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Abstract 

 Begin appeared in political line in Indonesia in 1999, Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) or Welfare Justice Party has became one of populer political 
party. The party which before has name Partai Keadilan (Justice Party) can get 
enough significance voice in Election of 2004 and 2009 and include in middle 
political party. When became PK in Election of 1999, PKS only get 1,35%. But in 
Election of 2004, voice of PKS increased up to 7,34% and in Election of 2009 up 
to 7,88%. In Election of 2014 later, PKS plan get target join big three. Actually 
PKS has high target begin born in 2003 such as become the winner in election, 
handle the parlement and can sit the best it’s member to become a president or 
vice president. But up to now, PKS hasn’t get it’s targets. Author see that there 
are some things as change which it connect with rumors. There are some rumors 
are Islamic state rumors, Pancasila ideology rumors, Wahabi rumors, radicalist-
fundamentalist rumors, plurality rumors and pragmatism political rumors. The 
paper try to analysist that some political rumors. 
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Pendahuluan 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kiranya boleh berbangga dengan raihan 

suaranya dalam Pemilu 2009 yang berhasil meraup 8,2 juta atau 7,88% suara 

pemilih nasional. Dengan begitu, PKS menjadi salah satu partai yang lolos 

parlimentary threshold (PT) sekaligus mendudukkan 57 kadernya di kursi DPR 

(10,18%). Raihan ini dinilai banyak pihak cukup fenomenal mengingat banyak 

partai besar dan menengah minus Partai Demokrat (PD) mengalami penurunan 

suara seperti Partai Golkar (PG), PDIP, PPP, PKB dan PAN.  

Meski demikian, PKS gagal meraup capaian target awalnya yakni minimal 

20% suara pemilih nasional sehingga mengurungkan niat partai Islam ini 

mengusung pasangan Capres-Cawapres dari internal sendiri. Demikian juga 



dengan Pemilu 2014 mendatang, PKS termasuk jajaran partai politik yang 

menjadi kontestan pesta demokrasi tersebut. Partai yang berdiri 2 Juli 2003 itu 

juga masuk dalam jajaran partai politik yang menjadi kontestan pada Pemilu 2014 

bersama 10 partai politik lain berdasarkan ketetapan dari Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). Sebanyak 10 partai tersebut antara lain Partai Nasional Demokrat 

(Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), 

Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai 

Golkar (PG), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB). PKS dalam hal ini menempati urutan nomor 3. 

Belum tercapainya target-target PKS hingga saat ini seperti menjadi 

pemenang Pemilu atau mendudukkan kadernya sebagai presiden atau wakil 

presiden tak lepas dari berbagai hal baik internal maupun eksternal. Sejauh 

pandangan penulis, setidaknya salah satu penyebab kasus di atas adalah rumor-

rumor yang berkembang di sekitar PKS.  

Dalam disiplin ilmu komunikasi, rumor banyak dikaji dalam diskursus 

propaganda. Rumor menjadi salah satu kiat propagandis (komunikator 

propaganda) mempengaruhi massa dalam rangka meraih tujuan tertentu. Motivasi 

yang menjadi landasan rumor bermacam-macam seperti motif rasa ingin tahu, rasa 

takut, rasa benci, rasa bermusuhan dan lainnya. Rumor cukup efektif 

mempengaruhi pola pikir dan sikap khalayak sehingga mereka percaya begitu saja 

pada rumor terkait tanpa memfilternya lebih dulu. Rumor mengandung dua ciri 

utama yakni penting (important) dan keraguan (ambiguity). Artinya 

berkembangnya rumor merupakan produk dari meningkatnya sifat penting 

terhadap keraguan. Pendek kata, semakin besar keraguan terhadap informasi yang 

dianggap penting, makin besar pula berkembangnya rumor. 

 

Landasan Teori 

a. Studi tentang Rumor 

Rumor secara lebih spesifik dibahas oleh Gordon Allport dan Joseph 

Postman dalam karya mereka berjudul Psychology of Rumor (1947). Rumor 



sebenarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Sejak manusia hidup dan 

mulai berinteraksi sosial, rumor sebenarnya sudah ada. Bahkan, dalam kehidupan 

sehari-hari, rumor dapat dikatakan menjadi menu santapan yang disukai setiap 

orang. Hanya saja, sebagai sebuah objek kajian ilmiah, rumor baru mengemuka 

ketika Gordon Allport dan Joseph Postman mulai mencurahkan perhatian pada 

topik tersebut. Hasil studi Gordon Allport dan Joseph Postman mulai menarik 

perhatian publik sehingga semakin intens meneliti rumor lebih lanjut.  

Setelah itu, muncul berbagai studi dengan objek kajian yang sama dengan 

yang sebelumnya, akan tetapi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

psikologi seperti karya Nicholas Difonzo berjudul Rumor Psychology: Social and 

Organizational Approaches yang diterbitkan American Psychological Association 

(APA); (2006).  

Di tempat lain, peneliti dan ahli rumor Nicholas DiFonzo dan Prashant 

Bordia melakukan investigasi bagaimana rumor mulai dan menyebar, akurasi dari 

berbagai tipe humor, dan bagaimana rumor dapat dikontrol, khususnya bagaimana 

propagasi humor tersebar melalui saluran media dan melalui organisasi.  

Nicholas DiFonzo dan Prashant Bordia (Ibid.) mencatat bahwa transmisi 

rumor didorong oleh tiga motivasi psikologis yang berikut ini:  

1) motivations fact-finding (motivasi akan penemuan fakta). 

2) relationship-enhancement (peningkatan-hubungan). 

3) self-enhancement (peningkatan-diri). 

 

Ketiganya membantu seseorang atau kelompok bersikap di dalam 

menghadapi ketidakpastian mengenai benar tidaknya rumor tersebut. Rumor 

terjalin erat dengan sejumlah fenomena sosial dan organisasi, termasuk kognisi 

sosial, pembentukan sikap dan pemeliharaan, prasangka dan stereotif, dinamika 

kelompok, hubungan interpersonal dan antargolongan, pengaruh sosial, dan 

kepercayaan organisasional dan komunikasi (Ibid.). 

Sementara Taylor Buckner dalam karyanya berjudul “A Theory of Rumor 

Transmission” yang dimuat dalam “The Public Opinion Quarterly” (Vol. 29, No. 

1, Spring, 1965,) menyebut proses transmisi rumor ada dua: dari individu ke 



individu (serial chain) yang sangat laju beredarnya, namun lekas pula lenyap dan 

multiple-interaction network yang sumbernya banyak dan menerpa banyak orang 

seperti rumor politik dan beredarnya lama. 

Sementara, Harsin (2006) menyebutkan bahwa rumor merupakan salah 

satu strategi komunikasi politik. Ia memperkenalkan konsep "bom rumor" yang 

disebutnya sebagai respons terhadap fenomena empiris komunikasi rumoresque 

luas dalam hubungan kontemporer antara media dan politik, terutama dalam 

konvergensi yang kompleks berbagai bentuk media, mulai dari telepon seluler dan 

internet, untuk radio, TV, dan cetak. Dalam konteks itu, Harsin memperluas dan 

kemudiann menunjukkan ciri-ciri rumor dalam hubungannya dengan komunikasi 

politik yang berikut ini:  

1. Krisis verifikasi, 

2. Sebuah konteks ketidakpastian publik atau kecemasan tentang kelompok 

politik, angka, atau menyebabkan, yang bom rumor mengatasi atau transfer 

ke lawan. 

3) Sebuah jelas partisan bahkan jika sumber anonim (mis. "penasihat yang 

tidak disebutkan namanya untuk presiden"), yang bertujuan untuk keuntungan 

politis dari difusi bom rumor itu. 

3. Sebuah difusi cepat melalui elektronik dimediasi masyarakat sangat maju di 

mana berita perjalanan cepat. 

 

b. Definisi Rumor 

Rumor. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu akrab dengan istilah ini. 

Utamanya dalam komunikasi, rumor demikian penting, sehingga menjadi sebuah 

topik kajian tersendiri. Bahkan, berkembang menjadi salah satu dari ratusan teori 

komunikasi. Pencetus teori: Gordon Willard Allport (1897 –1967). Rumor paling 

banyak digunakan dalam dunia politik dan dunia bisnis. Sebab pada hakikatnya 

bisnis itu perang, sama keras dan kotornya dengan dunia politik. Filsuf Cina kuna, 

Sun Tsu mengatakan bahwa bisnis itu adalah perang. Jadi, rumor selalu 

menyangkut kepentingan atau interest umum 

 (http://masri-sareb.blogspot.com/2010/10/rumor-dan-transmisinya.html).  



Tjipta Lesmana (2010) mendefinisikan rumor sebagai informasi tentang 

suatu masalah penting terkait dengan kepentingan umum (public interest) yang 

masih kontroversial dan sumbernya tidak jelas atau tidak berdasar pada fakta sama 

sekali (http://masrisareb.blogspot.com/2010/12/teori-rumor-di-balik-amandemen-

pasal 7.html?zx=42ef82a168fca390). Harsin (2006) rumor sebagai klaim 

kebenaran yang diragukan dan yang sering tidak memiliki sumber yang jelas, 

bahkan jika asal-usul ideologis atau partisan dan niat yang jelas. Dia kemudian 

memperlakukan itu sebagai strategi retorika tertentu dalam konteks saat ini media 

dan politik dalam banyak masyarakat. 

Masri Sareb Putra (2010; Op.Cit.). menyebut rumor sebagai informasi 

tentang suatu masalah penting terkait dengan kepentingan umum (public interest) 

yang masih kontroversial dan sumbernya tidak jelas atau tidak berdasar pada fakta 

sama sekali. Berdasarkan pengertian di atas, penulis melihat rumor sebagai 

informasi yang berkembang di masyarakat luas yang bersifat simpang siur, tidak 

jelas sumbernya, cenderung lebih menyangkut kepentingan publik, menjadi topik 

pembicaraan publik dan berefek kontroversial. 

Tjipta Lesmana (Ibid.) menyebut bahwa dalam rumor, ada isu tertentu dan 

harus mengandung unsur-unsur: 

(1) Public interest 

(2) Kontroversial (sumber tidak jelas, tidak pasti) 

(3) Sumber tidak jelas, tidak pasti. 

(4) Masalahnya harus penting, very important. 

 
 

c. Nilai Posisi Rumor 

Sebagian ahli meyakini bahwa karakter rumor berupa kontroversial adalah 

hal yang paling penting karena kontroversial dapat menimbulkan pro dan kontra. 

Rumor dapat dilihat sebagai test the water. Semakin penting dan semakin 

kontroversial sebuah rumor maka semakin luas rumor itu beredar. Dengan 

demikian, semakin tinggi ketidakjelasan (ambiguitas) rumor maka semakin 

meluas rumor beredar. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat kejelasan (clarity) suatu 

rumor maka semakin peredaran rumor itu berkurang. Itu sebabnya, setiap kali ada 



masalah penting yang tidak jelas (ambigu) akan selalu disertai dengan munculnya 

rumor (http://masrisareb.blogspot.com/2010/12/teori-rumor-di-balik-amandemen-

pasal 7.html?zx=42ef82a168fca390).  

Jika rumor/opini tertentu yang beredar di masyarakat tidak dibantah atau 

ditanggapi maka opini itu akan menjadi fakta atau dianggap benar oleh 

masyarakat. Masyarakat akan mempersepsikan rumor yang beredar itu sebagai 

benar. Karena itu, rumor harus secepatnya ditanggapi dan diselesaikan. Rumor 

hanya bisa dibantai atau dipatahkan dengan satu senjata yaitu fakta. Orang yang 

dirumorkan harus bisa menyajikan bukti-bukti terhadap apa yang dirumorkan. 

Mengapa? Sebab semakin rumor tidak bisa dibantah maka semakin ramai rumor 

itu beredar. Namun, bantahan tidak akan ada efeknya manakala tidak disertai 

dengan bukti-bukti. Tentang asal usulnya atau motif, rumor dapat digunakan 

untuk: 

1) Menghantam orang lain 

2) Test the water (Ibid.). 

 
 
Pembahasan 

1. Rumor Pendirian Negara Islam 

Pertama, rumor pendirian negara Islam. Rumor ini menjadi salah satu 

rumor paling santer ditujukan kepada PKS. Partai ini dituduh memiliki agenda 

tersembunyi (hidden agenda) hendak menegakkan syariat Islam dalam level 

kenegaraan atau bahkan hingga mendirikan negara Islam di Indonesia melalui 

jalur legal-konstitusional. Tentu saja rumor ini membuat sebagian pihak merasa 

terusik terutama kalangan nasionalis dan non-muslim mengingat Indonesia 

sebagai negeri majemuk. Sebuah negeri yang sejak berdirinya dikonsep  bukan 

sebagai negara agama (teokratis) melainkan negara kesatuan yang 

mengakomodasi rama perbedaan yang bukan sebagai negara sekuler namun juga 

bukan sebagai negara agama meskipun mayoritas warga negara memeluk agama 

tertentu (Islam).  

Bahwa penerapan syariat agama tertentu secara formal kenegaraan 

dianggap menyalahi konsensus bangsa Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, 



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Sehingga pelanggaran terhadap keempat konsensus ini dinilai bisa mengancam 

keutuhan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa (nation-state). Hembusan 

rumor ini terutama di saat-saat awal berdirinya PKS tergolong santer sehingga 

menjadikan PKS berkali-kali menepisnya. Ini tidak lepas dari citra PKS selama ini 

sebagai partai Islam yang relatif ketat dalam memedomani aturan-aturan agama 

sekaligus sebagai partai yang banyak terinspirasi dengan Ikhwanul Muslimin (IM) 

di Mesir, gerakan Islam yang dipandang banyak pihak terutama Barat sebagai 

gerakan Islam fundamentalis.  

Setidaknya ini yang disampaikan mantan Presiden PKS, Tifatul 

Sembiring.  

 “PKS adalah partai anak muda yang taat konstitusi, koridor demokrasi, 
dan Negara Republik Indonesia.  Tidak ada niat mendirikan negara Islam 
di Indonesia. Yang diperjuangkan adalah mendirikan tatanan madani atau 
civil society. Konsepnya adalah Piagam Madinah. “Nabi Muhammad 
pernah mendi-rikan tatanan masyarakat yang terdiri atas berbagai 
kelompok dan golongan, yakni, Yahudi, Muslim, dan Nasrani di Madinah. 
Mereka bisa hidup damai bersama dan men-dapatkan keadilan serta 
masing-masing bisa tenang beribadah” 
(http://www.reformata.com/index.php?m=news&a=view&id=2058) 
 
 
Meski PKS telah berterus terang tidak ingin mendirikan negara Islam, atau 

tidak memperjuangkan Piagam Jakarta melainkan memperjuangkan Piagam 

Madinah namun masih banyak kalangan yang tetap khawatir ada agenda 

tersembunyi. Kalangan ini memandang langkah PKS ini hanya sebagai strategi 

semata karena keadaan, bukan maksud sebenarnya. Mereka memandang 

penegakan masyarakat Madani setali tiga uang dengan penegakan syariat Islam. 

Setidaknya kekhawatiran ini disampaikan akademisi Universitas Paramadina, 

Ahmad Najib Burhani: 

“Upaya yang dilakukan oleh PKS untuk mengangkat isu Piagam Madinah 
ini hanya sebagai politik pintu belakang.  Artinya, isu-isu yang diangkat di 
permukaan dan di media massa adalah hal-hal yang bersifat universal, 
tetapi tujuan akhir yang ingin diraih adalah hal-hal yang bersifat khusus, 
seperti, pembentukan negara Islam atau menjadikan pemeluk Islam 
sebagai komunitas yang eksklusif di negeri ini. Bila hal ini yang terjadi, 
sebetulnya perjuangan untuk menegakkan Piagam Jakarta dan perjuangan 



menegakkan Piagam Madinah menjadi setali dua uang, sama saja” 
(http://www.reformata.com/index.php?m=news&a=view&id=2058) 

 
 

Dari ulasan di atas dapat dimaknai bahwa sepertinya rumor soal 

penegakan syariat Islam akan terus membayangi PKS dalam bahana perpolitikan 

di Indonesia. Terlebih lagi Ikhwanul Muslimun (IM) yang menjadi “kiblat” PKS 

saat ini telah mengamandemen konstitusi di Mesir yang dilihat kalangan 

oposisinya banyak memuat warna syariah. Maka, sebagian pihak tidak menutup 

kemungkinan akan menjadikan hal ini sebagai bagian dari rumor-rumor politik 

bagi PKS. 

  

2. Rumor Asas Pancasila 

Kedua, rumor asas Pancasila. Dalam konteks ini, karena dirumorkan akan 

mendirikan negara Islam, maka PKS juga dirumorkan akan mengganti Pancasila 

sebagai ideologi bangsa saat ini menjadi ideologi Islam menurut versinya. Meski 

saat ini asas tunggal Pancasila sudah tidak berlaku lagi, namun Pancasila sejauh 

ini masih disepakati mayoritas bangsa Indonesia sebagai ideologi terbaik bangsa. 

Secara legal formal, negara juga masih memedomani Pancasila sebagai ideologi 

bangsa. Sebelumnya Pancasila pernah ditetapkan menjadi asas tunggal selama 

Orde Baru berkuasa. Semua organisasi wajib berasaskan Pancasila. Akibatnya, 

organisasi-organisasi yang tidak berasaskan Pancasila termasuk dari kalangan 

agama terpaksa mengganti ideologi organisasi mereka dengan asas tunggal 

Pancasila. Namun setelah Orde Baru tumbang, banyak organisasi yang kembali 

kepada asas organisasi semula.  

Dalam kaitan rumor anti asas Pancasila, PKS membantah rumor yang 

beredar. Hal ini seperti yang disampaikan Ketua DPP PKS Mustafa Kamal di sela 

Musyawarah Nasional (Munas) PKS 2009 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Dirinya 

mengemukakan pandangannya bahwa PKS akan semakin menghargai wacana 

kebangsaan dalam bingkai negara Indonesia yang berasas Pancasila. Ia 

mengemukakan pandangannya sebagai berikut : 



“Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama tidak perlu dipersoalkan 
lagi. PKS tidak bisa lagi mengklaim sebagai partai yang paling agamis, 
karena sekarang seluruh partai dan masyarakat semakin baik dalam 
keberagamaannya.  Meski PKS tetap berasas Islam, partai bulan sabit 
kembar ini tidak akan mengotak-atik Pancasila sebagai dasar negara. 
Justru menjadikan Pancasila sebagai ukuran kemajuan bangsa Indonesia” 
(www.reformata.com). 
 

 

3. Rumor Wahabiyyah  

Kedua, rumor Wahabiyah. PKS juga dirumorkan sebagai salah satu 

pengikut Wahabi yakni kelompok Islam puritan yang dipelopori Syaikh 

Muhammad bin Abdul Wahab At Tamimi Al-Najdi (1703-1791) di Arab Saudi 

yang kini menjadi madzab resmi agama di kerajaan Islam tersebut. Paham Wahabi 

dinilai kurang selaras dengan arus utama (main stream) paham Islam yang 

mengakar dan berkembang di Indonesia selama ini terutama di kalangan Islam 

tradisionalis. 

Rumor ini berkembang berangkat dari latar PKS yang banyak mengadopsi 

pemikiran Ikhwanul Muslimun (IM), gerakan Islam bentukan seorang ulama, 

Hassan al Banna di Mesir tahun 1928. Dalam manhaj-nya, IM juga mengambil 

sebagian pemikiran dari pemikiran-pemikiran yang dipedomani kalangan Wahabi. 

Hal ini mengingat praksis IM adalah bebas madzab, tidak mendasarkan diri pada 

madzab keagamaan tertentu dalam Islam melainkan bebas mengambil pendapat-

pendapat dari berbagai madzab yang berkembang. Salah satunya adalah 

mengambil pendapat madzab Hanbali yang banyak dianut kalangan Wahabi 

sehingga warna Wahabi sampai tingkat tertentu ikut mewarnai manhaj IM 

meskipun antara IM dengan Wahabi adalah tidak sama.  

Kalangan PKS juga sering menangkis rumor ini dengan mengatakan PKS 

bukan bagian dari Wahabi dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Wahabi. 

Setidaknya tangkisan atas rumor ini pernah disampaikan mantan Presiden PKS, 

Hidayat Nur Wahid bahwa rumor ini ditebarkan agar umat Islam tidak memilih 

PKS. Dirinya dan PKS pernah diisukan sebagai Wahabi dan bagian dari Wahabi 

(http://us.detiknews.com/cpaging/2009/04/29/132930/1123240/700/2/2|2/hidayat-

saya-dan-pks-bukan-wahabi). 



 

4. Rumor Gerakan Radikal-Fundamentalisme 

Keempat, rumor fundamentalis-radikal-eksklusif. Sebagian kalangan 

menghembuskan rumor PKS sebagai bagian gerakan Islam yang mengusung 

praksis (teori dan praktik) fundamentalis-radikal-eksklusif. Hal ini terutama 

terkait pemikiran (fikrah) PKS yang disebut-sebut banyak terinspirasi pemikiran 

Ikhwanul Muslimin (IM), sebuah gerakan Islam yang didirikan Syaikh Hasan Al 

Banna di Mesir tahun 1928. Tak heran jika rumor ini langsung mengaitkan PKS 

sebagai kepanjangan tangan (jaringan) IM internasional yang kini tersebar lebih di 

70 negara. Bagi sebagian pihak termasuk Barat, IM dianggap salah satu prototipe 

gerakan Islam fundamentalis-radikal di dunia. 

Sebelum menjelma menjadi partai politik, kader-kader PKS banyak 

berhimpun dalam komunitas gerakan dakwah bernama Tarbiyah yang mekar di 

kampus-kampus perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Rumor ini tentu 

berseberangan dengan langgam dakwah mayoritas umat Islam di Indonesia yang 

lebih mengedepankan praksis moderatisme (pertengahan) seperti sikap toleran 

(tasamuh) dan pluralis (terbuka). Model Islam moderat ini ditempuh terutama 

terkait fakta kondisi Indonesia yang plural baik suku, agama, ras maupun 

antargolongan (SARA). 

PKS membantah rumor ini seperti yang dikemukakan Ketua Majelis Syuro 

PKS, Hilmy Aminuddin: 

“Kalau sebelumnya PKS dianggap eksklusif itu memang benar, karena saat 
itu PKS tengah membangun identitas diri, dan dari identitas diri itu 
muncullah integritas sehingga kita dihormati. Karena sulit bagi kita 
berinteraksi dengan orang yang tak punya identitas, apalagi tak punya 
integritas...”  
(http://jejak.agussupriatna.com/sebuah-penjelasan-dari-ketua-dewan-syuro-
pks-ustadz-hilmi-aminuddin/). 

 

5. Rumor Antipluralitas 

Kelima, rumor antipluralitas. Rumor ini menyatakan bahwa PKS adalah 

antipluralitas yang mengesampingkan fakta perbedaan dalam tubuh bangsa baik 

suku, agama, ras dan antargolongan. PKS dirumorkan menjadikan bangsa ini 



terkesan eksklusif menjadi milik satu golongan saja yang dalam konteks ini 

adalah umat Islam, lebih khusus lagi golongannya. Seperti rumor-rumor lainnya, 

PKS juga membantah rumor yang dianggap menyesatkan ini. Hal ini seperti 

pernah disampaikan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmy Aminuddin: 

“PKS memang harus menerima pluralitas, Allah sengaja menciptakan 
keberagaman agar kita bisa saling menghormati dan menghargai. Cuma kita 
menginginkan bahwa keberagaman itu mendorong dinamika di masyarakat. 
Justru kalo seragam masyarakat akan statis. Jadi pluralitas itu sudah 
sunnatullah dan inklusivitas menjadi suatu keharusan bagi PKS. Kenapa 
harus terbuka, karena memang Islam agama terbuka, agama yang inklusif. 
PKS sebagai partai Islam harus melaksanakan rahmatan lil alamin, hasil 
upaya dan perjuangan kader PKS harus bisa dinikmati oleh semua golongan, 
muslim dan non muslim.  

Kalau sebelumnya PKS dianggap eksklusif itu memang benar, karena saat 
itu PKS tengah membangun identitas diri, dan dari identitas diri itu 
muncullah integritas sehingga kita dihormati. Karena sulit bagi kita 
berinteraksi dengan orang yang tak punya identitas, apalagi tak punya 
integritas... PKS sudah membuat MoU dengan partai-partai di Australia dan 
China, ini bukti bahwa PKS sudah menjadi partai inklusif. Jadi PKS tak 
hanya ingin berinteraksi dengan partai dan tokoh di Indonesia saja, tapi juga 
dengan dunia internasional. Kita punya sumber daya manusia yang 
memadai untuk hal tersebut. Itu semua menunjukkan bahwa PKS tengah 
meningkatkan identitas diri dari partai eksklusif menjadi lebih inklusif” 
(http://jejak.agussupriatna.com/sebuah-penjelasan-dari-ketua-dewan-syuro-
pks-ustadz-hilmi-aminuddin/). 

  
 

Namun bantahan PKS ini tidak sepenuhnya diamini pihak lain. Mereka 

masih meragukan komitmen PKS soal kebijakan menjadi partai terbuka yang 

lebih mengakomodasi pluralitas. Seperti yang dikemukakan Ratna H dari 

Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) yang meragukan keseriusan PKS soal 

pluralisme. Bahwa wacana pluralitas itu segera meredup seiring dengan 

beredarnya Bayanat (Penjelasan) seputar isu-isu yang berkembang sebelum, 

menjelang dan sesudah Musyawarah Majelis Syuro IX dan Mukernas PKS di Bali 

yang dikeluarkan oleh DPP PKS. Salah satu bunyi dari Bayanat itu adalah: 

“Istilah ‘Terbuka’ TIDAK PERNAH menjadi keputusan sebagai slogan, baik oleh 

sidang-sidang Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) maupun 

dalam Khitob Qiyadi (arahan pimpinan).” 



(http://www.p2d.org/index.php/kon/27-10-maret-2008/129-adakah-ide-

pluralisme-dalam-pks.html) 

Meskipun menjelaskan keterbukaan PKS terhadap calon anggota legislatif 

non-muslim, Bayanat itu tetap mengingatkan para kader PKS bahwa “Jangan 

sampai keinginan kita untuk memperluas dukungan dari kalangan non muslim – 

jumlah total hanya sekitar 10% – menyebabkan hilangnya basis massa muslim 

PKS (captive market). Poin kedua bayanat itu menyatakan: “PKS tetap sebagai 

partai dakwah yang berazaskan Islam, memiliki moral Islam, dan syariat Islam 

wajib dijalankan dengan konsisten oleh setiap pemeluk agama Islam, terutama 

kader-kader PKS.... PKS tetap konsisten menjadi Partai Dakwah yang merupakan 

rahmatan lil’alamiin”. (Ibid.). 

 Ratna H menganalisis bahwa partai pluralis hanyalah wacana sebagian elit 

PKS dan bukan yang dipikirkan oleh sebagian kader PKS. Itu berarti secara 

primordial, PKS – paling tidak sampai Mukernas Bali – belum pernah 

mengelaborasi wacana partai pluralis apalagi pluralisme secara serius. Berikut ini 

dikatakan Ratna H:  

“Harapan adanya wujud konkrit terhadap penghargaan pluralitas dalam 
konteks kenegaraan pun jadi berlebihan. Pluralitas ala PKS ini juga 
memiliki kelemahan yang sangat fundamental. PKS “siap” menerima 
perbedaan dengan non-muslim, tetapi bagaimana dengan sikap PKS 
terhadap perbedaan pada sesama muslim. Hal ini misalnya tercermin 
dalam sikap kader-kader dan elit PKS tentang Ahmadiyah dan inisiatif 
kader PKS dalam RUU Pornografi dan Pornoaksi. Dengan demikian yang 
berubah bukan ideologi atau identitas PKS, melainkan “hanya” strategi 
politik (Ibid.). 

 
 

6. Rumor Pragmatisme Politik 

Keenam, rumor pragmatisme politik. PKS juga dirumorkan telah 

menghalalkan prakmatisme dalam mencapai tujuan politisnya yakni kekuasaan. 

Bahkan statusnya bukan lagi sebagai rumor biasa melainkan opini dengan 

kejelasan komunikatornya. Sebenarnya sangat wajar jika partai politik mengejar 

kekuasaan karena politik itu sendiri adalah jalan meraih, mengelola dan 

mempertahankan kekuasaan. Namun rumor pragmatisme ini menjadi agak aneh 



mengingat PKS mempromosikan diri sebagai partai dakwah dengan slogan bersih, 

peduli, profesional dan reformis.  

Misalnya opini Ahmad Norma Permata PhD, doktor lulusan Institutfuer 

Politikwissenca Muesnter Universitaet, Jerman (2008) yang disertasinya tentang 

PKS. Ia memberikan contoh prakmatisme PKS terlihat pada iklan politiknya pada 

Pemilu 2009. Salah satu sekuel iklan PKS adalah tampilan wajah pendiri 

Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim 

Asy’ari dan mantan Presiden RI, Jenderal (Purn) HM Soeharto (Gatra, Edisi 

7/1/2009). 

Menurutnya, tampilan iklan KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim mendapat 

tanggapan dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Selain dituding mengincar 

warga mereka, pandangan keagamaan PKS juga (dinilai) tidak sejalan dengan 

ajaran dua tokoh tersebut. Sekuel iklan mantan Presiden Soeharto juga 

mendatangkan kritik pedas mengingat PKS termasuk yang paling lantang 

berteriak reformasi dan menolak politik otoritarian Orde Baru. PKS dituding 

berbalik langkah dari partai reformis menjadi partai pragmatis dalam rangka 

menarik massa (Ibid.). 

 
Kesimpulan 

 Sejak hadir di kancah perpolitikan di Indonesia tahun 1999, PKS yang 

dulu bernama Partai Keadilan (PK) telah menjadi salah satu partai politik yang 

diperhitungkan. Raihan suaranya cukup signifikan memasukkan partai berlabel 

dakwah ini masuk dalam jajaran partai papan menengah. Bahkan PKS 

menargetkan diri masuk 3 besar. Namun sejumlah rumor merundung partai ini 

yang menjadi batu ganjalan partai ini untuk membesar. Setidaknya ada enam 

rumor politik yang mengelilingi gerak langkah PKS yaitu rumor pendirian negara 

Islam, rumor asas Pancasila, rumor Wahabi, rumor radikalis-fundamentalis, rumor 

antipluralitas, dan rumor pragmatisme politik. 

 
Saran 

Sebagai gerakan dakwah sekaligus partai politik yang menasbihkan diri 

menjadi harapan baru Indonesia, PKS diharapkan bisa merespons rumor-rumor 



(negatif) itu dengan lebih bijak, lebih terbuka dan lebih membumi. Tidak hanya di 

level wacana, namun juga melangkah konkret-praktis secara struktural maupun 

kultural di lapangan agar terbukti bahwa rumor-rumor itu tidak benar. Selama 

PKS belum bisa meyakinkan publik luas, selama itu pula rumor-rumor tersebut 

akan menjadi batu sandungan. Akhirnya, mimpi PKS untuk dapat memimpin 

negeri majemuk ini bisa sulit terwujud mengingat demokrasi adalah identik suara 

rakyat.  
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