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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Asef Bayat dalam Islam and Democracy: What Is the Realm 

Question?, berusaha memberikan penjelasan atas rivalitas Islam dan Barat 

yang semakin memanas pasca peristiwa 11 Sepetember 2001. Peristiwa 

yang paling berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu 

secara langsung mengarahkan perhatian warga dunia terhadap gerakan-

gerakan Islam kontemporer. Menurut Asef Bayat peristiwa ini telah 

mendorong sarjana ilmu sosial khususnya penstudi agama untuk 

mempelajari ajaran-ajaran dan nilai-nilai tertentu dalam Islam. peristiwa ini 

paling tidak memunculkan kajian-kajian seperti terorisme, fundamentalisme, 

islamisme, post-Islamisme, radikalisme, fanatisme atau ekstremisme, dan 

revivalisme Islam.
1
 

Respon dan argumentasi akademisi baik yang berlatarbelakang 

Barat atau Islam terhadap gerakan-gerakan Islam sangat beragam. Misalnya 

Daniel Pepes, Martin Kremer, dan Berry Rubin. Dalam pandanganya, 

Revivalisme Islam sering disebut sebagai ancaman bagi keragaman, 

pluralisme, dan demokrasi. Sedangkan akademisi lain seperti Vali Nasr, 

Peter Mandaville, Asef Bayat, dan Jhon L. Esposito memberikan respon 

lebih positif bahwa Islam adalah agama yang memiliki seperangkat norma 

dan nilai yang selaras dengan modernitas dan demokrasi. Diantara itu, 
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Basam Tibi, dan Bernard Lewis memberikan argumentasi negatif bahwa 

Islam tidak berkelindan dengan modernisasi dan demokrasi.
2
 

Fenomena ini sekaligus memberikan tantangan kepada Studi 

Hubungan Internasional (SHI) untuk memberikan analisis atas fenomena 

sosial kontemporer yang memerlukan pendekatan secara sistematis untuk 

mewujudkan dunia yang lebih aman dan damai.
3
 Dalam pandangan yang 

sama, Aleksius Jemadu juga memberikan keterangan adanya peningkatan 

kebutuhan perspektif baru bagi Ilmu Hubungan Internsional dalam 

melakukan kajian-kajian kontemporer seperti fenomena fundamentalisme 

Islam ataupun terorisme global.
4
 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

satu bidang persoalan diatas, yakni revivalisme Islam. peneliti menunjukkan 

bahwa kajian revivalisme Islam adalah kajian penting terutama dalam 

Hubungan Internasional yang banyak didominasi oleh terorisme global dan 

fundamentalisme Islam. 

Kebangkitan Islam (Islamic Revivalism)
5
, menurut R. Hair 

Dekmejian , sebagaimana dikutip M. Imadadun Rahmat, adalah fenomena 

munculnya gerakan keagamaan masyarakat Muslim Timur Tengah untuk 

kembali mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sempurna sebagai upaya 
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melawan hegemonitas Barat.
6
 Yang menarik, dalam pandangan ini 

menyatakan bahwa kemunduran Islam baik dalam politik, ekonomi dan 

kebudayaan saat ini adalah disebabkan: pertama, nilai-nilai dan ajaran Islam 

tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sempurna oleh negara-

negara Muslim, dan kedua, kemenangan demokrasi liberalisme-kapitalisme 

yang tidak berkesesuaian dengan identitas politik Islam telah 

menghegemoni masyarakat Muslim global. Oleh karena itu, semangat 

revivalisme Islam adalah untuk memperjuangkan diterapkan syariat Islam 

dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat Muslim baik individu, 

keluarga, masyarakat, negara. Selain itu, revivalisme Islam berupaya untuk 

menandingi hegemonitas Barat yang dinilai diskriminatif terhadap Islam 

dan merebut sistem internasional yang destruktif terhadap negara-negara 

Islam seperti Afganistan, Irak, dan Palestina. 

Kebangkitan Islam ini ternyata tidak dirayakan sebagaimana 

gerakan fundamentalisme yang banyak melakukan gerakan bawah tanah, 

atau gerakan radikalisme seperti teror dan anarkisme, atau juga gerakan 

sufistik yang mengekspresikan semangat Islam dengan ritual-ritual tertentu. 

Revivalisme Islam adalah upaya untuk melakukan perubahan terhadap 

negara-negara Islam melalui politik dan pemilihan umum (pemilu). Bagi 

revivalis, untuk “menyelamatkan” Islam maka harus dilakukan melalui 

media-media yang ada termasuk “menikamti” demokrasi yang dibawa oleh 

Barat. Semangat inilah yang mendorong masyarakat Muslim dinegara 

tertentu untuk mendirikan partai Islam untuk merebut kekuasaan politik 
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yang dianggap tidak islami. Munculnya partai-partai Islam seperti AKP 

(Adalet ve Kalkinma Partisi) di Turki, PAS (Partai Islam se-Malaysia) di 

Malaysia, JAI (Jabhat al-Amal al-Islami) atau Front Gerakan Islam di 

Yordania, Jemaate-Islami di Pakistan, PJD (Parti de La Juctice et tu 

Developpment) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko,dan 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia  menunjukkan berkembangnya 

revivalisme dinegara-negara Islam. 

Salah satu gerakan Islamic Revivalism yang sukses memanfaatkan 

demokrasi sebagai instrumen adalah kemenangan AKP di Turki pada 

pemilu tahun 2001. Peristiwa kebangkitan Islam ini memberikan banyak 

argumentasi dan penilaian yang beragam, baik oleh masyarakat Muslim 

sendiri ataupun diluar itu. Salah satunya adalah Greg Fealy yang 

mengajukan dua pertanyaan terhadap Islamisme ataupun revivalisme Islam 

melalui instrumen demokrasi. Pertama, seberapa serius ancaman Islmisme 

terhadap tatanan sosial politik baik tingkat domestik maupun internasional? 

Kedua, apakah Islamisme bisa memperkuat reformasi sosial dan demokrasi 

di dunia Muslim atau justru sebaliknya?
7
 

Kemenangan Hamas dalam Pemilihan Umum Palestina, Januari 

2006, telah mendorong kekhawatiran Amerika Serikat dengan memotong 

bantuan dana kepada Palestina dan mendorong negara-negara Barat untuk 

mengikuti langkahnya.
8
 Di Mesir, pemerintahan Husni Mubarak juga 

melakukan ekploitasi dalam menekan gerakan-gerakan Al-Ikwanul al-

Muslimin yang gencar melakukan kritik atas pemerintahannya. 
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Kekhawatiran ini disebabkan oleh kebangkitan Islamisme yang cenderung 

bertolak belakang dengan demokrasi yang diagungkan oleh negara-negara 

Barat. Kekhawatiran ini, sebagaimana disebutkan oleh Greg Fealy, ada tiga 

alasan utama bahwa revivalisme dapat berbahaya dalam proses 

demokratisasi.
9
 

Pertama, ideologi Islamisme yang non-demokratis (meskipun nir- 

kekerasan) memberikan rintangan terhadap demokratisasi didunia Muslim 

terutama Timur Tengah. Kedua, meskipun partispasi politik (termasuk 

keikutsertaan pemilu) yang dilakukan oleh kelompok Islamisme seperti Al-

Qaeda, tidak akan memberikan perubahan yang signifikan dalam 

demokratisasi negara-negara Muslim. Sebab, negara Barat yang 

mengkampanyekan demokrasi juga tidak jarang melakukan tindakan non-

demokratis dan kekerasan terhadap negara-negara Muslim. Ketiga, 

kesungguhan Barat dalam mendukung demokratisasi di negara-negara 

Muslim masih mengundang pertanyaan besar bagi kelompok Islamisme: 

Barat selalu berorientasi pada kepentingan jangka pendek terhadap 

hegemonitas kekuasaannya. 

Fenomena kebangkitan Islam (Islamic Revivalism) ini oleh Samuel 

P. Huntington disebut sebagai ancaman eksistensi suprioritas Ameriaka 

Serikat dan konstelasi politik dunia. Huntington menempatkan revivalisme 

Islam sebagai bentuk kebangkitan politik Kaum Muslim yang menyerupai 

marxisme-sosialisme. Dalam hal ini Huntington mengatakan: 

 “dalam manifestasi-manifestasi politisnya, kabangkitan Islam, 

dalam beberapa hal menggantikan marxisme. Dengan didasarkan 
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pada ajaran-ajaran skriptual (wahyu), mengajukan sebuah 

pandangan tentang “masyarakat sempurna” yang memiliki 

komitmen terhadap perubahan fundamental, menolak kekuasaan 

negara-bangsa, serta berbagai perbedaan doktrinal dikalangan 

reformis moderat, begitu juga gerakan revolusi yang radikal”.
10

 

 

Kesesuaian antara Islamisme dan demokrasi menjadi pertanyaan 

yang menuai beragam jawaban dan perspektif. Penerapan proses demokrasi 

yang baik membutuhkan kaum demokrat yang demokratis pula. Dengan 

demikian, demokrasi pada negara-negara Muslim diragukan sebab 

digandrungi oleh ideologi dan gerakan yang berseberangan dengan 

demokrasi. Dalam banyak kasus keikutsertaan Islamis dalam proses  

pemilihan umum di Aljazair, Mesir, Kuwait, Irak, Iran, Maroko, Pakistan, 

Malaysia, Turki, dan Indonesia telah membawa gerakan Islamisme pada 

demokrasi yang bersifat instrumental.
11

 

Secara historis kebangkitan Islam ini telah ada sejak dekade 

munculnya Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir pada April 1928 atau Dzul 

Qa’dah 1327 H yang didirikan oleh Hassan al-Bana. Pada saat pendirian 

Ikhwanul Muslimin, Mesir dan Palestina tengah dijajah oleh Inggris, 

wilayah Maghreb
12

 dan Syria dijajah oleh Perancis, sedangkan Libiya 

dijajah oleh Italia
13

. Kondisi Mesir yang terkontaminasi oleh dua ideologi 

besar ini menjadikan Al-Ikhwanul al-Muslimin cenderung radikal dalam 

menjalankan aksi-aksinya. Tujuan Hasan Al-Bana mendirikan Al-Ikhwanul 

Muslimin awalnya adalah untuk melawan penjajah dan menyelematkan 
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serta mengembalikan umat Islam pada permurnian terhadap Al-Qur’an dan 

Hadist.  

Dalam kasus Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

merupakan salah satu partai yang banyak dikaitkan dengan Islamisme dan 

Revivalisme Islam (Islamic Revivalism). Selain AKP, PKS merupakan 

partai yang sukses menggunakan demokrasi dalam rangka mencapai tujuan 

politik. PKS berhasil tampil sebagai kekuatan politik Indonesia dengan 

memperoleh sekitar 1, 36 persen suara pada pemilu 1999 dengan tujuh 

keterwakilan di Lembaga Legaislatif (DPR). Berikutnya pada pemilu 2004, 

PKS berhasil melonjak mendapatkan suara sekitar 7,34 persen  dari total 

suara dan berhasil menempatkan 45 perwakilan di DPR
14

. Sementara pada 

pemilu 2009 PKS berhasil menjadi pemenang kedua setelah Partai 

Demokrat dengan prolehan suara 696, 894 atau sekitar 18 persen dari total 

jumlah pemilih. 

Kesuksesan PKS dalam kancah politik nasional tidak terlepas dari 

rahimnya yang bermula dari gerakan Tarbiyah yang memiliki hubungan 

lekat dengan gerakan Revivalisme Islam Al-Ikhwanul al-Muslimin di Mesir. 

Metamorfosis PKS yang berawal dari gerakan Tarbiyah, Gerakan Dakwan 

Kampus (yang diilhami oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) 

yang menjadi penerus ideologi politik Masyumi), Pelembagaan Gerakan 

Mahasiswa (LDK-KAMMI) menunjukan PKS tidak hanya melakukan 

gerakan politik dalam rangka mencapai kekuasaan politik, melainkan PKS 

secara terus-menerus memperkuat basis gerakan dalam rangka menyuarakan 
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pentingnya Islamisme. PKS juga melakukan kegiatan-kegaiatan sebagai 

organisasi gerakan sosial (OGS) melalui aksi kolektif dan struktur 

mobilisasi yang dilakukannya. Dengan demikian, PKS sebagai gerakan 

sosial muncul tidak terlepas dari munculnya revivalisme Islam di Indonesia. 

Menurut Imadadun Rahmat, gerakan revivalisme Islam di 

Indonesia tumbuh sejak awal 1980-an yang ditandai dengan meningkatnya 

akifitas kesantrian dalam masyarakat. Kaum muslimin Indonesia tampak 

gairah melaksanakan rutinitas keagamaan seperti kewajiaban-kewajiban 

dalam rukun Islam yang lima, maraknya majlis-majlis taklim, dan berbagai 

aktifitas pengajian dan publikasi-publikasi buku-buku, majalah 

keagamaan.
15

  

Terkait dengan proses dan berkembangnya gerakan revivalisme 

Islam di Indonesia, Imadadun mengatakan:  

 “sebagai sebuah gerakan, munculnya revivalisme Islam di Indonsia 

ditandai oleh lahir dan berkembangnya gerakan dakwah kampus 

pada awal 1980-an. Gerakan dakwah yang dimotori oleh kalangan 

mahasiswa di berbagai perguruan tinggi umum dengan metode 

“ushroh Ikhwanul Muslimin” ini merupakan cikal-bakal dari 

lahirnya beberapa gerakan islam revivalis yang menonjol, seperti 

Hibut Tahrir Indonesia (HTI), Dakwah Salafi,Majlis Mujahidin 

Indonesia (MMI), dan Tarbiyah--yang kemudian menjadi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS)”
16

. 

PKS dan ideologi Islamic Revivalism Timur Tengah tidak dapat 

dipisahkan. Dalam konteks politik, PKS merupakan anak ideologi dari Al-

Ikhwanul al-Muslimin. Gairah politik PKS memiliki diilhami oleh gerakan 

transnasional. Disamping itu PKS memiliki hubungan historis yang kental 

dengan  gerakan Islam politik ditanah air. Disinilah PKS memiliki 
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 M. Imadadun Rahmat, Op,.Cit,. Hlm.59 
16
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persinggungan yang kental dengan Masyumi pada Orde Lama dan DDII 

ataupun M. Natsir. Keterkaitan PKS dengan gerakan-gerakan Islam yang 

bersumber dari gerakan revivalisme Islam Al-Ikhwanul al-Muslimin ini lah 

alasan pertama peneliti tertarik untuk meneliti dinamika ideologi dan 

gerakan politik PKS sebagai fenomena hubungan internasional. Ruang dan 

gerak politik PKS tidak muncul dari akar bangsa Indonesia, namun lebih 

sebagai manifesto dari gerakan transnasional Al-Ikhwanul al-Muslimin.  

Alasan kedua adalah, PKS dalam gerakan politiknya memiliki 

agenda yang membawa Muslim Indonesia pada gerakan untuk memperbaiki 

dan mempengaruhi sistem kebijakan dan peraturan pemerintah menuju 

sistem demokrasi Islam. Fenomena PKS ini dapat dikaji secara ilmiyah 

melalui pendekatan sosiologi maupun Hubungan Internasional dengan Teori 

Gerakan Sosial. Berangkat dari pemikiran dan dua alasan ini lah peneliti 

merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti ideologi dan gerakan politik PKS 

baik sebagai gerakan  islam revivalisme di Indonesia maupun sebagai 

gerakan sosial.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, peneliti menarik rumusan masalah 

penelitian, yakni: Bagaimana Pengaruh Gerakan Revivalisme Islam Al-

Ikhwanul al-Muslimin di Mesir Terhadap Gerakan Revivalisme Islam 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Indonesia? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan utama dari penlitian ini adalah untuk menjelaskan 

bagaimana gerakan revivalisme Islam PKS tampil sebagai kekuatan politik 

baru yang membawa semangat dan metode gerakan Revivalisme Islam Al-

Ikhwnul-al- Muslimin Mesir berkembang di Indonesia. Selain itu, dengan 

perangkat teori yang di pilih, peneliti ini berusaha untuk menelisik 

bagaimana ideologi politik yang di bangun PKS menjadi “spirit” gerakan 

politiknya yang mewarnai demokrasi Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Sebagai kajian Studi Hubungan Internasional (SHI), penelitian ini 

berupaya untuk menunjukan fenomena Islamic Revivalism sebagai kajian 

penting dalam Studi Hubungan Internasional yang tidak lagi didominasi 

oleh persoalan hight politic. Mengangkat Al-Ikhwanul Al-Muslimin dan 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai objek penelitian akan memberikan 

perspektif luas dalam hubungan internasional terkait dengan intraksi aktor-

aktor hubungan internasional yang multilateral.  

Menggunakan analisis Teori Gerakan Sosial dalam menganalisa 

gerakan revivalis PKS, memberikan gagasan teori sosial dalam perspektif 

lain dalam khasanah teori Hubungan Internasional. Selain itu, manfaat 

teoritis penelitian ini adalah mengembangkan minat akademik mahasiswa 

Hubungan Internasional khususnya Universitas Muhammadiyah Malang 
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dalam kajian Aktivisme Islam, Islam Politik, Politik Islam maupun Gerakan 

Sosial Islam. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang lahir dari 

gelombang reformasi. Kelahiran PKS tidak diangkat dari rahim kekuatan 

sosial dan budaya lokal. Akan tetapi PKS memiliki hubungan kuat dengan 

gerakan-gerakan transnasional sebagai gerakan revivalis. Hal ini dapat 

dilihat dari intensitas perhatian dan dukungan besar PKS terhadap berbagai 

persoalan konflik Timur Tengah antara Palestina dan Israel yang tak 

berkesudahan. Dari penelitian ini, secara parktis kita akan mendapatkan 

pengetahuan tentang hubungan dan pengaruh organisasi transnasional 

terhadap ideologi dan bentuk gerakan PKS. 

1.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengambil beberapa rujukan penelitan sebelumnya 

yang dapat menguatkan setiap argumen dari penelitian ini. Diantara hasil 

peneltian tersebut sebagaimana dalam bagan dibawah ini. Namun dari setiap 

penelitian belum ada yang melakukan secara komprehensif terkait dengan 

gerakan Islamic Revivalism yang dibangun oleh PKS dalam hubungannya 

dengan Islamic Revivalism Al-Ikhwanul Al-Muslimin dengan menggunkan 

pendekatan teori gerakan sosial (TGS) sebagi alat analisis dalam upaya 

gerakan revivalismenya.  
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 Lihat halaman 20-21 tentang metode penelitian 

No. Peneliti Judul/Metodelogi 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1.  M.Imadadun 

Rahmat 

Idelogi Politik PKS: 

Dari Kampus ke 

Gedung Parlemen/ 

buku yang disusun 

dari hasil penelitian 

menggunakan 

beberapa model: (1) 

data dan 

argumentasinya 

diajukan dengan 

menggunakan 

pendekatan kulitatif, 

(2) model 

penulisannya 

dilakukan secara 

deskriptif-eksplanatif-

analitis, (3) data 

penelitiannya 

diperoleh dari 

penelusuran 

kepustakaan dan 

wawancara. (4) dan 

sedangkan analisisnya 

menggunakan metode 

analisis 

multidisipliner dengan 

pendekatan 

intertekstualis.
17

 

Penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan 

yang memiliki hubungan erat dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti, diantaranya: 

(1)Partai Keadilan sejahtera (PKS) lahir dari 

rahim gelombang kebangkitan Islam (Islamic 

revivalism) Timur Tengah, Al-Ikhwanul 

Muslimin. Corak pemikiran revivalisme yang 

dikembangkan PKS adalah menyerukan 

dijadikannya Islam sebagai ideologi Politik. 

Ideologi dan gerakan politik yang dilakuakn 

PKS adalah representasi dari gerakan Islamisme 

di Indonesia. (2)Kelahiran PKS juga dilahirkan 

dari rahim reformasi 1998. Dengan membawa 

ideologi Islamisme, PKS tampil sebagai 

kekuatan baru dalam politik Indonesia. Dalam 

menyuarakan ideologi politik Islam, PKS 

termasuk transformasi Masyumi. Keterkaitan 

PKS dengan DDII yang menggagas LDK 

membuat ideologi islamisme PKS sulit 

dipisahkan dari Masyumi. (3)Dalam 

partispasinya dalam politik nasional, PKS telah 

mengalami modernisasi sikap politik terkait 

dengan konteks keidndonesiaan yang mengatur 

konsep negara bangsa (nation state). Dalam 

beberapa hal, PKS melegitimasikan dirinya 

sebagai partai nasionalis pada asas-asas 

kebangsaan termasuk ideologi Pancasila. 

2.  Syamsul Arifin Ideologi dan Praksis 

Gerakan Kaum 

Fundamentalis/ 

kajain yang secara 

khusus melakukan 

penelitian terhadap 

ideologi gerakan 

Hizbut Tahrir ini 

menggunakan 

pendekatan 

hermenutik dengan 

meteode kualitatif 

untuk menjelaskan 

pergerakan yang 

dilakukan HTI. 

Melalui pendekatan 

ini peneliti melakukan 

beberapa teknik 

wawancara da 

pengumpulan data 

secara akurat untuk 

memberikan 

penafsiran atas 

Hasil penelitian terhadap organisasi 

fundamentalisme Hizbut at-Tahir Indonesia 

(HTI) ini memberikan penjelasan terkait dengan 

gerakan sosial dalam tubuh gerkan kaum 

fundamental. Sebagai bagian dari organisasi 

transansional, HTI disebut tidak memiliki akar 

budaya dan identitas yang kuat dalam Indonesia. 

Namun dalam bangunan Ideologi, dalam 

memperjuangkan agenda khilafah al Islamiyah 

HTI dapat dilacak kepada pemikiran M. 

Mustafa dan Abdurrahman Al-Baghdadi yang 

merupakan peletak dasar gerakan Hizbut at-

Tahrir di Indonesia. Perbedaannya dengan Al-

Ikwanul Muslimin adalah penolakan Hizbut At-

Tahrir terhadap demokrasi dan penekanannya 

terhadap kekhlifahan.  

Menurut Syamsul, setelah dilakukan penelitian 

baik secara hermeneutik atapun metode empirik 

dapat di simpulkan bahwa HT di kelompokkan 

sebagai gerakan yang memiliki orientasi 

fundamentalistik. Walaupun HT pasca al-

Nabani menolak sebutan atau istilah 

fundamentalisme terhadap HT. bagi kelompok 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 
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(Kepustakaan Populer Gramedia), hal. 255 
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ideologi geerakan 

HTI. 

ini, istilah fundamentalisme adalah sebutan 

Barat yang kemudian mendeskreditkan Islam —

apa lagi istilah fundamentalisme sering di 

lekatkan pada terorisme.
18

 

 

3.  Burhanuddin 

Muhtadi 

Dilema PKS: Suara 

dan Syariah/ 

penelitian ini 

menggunakan dua 

sumber utama yakni 

studi lapangan dan 

pustaka. Studi pustaka 

dilakukan dengan 

ekspolarasi elektronik 

atau data-data yang 

bersumber dari 

internet, maupun 

media cetak seperti 

Surat Kabar, Majalah, 

dan media yang 

beerhubungan dengan 

penelitian ini. 

Sedangkan studi 

lapangannya (field 

studi) dilakukan di 

Jakarta dan sejumlah 

sejumlah basis PKS di 

Depok, Padang, 

Bandung, Bekasi, dan 

Tanggerang. 

Penelitian lapangan 

ini dilakukan untuk 

memperoleh data-data 

primer seperti 

dokumen dan arsip 

PKS. Teknik 

penelitian ini 

menggunkan tiga 

metode utama 

penelitian, yakni (1) 

Besaran-N, Analisis 

Level Nasional, (2) 

Wawancara, dan (3) 

Lansung, Observasi 

Tertutup. 

Dalam sebuah peneltian tesisnya di Australian 

National University (ANU) tahun 2008, 

Burhanuddin Muhtadi adalah satu-satunya 

peneliti yang menggunakan teori gerakan sosial 

untuk menjelaskan aksi dan gerakan politik 

PKS. Dari judul aslinya “Thingking Globally, 

Acting Locally: Analizying the Islamist Activism 

of Movement  Theory Perspective” dan tahun 

2012 diterbit menjadi buku Dilema PKS: Suara 

dan Syariah. Dalam buku yang terdiri dari 

delapan bab ini Burhanudian melakukan 

deskrispi analisis dalam membingkai 

PKS.Pertama, dengan teori gerakan sosial 

sebagai pisau analisis menjawab pertanyaan 

bagaimana gerakan Tarbiyah berelaborasi 

menjadi gerakan sosial. Dengan pendekatan 

struktur kesempatan politik (political 

opportunity structures), teori mobilisasi sumber 

daya (resource mobilization theory), dan 

pembingakaian aksi kolektif (collective action 

frames).
19

 Kedua, dari hasil penelitian 

Burhanuddin, PKS dapat dilihat kedalam (1) 

hadir dari kondisi sosial dan politik yang 

bergejolak pada Orde Baru yang kemudian 

memberikan struktur kesempatan politik bagi 

gerakan Tarbiyah untuk bertransformasi 

menjadi gerakan politik. (2) Dalam 

menyongsong periode awal, PKS berhasil 

memanfaat kesempatan politik dengan meraih 

1,3 pesen suara pada pemilu 1999. Dengan 

meningkatkan sumber daya manusia dari 

gerakan Tarbiyah PKS terus berupaya 

menopang keberlangsungan gerakan. (3) 

berangkat dari pemikiran situasi nasional yang 

terpuruk pasca Soeharto, PKS dengan jargon 

sebagai partai bersih dan peduli menanamkan 

metode gerakan dengan mengedepankan 

gagasan, ideologi, dan pemahaman agama, PKS 

berhasil menyulut massa pada 2004 dengan 

mendulang suara 7,34 persen pada pemilu 

2004.
20

Ketiga, sebagai bagain dari Islamic 

revivalism, PKS banyak dipengaruhi organisasi 

transnasional Al-Ikwanul al-Muslimin. Selain 

itu, sebagaimana diungkapkan Burhanuddin, 

munculnya Gerakan Tarbiyah turut diilhami 
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 Burhanuddin, Ibid, hal. 256 
22

 Buhanuddin, Ibid, hal. 260 

oleh Revolusi Islam di Iran 1979.
21

Kempat, 

elaborasi PKS yang bermetamorfosis dari partai 

islamis ke partai nasionalis pada 2002 

meberikan dilema terhadap ideologi dasar PKS 

yang berakar pada keyakinan Islam adalah ad-

diin, kaffah, dengan konsep pemisahan agama 

dan Syariah (aqidah wa syairah). Aksi politik 

PKS yang pada awalnya sangat ideologis 

dengan pemikiran al-Isla hawa al-hall (islam 

adalah solusi), pergeseran politik yang semakin 

pragmatis menyebabkan PKS terjebak pada 

postulasi partai yang bersih dari korupsi. 

Dengan demikian, pada akhirnya Burhanuddin 

memberikan kesimpulan dilemma bagi PKS 

antara menjadi partai yang idealis berdasarkan 

nilai keagamaan Islam karena berorientasi pada 

pragmatisme politik.
22

 

4.  Anthony Bupalo, 

Greg Fealy, dan 

White Mason 

PKS dan 

Kembarannya: 

Bergiat Jadi 

Demokrat Di 

Indonesia, Mesir, 

dan Turki/buku yang 

diterjemahkan oleh 

Symsul Rijal ini 

bermula dari 

pengamatan tiga 

pengamat gerakan 

revivalisme Islam 

dengan judul Zealous 

Democrats: Islamism 

ad Democracy in 

Egypt, Indonesia and 

Turkey. Tinjauan 

ketiga akademisi ini 

menggunakan metode 

analisis-komparatif 

terhadap tiga model 

gerakan aktivisme 

Islam dalam 

komitmennya 

terhadap demokrasi. 

Ketiga akademisi ini melakukan penelitian 

terhadap gerakan aktivisme islam. Penguatan 

terhadap Islamisasi telah memberikan sinyal 

baru bagi kehidupan demokrasi dinegara-negara 

Muslim. Kekuatan politik yang dimainkan oleh 

partai politik “non demokratis”, sebagaimana 

disebut pada bagian awal, adalah ancaman yang 

besar terhadap tumbuhnya proses demokratisasi 

yang baik. Dengan mengambil objek peneltian 

Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir, Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia, dan 

Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) atau Partai 

Keadilan dan Pembangunan Di Turki. Ketiga 

peneliti ini memberikan tesis terhadap gerakan 

politik Islamis yang menjadikan demokrasi 

sebagai alat mencapai kekuasaan dengan tetap 

berpegang teguh pada ideologi Islamis mereka.  

5.  Quintan 

Wiktorowicz (ed) 

Aktivisme Islam: 

Pendekatan Teori 

Gerakan Sosial/ buku 

ini adalah buan hasil 

penelitian. 

Penggunaan buku 

sebagai bingaki 

teoritis yang 

digunakan dalam 

Sejak lama teori gerakan sosial (TGS) 

digunakan dalam menganilisa fenomena dan 

kejadian diberbagai perlawanan (gerakan) yang 

dilakukan oleh kelompok masyarakat yang 

terorganisir. Pada masa awal berkembangnya, 

teori gerakan sosial berkutat pada gerakan-

gerakan masyarakat diluar konteks agama dan 

budaya. Namun sebagaimana yang termaktup 

dalam buku ini,Charles Kurzman menjelaskan 
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1.6. Konsep dan Teori 

1.6.1. Revivalisme Islam 

Konsep mengenai revivalisme Islam menjadi penting untuk 

dipahami sebelum menjelaskan fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

sebagai representasi dari revivalisme Islam di Indonesia. Gelombang-

gelombang revivalisme ini memiliki wajah yang berbeda di berbagai 

belahan dunia. Namun, secara umum mereka tetap pada satu garis pemikiran 

ideologi yaitu mengikuti pemikiran Al-Ikhwanul Muslimin sebagai induk 

gerakan.
25

 

                                                             
23

 Charles, Kurzman, Teori Gerakan Sosial dalam Studi Islam, dalam Quintan, 

Wiktorowicz (Ed), 2007, Aktivisme  Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial, Jakarta, 

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, hal. 363. 
24

 Quintan, Wiktorowicz (2007), Ibid, hal. 366 
25

 Lihat Sirojuddin Aly, “Gerakan Revivalisme Islam Kontemporer di Indonesia” dalam 

Jurnal DIRASAT, vol. 02, Nomor 01, Tahun 2007. Hal. 11-13 

pelakukan 

pembingkain terhadap 

penelitian PKS dan 

teori gerakan sosial  

yang dilakukan dalam 

penelitain ini. 

sejak 1970-an Teori Gerakan Sosial dan studi 

Islam mengalami revolusi paradigmatik yang 

yang pesat, dan tidak lagi mendukung argumen 

kaum Orientalisme.
23

 Kebangkitan islam dalam 

berbagai sektor politik, ekonomi dan budaya, 

menjadikan sarjana ilmu sosial melihat kembali 

kontribusi teori ini dalam melihat kesempatan 

politik, mobilisasi massa yang dilakukan 

kelompok Muslim menjadi bagian penting dari 

pendekatan teori sosial.  

Lanjut Kurzman, sumbangsih teori Gerakan 

Sosial dalam studi Islam memberikan 

pemahaman baru “diluar Orienatlisme” dalam 

perkembangan studi Islam. Sebagaimana dikutip 

dari Ernest Renann yang menyebutkan islam 

adalah negasi sepenuhnya dari Eropa,
24

 maka 

tidak jarang muncul berbagai sarjana yang 

memberikan argumen negatif terhadap studi 

Islam. Misalnya Ernest Renann yang menulis 

“islam sebagai penghinaan terhadap ilmu 

pengetahuan, dan penindasan atas masyarakat 

sipil”. Munculya Revolusi Iran telah 

memberikan giarah baru bagi pengkaji Islam 

dengan metode Teori Gerakan Sosial. 
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Menurut R Hrair Dekmejian, istilah revivalisme Islam (Islamic 

revivalism) digunakan untuk menunjukan fenomena munculnya kebangkitan 

keagamaan Islam kontemporer di Timur Tengah.
26

 Gerakan ini muncul 

sebagai antitesis terhadap produk-produk pemikiran politik Barat yang 

dinilai cukup represif dan individualistik. Dalam misinya, gerakan 

revivalisme ini membawa wajah baru terhadap perpolitikan dunia. 

Revivalisme juga menawarkan konsep-konsep yang bagi mereka relevan 

untuk mengatasi persoalan dunia saat ini. 

Sebagaimana lanjut Dekmejian, Revivalisme atau kebangkitan 

politik umat Islam ini menunjukan betapa besarnya perhatian umat Islam 

terhadap situasi dunia. Sedangkan Prihandono Wibowo lebih melihat 

gerakan revivalisme Islam sebagai kebangkitan Islamic Civilization 

(peradaban Islam) dalam menyeimbangkan dominasi kultural Barat dalam 

masyarakat Muslim.
27

 Islam ingin tampil sebagai solusi dari kompleksitas 

masalah-masalah dunia. Perjuangan yang dilakukan oleh revivalisme ini 

biasanya melalui jalur politik sebagimana yang terjadi pada PKS di 

Indonesia. Namun demikian perlu disadari, istilah revivalisme ini sering 

disandingkan dengan fundamentalisme yang notabenenya oleh Barat lekat 

dengan aksi radikalisme dan terorisme. Revivalisme adalah gerakan sosial-

politik untuk pembebasan umat Islam dimuka bumi dengan berbagai konsep 

dan mekanisme yang telah diatur.
28

  

 

                                                             
26

 M. Imadadu Rahmat, DariMasjid Kampus… Op., Cit., Hlm. 13 
27

 Lihat Prihandono Wibomo, “ Fenomena Neorevivalisme Islam dalam Dunia 

Internasional”  dalam Journal Global dan Strategis, Tahun 4, Nomor 2, Juli-Desember 

2010. Hal. 176-179 
28

 Ibid, hal. 180 
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1.6.2. Islamisme 

Salah satu konsep dasar penting dalam kajian aktivisme Islam dan 

Islam Politik adalah Islamisme. Olivier Roy menggunakan istilah Islamisme 

untuk menyebut gerakan Islam yang berorentasi pada perubahan dasar umat 

Islam dalam perilaku dan pandangan politik yang tujuannya adalah 

memberlakukan syari’at Islam sebagai dasar negara.
29

 penyebutan ini 

dimaksudkan untuk semua gerakan Islam yang berorientasi pada gerakan 

penegakan syari’at Islam dan memiliki ideologi politik kebangkitan umat 

Islam. 

Islamisme tidak hanya berupa semangat ritualitas kaum Muslimin 

dalam melaksanakan ajaran agama seperti pemakaian jilbab, mengikuti 

pengajian, ataupun pemakain simbol-simbol agama atau yang sering disebut 

re-Islamisasi. Islamisme merupakan kesadaran umat Islam yang melampui 

batas  kultural setiap negara-negara Islam. Islamisme membangun kesadaran 

kaum Muslimin pada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya umat 

Islam yang memiliki identitas tersendiri.  

Islamisme sebagai gerakan politik mendapatkan respon yang 

berbeda dari pengamat gerakan Islam. Greg Fealy misalnya menyebut 

Islamisme sebagai ancaman yang serius bagi proses demokrasi terutama di 

negara-negara Muslim.
30

 Meskipun Islamisme terlibat dalam proses 

demokrasi seperti pemilu dan gerakan politik, namun tidak lantas 

menjadikan Islamisme demokratis. Ada peryataan dasar yang  kontradiksi 

antara Islamisme dan demokrasi.  Demokrasi merupakan bentuk 

                                                             
29

 Oliver Roy (1994), The Failure of Political Islam, dalam M. Imadadun Rahmat, Ideologi 

Politik PKS…,Op. Cit. hal. 15 
30

 Anthony Bupalo, Greg Fealy, dan Whit Mason, PKS & Kembarannya…Op., Cit.,Hlm. 8 
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pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat (demos dan kratos). 

Definisi ini membawa konsep bahwa masyarakat menentukan sendiri 

pemerintahannya. Sedangkan Islamisme memiliki pandangan yang berbeda 

dengan demokrasi. Islamisme mengaku mengimani hukum-hukum Tuhan 

dalam aktivitas kehidupan politik. oleh karena itu kedaulatan tidak berada 

dalam tangan demos, melainkan berdasarkan hukum-hukum Tuhan.  

Peter Mandaville menjelaskan Islamisme dalam hubungannya 

dengan globalisasi. Dalam era globalisasi, Islamisme dilihat dalam tiga 

aspek, yaitu; Islam Politik (Islamist Politics), berkembangnya pengetahuan 

agama dan minat masyarakat Islam mempelajari ilmu agama (religious 

knowledge), dan, Identitas Muslim (Muslim identity).
31

 Islmisme merupakan 

bentuk gerakan Islam yang mengangkat identitas umat Islam kedalam 

wilayah politik dan budaya. Dengan demikian Islamisme dalam tren politik 

global memberikan ciri khas berbeda dalam aplikasi politik. Tantangan-

tantangan yang dihadapi oleh kaum Muslimin termasuk kubu Islamisme 

dalam era ini adalah kemampuan mengangkat identitas politik Islam dengan 

tidak menafikan demokrasi sebagai kebutuhan penting.  

1.6.3. Fundamentalisme 

Selain Revivalisme Islam dan Islamisme, dalam peneltian ini 

penting dijelaskan Fundamentalisme sebagai bagian kajian gerakan Islam 

sehingga tidak menimbulkan definisi yang kontradiksi. Istilah 

fundamentalisme memililki definisi yang berbeda-beda dan bersifat 

debatable. Setiap difinisi dikeluarkan atas dasar konstruksi sosial-politik 

                                                             
31

 Peter Mandaville, Global Political Islam,  (New York: Roultledge, 2007), Hlm. 333-338 
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munculnya istilah tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Chaidar S 

Bamualim yang melihat difinisi fundamentalisme melalui Oxford 

Dictionary, fundamentalisme dimaknai sebagai “a strict maintenance of 

ancient or fundamental doctrines of any religions, especially Islam”.
32

 

Disamping istilah fundamentalisme, untuk menyebut diri dari gerakan ini 

ada beberapa istilah sebutan yang popular, misalnya ush_liyy_n (kaum 

Fundamentalis), islamiyy_n (kaum islamis), ashliyy_n (kaum Otentik), dan 

salafiy_n (kaum salaf). Sedangkan istilah fundamentalisme bagi Barat 

dilekatkan pada radikalisme dan terorisme yang menjadi isu central 

keamanan dunia saat ini. Definisi yang dilekatkan oleh Barat ini tidak jarang 

mengundang kontroversi  bagi dunia Barat dan Islam. 

Musa Keilani mendifinisikan fundamentalisme sebagai gerakan 

sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada prinsip-

prinsip dasar Islam yang fundamental. Umat Islam di ajak untuk kembali 

kepada pemurnian ajaran agama sesuai dengan literasi dan teks kitab suci. 

Dalam definisi ini, Musa melihat fenomena kehidupan sosial-politik umat 

Islam telah banyak terkontaminasi oleh beragam budaya dan peradaban 

Barat, oleh karena itu seruan yang dibawa adalah kembali kepada ajaran 

Islam yang murni.
33

 

Dengan definisi yang hampir sama, Jan Hjarpe mengartikan 

fundamentalisme sebagai keyakinan kepada al-Quran dan Sunnah sebagai 

dua sumber otoritatif yang mengandung norma-norma politik, ekonomi, 

                                                             
32

 Definisi fundamentalisme dalam The Oxford English Dectionary (1988), sebagaimana 

dikutip oleh Yusril Iza Mahendra 
33

 Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik 

Islam:Perbandinagn Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-i-Islami (Pakistan), 

(Jakarta: PARAMADINA, 1999), Hlm. 15 
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sosial, dan kebudayaan untuk menciptakan masyarakat yang baru.
34

 Dari 

difinisi ini fundamentalisme menjadi sebuah gerakan yang memiliki tujuan 

terhadap penataan ulang masyarakat Islam. Perdebatan Islam dan Barat 

terkait dengan tatanan dunia baik yang anti-demokrasi ataupun pro-

demokrasi menjadikan cara pandang yang beragam terhadap kondisi sosial, 

politik, ekonomi dan kebudayaan. 

1.6.4. Gerakan Transnasional 

Dalam percaturan politik global baik Islam maupun Barat pada 

dasarnya tengah berada pada “perang” ide-ide untuk meyakinkan dunia 

tentang ideologi mereka sebagai “obat” keretakan tatanan dunia modern. 

Perwujudan dari pertarungan ini menunjukan adanya fragmentasi-

fragmentasi politik global yang tidak akomadatif terhadap masing-masing 

pihak, baik Islam maupun Barat. Munculnya isu-isu terorisme yang 

dilekatkan pada fundamentalisme Islam menjadikan persoalan yang semakin 

rumit. Dalam kondisi demikain, dalam kubu Islam secara internal pun masih 

terdapat pro-kontra terhadap eksistensi dari terorisme itu sendiri. Bagi 

kalangan pro terhadap gerakan radikalisme, aksi terorisme ditujukan sebagai 

reaksi umat Islam atas kesewenangan Barat terhadap umat Islam yang ada di 

Irak, Palestina, Afghanistan, dan dunia Islam lainnya.  

Dalam perkembangan dan pertumbuhan gerakan-gerakan Islam ini, 

gerakan Islam transnasional seperti Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tharir 

(HT), Wahabi, dan salafi memiliki peran yang vital dalam perkembangan 

                                                             
34

 Ibid., Hlm.17 
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gerakan ini.
35

 Dari setiap organisasi internasional transnasional ini memiliki 

corak pemikiran dan ideologi yang berbeda-beda dan menjadi misi dari 

gerakannya. Seperti halnya dengan Al-Ikhwanul al-Muslimin yang didirikan 

1928 di Mesir Oleh Hassan Al-Banna memilki pengaruh yang besar 

terhadap berbagai gerakan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Islam di 

dunia. Secara umum gerakan dari Al-Ikhwanul Muslimin ini terbelah 

menjadi dua, yaitu Ikhwan Tarbiyah dan Ikhwan Jihad. Dalam konteks 

inilah PKS mengambil posisi sebagi Ikhwan Tarbiyah dalam melakukan 

gerakannya sebagai bagian dari revivalisme Islam di Indonesia. 

Wajah dari gerakan Islam tarnsnasional adalah bersifat 

transansional dan menyebar di berbagai Negara di dunia. Ideologi yang 

dibawa oleh gerakan ini tidak lagi bertumpu pada konsep nation-state 

melainkan konsep ummah. Sedangkan cara pandangnya didominasi oleh 

corak pemikiran skripturalistik, fundamentalistik dan tidak jarang menganut 

radikalisme. Walaupun secara parsial banyak mengadopsi dan mengadaptasi 

instrumen dan gagasan modern.  

1.6.5. Pendekatan  Gerakan Sosial Baru (New Social Movement 

Approach ) 

Para ahli ilmu sosial (khususnya bidang Islam) berbeda pendapat 

dalam mendefinisikan gerakan sosial. Ihsan Ali-Fauzi mengutip Michael 

Usam, misalnya mendefiniskan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif 

yang terorganisir dengan tujuan untuk melakukan perubahan sosial (social 

change).Sedangkan David Meyer dan Sidney Tarrow dalam Movement 
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 Abdurrahman Wahid (Ed), Ilusi Negara Islam: Ekpansi Gerakan Islam Transnasional di 
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Society (1998) mengajukan definisi yang komprehensif dan inklusif tentang 

gerakan sosial. Dalam pandangannya, gerakan sosial adalah “tantangan-

tantangan bersama atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interakasi 

yang berkelanjutan dengan kelompok elit, saingan atau musuh, dan 

pemegang otoritas.
36

 

Dengan mengunakan difinisi gerakan sosial David Meyer dan 

Sidney Tarrow, penelitian ini memberikan dua penekanan terhadap gerakan 

sosial. Pertama, gerakan sosial melibatkan “tantangan kolektif”, yakni 

upaya-upaya terorganisir untuk melakukan perubahan di dalam lembaga-

lembaga. Dengan demikian gerakan sosial berupaya untuk mempengaruhi 

kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat terdistribusi sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Kedua, gerakan sosial memiliki corak politis yang 

inheren. Tujuan-tujuan politis hanya mungkin dicapai lewat interaksi-

interkasi yang terus-menerus, berkelanjutan, dengan aktor-aktor politik 

diluar gerakan. Artinya gerakan sosial memanfaatkan peran aktor politik di 

luar gerakan untuk mencapai kepentingan-kepentingan politis.
37

  

Dari difinisi diatas, permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita 

membedakan gerakan sosial dengan kelompok kepentingan (interest group), 

dan partai politik. Terkait dengan ini, Ihsan Al-Fauzi memberikan 

penjelasan perbedaan gerkan sosial dengan kelompok kepentigan ataupun 

partai politik. Sejalan dengan kelompok kepentingan, gerakan sosial 

menjalankan dua fungsi politik yang utama. Pertama, agregasi kepentingan, 

                                                             
36

 Ihsan Al-Fauzi, Sintesis Saling Menguntungkan: Hilangnya “Orang Luar” dan “Orang 

Dalam” (Kata Pengantar) dalam Quintan Wiktorowicz (Ed), Aktivisme Islam: Pendekatan 

Teori Gerakan Sosial, (Jakarta: Balai Penelitian dan pengembangan Agama Jakarta, 2007), 

Hlm. 2 
37
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yaitu pembuatan suatu program kebijakan yang didasarkan atas serangkain 

kepentingan atau pandangan yang berbeda. Kedua, artikulasi kepentingan, 

yaitu mengartikulasikan dan mengekspresikan berbagai kebijakan yang 

dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan-keputusan 

pemerintah. Dalam hal ini kelompok kepentingan dan gerakan sosial 

melakukan metode yang sama, yakni lobi, media publikasi, riset dan 

negoisasi dengan birokrat dan politisi.
38

  

Dibandingkan dengan kelompok kepentingan, gerakan sosial 

mengumpulkan beragam organisasi perkumpulan yang berbeda untuk 

bersama-sama memperjuangkan kepentingan dalam ikatan yang longgar, 

tidak terikat oleh beragam komitmen dan persetujuan, dan gerakan sosial 

tidak terorganisasikan kedalam suatu struktur birokrasi yang tunggal. 

Selanjutnya, gerakan sosial, memiliki kepentingan politik yang cakupannya 

lebih luas dari perkumpulan-perkumpulan sukarela. Gerakan sosial 

mewakili kepentingan dengan spektrum yang lebih luas mislanya isu-isu 

lingkungan dan gerakan buruh. Inilah yang membedakan gerakan sosial 

dengan kelompok kepentingan.  

Terkait dengan partai politik, gerakan sosial dan kelompok 

kepentingan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, gerakan 

sosial dan kelompok kepentingan berupaya untuk mempengaruhi kebijakan 

pemerintah, sementara partai politik memiliki tujuan untuk berkuasa 

menjadi pemerintah. Kedua, partai politik bersifat politis dan terjun kedalam 

pertarungan politik yang riil, sementara gerakan sosial tidak terlibat dalam 
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pertarungan politik. Ketiga, jika kelompok kepentingan dan gerakan sosial 

hanya sedikit berkepentingan pada wilayah kebijakan publik, sementara 

partai politik mengkapling semua sektor publik sebagai bagian dari 

kepentingan.
39

  

Dalam kaitannya dengan Aktivisme Islam, gerakan sosial dapat 

dilihat dalam tiga faktor: (1) political opportunities (kesempatan politik), 

Mobilising structures (struktur mobilisasi) atau resource mobilisation 

(Mobilisasi Sumber Daya), dan (3) framing processes (proses 

pembingkaian).
40

 Dari tiga faktor ini, untuk membingkai PKS kedalam 

gerakan sosial dapat dilakukan dengan, pertama, asal-usul gerakan sosial 

dan faktor-faktor serta proses membentuk atau menjelaskan kemunculan 

gerakan tersebut. Pada fase ini peneliti akan melihat secara historis PKS 

untuk membingkainya sebagai gerakan sosial. Kedua, melakukan desiminasi 

dan pembentukan atau pengoranisasian gerakan dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan dan kepentingan. Perhatikan model pendekatan interaksi 

gerakan sosial dalam gambar dibawah ini
41

. 
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  Perbedaan ini tentu saja tidak dapat digeneralisasi kepada semua partai politik, kerena 

ada juga partai politik yang dibentuk dari gerakan sosial seperti Green Party (Partai Hiaju) 

yang bearsal dari Gerakan Hijau (Green Movement) dibeberapa negara Eropa. Namun 

dalam kasus Indonesia, definisi dan perbedaan diatas masih relevan untuk menjelaskan 

perbedaan gerakan sosial dan partai politik.  
40

 Burhanuddin, Muhatadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, (Jakarta: KPG, 2012), Hlm. 20 
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 David A. Snow, E. Burke Richford, Jr. , Steven K. Worden & Robert D. Benford, 

Framing Alignment Prosesses, Micro Mobilisation, and Movement Prtisipation, dalam 

McAdam & Snow (Ed), Social Movement, 1997, 235, dalam Burhanuddin Muhtadi, Ibid, 
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Dari gambar diatas, berdasarkan perspektif integrasi gerakan sosial, 

peneliti menunjukan bahwa: (1) PKS muncul atas akumulasi situasi dan 

kegaduhan sosial dalam masyarakat yang kemudian mendorong gerakan 

untuk membuka terjadinya kesempatan politik (political opportunities), (2) 

PKS dapat mengambil kesempatan struktur kesempatan politik dan sosial 

melalui mobilisasi sumber daya, dan (3) PKS secara terus-menerus 

memberikan respon atas semakin terbukanya kesempatan politik dan 

peningkatan kapasitas organisasi dan kader dengan menggunakan nilai-

naiali, ideologi, dan gagasan-gagasan politik kepada wilayah yang lebih 

pragmatis. Mengartikulasikan PKS kedalam gerakan sosial, maka penting 

untuk melihat, pertma, PKS dalam melakukan gerakannya tidak hanya 

mengartikulasikan kepentingan politik melalui keterlibatan elektoral, 

melainkan PKS terlibat dalam ungkapan ketidakpuasan terhadap kebijakan 

pemerintah dan kepentingan melalui serangkaian aksi kolektif (action 

framing), yang diikuti oleh simpatisan dan pendukung partai dalam jumlah 

yang besar. Aksi kolektif PKS bisa dilihat dari ragam demonstrasi yang 

Struktur 

Kesempatan 

Politik 

Teori 

Mobilisasi 

Sumber 

Daya 

Framing 
Aksi Kolektif 

Gambar 1: Model Pembingkaian Teori 

Gerakan Sosial dalam analisis PKS 



26 
 

dilakukan sebagi bentuk solidaritas terhadap Palestina maupun aksi-aski 

yang anti-Amerika.  

Kedua, PKS adalah partai politik yang lahir dari gerakan sosial 

Tarbiyah. Pada level ini PKS melakukan mobilisasi sumber daya untuk 

memperkuat jaringan dan gerakan politiknya. Dengan memanfaatkan basis 

gerakan Tarbiyah, PKS berupaya mendulang sebanyak-banyaknya suara 

melalui usroh dan halaqoh. Dalam hal ini, sembari melakukan gerakan 

politik, PKS secara terus menerus melakukan penguatan ideologi Islamis 

sebagai identitas kader. Gerakan PKS tidak hanya melakukan upaya 

elektoral melainkan penerapan pemikiran revivalisme Islam (Islamic 

Revivalism) sebagaimana yang diambil dari gerakan Al-Ikhwanul al-

Muslimin di Timur Tengah.  

Berdasarkan Teori Gerakan Sosial dengan tiga framing diatas, 

peneliti menujukan bagimana gerakan revivalisme Islam PKS dapat 

dimobilisasi dan diberdayagunakan melalui struktur-struktur pembingkain 

teori gerakan sosial. Melalui dimensi hubungan PKS dengan Ikhwanul 

Muslimin dan internasional ini kita dapat melihat PKS dari pendekatan 

Teori Struktur Kesempatan Politik (Political Opportunity Strcture). Para 

sarjana gerakan sosial banyak melakukan kajian tentang struktur 

kesempatan politik (SPO). Misalnya Sidney Tarrow menekankan kajian 

struktur kesempatan politik pada keterbukaan sistem plitik.
42

 Tarrow 

menjelaskan sistem politik yang tertutup akan menghambat mobilisasi dan 
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 Lihat Sidney Tarrow, Power in Movement: Collective Action and Mass Politics in the 

Modern State, (Cambridge University Press: Cambridge, 1994) Hlm. 85  dalam 

Burhanuddin, Muhatadi, 2012, Dilema PKS: Suara dan Syariah, Jakarta, KPG 

(Kepustakaan Populer Gramedia), hal.92 
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meredupkan kesempatan politik. Dalam kasus Indonesia, ini terjadi pada 

Orde Baru yang mereduksi dan melarang gerakan Islam politik untuk 

mengambil kesempatan politik (politic opportunity). Sementara itu lanjut 

Tarrow, sistem politik yang terlalu terbuka dengan keterbukaan masyarakat 

yang bebas dan ruang publik yang relatif terbuka, mobilisasi massa akan 

tidak berdampak apa-apa terhadap upaya perebutan kesempatan politik.
43

 

Dilain pihak Mc Adam memberikan definisi yang lebih rigid terhadap 

struktur kesempatan politik dengan membuat empat dimensi struktur 

kesempatan politik: (1) relativitas keterbukaan dan ketertutupan sistem 

politik, (2) stabilitas atau intabilitas jejaring persekutuan elit, (3) ada atau 

tidaknya aliansi-aliansi elit, dan (4) kapasitas atau kemampuan negara untuk 

melakukan represi.
44

 

Dalam proses demokratisasi yang sedang berkembang, PKS 

mengambil kesempatan politik melalaui sistem yang tidak terlalu tertutup 

dan juga tidak terlalu terbuka. Adalah Eisinger membuat rumusan tentang 

model mobilisasi massa yang berada di negara dalam sistem demokrasi 

yang sedang berkebang. Perhatikan pada gambar model mobilisasi massa 

menurut Eisinger dibawah ini: 
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Model Mobilisasi Eisinger:
45

 

 

  

  

 

 

Melalui penjelasan Eisinger dengan gambar diatas, dapat dilihat 

kemunculan PKS sangat menguntungkan bagi mobilisasi massa pada awal 

reformasi. Eisinger menjelaskan bahwa aksi kolektif dan mobilisasi massa 

akan teredam sejak menit pertama jika terjadi pada sistim politik yang 

tertutup dan represif. Kekuatan dan kekuasaan negara akan menggunakan 

segenap cara unuk mematikan potensi-potensi protes-even dalam mobilisasi 

massa dan aksi kolektif. Represifitas negara bisa dilakukan melalui modes 

operandi yang paling lembut sampai dengan penggunaan kekerasan dan 

teror terhadap aksi kolektif massa. Tindakan ini akan memutuskan interaksi-

yang merupakan unsur penting dalam mobilisasi massa dan penggunaan 

struktur kesempatan politik. Sedangkan dalam negara yang terlalu 

demokratis dan terbuka, aksi protes-even menjadi sesuatu yang tidak 
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berguna, karena struktur konfigurasi politik telah membuka akses yang 

sangat luas bagi setiap individu untuk berinteraksi keruang publik.
46

 

Glen E Robinson dalam buku Aktivisme Islam (2007) 

menyebutkan, Teori Gerakan Sosial (TGS) telah muncul sebagai pendekatan 

jalan tengah antara dua aliran dalam ilmu sosial yaitu aliran Strukturalis dan 

aliran Pilihan Rasional dalam menganalisis episode dari tindakan-tindakan 

kolektif perlawanan (contentious colletive action).
47

 Secara umum lanjut 

Glen, tiga pendekatan analitis ini (TGS, Strukturalisme, dan Pilihan 

Rasional) menekankan satuan analisis yang berbeda. Teori struktural 

cenderung memiliki satuan analisis yang besar, secara umum terfokus pada 

sistem negara atau internasional untuk menjelaskan episode-episode besar 

dari tindakan kolektif. Teori pilihan rasional (pilihan publik) berada pada 

ujung yang berbeda dalam spektrum satuan analisis. Secara umum yang 

diakui sebagai satuan analisis dalam teori pilihan rasional adalah individu-

individu. Bagi pendukung teori ini, sebagaimana yang dikatakan Glen, 

negara, sistem tidak membuat pilihan, hanya individulah yang memilih. 

Sebaliknya, berbeda dengan kedua analisis diatas, Teori Gerakan 

Sosial (TGS) terfokus pada kelompok sebagai satuan analisis yang tepat 

dalam menjelaskan tindakan kolektif. Meskipun tidak menafikan individu 

juga membuat pliahan strategis. Namun para pendukung Teori Gerakan 

Sosial mengakui bahwa setiap pilihan tidak dibuat pada ruang hampa dan 
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Burhanuddin, Muhatadi, 2012, Dilema PKS: Suara dan Syariah, Jakarta, KPG 

(Kepustakaan Populer Gramedia), hal.94 
47

 lihat Glen E Robinson, Hamas Sebagai Gerakan Sosial dalam Quintan Wiktorowicz 

(Ed), Aktivisme Islam, Ibid., Hlm. 154 



30 
 

terpisah dari konteks, hubungan dan jaringan yang berubah dalam hidup 

seseorang.  

Dengan menggunakan Teori Gerakan Sosial Baru (TGSB) sebagai 

satuan analisis terhadap gerakan politik PKS kita bisa memahami secara 

kontekstual apa yang menjadi arah dan tujuan dalam setiap gerakan politik 

PKS. Sebagaimana yang dilakukan Glen E Robinson yang menulis tentang 

Gerakan Hamas di Palestina sebagai gerakan sosial, ia mendeskripsikan 

Hamas kedalam beberapa poin: Struktur Kesempatan Politik, Struktur 

Mobilisasi, Bingkai Budaya, maka PKS dalam hal ini dapat di kategorikan 

sebagi Organisasi Gerakan Sosial (OGS) yang tepat dikaji dengan 

pendekatan Teori Gerakan Sosial.  

 

1.7. Metodelogi Penelitian 

1.7.1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara cermat 

karakteristik dari obyek penelitian dan fenomena yang di teliti. Seperti yang 

dijelaskan Ulber Silalahi penelitian deskrisptif juga fokus pada pertanyaan 

dasar “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan data-

data yang jelas, teliti, dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak penting 

seperti dalam penelitian ekspolarasi.
48
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1.7.2. Tipe Penelitian 

Tipe dari penelitian ini adalah deduktif. Dalam metode penelitian 

deduktif, setelah memaparkan permasalahan dan membuat pertanyaan 

penelitian (rumusan masalah), peneliti menentukan perangkat konsep dan 

teori yang digunakan sebagai kerangka analisis permasalahan. Langkah 

berikutnya adalah menentukan hipotesis dari penelitian. Setelah ini peneliti 

menyusun operasionalisasi perangkat teori yang telah dijabarkan untuk 

dijadikan sebagi alat untuk mengkaji hipotesis tersebut berdasarkan fakta-

fakta dan data-data faktual yang ditemukan.
49

 

1.7.3. Level Analisa 

Penelitian ini pada dasarnya hendak menelisik gerakan revivalisme 

Islam Timur Tengah dan kaitannya dengan ideologi dan gerakan sosial 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Untuk mempermudah analisis, peneliti 

menyederhanakan peneltian ini kedalam dua varaiabel. Variabel dependen 

atau unit analisa dalam penelitian ini adalah Gerakan Revivalisme Islam 

Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan variabel independen atau unit 

eksplanasinya adalah Gerakan Revivalisme Islam Al-Ikhwanul al-Muslimin 

(IM). Dengan demikian menurut Muhtar Mas’oed, jika unit eksplanasinya 

lebih tinggi daripada unit analisanya, berarti memakai model pendekatan 

analisa induksionis.
50

 

 

                                                             
49

 Allen Rubin & Earl Babie, 2001, Research Methods for Soscial work, Belmort: 
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1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan sebuah studi pustaka. Data-data 

didapatkan dari sumber-sumber sekunder, yaitu data-data yang telah diolah 

oleh orang lain dalam bentuk dokumen baik dokumen tertulis maupun 

verbal serta publikasi. Data dari jenis ini diantaranya adalah buku, Surat 

kabar, majalah, jurnal, artikel, internet, maupun dokumen-dokumen resmi 

Partai Keadilan Sejahtera. Data-data tersebut dikumpulkan, kemudian 

dikategorisasikan untuk ditempatkan sesuai dengan sistematika penulisan. 

1.7.5. Teknik Analisa Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

yaitu informasi-informasi tentang fenomena yang disimbolkan bukan 

dengan angka melainkan dengan angka yang berorientasi pada makna dan 

hubungan antara variabel yang membentuk variabel tersebut.
51

  

1.7.6. Batasan Waktu Penelitian 

Penelitian ini besifat deskriptif, mulai dari sejak PKS didirikan 

1998 sampai dengan saat ini. Hal ini mengingat umur PKS yang tidak begitu 

lama dibandingkan dengan partai politik yang lainnya. Oleh karna itu, untuk 

mendalami informasi tentang Partai ini tidak terlalu sulit memulainya dari 

sejak didirikan dengan perspektif historis. 

1.7.7. Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan pengaruh 

gerakan revivalisme Islam Al-Ikhwanul al-Muslimin terhadap gerakan 

revivalisme Islam Partai Keadilan Sejahtera. Untuk mempermudah 
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penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibagsi atas dua masalah 

utama: (1) bagaimana gerakan revivalisme Al-Ikhwanul al-Muslimin 

mempengaruhi gerakan dan ideologi revivalisme Islam di Indonesia, (2) 

bagimana bentuk gerakan revivalisme PKS melakukan gerakan untuk 

memperluas, mensosialisasikan, dan melakukan mobilisasi massa untuk 

menyuarakan revivalisme Islam di Indonesia. 

 

1.8. Hipotesa 

Berangkat dari pemikiran konsep, teori dan metodelogi diatas 

peneliti berasumsi bahwa dalam gairah ideoloi dari Partai Keadilan 

Seajahtera (PKS) merupakan representasi dari gerakan Islam revivalisme 

Timur Tengah yakni Al-Ikhwanul Al-Muslimin. Gerakan-gerakan sosial 

yang dilakukan oleh PKS sendiri juga merupakan cermin dari gerakan sosial 

dalam masyarakat Islam Indonesia yang memberikan wajah baru dalam 

politik nasional sejak kedatangannya pasca reformasi. Secara keseluruhan, 

aktivisme dari gerakan politik yang dilakukan PKS mencerminkan 

kebangkitan gerakan revivalisme Islam (Islamic Revivalism) di Indonesia. 

 

1.9.Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab. Masing-masing 

bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang dapat menjelaskan secara rinci 

terhadap persoalan yang diangkat. Sub-bab adalah sesuai dengan kerangka 

pemikiran dan kebutuhan analisa. Perinciannya adalah sebagai berikut: 
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Bab Pertama, adalah pendahuluan yang menguraikan persoalan   

yang menjadi inspirasi dan gagasan utama dalam melakukan penelitian ini. 

Selanjutnya, akan dideskripsikan berbagai fenomena yang terjadi sesuai 

dengan kebutuhan dan kemudian diikuti dengan penyusunan perumusan 

masalah sebagai kebutuhan penelitian. Tahap berikutnya adalah 

pembentukan kerangka pemikiran yang menjadi alur pemaparan masalah. 

Kerangka pemikiran terdiri dari dua uraian, yaitu riset-riset mengenai tema 

serupa yang pernah dilakukan, dan teori serta definisi operasionalnya yang 

akan menjadi kerangka analisa riset ini. Berikutnya adalah penjabaran 

tentang metode penelitian yang didalamnya mencakup tingkat analisa, tipe 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan ruang lingkup 

penelitian, kemudian diikuti dengan pembuatan hipotesa/argumentasi utama 

dari penelitian. Bagian terakhir dari penelitian ini adalah penyusunan 

sistematika penulisan. Dengan demikian, jenis dan strategi penelitian akan 

menjadi jelas dan mudah untuk dipahami. 

Bab kedua, akan diuraikan tentang fenomena gerakan revivalisme 

Al-Ikhwanul al-Muslimin.Pada pembahasan ini akan dijelaskan sejarah 

munculnya gerakan revivalisme IM dan kemudain dihubungan dengan aksi 

pertentangannya terhadap dominasi politik Barat yang kemudian memberi 

semangat Akitivisme Islam. Berikutnya, secara teoritik akan dijelaskan 

berbagai pertentangan ini, termasuk sebab-sebab munculnya gerakan 

revivalisme, bagaimana motivasi gerakan dan apa tujuannya. Akhir dari bab 

ini akan membahas penyebaran ideologi dan bentuk gerakan revivalism 

Islam.  
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Bab ketiga, pada bab ini merupakan tahap analisa dari peneltian. 

Akan dibahas bagaimana gerakan yang dilakukan oleh PKS dapat 

merepresentasi dari gerakan revivalis di Indonesia. Apa saja yang menjadi 

agenda-agenda PKS dalam mewujudkan cita-cita revivalis. Baik itu agenda 

politik,politik luar negeri, agenda ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, 

keagamaan dan lingkungan hidup. 

Bab keempat, bab ini berisi tentang isi akhir dari penelitian yaitu 

kesimpulan dan analisis dua bab sebelumnya. Selanjutnya dalam bab ini 

akan diuraikan secara padat dan ringkas jawaban atas perumusan masalah. 

Dan akhirnya diberikan kesimpulan dan saran terhadap fenomena gerakan 

revivalisme di Indonesia. 

 Tabel 2. Sistematika Penulisan 

Bab Judul Pembahasan 

I Pendahuluan  1.1.  Latar Belakang Masalah 

1.2.  Rumusan Masalah 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.5.  Penelitian Terdahulu 

1.6.  Landasan Konsep dan Teori 

1.6.1. Revivalisme Islam 

1.6.2. Islamisme 

1.6.3. Fundamentalisme  

1.6.4. Gerakan Transnasional 

1.6.5. Gerakan Sosial Baru 

1.7.  Metode Penelitian 

1.7.1. Jenis Penelitian 

1.7.2. Level Analisa 

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data 

1.7.4. Teknik Analisa Data 

1.7.5. Batasan Waktu Penelitian 

1.7.6. Batasan Masalah Penelitian 

1.8.  Hipotesa 

II Al-Ikhwanul Al-Muslimin 

Sebagai Gerakan Revivalisme 

Islam Transnasional 

2.1.  Al-Ikhwanul al-Muslimin: 

Revivalisme Islam dan Kemelut 

Politik Mesir 

2.2.  Metode, Strategi, dan Bentuk 

Gerakan Al-Ikhwanul Al-  Muslimin 

2.3. Al-Ikhwanul Al-Muslimin Sebagai 

Organisasi Gearakan Sosial di Mesir 
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2.4.  Al-Ikhwanul Al-Muslimin Sebagai 

Gerakan Revivalisme Islam 

Transnasional 

III Pengaruh Gerakan Revivalisme 

Islam Al-Ikhwanul al-Muslin 

dalam Gerakan Revivalisme 

Islam Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Islam di Indonesia 

3.1.  Geneologi Gerakan Revivalisme 

Islam Indonesia 

3.2. Kelahiran PKS: Bangkitnya 

Revivalisme Islam Indonesia dan 

Formalisme Islam Politik 

1. Gerakan Tarbiyah 

2. Pelembagaan Gerakan Mahasiswa 

3. Pelembagaan Gerakan politik; 

Geneologi PK/PKS 

3.3. Pengaruh Dunia Internasional (Al-

Ikhwanul al-Muslin) dan Isu-Isu 

Global dalam Tubuh PKS 

1.  Dari kampus Menuju Panggung 

Politik: Analisis Kekuatan 

Revivalisme PKS Bermula dari 

Gerakan Tarbiyah: Jejaring 

Formal dan Informal PKS 

2. Jejaring dan Pengembangan 

Organisasi PKS 

3. Pola Rekrutmen dan Sistem 

Kaderisasi PKS 

 

3.5. Agenda Revivalisme Islam PKS: 

Dilema Antara Ideologi dan Suara 

Elektoral PKS  

IV Penutup 4.1.  Kesimpulan, dan 

4.2.  Saran 

 

1.10. Alur Penelitian 

Secara umum alur penelitian ini tersusun sebagai berikut: 

a. Permasalahan 

Permasalahan dalam penenelitian ini adalah menjelaskan 

revivalisme Islam Indonesia yang ada dalam tubuh PKS serta pengaruhnya 

dari gerakan revivalisme Islam Al-Ikhwanul al-Muslimin. Secara umum 

terangkum dalam rumusan masalah “Bagaimana Pengaruh Gerakan 

Revivalisme Islam Al-Ikhwanul al-Muslimin terhadap Gerakan Revivalisme 

Islam Partai Keadiln Sejahtera (PKS) di Indonesia”.  
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b. Konsep dan Teori  

Landasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Revivalisme Islam, Islamisme, Fundamentalisme, dan Gerakan 

Transnasionl. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis kasus 

adalah Teori Gerakan Sosial (TGS). 

c. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dimana 

data-data penelitian diambil dari sumber skunder berupa buku, jurnal, 

majalah, artikel, internet dan media lainnya yang berorientasi pada pada 

reperensi skunder.  

d. Focus 

Menerangkan apa yang diteliti yakni gerakan revivalisme Islam Al-

Ikhwanul al-Muslimin sebagai gerakan revivalis transnasional yang 

memiliki pengaruh Aktivisme Islam diberbagai belahan dunia, termasuk 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia. 

e. Locus 

Penelitian ini menempatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

sebagai locus utama. Penerapan ini berfungsi untuk mendeteksi gerakan 

politik, agenda, dan bentuk gerakan PKS sebagai representasi gerakan 

Revivalisme Islam di Indonesia. 
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   Tabel 3. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan: 

“Bagaimana Pengaruh Gerakan 

Revivalisme Islam Al-

Ikhwanul al-Muslimin terhadap 

Gerakan Revivalisme  Islam 

Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) di Indonesia. 

 

Konsep dan Teori: 

Revivalisme Islam 

Islamisme 

Fundamentalisme 

Gerakan Transnasional 

Teori Gerakan Sosial 

Metode Penelitian: 

Studi Pustaka 

Fokus:  

Gerakan Revivalisme Islam 

Al-Ikhwanul al-Muslimin 

 

 

Locus: 

Gerakan Revivalisme Islam 

Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) di Indonesia 


