalam menghadapi 
permasalahan, yakni terkait respon partai terhadap kasus LHI 
dan isu kenaikan BBM pada pertengahan tahun 2013.

Pasca LHI ditetapkan sebagai tersangka, PKS 
menerjunkan tim hukum yang akan membantu kelancaran 
sidang LHI. Tim hukum ini salah satunya beranggotakan Fahri 
Hamzah yang berada di Faksi Kesejahteraan. Tim hukum PKS 
ini memang tidak mendampingi proses hukum LHI secara 
langsung, tetapi mereka dibentuk untuk bekerjasama dengan 
tim penasehat hukum LHI dengan harapan proses penegakan 
hukum dapat berjalan secara adil dan lancar. 

Berbeda dengan Fahri, Tifatul Sembiring yang saat itu 
menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di era 
SBY 2009-2014, menilai bahwa semua pihak mesti menghormati 
keputusan pengadilan. Posisi Tifatul sebagai menteri mungkin 
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menjadi salah satu alasan untuk dia terkesan pasrah dan manut 
dengan putusan pengadilan terhadap kasus LHI. Dengan kasus 
tersebut, Faksi Keadilan seakan membuktikan kekhawatiran 
bahwa pragmatisme politik memang ada. Tifatul berharap, 
semua kader PKS tidak memiliki niat untuk korupsi dan dapat 
mengambil pelajaran hal tersebut.

”Fakta persidangan harus jadi pelajaran semua orang, 
bahwa berniat pun sudah dihukum. Fakta persidangan, Pak 
Luthfi tidak terima uang langsung dari Indoguna. Yang terima 
(uang) Fathanah dan uang itu belum sampai (ke LHI). Kuota 
impor belum ditambah. Ini pelajaran bagi semua, khusunya bagi 
kader PKS, harus sangat berhati-hati, berniat saja tidak boleh,” 
kata Tifatul (Kompas, 10 Desember 2013).

 Selain itu, kedua faksi ini juga memicu konflik internal 
PKS pada saat pemerintah di 2013 berencana menaikkan harga 
BBM bersubsidi. Konflik ini lagi-lagi ditengarai oleh Fahri 
Hamzah dan Tifatul sembiring yang memiliki pandangan yang 
berseberangan. Fahri yang saat itu menjabat Wasekjend DPP 
PKS bersuara keras menolak kenaikan BBM. Para elite PKS 
telah menyampaikan penolakan mengenai hal tersebut bahkan 
disampaikan juga lewat spanduk di jalan-jalan Jakarta, di mana 
sikap elite PKS itu kemudian dikritik berbagai pihak, termasuk 
anggota koalisi. Menurut mereka, PKS sebagai anggota SETGAB 
seharusnya mendukung kebijakan pemerintah.

Di samping itu, Tifatul ingin menyarankan partainya 
untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM, 
meskipun ia tau bahwa keputusan tetap berada di Majelis Syura. 
Menurut Siti Zuhro (pengamat politik LIPI), sikap Tifatul 
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sebagai Menkominfo sudah benar mendukung pemerintah 
sebab ia adalah pembantu presiden, sehingga kalaupun ia ingin 
pindah partai karena sebab PKS tidak sepakat menaikkan harga 
BBM itu tidak menjadi masalah. Zuhro lebih lanjut menyatakan, 
bahwa perbedaan pandangan tersebut memunculkan friksi 
tarik ulur di PKS mengenai posisi mereka di koalisi. Posisi 
Tifatul yang menginginkan PKS untuk mematuhi kebijakan 
pemerintah sementara Fraksi PKS yang menolak kenaikan harga 
BBM menunjukkan, bahwa perpecahan antara Faksi Keadilan 
dan Faksi Kesejahteraan semakin menguat sehingga PKS hanya 
akan menunggu dikeluarkan oleh SBY daripada keluar sendiri. 
Perseteruan yang dipertontonkan elite PKS ini tentu tidak etis 
di mata masyarakat. Akan lebih baik jika keduanya tidak banyak 
mengeluarkan statemen di hadapan publik dan membiarkan 
Majelis Syura yang memutuskan sikap PKS terhadap rencana 
kenaikan harga BBM (Republika, 19 Juni 2013) 

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan pandangan kedua 
faksi tidak menimbulkan konflik yang serius di internal partai. 
Fahri Hamzah yang awalnya berdiri di garda terdepan untuk 
membela kasus LHI akhirnya harus menyerah dengan putusan 
pengadilan. Begitu pula konflik saat isu kenaikan harga BBM 
yang diilustrasikan pada Gambar 4.2, antara Fahri yang menolak 
dan Tifatul yang menginginkan PKS mendukung rencana 
pemerintah menaikkan harga BBM, pada akhirnya Tifatul juga 
harus taat dengan putusan Majelis Syura yang menolak kenaikan 
harga BBM. Meskipun PKS sempat diberitakan terpecah karena 
isu kenaikan BBM, pada kenyataannya hal tersebut tidak 
mempengaruhi soliditas partai menjelang Pemilu 2014.
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Gambar 4.2. Pencegahan Konflik di PKS Jelang Pemilu 2014

Sumber: Diolah oleh Penulis

Meskipun terdapat faksionalisasi dalam tubuh PKS 
yang menyebabkan internal partai ini mengalami beberapa kali 
konflik, Majelis Syura sebagai lembaga pembuat keputusan 
tertinggi dan salah satu elemen dalam mekanisme resolusi 
konflik (conflict resolution mechanism) dapat menciptakan 
stabilitas partai karena kader memang diharuskan patuh dengan 
keputusan Majelis Syura.

2. Penghentian Konflik
Terbentuknya jaring pengaman bagi potensi konflik 

menjadi salah satu hasil signifikan dari bekerjanya elemen-
elemen mekanisme resolusi konflik internal. Dengan kata 
lain, kemampuan untuk mereduksi potensi konflik adalah 
hasil dari kemampuan partai mendeteksi potensi konflik dan 
melokalisasinya sejak dini. Di tubuh PKS, lembaga yang bertugas 
untuk mendeteksi adanya konflik yaitu halaqah, Dewan Syariah, 
BPDO, dan Majelis Syura yang berdampingan langsung dengan 
persoalan kehidupan keseharian partai dan kader (Noor, 2015: 
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274).

Halaqah menjadi media pertama untuk menyelesaikan 
konflik atau perpecahan, baik secara langsung ataupun 
mengusulkan untuk membawanya kepada lembaga yang 
lebih formal, seperti Dewan Syariah atau BPDO. Jika di level 
halaqah penyelesaian potensi konflik bisa diselesaikan secara 
kekeluargaan, di level Dewan Syariah akan lebih serius dan 
formal. BPDO sendiri kerap menjadi tempat pengaduan 
informal pada persoalan tertentu dan menjadi tempat konsultasi 
pengurus partai di level lokal dalam menyelesaikan sebuah 
permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak konflik 
di internal PKS yang terjadi berkepanjangan dan hanya menjadi 
tontonan publik tanpa penyelesaian yang jelas.

Masih teringat jelas pada tahun 2010 ketika Yusuf 
Supendi, salah satu pendiri PK yang bertransformasi menjadi 
PKS, dipecat dengan tuduhan selingkuh dan penggelapan 
uang. Konflik PKS dengan Yusuf bermula pada tahun 2004 
menjelang Pilpres, ketika mulai muncul percikan perpecahan di 
internal PKS. Saat itu, suara dukungan PKS pecah terhadap dua 
calon presiden yaitu Amien Rais dan Wiranto sehingga untuk 
meredam hal tersebut dilakukan beberapa kali pemungutan 
suara dan menghasilkan dukungan terhadap Amien Rais. Pemicu 
kemarahan Yusuf Supendi yaitu sikap Hilmi Aminuddin sebagai 
Ketua Majelis Syura yang selalu menggunakan hak veto untuk 
menggagalkan dukungan tersebut (Kumparan, 17 Juli 2018).

Sejak saat itu, Yusuf selalu menjadi tokoh yang mengambil 
sikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan PKS. Akibat Yusuf 
yang sangat vokal dalam mengritik PKS, partai tersebut 
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mengeluarkan kebijakan pada 2008 yang melarang kader PKS 
untuk berhubungan dan berinteraksi dengan Yusuf Supendi 
(Kumparan, 17 Juli 2018). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Yusuf 
yang mengatakan, bahwa saat itu terdapat edaran larangan 
interaksi dengannya, dan barang siapa yang melanggar, akan 
diberi sanksi yang berat. Selain itu, partai tersebut melarang untuk 
menerima pemikiran Yusuf dalam bentuk apapun sehingga atas 
dasar itulah terdapat jarak antara Yusuf dengan kader-kader PKS 
hingga akhirnya Yusuf dipecat (CNN Indonesia, 04 Agustus 
2018). 

Yusuf Supendi yang saat itu membantah tuduhan selingkuh 
dan penggelapan uang, menganggap SK pemecatannya telah 
melanggar AD-ART partai. Ia kemudian menyerang balik 10 
elite PKS dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan meskipun gugatannya ditolak oleh pengadilan. 
Yusuf juga sempat melaporkan Hilmi dan Anis ke KPK dengan 
tuduhan penggelapan dana Pilkada DKI 2007. Wasekjend DPP 
PKS, Mahfudz Siddiq, menilai bahwa laporan yang dilayangkan 
Yusuf merupakan bentuk kekecewaan atas pemecatannya dari 
PKS akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukannya 
(Kompas, 17 Maret 2011). 

Bertahun-tahun Yusuf menahan geram karena merasa 
dipecat secara tidak hormat oleh PKS, kemudian ia mulai bersuara 
keras lagi pasca-penangkapan LHI. Di program ILC TVOne (05 
Februari 2013), Yusuf mengatakan, bahwa LHI dengan kasus 
suapnya telah berbuat laknat yang mana ganjarannya sangat 
dahsyat melebihi korupsi sehingga menurutnya LHI harus harus 
membayar sangat mahal yang tidak bisa dihitung dengan uang 
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atau yang lainnya. Pasca-mundurnya LHI sebagai presiden PKS, 
PKS seperti ikan yang berada di dalam kolam sabun. Itu namanya 
malapetaka dan laknat yang dahsyat seperti yang dikatakan 
Yusuf. Tak sampai di sana, Yusuf juga mengritik pernyataan Anis 
sebagai Presiden PKS yang berbicara masalah taubat setelah 
kasus LHI. Menurut Yusuf, sangat disayangkan ketika kalimat 
tersebut ditujukan untuk internal tetapi diperdengarkan pihak 
lain. Karena itu, pernyataan konspirasi yang dikeluarkan oleh 
Anis dipahami oleh Yusuf sebagai tanda membuka perang 
dengan yang lain, dan suatu bentuk pembodohan pada internal 
(kader).

“Dengan terjungkalnya Luthfi Hasan Ishaaq, ini 
laknat, karena dalam kacamata Islam itu korupsi 
dipotong tangannya, tetapi kalau Luthfi kan kasus 
suap maka Rasulullah bersabda “Allah SWT 
melaknat yang menyuap dan disuap”. Oleh karena 
itu kalau yang mencuri dipotong tangan, kalau yang 
disuap dia laknat ya dari ubun-ubun sampai kaki 
lah,” ujar Yusuf di Program ILC TVOne (5 Februari 
2013).

Yusuf yang sebelumnya juga diundang ke Program 
Apa Kabar Indonesia Pagi TVOne (31 Januari 2013) pun 
mengatakan bahwa penentuan LHI menjadi Presiden PKS pada 
2009 merupakan suatu aklamasi dan rekayasa Majelis Syura. 
Yusuf yang bukan sebagai anggota Majelis Syura tidak terlibat 
dalam penetapan tersebut sehingga ia sebagai orang Muslim 
dan pendiri partai merasa bebas dari segala dosa karena ia 
tidak memilih LHI. Yusuf mengatakan, bahwa jika PKS ingin 
selamat, harus ada perombakan internal dengan meminta elite 
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PKS seperti Luthfi, Hilmi, dan Anis secara legowo mundur dari 
jabatan. Namun, Hilmi dan Anis seakan tutup telinga dengan 
pernyataan Yusuf dan tidak berkomentar atas tudingan-tudingan 
yang diarahkan kepada keduanya.

Yusuf Supendi yang meninggal pada Agustus 2018 
sebelumnya mengaku bahwa tidak ada perdamaian setelah 
konflik berkepanjangan antara dia dengan elite PKS. Yusuf 
mengaku, bahwa ia tidak lagi berkomunikasi dengan Hilmi dan 
Salim. Menurut penjelasan Yusuf, ia sudah kecewa karena pasca-
pemecatan dirinya. Hilmi sempat menjanjikan tiga kali bertemu 
dengan Yusuf di Lembang Bandung tetapi dibatalkan melalui 
orang lain. Sejak saat itu hingga wafatnya, Yusuf tidak mau lagi 
ke Lembang dan berharap jika Hilmi mempunyai etikad baik, 
maka Hilmi yang harus mendatanginya (CNN Indonesia, 04 
Agustus 2018). 

Dalam konteks studi ini, penghentian konflik difokuskan 
pada konflik antara Yusuf Supendi dan elite PKS yang 
diilustrasikan pada Gambar 4.3 di mana Yusuf masih menyimpan 
dendam karena pada tahun 2010 ia dipecat dari PKS secara 
tidak hormat. Yusuf yang kemudian sering melontarkan kritik 
kepada PKS terkesan sangat puas ketika LHI ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK karena kasus suap dan meyakini bahwa 
PKS akan hancur di Pemilu 2014. Serangan bertubi-tubi yang 
dilakukan Yusuf ke PKS nyatanya tidak dihiraukan oleh elite 
PKS. Partai tersebut meskipun belum mampu menghentikan 
konflik dengan Yusuf, namun mencoba meyakinkan publik 
bahwa dengan dipecatnya Yusuf maka konflik antar-keduanya 
berakhir. Di sisi lain, Yusuf masih merasa didzolimi dan 
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menganggap konflik dengan PKS belum menemukan kata islah 
(damai) hingga pada detik terakhir wafatnya.

Gambar 4.3 Siklus Konflik Yusuf Supendi dengan Elite PKS

Sumber: Diolah oleh penulis.

C. Kaderisasi Sistematis
Dalam AD-ART PKS Pasal 9, dijelaskan bahwa partai 

menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi anggota. Proses 
rekrutmen berfungsi untuk mengisi posisi internal dan anggota 
parlemen. Namun demikian, indikator kaderisasi sistematis 
ini didiagnosa dengan dua kriteria: kaderisasi anggota yang 
berfungsi dalam pengembangan kader dan rekrutmen politik 
untuk menjadi anggota parlemen (DPR RI).

1. Mekanisme Kaderisasi
DPP PKS melalui Departemen Kaderisasi menyediakan 

seperangkat kurikulum dan pedoman praktis pelaksanaan 
kaderisasi dan mengomunikasikannya ke seluruh departemen 
kaderisasi di Indonesia. Partai menyadari, bahwa kekuatan utama 
partai bergantung pada pertumbuhan kader, baik dalam aspek 
kualitas maupun kuantitas. Sebagai bagian dari pelaksanaan 
komitmen partai atas kaderisasi, PKS mengembangkan metode 
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pengembangan kader yang selektif. Menurut AD-ART PKS di 
Pasal 9 Ayat 4, disebutkan ada enam tingkat kaderisasi yang 
terbagi dalam dua macam, yakni anggota terbina yang di dalamnya 
terdapat anggota pemula dan anggota muda, kemudian anggota 
inti yang di dalamnya tedapat anggota madya, anggota dewasa, 
anggota ahli, dan anggota purna. Masing-masing tingkatan 
tersebut dibedakan berdasarkan penempatan serta pelatihan 
yang telah dicapai.

Agar jenjang keanggotaan dapat meningkat, kader harus 
mengikuti tahapan-tahapan pelatihan dan kegiatan. PKS 
mewajibkan kandidat anggotanya untuk mengikuti Training 
Orientasi Partai (TOP). Ketika sudah melalui proses ini, partai 
memperkenalkan mereka untuk mengikuti kegiatan halaqah 
dan mekanismenya. Di tingkat praktis, halaqah adalah institusi 
utama proses kaderisasi PKS yang di dalamnya terdapat kegiatan 
informal seperti riblah (kegiatan fisik), daurah (kajian insentif), 
mabit (kegiatan bermalam untuk meningkatkan spiritual), dan 
seminar. Karena halaqah dianggap sebagai unsur yang penting, 
maka Departemen Kaderisasi di setiap kepengurusan lokal 
harus menjamin keberlanjutannya (Noor, 2015).

Menjelang Pemilu 2014, Lembaga Survei Independen 
Nusantara (LSIN) merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 
elektabilitas PKS mengalami penurunan dibanding Pemilu 2004 
dan Pemilu 2009, yakni di angka 6,1 persen. Menurut Direktur 
LSIN, Yasin Mohammad, akar kehancuran PKS adalah tidak 
adanya kesepahaman atau sevisi para kader PKS. Menurutnya, 
kehancuran PKS dimulai saat partai itu mulai memosisikan 
diri sebagai partai yang inklusif dengan menerima kader non-
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Muslim. Sejak sistem kaderisasi di PKS berubah total, kader 
yang menduduki jabatan penting di PKS tidak lagi didasarkan 
pada sosok pribadi yang telah memiliki kualitas keagamaan 
yang unggul dan melalui proses panjang sistem kaderisasi di 
internal PKS. Penentuan calon kepala daerah yang diusung dan 
rekrutmen caleg PKS juga dianggap tidak mempertimbangkan 
kualitas kader (Berita Satu, 27 Februari 2014). 

“Peran kader berkualitas PKS tidak bisa berbicara 
banyak di ranah politik. Padahal mesin politik PKS 
digerakkan oleh kader-kader berkualitas tersebut, 
dengan semangat militansi yang luar biasa,” kata 
Yasin (Berita Satu, 27 Februari 2014).

Setelah lebih dari satu dasawarsa berkiprah di kancah 
politik nasional, PKS mulai mempertimbangkan untuk 
melegalformalkan keanggotaan kalangan non-Muslim pada 2010 
lalu. Saat ide keanggotaan non-Muslim disampaikan di Sidang 
Majelis Syura PKS, beberapa anggota Majelis Syura keberatan 
dengan hal tersebut. Mereka khawatir dengan dibukanya ruang 
bagi kalangan non-Muslim, akan berimbas terhadap basis massa 
PKS yang berasal dari kalangan Muslim. 

“Mereka hanya ingin berhati-hati saja. Tapi, setelah 
dijelaskan bahwa Islam bersifat terbuka dan 
berorientasi untuk mendatangkan kemaslahatan 
umat, semua anggota Majelis Syura akhirnya 
sepakat,” ujar Mahfudz Shiddiq (Kompas, 18 Juni 
2010).

AD-ART PKS memang tidak mengatur secara eksplisit 
tentang klausul keanggotaan non-Muslim. Tidak ditemukan 
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kalimat yang menyatakan secara jelas, bahwa kalangan non-
Muslim bisa menjadi anggota PKS. PKS hanya membagi 
keanggotaan menjadi dua kategori: kader dan anggota. Kader 
adalah anggota yang terikat penuh dengan AD-ART partai dan 
terikat penuh dengan sistem kaderisasi yang berbasis keislaman. 
Sedangkan yang masuk kategori anggota adalah setiap WNI 
yang terikat penuh dengan organisasi sehingga anggota bersifat 
lebih umum dan terbuka bagi siapapun dan dari golongan serta 
agama apapun (Kompas, 18 Juni 2010). 

Legalisasi keanggotaan non-Muslim terjadi bukan tanpa 
alasan, karena berdasarkan pertimbangan semakin banyaknya 
pendukung PKS dari kalangan non-Muslim di Indonesia Timur, 
seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tidak heran jika saat 
ini sebagian besar anggota DPRD dan pengurus PKS di beberapa 
daerah berstatus non-Muslim, karena memang minimnya jumlah 
penduduk Muslim di kawasan tersebut. Misalnya di Kabupaten 
Biak, sekitar 60 persen dari 25 caleg DPRD beragama Kristen. Hal 
itu tidak dipermasalahkan karena harapannya dengan dukungan 
caleg non-Muslim dapat mendongkrak perolehan suara PKS di 
pesta demokrasi Pileg 2014 ( JPNN, 08 April 2014).

Abdul Munir Mulkan, profesor sosiologi pendidikan pada 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengatakan, bahwa 
sikap PKS untuk membuka ruang bagi non-Muslim untuk 
menjadi anggota DPRD di Papua sejalan dengan pemikiran 
Yusuf Qardhawi sebagai salah satu sumber inspirasi partai-
partai yang mengadopsi pemikiran gerakan Ikhwanul Muslimin 
di Mesir, termasuk PKS di Indonesia. Pada kondisi tertentu, 
partai Islam boleh bersikap pragmatis sepanjang itu hanya 
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menjadi strategi untuk merealisasikan tujuan-tujuan ideal 
semata. Meski demikian, Munir meyakini, bahwa non-Muslim 
tidak akan dilibatkan dalam Majelis Syura PKS. Jika anggota 
Majelis Syura sudah ada yang berasal dari non-Muslim, itu 
menandakan ideologi PKS telah berubah karena Majelis Syura 
adalah pimpinan tertinggi partai dan di sanalah segala kebijakan 
partai ditentukan. Dengan demikian, ideologi PKS tetap terjaga 
meskipun PKS sudah mendeklarasikan sebagai partai terbuka 
dengan menerima anggota non-Muslim. Hal ini dapat menjadi 
pedoman bagi PKS karena terbukti hingga sekarang anggota 
Majelis Syura tidak ada dari kalangan non-Muslim (Kompas, 18 
Juni 2010).

Menjelang Pileg 2014, sekjend PKS Taufik Ridho 
mengatakan, bahwa partainya akan mengusung caleg-caleg 
non-Muslim untuk DPR RI di Indonesia bagian Timur seperti 
di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan 
Papua Barat (Kaskus, 08 April 2014). Namun demikian, data 
KPU Pusat menunjukkan, tidak ada satu pun caleg PKS di tingkat 
nasional berlatar belakang non-Muslim yang maju pada Pileg 
2014. Meskipun sejumlah provinsi didominasi penduduk non-
Muslim seperti Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua, tetapi data 
di website resmi KPU menunjukkan bahwa tidak ada satu pun 
caleg non-Muslim. Data ini membuktikan, bahwa sulit bagi non-
Muslim untuk maju menjadi caleg PKS sehingga sulit dikatakan 
PKS sebagai partai terbuka meskipun pada tahun 2008 partai ini 
pernah mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka.

2. Rekrutmen Politik
Salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan 
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rekrutmen politik, yaitu mencari dan menemukan orang yang 
diseleksi dan dipersiapkan untuk menjadi calon anggota legislatif 
(caleg). Partai politik yang terbuka akan memilih calegnya 
dari internal dan eksternal partai. Dalam proses rekrutmen 
politik dilakukan melalui beberapa tahap, dan keduanya tentu 
memiliki prosedur rekrutmen politik yang berbeda. Dalam 
memutuskan kader mana yang akan mewakili partai di Pemilu, 
PKS membuat sejumlah tahapan evaluasi untuk menelaah 
secara mendalam kemampuan politik dan kepribadian kandidat, 
yang akhirnya akan menentukan kelayakan mereka. Partai juga 
menyelenggarakan pemilihan internal sebagai proses untuk 
memutuskan siapa saja yang dapat menjadi caleg. Melalui 
proses transparan yang melibatkan banyak kader, partai dapat 
menghindari kecenderungan kolusi dan nepotisme. Hal ini 
karena elite partai bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat dan 
menentukan proses rekruitmen, tetapi juga ribuan kader inti 
yang harus dipertimbangkan aspirasi dan pendapatnya (Noor, 
2015: 345). 

Selain mengusulkan kader sendiri untuk diusung sebagai 
caleg, PKS yang sejak 2008 lalu mendeklarasikan diri menjadi 
partai terbuka juga membuka peluang bagi pihak luar terutama 
pakar atau tokoh masyarakat untuk dapat mewakili PKS di 
parlemen. Temuan disertasi Noor (2015) menunjukkan, bahwa 
untuk rekrutmen jenis ini, PKS membentuk tim yang dapat 
menyeleksi kualitas tokoh yang berpotensi sebagai kandidat. 
Setelah nama-nama kandidat layak diputuskan, partai akan 
membangun pendekatan personal untuk meyakinkan mereka 
agar bersedia menjadi caleg PKS dan membuat kesepakatan 
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antara partai dan caleg.

Dalam konteks studi ini, PKS dalam menjaring caleg 
eksternal akan memilih orang yang memiliki dukungan di 
luar massa PKS. Hal itu disampaikan oleh Nasir Djamil, salah 
satu elite DPP PKS, yang mengatakan bahwa partainya lebih 
mendorong kader internal yang sudah teruji kemampuannya 
sehingga pada di Pileg 2014, PKS tidak mengusung caleg artis. 
Hal ini dikonfirmasi juga oleh ketua DPP PKS, Hidayat Nur 
Wahid, yang mengatakan bahwa tidak ada satu pun artis yang 
masuk dalam daftar caleg PKS (Kompas, 09 April 2013). Ia 
menambahkan, bahwa partainya bukanlah anti-artis tetapi 
lebih mengutamakan kaderisasi yang dianggap sudah cukup 
memenuhi kualifikasi. Namun, PKS pada Pileg 2014 juga 
membuka ruang bagi caleg eksternal dengan syarat dan kriteria 
yang telah ditentukan oleh kebijakan dan keputusan dari petinggi 
PKS (Sindo News, 29 Januari 2013). 

“Yang penting caleg eksternal memiliki aqidah 
ahlussunah wal jamaah, ibadah yang lurus, fisik yang 
sehat, kredibel dan memiliki kompetensi kapasitas 
sebagai anggota dewan kelak jika terpilih,” ujar 
Nasir (Sindo News, 29 Januari 2013).

PKS sendiri mengajukan tiga syarat untuk bisa menjadi 
caleg di Pileg 2014. Pertama, tidak memiliki catatan hukum, tidak 
mempunyai cacat moralitas, dan memiliki keluarga yang relatif 
stabil (Detik, 25 Januari 2013). Syarat yang tertuang dalam UU 
No. 8 Tahun 2012 tentu yang terpenting, tetapi tiga syarat di atas 
menjadi pertimbangan kuat PKS untuk menentukan calegnya. 
Persyaratan tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Persyaratan 
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bersih dari catatan hukum dan amoralitas bukan merupakan 
persyaratan politik, melainkan sudah melekat dalam sifat PKS 
yang mengusung Islam sebagai dasar sehingga persyaratan moral 
sangat ketat. Terbukti selama tiga periode, PKS relatif tidak 
memiliki anggota yang terjerat kasus dalam jumlah yang banyak 
seperti yang terjadi di partai lain. Maksud dari keluarga yang 
relatif stabil adalah dilihat dari pendidikan anak dan keluarga 
yang harmonis. PKS akan melakukan penilaian pada kapasitas 
masing-masing caleg untuk penempatan di komisi-komisi. 

“Pendidikan ini untuk nanti kita menentukan 
dalam komisi, kami cari kecukupan sejumlah orang 
untuk komisi yang ada. Kami melihat kompetensi 
itu penting karena kalau dibagi ke komisi harus 
punya basis kompetensi pendidikan memadai,” ujar 
Anis Matta.

 Persyaratan untuk caleg PKS tersebut berhasil 
menyaring kandidat-kandidat terpilih yang berkualitas dan 
mempunyai kompetensi, baik laki-laki maupun perempuan. Para 
caleg diharapkan dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang 
nyata untuk masyarakat, tidak hanya duduk manis ketika sudah 
menjadi anggota DPR. Pada Pileg 2014, PKS mengusung caleg 
sejumlah 492 orang dengan jumlah caleg perempuan mencapai 
38,8 persen atau sebanyak 191 orang. Menurut Anis Byarwati 
selaku Ketua Bidang Perempuan DPP PKS, caleg perempuan 
PKS harus hadir dari keluarga yang harmonis. Itu merupakan 
syarat utama. Selain itu, PKS memiliki aturan, bahwa di dalam 
satu keluarga hanya boleh ada suami atau istri saja yang maju 
menjadi caleg (Kompas, 19 April 2013). 
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Beberapa tokoh PKS mengemukakan, bahwa caleg 
harus memiliki keluarga yang harmonis dan stabil. Hal tersebut 
dijadikan syarat dengan alasan keluarga merupakan cerminan 
masyarakat. Dengan memiliki keluarga yang harmonis dan 
stabil, para caleg nantinya diharapkan dapat menularkan dan 
membawa pengaruh bagi masyarakat. Di dalam PKS, peran 
perempuan sendiri juga cukup signifikan. Salah satu program 
di mana para calon ini turun adalah program Indonesia Cinta 
Keluarga. Perempuan yang di dalam keluarga merupakan seorang 
ibu, jika memiliki kepribadian yang baik maka keluarga juga 
lebih mudah mencapai kesejahteraan. Program ini diharapkan 
akan berdampak pada terbentuknya masyarakat dan bangsa 
yang berkualitas (Kompas, 19 April 2013). 

Tabel 4.1 Data Profil Caleg PKS 2014 untuk DPR RI

Kategori Keterangan
Jenis Kelamin 301 caleg laki-laki (61,2 %)

191 caleg perempuan (38,8 %)
Keterlibatan Artis Tidak ada satu pun artis masuk daftar caleg 

PKS
Keterwakilan non-
Muslim

Tidak ada satu pun non-Muslim masuk daftar 
caleg PKS
Sumber: Diolah oleh penulis.

Tabel 4.1 menggambarkan, bahwa PKS serius dalam 
menjaring caleg, baik yang internal maupun eksternal. 
Meskipun partai ini membuka jalan bagi non-kader termasuk 
artis untuk dapat mencalonkan diri sebagai caleg, namun tidak 
mudah untuk lolos karena PKS hanya akan mencari kandidat 
yang memang sejalan dengan visi dan misi partai, bukan hanya 
bermodal popularitas. Tidak seperti partai Islam lainnya seperti 
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PAN, PKB, dan PPP yang mengusung caleg artis. Hal ini yang 
membedakan PKS dengan partai lainnya. Selain itu, PKS telah 
berhasil memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan 
dengan jumlah caleg perempuan mencapai 38,8 persen di 
seluruh Dapil.

D.	 Komitmen	terhadap	Nilai-nilai	Bersama	atau	
Ideologi

Indikator komitmen terhadap nilai-nilai bersama atau 
ideologi akan didiagnosa dengan dua kriteria: platform partai 
dan komitmen kader. Platform partai menguraikan mengenai 
sejauh mana PKS memperjuangkan nilai-nilai Islam. Sementara 
itu, komitmen kader mengulas seputar loyalitas kader PKS dalam 
menjalankan nilai-nilai tersebut tentunya dalam menghadapi 
Pileg 2014.

1. Platform Partai
PKS sejak awal kemunculannya dalam wujud PK secara 

konsisten menyatakan diri sebagai “Partai Dakwah” sehingga 
PKS menjadikan perjuangan dakwah sebagai central value dalam 
gerak langkah kehidupan partai dan para kadernya. Partai ini 
meyakini bahwa keberadaan partai merupakan bagian upaya 
dakwah. Pembukaan AD-ART partai ini pun menyatakan bahwa 
partai dibentuk untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah 
(Noor, 2015: 404). Berbicara tentang ideologi dan pemilu, PKS 
seperti sedang mendayung di antara “dua karang”: memilih 
strategi partai sebagai representasi basis sosial atau logika 
kompetisi electoral (Muhtadi, 2012: 222). Apabila PKS memilih 
untuk mengedepankan representasi basis sosial partai, menjadi 
partai ideologis adalah pilihan yang tepat. Namun, konsekuensi 
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menjadi partai ideologis terbukti membuat cakupan pemilih 
PKS terbatas sehingga sulit bagi partai ini untuk memenangkan 
pemilu atau sekadar masuk tiga besar suara tertinggi. Walaupun 
mayoritas pemilih di Indonesia adalah Muslim, tetapi tidak 
berbanding lurus dengan jumlah suara partai Islam karena 
masyarakat menilai perilaku partai yang bertentangan dengan 
ajaran Islam.

Dalam Platform Kebijakan Pembangunan PKS, ditegas-
kan kembali karakteristik PKS sebagai partai dakwah, hanya 
saja bukan sekadar bekerja struggle of power secara struktural 
politik lima tahunan dalam bingkai pemilu, melainkan juga 
sebagai partai yang menjalankan kerja-kerja kultural dalam 
pembangunan umat dan peradaban. Dalam konteks inilah, dapat 
dijabarkan tekad PKS sebagai sebuah institusi dakwah yang 
mengusung prinsip dan komitmen bersih, peduli, dan profesional. 
Surapranata (dalam Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2008) 
menjelaskan, bahwa PKS telah menunjukkan dan akan terus 
menjaga gerakan bersih dan peduli baik di lapangan kultural 
pelayanan masyarakat maupun di dalam aktivitas struktural 
parlementer. Di lapangan eksekutif baik pusat maupun daerah, 
kader-kader PKS membuktikan dirinya tidak hanya bersih dan 
peduli, tetapi juga profesional berkhidmat kepada rakyat dalam 
rangka mensejahterakan mereka.

Dalam sebuah diskusi platform kebijakan pembangunan 
PKS, politisi PKS Sohibul Iman menjabarkan platform visi, misi, 
dan prioritas PKS tahun 2014. Dengan berasaskan Islam, PKS 
sadar apa yang menjadi dasar dan bahan inspirasinya adalah 
Islam (Sindo News, 07 Januari 2014).
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“Dalam realita, prinsipil ideologi itulah Islam, 
kami ejawantahkan salah satunya dalam keadilan. 
Falsafah dasar perjuangan, keadilan di dalam 
politik bisa dicapai dengan itu sendiri, keadilan 
dalam sosial kita berbicara tentang kesetaraan,” ujar 
Sohibul (Sindo News, 07 Januari 2014).

 Sohibul memaparkan, bahwa kemiskinan di Indonesia 
terjadi di dua sektor: sektor pertanian dan sektor informal 
perkotaan. PKS sendiri sudah menyiapkan tiga langkah utama. 
Di sektor pertanian, PKS mempelajari dari yang sangat moderat 
dan radikal sampai kepada land reform guna meningkatkan 
penghasilan petani. Kemudian, mengurangi kemiskinan 
perkotaan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan 
industrialisasi yang harus punya daya saing. Yang terakhir, untuk 
menciptakan negara yang berkesinambungan (sustainable), 
maka harus meningkatkan kreativitas dan menciptakan sumber 
daya yang baru. Salah satunya dengan mengembangkan sektor 
kelautan. Menurut Sohibul, hanya ada dua sektor yang sulit 
diambil negara lain: sektor kelautan yang sangat luar biasa dan 
perkembangan mutakhir dan inovasi, dimana wirausahawan 
menjadi fokus perhatian PKS (Sindo News, 07 Januari 2014). 

Selain visi, misi, dan prioritas PKS di tahun 2014 yang 
berasaskan Islam, hal lain yang membuktikan bahwa PKS 
berkomitmen dengan ideologinya adalah tidak ada satu pun 
masyarakat non-Muslim yang masuk dalam daftar caleg PKS 
untuk DPR RI pada Pileg 2014. Hal ini membuktikan, bahwa 
meskipun pada 2008 PKS sudah mendeklarasikan diri menjadi 
partai terbuka, ideologi Islam masih melekat pada jiwa partai ini 
sehingga tidak mudah bagi non-Muslim untuk menyalonkan diri 
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menjadi caleg PKS. Selain itu, karena perbedaan ideologi yang 
sangat mencolok, PKS belum pernah berada dalam satu koalisi 
dengan PDIP. Hal ini dibuktikan dengan dua hal. Pertama, PKS 
belum pernah berada dalam satu koalisi dengan PDIP di tingkat 
nasional. Kedua, jika presiden diusung oleh PDIP (seperti 
Megawati dan Joko Widodo), PKS juga tidak berada dalam 
lingkaran pemerintah. Komitmen PKS terhadap ideologi dan 
PDIP yang terlalu “kiri” membuat keduanya di tingkat nasional 
tidak pernah berada dalam satu koalisi. 

Dalam situasi menjelang Pemilu 2014, terdapat tiga hal 
yang menjadi fokus studi: adanya platform dan prioritas partai 
yang berasas Islam, tidak adanya caleg non-Muslim, dan sikap 
politik PKS yang tidak berkoalisi dengan PDIP karena ideologi 
yang berseberangan. Pasca-kasus LHI, kepercayaan masyarakat 
terhadap partai Islam khususnya PKS yang identik dengan partai 
bersih mulai berkurang. Namun, sejumlah keputusan dan sikap 
partai yang telah diuraikan di atas tetap memperkuat komitmen 
PKS terhadap ideologinya sehingga memupuk kembali 
kepercayaan masyarakat.

2. Komitmen Kader
PKS dengan ideologi Islam membawa harapan bahwa 

kader-kadernya memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan 
nilai-nilai bersama dan tidak menyimpang dari ideologi partai. 
Dalam upaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai 
bersama, PKS mengembangkan infusi ideologi. Halaqah pada 
level kader biasa atau usrah pada level elite partai atau juga 
kerap secara formal disebut sebagai Taklim Rutin Mingguan 
(TRM) menjadi salah satu media terpenting untuk melakukan 
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infusi ideologi. Proses ini tidak berhenti meskipun kader telah 
menempati posisi publik yang penting, seperti anggota parlemen 
atau kepala daerah.

Kegiatan infusi ideologi PKS diisi dengan penyampaian 
materi-materi yang merujuk pada nilai-nilai yang ada atau 
merupakan implementasi dari nilai-nilai itu. Kemudian terdapat 
materi-materi politik yang wajib dikuasai seperti materi mengenai 
ketaatan, terutama tema mengenai qiyadah wal jundiyah, 
pentingnya kebersamaan, dan politik dakwah. Materi tentang 
akhlak ataupun kaidah Islamiyah dan peningkatan kualitas diri 
secara personal juga turut disampaikan dalam halaqah. Kegiatan-
kegiatan dalam memelihara nilai-nilai bersama untuk menjaga 
komitmen kader di atas terbukti membawa PKS mewujudkan 
cita-cita partai untuk menjadi partai yang bersih. Citra partai 
bersih PKS kemudian tercoreng setelah ditetapkannya Presiden 
PKS LHI sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi oleh 
KPK pada 31 Januari 2013. LHI merupakan orang pertama yang 
menorehkan catatan baru yang dianggap “badai politik” oleh 
PKS karena kasus tersebut terjadi menjelang Pileg 2014. 

Meskipun pimpinan PKS telah mencoreng citra bersih 
partai, PKS tetap mendapat predikat partai terbersih di tahun 
2014. Salah satunya dibuktikan dengan laporan tren korupsi 
yang disusun oleh ICW. ICW membuat laporan tersebut 
dengan bergantung pada publikasi penanganan kasus korupsi di 
media massa, terutama media daring yang tersebar di berbagai 
wilayah di Indonesia. Di Maret 2014, ICW merilis laporan yang 
menunjukkan bahwa partai politik paling korup adalah PDIP 
yang menduduki urutan pertama dengan 84 kasus korupsi, 
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disusul oleh Partai Golkar dengan 60 kasus. Sementara itu, dua 
partai terbawah diduduki oleh PKS dengan 2 kasus dan PKPI 
dengan 1 kasus (ICW, 29 Maret 2014). Hal ini membuktikan, 
bahwa kader-kader PKS mampu berkomitmen dengan cita-cita 
partai yang bersih dari korupsi.

Selain itu, pasca-penangkapan LHI, kader-kader PKS di 
daerah berharap kasus LHI tidak memengaruhi suara partai di 
Pemilu 2014. Meskipun mereka merasakan kekecewaan, banyak 
kader di daerah yang sudah memahami kasus ini sebagai resiko 
berpolitik. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jawa 
Tengah, Abdul Fikri Faqih, yang mengatakan, bahwa kasus yang 
menimpa petinggi PKS dapat menjadi hikmah dan pembelajaran 
bagi partai agar lebih waspada, karena sebagai partai yang 
mengusung tagline partai bersih harus diikuti dengan sikap yang 
penuh tanggung jawab (Berita Satu, 01 Februari 2013). 

“Karena sudah berkali-kali menghadapi kasus 
korupsi, seperti dulu kasus yang menimpa Hilmi 
dan Sekjend Anis Matta (tetapi tidak terbukti), 
dua tokoh yang sangat dikagumi dan dihormati 
kader, makanya saat kasus yang menimpa Presiden 
PKS, banyak kader yang sudah paham, tak terlalu 
terkejut. Mereka bilang bahwa ini serangan buat 
partai,” ujar Fikri (Berita Satu, 01 Februari 2013).

Anis Matta yang ditetapkan menjadi Presiden PKS pun 
berkeliling ke daerah untuk memastikan komitmen kader partai. 
Salah satunya dengan mengadakan konsolidasi kader di Bali. 
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memantapkan komitmen 
meraih posisi tiga partai besar pada Pemilu 2014. Ketua DPW 
PKS Bali, H. Mudjiono, mengatakan, bahwa konsolidasi kader 
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di Bali merupakan acara penutup dari rangkaian konsolidasi 
kader tahap pertama yang digelar presiden PKS (Kompas, 12 
Februari 2013).

Karena itu, kekecewaan kader PKS terhadap kasus 
LHI tidak menciutkan semangat mereka dalam menghadapi 
Pemilu 2014. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kader 
partai yang mengundurkan diri pasca-kasus LHI. Meskipun 
banyak yang memprediksi PKS akan hancur pada 2014, kader 
di pusat maupun daerah tetap bersatu demi mewujudkan 
target partai untuk memperoleh tiga besar di Pileg 2014. Sikap 
kader tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya halaqah 
dan berbagai pelatihan lainnya yang juga menanamkan nilai-
nilai loyalitas kepada setiap kader PKS. Dengan demikian, bisa 
dikatakan bahwa kader PKS memiliki komitmen yang tinggi 
dalam menjalankan nilai-nilai bersama partai dan membuktikan 
PKS yang berhasil memelihara soliditasnya meskipun badai 
menerjang internal partai.



91

KESIMPULAN: 
SOLIDITAS MINUS RESOLUSI 

KONFLIK

Studi ini menganalisa soliditas kelembagaan PKS sebagai 
representasi partai nasionalis-Islamis dalam menghadapi 

Pemilihan Legislatif 2014. Mengapa menarik dikaji? Menarik 
dikaji karena PKS berhasil mem-pertahankan perolehan 
suaranya di tengah citra yang memburuk terutama akibat 
kasus korupsi yang melanda presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq 
terkait kasus suap impor daging sapi dan kasus Arifinto terkait 
menonton gambar porno saat sidang paripurna parlemen serta 
rendahnya hasil survei dari berbagai kalangan sebagai dampak 
dari citra negatif tersebut. Soliditas kelembagaan PKS tersebut 
didiagnosa dengan empat indikator: kepemimpinan prosedural, 
mekanisme resolusi konflik, kaderisasi sistematis, dan komitmen 
terhadap nilai-nilai bersama/ideologi.

Dalam indikator kepemimpinan prosedural, studi ini 
menganalisanya dengan dua kriteria: mekanisme pergantingan 

5
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kepemimpinan dan tokoh kharismatik. Temuan studi ini 
menunjukkan, bahwa PKS mampu menye-lamatkan posisi 
kepemimpinan dan membangkitkan semangat juang kader-
kader yang kecewa setelah LHI menjadi tersangka. Setelah 
LHI berhenti sebagai presiden PKS, Majelis Syura memiliki 
peran penting dalam pengambilan keputusan dan menetapkan 
Anis Matta sebagai presiden PKS menggantikan LHI serta 
mengangkat Taufik Ridho sebagai sekjend PKS menggantikan 
posisi Anis Matta. Mengingat situasi yang tidak stabil saat itu, 
Majelis Syura melakukan pergantian kepengurusan secara 
cepat agar tidak terlalu lama terjadi kekosongan kekuasaan yang 
menyebabkan soliditas partai melemah. Penetapan Anis sebagai 
presiden PKS menjadi bukti lahirnya tokoh karismatik baru 
yang mampu menyelamatkan PKS di tengah “badai politik” 
yang menimpanya. Pernyataan Anis setelah ditetapkan sebagai 
presiden PKS mampu mengembalikan harapan, kebanggaan, 
dan kepercayaan diri para kader PKS untuk bangkit berjuang 
menghadapi Pemilu 2014. Anis rajin menemui kader di daerah 
dan menyaksikan optimisme kader untuk mewujudkan PKS 
masuk sebagai tiga partai besar di Pileg 2014.

Pada indikator mekanisme resolusi konflik, studi ini 
mendiagnosanya dengan dua kriteria: pencegahan konflik 
dan penghentian konflik. Konflik internal PKS yang paling 
disorot menjelang Pemilu 2014 adalah munculnya perbedaan 
pandangan antara “Faksi Keadilan” dan “Faksi Kesejahteraan” 
dalam merespon isu kenaikan harga BBM. Namun demikian, 
perbedaan pandangan tersebut diakhiri dengan keputusan 
Majelis Syura yang menolak kenaikan harga BBM. Meskipun 
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kedua faksi tersebut sering berbeda pandangan, mereka tetap 
bersatu dalam menghadapi Pemilu 2014. Konflik internal 
yang berkepanjangan lainnya dapat terlihat pada kasus konflik 
yang terjadi antara Yusuf Supendi (pendiri PK) dan sejumlah 
elite PKS yang tidak menemukan jalan damai di antara kedua 
belah pihak hingga wafatnya Yusuf. Sikap elite PKS dianggap 
tidak menghiraukan segala kritik dan pernyataan Yusuf yang itu 
semua membuat Yusuf sangat kecewa terhadap sejumlah elite 
PKS hingga wafatnya pada Bulan Agustus 2018.

Dalam hal indikator kaderisasi sistematis, kajian ini 
menganalisanya dengan dua kriteria: mekanisme kaderisasi 
dan rekrutmen politik. Meskipun PKS telah mendeklarasikan 
diri menjadi partai terbuka pada 2008, pada kenyatannya tidak 
ditemukan satu pun caleg non-Muslim dari PKS untuk DPR RI 
pada Pileg 2014 yang itu mengindikasikan, bahwa PKS tetaplah 
partai nasionalis-Islamis yang militan dan memiliki mekanisme 
kaderisasi yang sangat ketat. Perihal rekruitmen caleg pada 
Pileg 2014, tidak ada satu pun kalangan selebritis yang masuk 
dalam daftar caleg PKS untuk DPR RI seperti yang terjadi pada 
partai-partai Islam lainnya. Ini juga membuktikan, bahwa PKS 
benar-benar mencari caleg yang sejalan dengan visi dan misi 
partai bukan sekadar popularitas personal untuk kepentingan 
elektabilitas partai. 

Di indikator komitmen terhadap ideologi, dibuktikan 
dengan komitmen PKS dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam 
sebagai ideologi dan komitmen kader dalam menjalankan nilai-
nilai tersebut. Hal ini terbukti dengan tidak mudahnya bagi PKS 
membuka pintu lebar bagi non-Muslim untuk menjadi caleg 
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melalui PKS. Selain itu, hingga Pemilu 2014, PKS belum pernah 
berkoalisi di tingkat nasional dengan PDIP yang memiliki 
ideologi dan citra berbeda dengan PKS. Selain itu, kuatnya 
komitmen kader PKS juga dibuktikan dengan rendahnya kasus 
korupsi yang dilakukan oleh kader PKS dibandingkan oleh 
kader-kader partai yang lainnya dan tidak ditemukannya kader 
di daerah yang mundur hanya karena kasus LHI. 

Dari keempat indikator tersebut, soliditas kelembagaan 
PKS dapat dikategorikan bagus dan bisa menjadi benchmark 
atau perbandingan bagi partai politik lain karena teruji telah 
melewatinya. Meskipun soliditas tersebut masuk kategori 
baik, PKS memiliki kelemahan dalam hal resolusi konflik 
yang masih belum bisa dikelola dengan baik. Karena itu, studi 
ini menyarankan pada perbaikan tata kelola PKS dalam hal 
mengelola konflik internal partai meski konflik menjadi salah 
satu pemicu untuk mendinamisasikan partai dalam merespon 
perubahan-perubahan eksternal. Jika diukur secara sederhana 
dengan metode kuantitatif, dari empat indikator, PKS hanya 
lemah di sebagian kecil di satu indikator (mekanisme resolusi 
konflik). Jika per indikator memiliki nilai bobot 25 persen 
dari skala 0-100 persen1 dan PKS lemah di sebagian kecil di 
satu indikator, hitungannya adalah 25 persen x 3 indikator: 75 
persen. Jika lemah di sebagian kecil di satu indikator diberi nilai 
setengahnya (12,5 persen), maka total prosentasenya jatuh di 
angka 87,5 persen. Angka 87,5 persen tidaklah angka mutlak 
karena prosentasenya bisa juga jatuh di angka sekitar 80 persen 

1 Skala penilaian: 0-25 adalah soliditas yang buruk, 26-50 adalah soliditas yang 
kurang baik, 51-75 adalah soliditas yang cukup baik, 76-100 adalah soliditas yang 
baik. 
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jika tiga indikator lainnya dapat dikategorikan tidak terlalu 
sempurna karena tentu dinamika internal terus berubah dari 
waktu ke waktu. 

Terlepas dari itu, dampak elektoral dari kesuksesan 
PKS dalam mengelola soliditas kepartaiannya meski memiliki 
kelemahan adalah berhasil melampaui ambang batas parlemen 
3,5 persen pada Pileg 2014 dengan perolehan suara 6,79 
persen. Ini artinya, PKS mampu mempertahankan suaranya 
tidak turun drastis seperti yang terjadi pada Partai Demokrat di 
tengah “badai politik” yang sedang menimpa keduanya saat itu. 
Suara PKS pada Pileg 2014 turun sekitar 1,09 persen dari Pileg 
2009 yang meraih 7,88 persen. Kinerja PKS pada Pileg 2014 
pada akhirnya menepis sejumlah prediksi dari berbagai pihak, 
baik lembaga survei maupun analis politik, yang menyatakan, 
bahwa PKS tidak lolos ambang batas parlemen pada Pileg 2014. 
Dengan demikian, PKS tetap menjadi partai politik yang selalu 
seksi untuk dikaji dan dianalisa dari berbagai teori ilmu politik.
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