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ABSTRAK 
 

 Beranjak dari fenomena kenaikan suara elektoral PKS pada Pileg 2019 di 

Kota Malang, penulis menemukan adanya pengaruh politik ekonomi dari jemaah 

Tarbiyah pada masyarakat urban sebagai pendongkrak elektabilitas PKS. Potret 

filantropis menjadi sudut pandang utama dalam menggali faktor perubahan sosial 

yang terjadi khususnya di Kota Malang. Untuk itu, penulis mengambil subjek 

penelitian dalam lembaga filantropi Islam Yayasan Ash-Shohwah (YASA) Kota 

Malang sebagai lembaga yang didominasi oleh simpatisan Tarbiyah. 

 Faktor-faktor yang mendukung berjalannya politik ekonomi Jemaah 

Tarbiyah terbagi menjadi strategi, peran dan partisipasi Yayasan Ash-Shohwah 

(YASA) Kota Malang. Melalui strategi paradigma dakwah, jemaah Tarbiyah 

menggunakan otoritas Ustaz Abu Haidar lewat Majelis Duha Malang yakni 

mendirikan stigma Salat menjadi tolak ukur kesuksesan kehidupan yang telah 

berhasil meraup belasan ribu Jemaah, khususnya training salat 123. Kemudian, 

peran Yayasan Ash-Shohwah (YASA) Kota Malang adalah mengedukasi 

masyarakat urban bahwa zakat menjadi lifestyle untuk mengambil ‗politik amal‘ 

mereka. Selain itu, Yayasan Ash-Shohwah (YASA) Kota Malang menjadi 

perantara hubungan ‗massa-elite‘ atau ‗mustahik-kader‘ yang pada porsinya 

mendapatkan implikasi kepercayaan dan pertambahan elektoral. Selanjutnya, 

partisipasi masyarakat urban khususnya para donatur terlihat dengan prinsip 

menyalurkan harta sebanyak-banyaknya yang menjadi motif solidaritas lewat 

kajian keagamaan di masjid-masjid perkotaan. Melalui pola yang sama, filantropi 

di Kota Malang menarik partisipasi masyarakat urban dengan kampanye 

keagamaan dengan menghadirkan orang-orang berpengaruh seperti Astri Ivo 

sebagai represntasi dari Ustazah hijrah, Indadari dan Baraa Masoud yang 

mewakili Palestina. Akhirnya, ketiga faktor tersebut dapat menarik partisipasi 

Jemaah dalam politik ekonomi.    

 Hasil penelitian menunjukkan, politik ekonomi Jemaah Tarbiyah telah 

menginisiasi pencapaian kenaikan elektoral lewat jalur filantropis berupa 

dukungan dan dana kempanye secara tidak langsung. Dengan adanya 

kecenderungan politik Yayasan Ash-Shohwah (YASA) Kota Malang memberikan 

penawaran studi filantropis yang saat ini telah bergeser, dimana pada umumnya 

sebuah filantropi hanya menjadi wadah berkumpulnya dana kemanusiaan dan 

kedermawanan, kemudian berubah orientasi menjadi dana kampanye dengan 

melewati beberapa tahap. 

Kata Kunci: Politik ekonomi, Filantropi, Elektoral, Kampanye     

 

 
 

 



 

vii 
 

ABSTRACT 

Moving on from the phenomenon of the increase in PKS electoral votes in 

the 2019 Legislative Election in Malang City, the authors found the economics 

politics influence of the Tarbiyah congregation in urban communities as a booster 

for PKS electability. The philanthropic portrait becomes the main point of view in 

exploring the factors of social change that occur, especially in the city of Malang. 

For this reason, the authors took the subject of research in the Islamic 

philanthropic institution Yayasan Ash-Shohwah (YASA) Malang City as an 

institution dominated by Tarbiyah sympathizers. 

The factors that support the running of Jemaah Tarbiyah's economics 

politics are divided into strategies, roles and participation of the Yayasan Ash-

Shohwah (YASA) Malang City. Through the da'wah paradigm strategy, the 

Tarbiyah congregation uses the authority of Ustaz Abu Haidar through the Majelis 

Duha Malang, namely establishing the stigma of prayer as a benchmark for 

success in life which has succeeded in reaping tens of thousands of congregations, 

especially Training Salat 123. Then, the role of the Yayasan Ash-Shohwah 

(YASA) Malang City is to educate the urban community that zakat is a lifestyle to 

take their 'charity politics'. In addition, the Ash-Shohwah Foundation (YASA) of 

Malang City acts as an intermediary for 'mass-elite' or 'mustahik-kader' relations 

which in part have implications for trust and electoral gains. Furthermore, the 

participation of the urban community, especially the donors, is seen with the 

principle of distributing as much wealth as possible which is the motive for 

solidarity through religious studies in urban mosques. Through the same pattern, 

philanthropy in Malang City attracted the participation of urban communities with 

religious campaigns by presenting influential people such as Astri Ivo as 

representatives of Ustazah Hijrah, Indadari and Baraa Masoud who represented 

Palestine. Finally, these three factors can attract Jemaah's participation in 

economic politics. The results show that the economics politics of Jemaah 

Tarbiyah has initiated the achievement of electoral promotion through 

philanthropic channels in the form of indirect support and campaign funds. With 

the political tendency of Yayasan Ash-Shohwah (YASA) Malang City to offer 

philanthropic studies which has now shifted, where in general a philanthropy is 

only a place for gathering humanitarian and philanthropic funds, then changing 

orientation to campaign funds by going through several stages. 

Keywords: Economics politics, Philanthropy, Electoral, Campaign 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tesis ini mengkaji bagaimana perkembangan fenomena filantropi saat ini 

telah berubah orientasi menjadi kepentingan politik dimana sebelumnya hanya 

berupa tindakan sosial berupa kedermawanan dan kemanusiaan. Hal ini menjadi 

penting karena melihat pada data yang ditemukan penulis di Kota Malang suara 

PKS pada pileg terakhir tahun 2019 telah mengalami peningkatan hingga 100% 

dimana sebelumnya mengalami penurunan. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menggali lebih dalam mengapa suara PKS di Kota Malang mengalami 

perubahan yang signifikan atau menang, padahal pada periode sebelumnya telah 

kalah telak
1
.  

Ketertarikan penulis terletak pada pergerakan politik PKS yang berbeda 

dari pembahasan selama ini yang hanya berkutat pada aspek politik, aspek 

dakwah dan aspek lainnya, disini penulis menemukan kegiatan politik tersebut 

bersumber pada aspek filantropis. Maka dari itu, penulis memfokuskan obyek 

penelitian pada Yayasan Ash-Shohwah Kota Malang sebagai filantropi berbasis 

faith based organization (organisasi berbasis keagamaan) yang didominasi dengan 

simpatisan Tarbiyah. Disebut (FBO‘s) karena kegiatan dalam YASA diisi dengan 

program keIslaman seperti Majelis Duha Malang, Dakwah Lapas dan Berfaedah 

                                                           
1
 Lihat di ―Data Pemilu‖ dalam https://kpud-malangkota.go.id/dokumen, diakses 10 

Desember 2019. 

https://kpud-malangkota.go.id/dokumen
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(Muda Bergairah).
2
 Jadi, disini penulis ingin melihat spektrum kecil dengan studi 

kasus di Kota Malang untuk memotret bagaimana politik ekonomi dari Jemaah 

Tarbiyah melalui lembaga Yayasan Ash-Shohwah.   

Sedangkan Tarbiyah itu sendiri merupakan gerakan sosial keagamaan di 

Indonesia
3
 dengan fokus pembinaan terhadap individu, keluarga hingga 

masyarakat. Strukturnya yang cenderung kolektif, dikenal sebagai Jemaah 

Tarbiyah. Jadi singkatnya, Tarbiyah merupakan pemahaman atau ideologinya, 

sedangkan Jemaah Tarbiyah merupakan sebuah gerakan keagamaannya.
4
 Sebagai 

manifestasinya, kendaraan partai Islamis dengan adopsi ideologi Tarbiyah disebut 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
5
 Sikap yang dideklarasikan Tarbiyah mengenai 

keterbukaan dan konsisten sampai saat ini menjadi pegangan dalam menjalankan 

dakwahnya serta memobilisasi minat masyarakat terhadap eksistensinya. 

Penghimpunan sumber daya gerakan ini mengambil langkah kolektif formal dan 

informal. Perannya terhadap aksi kolektif disebut sebagai ―kader-kader‖ yang 

dalam aksinya terhitung masif.
6
  

Perubahan sosial yang terjadi di Kota Malang menjadi penting setelah 

penulis menemukan bahwa PKS mengalami peningkatan suara yang signifikan 

pada pileg terakhir pada tahun 2014-2019, semula berada dalam ambang 25.000 

                                                           
2
 Andi Tricahyono, Direktur YASA Kota Malang, wawancara pribadi, Malang, 30 

September 2020 
3
 Yon Machmudi, ―Indonesian and Egyptian Brothers,‖ dalam Islamising Indonesia: The 

Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS) (Canberra: ANU Press, 2008), 

164. 
4
 ―Jemaah Tarbiyah,‖ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses 10 Juli 

2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jemaah_Tarbiyah&oldid=14410073. 
5
 Anies Rasyid Baswedan, ―Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory‖, 

Asian Survey, Vol. 44 No. 5 (Oktober): 669-690. 
6
 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS  ; Dari Masjid Kampus ke Gedung 

Parlemen (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2008), 132. 
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suara pada tahun 2014 dan menjadi 50.000 suara pada tahun 2019 dengan klaim 

suara terdiri dari simpatisan non-organisational dan non-muslim khusunya dari 

masyarakat urban.
7
 

Dari data statistik pemilihan legislatif di Kota Malang menunjukkan pada 

tahun 2009 PKS telah memiliki suara stabil dengan jumlah 25.646 suara, 

kemudian mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2014-2019 

dengan jumlah dari 26.082 suara pada tahun 2014 menjadi 50.037 suara pada 

tahun 2019 dengan prosentase 100%.
8
 Hal tersebut menyiratkan bahwa PKS 

melakukan upaya yang cukup serius dalam mengembalikan kepercayaan 

masyarakat yang telah lama hilang karena beberapa sebab dan faktor internal 

maupun eksternal yang mempengaruhinya.  

Upaya serius ini berhubungan dengan kekalahan PKS dari PDIP yang 

sebelumnya telah bertahun-bertahun mendominasi di Kota Malang. Mengenai hal 

ini disebutkan oleh Syaiful bahwa masyarakat Kota Malang memilih PDIP 

berdasarkan pilihan pada umumnya, atau karena PDIP merupakan partai yang 

sudah dikenal nasionalisnya, selain itu literasi masyarakat tentang PDIP adalah 

partai yang dirintis oleh presiden pertama Soekarno, sehingga tanpa alasan yang 

kuat dengan mengikuti kebanyakan pemilih maka akhirnya dalam hal ini, PDIP 

terus menerus mendapatkan kursi paling banyak. Akhirnya, PKS mencoba 

                                                           
7
 Lihat di ―Data Pemilu‖ dalam https://kpud-malangkota.go.id/dokumen, diakses 10 

Desember 2019. 
8
 Lihat di   ―PKS | Sudah Kantongi 47 Ribu Suara, PKS Optimis Mendapat Kursi Dewan 

di Kota Malang,‖ dalam http://pks.id/content/sudah-kantongi-47-ribu-suara-pks-optimis-

mendapat-kursi-dewan-di-kota-malang, diakses 10 Desember 2019. 

https://kpud-malangkota.go.id/dokumen
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menciptakan strategi agar lebih dikenal masyarakat dengan berbagai program-

program serta dukungan dari berbagai pihak.
9
 

Sedangkan konflik internal yang terjadi seperti tuduhan kasus korupsi 

impor daging oleh Luthfi Hasan Ishaaq sebagai mantan Presiden PKS serta 

tuduhan perbedaan orientasi politik Anis Matta sebagai mantan Presiden PKS 

yang mendeklarasikan partai baru dan memutuskan hengkang dari PKS. Hal ini 

secara tidak langsung mengurangi banyak kepercayaan masyarakat akan 

kredibilitas PKS, bahkan disebut Akmar merupakan kegagalan dalam menajamen 

konflik partai yang tidak kunjung berakhir selama 14 tahun. Hal ini berimplikasi 

pada disfungsi Mahkamah Partai serta faksi partai.
10

                                                                                                     

Huntington merumuskan bahwa  perbedaan  pandangan  dalam satu aliran  

yang akan memicu konflik seperti antara Islam modernis dan tradisionalis, 

moderat dan konservatif yang dapat terhitung proporsinya memiliki ancaman 

kekokohan partai. Semakin tinggi konflik maka kedudukan partai politik semakin  

rendah dan tubuh partai menjadi melemah.
11

 Hal tersebut yang sewajarnya terjadi 

tentang menurunnya elektabilitas maupun suara PKS di Kota Malang. 

                                                           
9
 Moh. Syaiful Ali Fatah, Manager Pemenangan Pemilu Daerah TPPD 2019-2024 dan 

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Malang, wawancara pribadi, Malang, 17 Juli 2020. 
10

 Zaiyatul Akmar, ―Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016: Studi Kasus 

Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan DPP PKS‖, Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol. 10, No. 1 

(April 2019), 1-27. 
11

 Samuel Phillips Huntington, Tertib Politik Di Dalam Masyarakat Yang Sedang 

Berubah (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 6. 
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Tabel 1.1 Data Pemilu KPUD Kota Malang 

Namun, pada pileg terakhir pada tahun 2019, PKS mencapai kembali suara 

dengan prosentase hingga 100% karena kenaikan suara yang sebelumnya pada 

tahun 2014 dari 26.082 suara menjadi 50.037 suara pada tahun 2019. Terpilihnya 

Trio Agus Purwono, Asmualik dan Ahmad Fuad Rahman sebagai Anggota 

Legislatif Fraksi PKS DPRD Kota Malang Masa Jabatan 2019-2024
12

 adalah 

bukti kebangkitan Jemaah Tarbiyah dalam gerakan dakwah dan politiknya di Kota 

Malang. Hal ini menjadi pertanyaan besar penulis terhadap perubahan signifikan 

yang terjadi antara pileg 2014 dan pileg 2019. Kampanye politik yang dilakukan 

bersumber ke dua daerah sentral di Kota Malang, yakni Kelurahan 

Tunggulwulung dan Kelurahan Tasikmadu yang mempengaruhi korelasi 

penambahan suara.  

Pertambahan suara PKS di Kota Malang yang signifikan terjadi tentu 

disebabkan dengan beberapa alasan seperti benefit bagi masyarakat pemilih 

terhadap hadirnya Anggota Legislatif Fraksi PKS serta Peran PKS dalam penataan 

                                                           
12

 Lihat di ―Daftar Legislatif,‖ Pemerintah Kota Malang, dalam 

https://malangkota.go.id/pemerintahan/daftar-legislatif/ , diakses 4 Juli, 2020. 
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ekonomi di Kota Malang. Sebagai Ketua DD PKS Kota Malang, M. Chaerul 

Kamilin menyebutkan bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh dua faktor 

internal dan eksternal.  

Faktor internal diantaranya sebagai pilar kemenangan adalah program di 

struktur, kader dan caleg. Pada struktur, PKS melengkapi keberhasilan struktur 

atau orang-orang yang berada dalam struktur PKS dengan  menstimulusnya pada 

program-program yang berkelanjutan. Program-program kreatif seperti isu pajak 

SIM dan STNK gratis serta kegiatan rutin mingguan flashmob yang mampu 

mempengaruhi pikiran masyarakat. Pada kader, terdapat program 40 tetangga, 

artinya setiap kader wajib mengkampanyekan 40 keluarga terdekat yakni 

tetangga. Pada caleg, PKS memiliki caleg-caleg yang dengan ekspertisnya di 

bidang masing-masing untuk memenangkan suara berdasarkan segmentasi.
13

  

Terdapat 8 caleg dimana penerapannya, para caleg memiliki segmentasi 

dan karakteristik masing-masing dalam melakukan kampanye politik maupun 

keagamaannya. Diantaranya (1) Trio Agus Purwono dengan perolehan 2.850 

suara dalam segmen pemuda urban dan kampung abangan (2) Martina Slyviarini 

mendapatkan 1.200 suara dalam segmen perempuan dan keluarga (3) Ahmad 

Fuad Rahman meraih 2.350 suara dalam segmen perumahan dan pedagang kecil 

(4) Heru Pamungkas dengan 1.100 suara dalam segmen profesional pengusaha 

dan (5) Shofura Hanifah paling sedikit mendapatkan 300 suara dalam segmen 

pemuda milenial. Sedangkan partai sendiri mendapatkan 3.000 suara.  Dari hasil 

                                                           
13

 Lihat di ―Website Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang Suara Naik 100%, Ini 

Rahasia PKS Di Malang,‖ dalam http://www.pkskotamalang.or.id/lain-lain/suara-naik-100-ini-

rahasia-pks-di-malang.html , diakses 10 Desember, 2019. 

http://www.pkskotamalang.or.id/lain-lain/suara-naik-100-ini-rahasia-pks-di-malang.html
http://www.pkskotamalang.or.id/lain-lain/suara-naik-100-ini-rahasia-pks-di-malang.html
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pemilihan legislatif yang diikuti oleh 8 (delapan) caleg dari fraksi PKS, berhasil 

menempati 2 (dua) kursi, yakni Trio Agus Purwono dan Ahmad Fuad Rahman. 

Keduanya, menempati posisi Komisi A dan C. Selain itu, beberapa caleg berasal 

dari luar Lowokwaru.
14

 Sedangkan faktor eksternal, terdapat beberapa dukungan 

dari berbagai kalangan seperti koalisi seperti PAN, ormas Islam seperti FPI, 

Muhammadiyah dan Nahdliyin.   

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa argumen utama penulis 

adalah aspek filantropi merupakan upaya dari Jemaah Tarbiyah untuk 

mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, sehingga akan mempengaruhi 

kenaikan suara PKS pada pileg terakhir. Memilih filantropi merupakan sesuatu 

yang rasional untuk mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat agar mereka 

bersedia memilih PKS.  

Penulis tertarik mengambil sampel pada filantropi atau lembaga sosial 

masyarakat dan lembaga kemanusiaan seperti Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah 

(YASA) Kota Malang. Kelembagaan non-pemerintah yang dibangun dengan 

dominasi Jemaah Tarbiyah  merupakan sarana dan ruang pergerakan kepentingan 

partai maupun penyaluran kampanye keagamaan Tarbiyah. YASA Kota Malang 

dengan direktur Andi Tricahyno telah mencapai legitimasinya atau telah menjadi 

badan hukum yang legal pada tahun 2012 sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ)
15

 

                                                           
14

 Trio Agus Purwono, Ketua Legislatif Fraksi PKS DPRD Kota Malang Masa Jabatan 

2019-2024, wawancara pribadi, Malang, 17 Juli 2020. 
15

 Lihat di ―Profile Lembaga,‖ dalam https://www.yasapeduli.or.id/profile-

lembaga/profile-lembaga/26, diakses 6 Juli 2020. 
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dan setiap tahunnya memiliki dana masuk tidak kurang dari Rp. 1.7 milyar.
16

 

lembaga tersebut memiliki orientasi program yang variatif dari segala bidang, 

namun yang menjadi titik berat penulis adalah adanya program sosial-ekonomi 

bersamaan dengan agenda kampanye keagamaan sebagai bentuk promosi dalam 

mengikat suara elektoral.  

Jemaah Tarbiyah  sebagai gerakan Islam yang secara rutin terlibat dalam 

program pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan bantuan kemanusiaan17 

memiliki peran bersinggungan dengan masyarakat ingin menciptakan regulasi 

ekonomi melalui produksi kebijakan dari posisinya di parlemen yang 

menyebabkan tekad untuk membangun politik-ekonomi mandiri dengan 

mengataskanamakan program kemanusiaan yang melibatkan kepentingan 

masyarakat diselingi dengan kepentingan politik partai Islam.  

Pembiayaan dakwah dari gerakan ini adalah bersifat mandiri, tidak 

ketergantungan dengan rezim namun tantangannya akan mengalami persaingan 

yang berat. Sebagai upaya kader mandiri melalui Amil Zakat yang 

pengalokasiannya telah ditetapkan 7/8 untuk umat 1/8 untuk kemandirian. 

Namun, pemerintah saat ini membatasi sumber dana partai tersebut. Ketika 

demokrasi mendifinisikan adanya lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif serta 

media massa. Namun pemerintah tidak memberikan dana kepada lembaga 

                                                           
16

 Moh Toriquddin dan Abd Rauf, ―Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan 

Ash Shahwah (Yasa) Malang‖, de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 1 (Juni 2013), 3. 
17

 Litbang Kompas. Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009, 

(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 56. 
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legislatif dan membatasi dana partai itu sendiri
18

 yang saat ini telah diperbaharui 

dengan Putusan Presiden No. 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Parpol.
19

 

Akhirnya terjadi hal-hal kriminal seperti money politic (serangan fajar) saat 

mendekati pemilu dan yang dapat menduduki posisi parlemen hanya konglomerat 

yang memiliki banyak dana mandiri dan notabene tidak berkualitas, mendapat 

biaya dari sumber yang tidak benar yang mengafiliasi partai sekuler. Tarbiyah 

bergumul dalam politik-ekonomi mandiri untuk menempati parlemen dengan 

kualitas keislaman yang fundamental dengan mencetak pemimpin untuk mengatur 

dan menkritisi regulasi. 

Masyarakat urban dalam hal ini menjadi dominasi dimana sebelumnya 

mereka tidak memiliki kepercayaan dan adanya keputusasaan terhadap lembaga, 

sehingga dengan adanya kegelisahan tersebut mereka ingin menunjukkan 

identitasnya dengan memberikan partisipasi berupa menyalurkan materi 

sebanyak-banyaknya untuk kemanusiaan atas dasar pendekatan keagamaan 

melalui filantropi, sebagai titik tumpu dalam menjalankan aksi politik dan sebagai 

identitas kader Tarbiyah yang sebenarnya, akhirnya pemberdayaan ekonomi 

sebagai solusi dalam struktur mobilisasi sumberdaya. 

Untuk menjunjung identitasnya sebagai partai dakwah, yakni mendidik 

seluruh kelompok masyarakat disebut pembinaan komunitas secara terpadu 

dimana integrasi antara pemahaman sosial dan agama tidak terpisah untuk 

                                                           
18

 ―Pengelolaan Dana Parpol Rawan Praktik Korupsi,‖ hukumonline.com, diakses pada 

tanggal 11 October, 2019, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21321/pengelolaan-dana-

parpol-rawan-praktik-korupsi/ . 
19

 Aditya Mardiastuti, ―Pemerintah Terbitkan PP Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Lipat,‖ 

Detiknews, diakses pada tanggal 11 Oktober, 2019, https://news.detik.com/berita/d-

3809451/pemerintah-terbitkan-pp-kenaikan-dana-parpol-10-kali-lipat . 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21321/pengelolaan-dana-parpol-rawan-praktik-korupsi/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21321/pengelolaan-dana-parpol-rawan-praktik-korupsi/
https://news.detik.com/berita/d-3809451/pemerintah-terbitkan-pp-kenaikan-dana-parpol-10-kali-lipat
https://news.detik.com/berita/d-3809451/pemerintah-terbitkan-pp-kenaikan-dana-parpol-10-kali-lipat
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menciptakan pemberdayaan terpadu sehingga terlepas dari masalah sosial dan 

mendapatkan kepastian ekonomi.
20

 Didalamnya terdapat agenda kampanye 

keagamaan untuk mempertahankan eksistensi partai, melakukan transformasi 

sosial masyarakat urban yang cenderung apatis terhadap agama serta tidak 

menutup munculnya kontestasi dengan partai lain. Dalam hal ini, masyarakat Kota 

Malang memiliki posisi strategis dalam mewujudkan masyarakat madani dan 

menunjang politik ekonomi Jemaah Tarbiyah yang bersifat paradoks.  

Salah satu tugas utama kader Tarbiyah dalam pengendalian ekonomi 

disebutkan oleh Imamudin yang kemudian dikutip dalam buku Dilema PKS dari 

Burhanuddin Muhtadi bahwa membebaskan bangsa (tahrir al-wathan) dari 

imperialisme yang dikuasai asing non-Islam dalam hal politik, ekonomi maupun 

pemikiran dan terlepas dari semua yang berasal dari Barat.
21

 Abdurrahman Al 

Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi Islam mengatakan bahwa taktik 

imperialisme baru saat ini tersirat dengan bungkus kebebasan dari penjajah dan 

permbodohan tentang peranan penjajah dalam meningkatkan perekonomian 

negara yang hanya bertujuan mempermudah mobilisasi asing.
22

 Hal ini menjadi 

acuan untuk menciptakan politik ekonomi mandiri para kader Tarbiyah dalam 

menggumuli perannya kepada masyarakat berdasarkan pemikiran akidah yang 

komprehensif.
23

 Dalam menggaungkan suaranya secara tegas akan politik-

                                                           
20

 Lihat di Ringkasan Platform Kebijakan Pembangunan PKS: 8 Agenda Perjuangan 

PKS 2019-2024 (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2018), 32. 
21

 Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS: Suara dan Syariah, Cet. 1. (Jakarta: Kepustakaan 

Populer Gramedia, 2012), 119. 

22
 Abdurrahman Al Maliki, Politik Ekonomi Islam (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 8. 

23
 Ibid., 43 
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ekonomi yang diciptakan dalam semboyan ‗sundu buna juyu buna‘ yang berarti 

dana dakwah berasal dari kantong sendiri.
24

 

Gerakan Tarbiyah sendiri merupakan konteks dari adanya gerakan sosial-

keagamaan yang muncul sebagai partai Islamis untuk mewadahi penyampaian 

aspirasi masyarakat urban. Dalam interpretasi klasik menunjukkan gerakan 

kolektif atas dasar rasa yang sama dan sebagaimana yang diungkap Popeneo 

tentang keluhan yang tercipta karena sistem sosial yang hancur, keputusasaan 

masyarakat untuk menjalani fungsi ekonomi, sosial maupun politik. Namun, 

gerakan sosial-keagamaan saat ini telah mengalami pergeseran ritme gerakan 

menuju gerakan mobilitas sumberdaya ekonomi. Sebagaimana yang telah dilukis 

oleh Carthy yakni agar suatu gerakan tersebut tetap tumbuh diperlukan hal lain 

selain adanya sistem kolektif dengan konteks ini memulai dari masyarakat urban 

yang dapat dimobilisasi selain keluarga, pertemanan, tempat bekerja untuk ikut 

serta dalam rekuritmen suatu gerakan sosial meskipun dalam bentuk struktur 

informal.
25

 Penulis melihat hal ini mempengaruhi eksistensi dari gerakan 

Tarbiyah dengan fokus pemberdayaan ekonomi melalui struktur mobilisasi 

sumberdaya yang dianggap menjadi solusi.   

Di Kota Malang para kader telah menunjukkan sikapnya terhadap 

kepedulian masyarakat dengan hal-hal yang bersifat kemanusiaan yang akhirnya 

                                                           
24

 DTDT, kader Tarbiyah, wawancara pribadi, Malang, 25 Maret 2021 
25

 Merupakan strategi gerakan sosial keagamaan yang menajalankan aktivitas politik 

secara informal, menarik partisipasi dimulai dari lingkaran terdekat seperti keluarga, tetangga, 

rekan, hingga saudara untuk dijadikan ‗kader-kader‘, kutipan oleh Abdul Wahid Situmorang dalam 

penjelasan Doug McAdam, dkk., Comparative Perspectives on Social Movements: Political 

Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, (New York: Cambridge University 

Press, 1996), 88. 
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menarik masyarakat menengah keatas untuk ikut andil dalam kegiatan 

kemanusiaan tersebut mulai dari materi hingga terjun langsung yang akhirnya 

terwadahi dalam kelembagaan non pemerintah khususnya sosial-masyarakat 

maupun lembaga kemanusiaan. Sikap memasuki seluruh elemen masyarakat 

berhubungan dengan substansi dari deklarasi identitasnya sebagai partai dakwah. 

Jemaah Tarbiyah  sebagai gerakan Islam yang secara rutin terlibat dalam program 

pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan bantuan kemanusiaan26 memiliki 

peran bersinggungan dengan masyarakat ingin menciptakan regulasi ekonomi 

melalui produksi kebijakan dari posisinya di parlemen yang menyebabkan tekad 

untuk membangun politik-ekonomi mandiri dengan mengataskanamakan program 

kemanusiaan yang melibatkan kepentingan masyarakat diselingi dengan 

kepentingan politik partai Islam.  

Dalam tesis ini, Yayasan Ash-Shohwah Kota Malang dilihat sebagai 

lembaga filantropi yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

dapat menjadi sumber mobilisasi suara PKS, maka dari itu penulis mengkaji 

tentang bagaimana politik ekonomi jemaah Tarbiyah di Kota Malang dengan 

menganalisis strategi dan peran Jemaah Tarbiyah di Kota Malang, peran filantropi 

dalam menunjang eksistensi partai dan partisipasi masyarakat urban dalam 

politik-ekonomi.  

 

 

                                                           
26

 Litbang Kompas, Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009,  

(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 23. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa strategi yang dilakukan Jemaah Tarbiyah dalam perannya menarik 

masyarakat urban di Kota Malang? 

2. Bagaimana peran YASA Kota Malang dalam menarik partisipasi politik dan 

ekonomi masyarakat urban di Kota Malang? 

3. Mengapa masyarakat urban non-organisational tertarik untuk berpartisipasi 

dalam politik ekonomi Jemaah Tarbiyah?   

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka 

penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk membuktikan bahwa ada politik 

ekonomi oleh Jemaah Tarbiyah dalam fenomena filantropi Islam dan hal ini 

memberikan dampak pada kenaikan suara electoral PKS pada Pileg 2019 di Kota 

Malang.  

 Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi 

baik yang bersifat teoritis maupun konseptual sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangan sederhana agar dapat 

menunjukkan bagaimana Jemaah Tarbiyah dengan politik ekonominya 

menciptakan kenaikan suara electoral, dan bersamaan dengan hal tersebut 

memiliki dampak perubahan sosial pada masyarakat urban. 
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2. Secara konseptual, hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi kontribusi 

dalam menghubungkan fenomena filantropis dengan politik ekonomi suatu 

aliran keagamaan.  

D. Kajian Pustaka 

Pembahasan tentang gerakan Islam jemaah Tarbiyah cukup menarik untuk 

dikaji. Barangkali penelitian Yon Mahmud pada 2008 dengan penelitian 

komparatifnya tentang ideologi yang memiliki kendaraan partai Islamis (PKS) di 

Indonesia dengan sebelumnya Ikhwanul Muslimin di Mesir telah menginspirasi 

banyak sarjana untuk melakukan penelitian yang serupa meski melalui perspektif 

berbeda. Dari hasil penelitiannya tersebut yang menarik untuk diangkat di sini 

adalah kesimpulannya tentang hubungan antara masuknya gerakan Islam jemaah 

Tarbiyah di Indonesia berbeda dengan tumbuhnya Ikhwanul Muslimin di Mesir.  

Menurutn Mahmud, Mesir yang gagasan awalnya didominasi oleh pelajar 

Indonesia yang kembali dari Arab pada 1980 dimana merupakan kombinasi dari 

internasional dan lokal yang terdiri dari berbagai golongan seperti revivalis, 

modernis, dan tradisionalis meskipun para aktivisnya mencoba kembali dalam 

ide-ide asli Hasan al-Banna sebagai panduan dalam keterlibatan mereka dalam 

politik.
27

 Mahmud membuktikannya dari hasil penemuannya pada masanya sangat 

aktif dalam keorganisasian dengan pemikiran fundamentalis-militan terhadap 

agama yang saat ini dinamai menjadi jemaah tarbiyah. Meskipun konsep yang 

dibawa sampai ke Indonesia telah mutlak dalam penerapan dan teknisnya berbeda. 

                                                           
27

 Machmudi, ―Indonesian and Egyptian Brothers.‖, 160. 
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Gerakan Jemaah Tarbiyah yang sangat progresif khusunya pada 

masyarakat urban dalam menarik hubungan simbiosis diantara keduanya. Thomas 

Philip James Power, dalam penelitiannya Politik Pragmatis Dalam Partai Islam: 

Analisa Program, Strategi, Pencitraan Dan Performa Elektoral Partai Keadilan 

Sejahtera Di Kota Malang pada tahun 2012 merupakan mahasiswa asal 

Queensland Australia yang dalam program Australian Consortium for In-Country 

Indonesian Studies (ACICIS) di Universitas Muhammadiyah Malang.  

Thomas Power menyatakan bahwa keberhasilan PKS dalam memperluas 

lapangan pemilihnya di Kota Malang di mana ideologi dan teologi konservatif 

PKS tampaknya bertentangan dengan norma-norma sosial, politik, dan keagamaan 

tradisional masyarakat lokal. Disimpulkan bahwa walau PKS mulai mengalami 

kesuksesan elektoral, masih susah untuk meraih pemilih dari luar lapangan 

pendukung dasarnya (yang di Kota Malang cenderung memilih PKS berdasarkan 

ideologi dan platform).  

Namun penelitian ini menunjukkan bahwa masalah ini terkait dengan 

kalangan sosial dan kemampuan ekonomi rakyat, pengeluaran dana masing-

masing partai, dan kondisi lingkungan politik, selain isu-isu keagamaan maupun 

ideologi. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya suara PKS pada tahun 2012 

karena isu- isu gejolak faktor internal PKS sendiri.
28

 James Power juga 

menganggap Tantangan PKS di Kota Malang tidak hanya berdasarkan masalah 

aliran, tapi juga harus dipandang dari segi partai kalangan menengah ke atas yang 

ingin meraih kalangan menengah ke bawah. Secara umum, suara PKS di Kota 

                                                           
28

 Thomas Philip James Power, Politik Pragmatis dalam Partai Islam: Analisa Program, 

Strategi, Pencitraan dan Performa Elektoral Partai Keadilan Sejahtera di Kota Malang, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Acicis, Semerter 2 (2012), 56. 
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Malang masih mengalir dari kalangan menengah ke atas, yaitu orang yang 

terdidik dan mampu secara ekonomi. Dengan demikian, program sosial PKS 

bermaksud untuk memperluas kalangan ini karena memiliki tingkat loyalitas 

elektoral yang lebih tinggi.  

Sementara itu, para narasumber PKS setuju bahwa partai lebih bisa meraih 

suara dari kalangan yang terdidik dan cukup mampu secara ekonomi. Bisa 

disimpulkan bahwa program sosial dan pendidikan PKS di Kota Malang, yang 

bermaksud membangun kesejahteraan masyarakat dan  mendidik masyarakat 

dalam soal berpolitik tidak sekedar aksi idealis saja, tapi sementara berdasarkan 

alasan pragmatis. Alasan pragmatis itu adalah untuk memperkuat imaging sebagai 

partai yang ‗peduli‘ dan sekaligus meluaskan ke kalangan menengah ke atas, agar 

massa yang nanti diraih PKS akan lebih susah diambil dengan kecurangan 

elektoral termasuk serangan fajar.
29

 

 Sementara lapangan pemilih yang lebih luas sulit untuk diraih PKS karena 

tiga alasan: pencitraan PKS di masyarakat yang belum sesuai dengan imagingnya 

di platform dan program; cara berkomunikasi dengan rakyat menengah ke bawah 

yang lemah akibat preferensi pemilih tersebut untuk memilih berdasarkan 

identifikasi partai dan figur; dan kejadian serangan fajar dan kecurangan elektoral 

yang sangat efektif mengambil massa menengah ke bawah pada saat pemilu di 

Kota Malang. Bisa disimpulkan bahwa partai yang mengutamakan platform dan 

program, termasuk PKS, lebih mudah meraih dukungan dari kalangan menengah 

ke atas daripada kalangan menengah ke bawah. Rakyat menengah ke bawah yang 

                                                           
29

 Ibid., 98. 
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secara ekonomi terpaksa mengutamakan kepentingan jangka pendek kurang 

responsif terhadap partai yang mengutamakan platform daripada figur, dan lebih 

mudah diraih dengan kecurangan elektoral. Kesimpulan yang diberikan James 

Power adalah ideologi PKS tidak terlalu diterima oleh masyarakat Malang karena 

isu-isu aliran masih berdampak pada PKS. Maka, seharusnya PKS lebih terbuka 

dalam soal prosedur internal dan lebih transparan tentang program 

pengkaderannya. Kemudian jika PKS bisa mempertahankan platform selama 

masyarakat berkembang secara pendidikan dan ekonomi, akan lebih mudah bagi 

PKS meraih massa di Kota Malang. 

 Kajian tentang Jemaah Tarbiyah dari literatur-literatur di atas masih belum 

cukup memadai untuk menerjemahkan karakter Jemaah Tarbiyah. Perbedaan 

konteks kawasan bagi tumbuh dan berkembangnya Jemaah Tarbiyah tersebut 

sangat mempengaruhi corak dan karakter masing-masing. Terlebih, ketika ia 

harus berhadapan dan berbenturan dengan konteks lokal. Jemaah Tarbiyah 

sebagai gerakan Islam  pada perkembangannya akhir-akhir ini telah menunjukkan 

pengaruhnya yang luas bagi perubahan sosial, politik dan ekonomi masyarakat di 

beberapa negara di dunia. Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena mengingat 

kajian tentang Jemaah Tarbiyah oleh para sarjana, peneliti, dan akademisi di 

berbagai negara pada dasawarsa terakhir ini menunjukkan tren yang meningkat.  

Dalam karyanya yang berjudul Leadership, Party, and Religion: 

Explaining Voting Behaviour in Indonesia,
30

 Liddle memberikan catatan serius 

                                                           
30

 R. William Liddle dan Saiful Mujani, ―Leadership, Party, and Religion: Explaining 

Voting Behavior in Indonesia,‖ Comparative Political Studies Vol. 40, No. 7 (1 Juli, 2007): 832–

857. 
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tentang dakwah Jemaah Tarbiyah sebagai gerakan Islam yang tidak menolak 

penggunaan teori sosiologis dalam analisa parpol yang kontemporer. Bagi 

mereka, identifikasi partai dan pimpinan parpol jauh lebih relevan sebagai faktor 

yang menentukan pilihan elektoral para pemilih daripada sifat-sifat yang terkait 

dengan aliran Geertz, termasuk keagamaan dan ideologi politik, maupun platform 

dan program parpol. Mereka juga memberi data bahwa di Kota Malang, para 

narasumber dari PKS berpendapat bahwa komunikasi dengan kalangan menengah 

ke bawah merupakan tantangan yang cukup berat.  

Menurut hasil penelitian Liddle dan Mujani, pilihan elektoral para pemilih 

di masa pascareformasi lebih berdasarkan identifikasi partai dan pimpinan parpol 

daripada ideologi atau platform partai. Menurut pengurus PKS, platform dan 

program PKS merupakan kelebihan kalau dibandingkan parpol yang lain. Oleh 

karena itu, partai rajin mempromosikan sifat-sifat ini, karena tidak memiliki dana 

yang cukup untuk meningkat. Masalahnya adalah, strategi PKS untuk menarik 

massa lebih bergantung pada komunikasi program dan platform, dan strategi ini 

diidentifikasi oleh para narasumber sebagai strategi yang hanya efektif dalam 

meraih massa dari kalangan menengah ke atas, atau massa yang terdidik dan 

memiliki tingkat pemahaman politik yang tinggi. Sebagaimana dalam pandangan 

Robert Pringle, pada zaman sekarang, golongan priyayi dan abangan sudah 

hampir lenyap akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan pendidikan Islami 
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pada zaman Orde Baru, tinggal para santri tradisional dan santri modernis yang 

merupakan golongan umat Islam Indonesia yang masih sangat relevan.
31

 

Penulis berada diantara tema spesifik di atas, lebih kepada konteks 

daripada Jemaah Tarbiyah dalam masyarakat urban yang menciptakan politik 

ekonomi bersamaan adanya paradoks terhadap kampanye keagamaan. Masyarakat 

madani sebagai output dari adanya kamoanye keagamaan juga merupakan strategi 

dalam menunjang eksistensi partai Islamis, didalamnya terdapat kader-kader 

sebagai penggerak langsung identitas dari partai dakwah. Hal ini terlihat dari 

suara partai PKS yang meningkat secara signifikan hingga 300% dalam pileg 

terakhir di Kota Malang. Oleh karena sistem partai yang ditumpangi oleh Jemaah 

Tarbiyah merupakan sebagaimana yang dijelaskan Ballesteros, tujuan akhir 

daripada partai Islamis adalah mentransformasi kader-kader melalui proses yang 

fundamental.  

E. Kerangka Teoritis 

 Filantropi pada awalnya merupakan kegiatan kedermawanan yang 

diwujudkan atas rasa cinta dan hal-hal yang bersifat sukarela.
32

 Namun, dalam 

pembahasan filantropi yang dinaungi oleh gerakan sosial keagamaan tentu tidak 

jauh dengan basis kepentingan-kepentingan politik yang dibungkus dengan nilai 

karitas sebagai identitas dari filantropi itu sendiri. 

 Hilman Latief dalam ―The Politics of Benevolence: Political Patronage of 

Party-based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam‖ 
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menjelaskan bahwa filantropi Islam kini tidak hanya sekadar bermakna sebagai 

tindakan altruistik, namun lebih daripada itu, didalamnya terdapat tujuan-tujuan 

untuk mempromosikan politik Islam, dakwah Islam dan semakin mendekati 

politik. Hal ini dibuktikan dengan contoh bagaimana aktivisme amal dalam dunia 

Muslim seperti Indonesia yang aktivitas kesejahteraan sosialnya dimotivasi oleh 

agenda keagamaan dan politik, disebut Latief sebagai ‗grassroots movement‘ yang 

aktif dalam kegiatan amal yang juga dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin Mesir, 

Hizbullah Lebanon dan Hamas di Palestina. Latief merumuskan hal tersebut 

dengan istilah ‗politik amal‘, dimana tujuan politik mendominasi dalam sebuah 

kegiatan filantropis.
33

 

 Berbicara mengenai hubungan antara filantropi dengan Jemaah Tarbiyah, 

Kikue Hamayotsu mengatakan dalam ―The Political Rise of the Prosperous 

Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy 

of Islamist Mobilization in a Muslim Democracy‖ bahwa adanya ‗kerjasama 

strategis‘ antara PKS dengan filantropi dimana terdapat tujuan untuk memperluas 

‗grassroots connenction‘. Maka dari itu, Hamayotsu merumuskan hal tersebut 

sebagai ekonomi poitik hubungan ‗elite-massa‘, dimana terjadi keterikatan antara 

pendukung PKS, kader dan simpatisan dalam menciptakan suara melalui 

perantara filantropis. Kader yang berasal dari kelas menengah perkotaan 

memberikan pelayanan sosial, kemudian disisi lain, simpatisan yang berasal dari 

kelas bawah menerirma pelayanan sosial yang diberikan kader partai. Harapan 

dari hubungan tersebut akan dapat memblok suara sebagai imbalan dari berbagai 
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layanan yang diterima dari partai, lebih lanjut akan diharapkan akan dilakukan 

rekrutmen partai.
34

 

 Adapun kepentingan sebuah gerakan sosial keagamaan dalam 

menjalankan filantropis, terdapat motif solidaritas seperti yang dijelaskan Alan 

Page Fiske dalam Social Solidarity and the Gift bahwa terdapat sikap untuk 

memastikan inisiatif serta memobilisasi sumber daya, maka dibuktikan kepada 

masyarakat jika sebuah filantropis telah benar-benar fokus mensejahterakan. 

Motif ini dilakukan semata-mata dalam rangka mempertahankan dukungan atas 

aktivismenya, diawali dengan upaya menarik simpati kemudian diakhiri dengan 

bergabung sebagai anggota.
35

 

 Mengikuti pandangan di atas, kemunculan Yayasan Ash-Shohwah Kota 

Malang sebagai lembaga filantropi yang didominasi oleh simpatisan Tarbiyah 

dapat menjadi bagian dari tujuan politik PKS dalam menciptakan suara, 

khususnya dalam masyarakat urban. Posisi Yayasan Ash-Shohwah sebagai 

filantropi akan memperlihatkan bagaimana strategi ‗politik amal‘ berjalan, dengan 

perannya menjadi peramtara hubungan ‗elite-massa‘, yang dalam operasionalnya 

terdapat motif solidaritas untuk menarik partisipasi.   

F.  Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-
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penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau 

dengan cara-cara kuantifikasi. Hal terpenting berupa kejadian, fenomena, dan 

gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan 

pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat 

didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, 

masalah-masalah sosial, dan tindakan.  

Jenis penelitian kualitatif ini memakai jenis studi kasus. Studi kasus ini 

mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang 

mengalami kasus tertentu. Misalnya, dalam konteks ini, mempelajari secara 

khusus para kader Tarbiyah, kasus ini penulis mempelajarinya secara mendalam 

dan dalam waktu kurun waktu cukup lama. Mendalam, artinya mengungkap 

semua variabel, seperti hal-hal yang berkaitan dengan fenomena kenaikan suara 

PKS di Kota Malang dengan menyebutkan beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya kasus ini dari berbagai aspek. Tekanan utama dalam 

studi kasus adalah mengapa individu melakukan apa yang dia lakukan dan 

bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap 

lingkungan.
36

 

2) Sumber Data 

Sumber data merupakan hal yang didapatkan dari data primer maupun data 

sekunder yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut:  

a. Sumber data primer, dalam penelitian ini diambil adalah para kader 

Tarbiyah itu sendiri dengan data primer yakni hasil rekaman dan 
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wawancara dengan para elite kader yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung serta menjadi saksi sejarah gerakan Islam baik sebelum 

maupun sesudah meningkatnya elektoral politik PKS di Malang. 

b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder adalah berbagai literatur baik melalui buku-buku, media 

massa, makalah-makalah, jurnal-jurnal, situs-situs internet, maupun 

hasil studi terdahulu oleh para akademisi berupa skripsi, tesis, dan 

disertasi yang terkait dengan penelitian ini. 

3) Subjek dan Sasaran Penelitian 

 a. Subjek 

Subjek penelitian adalah tentang orang-orang menjadikan sumber 

informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. 

Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan Purposive 

Sampling, di mana Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sample 

sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi 

obyek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menentukan 

jumlah subjek/narasumber yang akan diteliti yaitu Direktur, Relawan, Donatur 

dan Penerima . Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah: 1. Direktur 

YASA. 2. Relawan YASA. 3. Masyarakat urban non-organisational 

(simpatisan). 
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Alasan penulis memilih subjek 1, subjek 2 dan subjek 3 sebagai 

subjek/narasumber dalam penelitian ini karena penulis tertarik kepada ketiga 

subjek diatas. Pertama, karena penulis sudah mengenal direktur sehingga penulis 

tidak terlalu sulit dalam perizinan untuk meneliti subjek diatas. Kedua, dari 

ketiga subjek diatas seperti peran dan strategi politik ekonomi dalam masyarakat 

urban. Ketiga, penulis merupakan simpatisan dari PKS yang berposisi menjadi 

insider atau participant as observer.  

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini diambil dari rumusan Kim Knott 

yang menawarkan beberapa konsep untuk tujuan kebutuhan pendekatan dan 

metodologis keilmuan studi agama yang sebelumnya mengalami stagnasi, 

terlebih lagi mengenai subjektivitas dan objektivitas. Maka dari itu, rumusan 

tersebut diberikan sebagai solusi untuk memposisikan agama secara objektif dan 

proporsional. Salah satu rumusannya adalah participant as observer atau peserta 

sebagai pengamat, artinya, penulis disini merupakan peserta (simpatisan PKS) 

yang menjadi pengamat (peneliti). Hal ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana 

sebelumnya seperti Heilman dan menghasilkan beberapa tujuan, seperti 

memberikan kebermanfaatan serta posisi ini dapat menjembatani antara insider 

(kader PKS) dan outsider (non-PKS) untuk dapat mengakses data, karena tidak 

semua orang dapat melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian 

participant as observer sangat mungkin untuk diterapkan.
37
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b. Sasaran  

Sedangkan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah yang diteliti 

yakni strategi dari direktur, relawan, donatur dan penerima dan bagaimana 

motivasi masyarakat urban non-organisational memberikan dampak pada 

perubahan sosial khususnya dalam gaya kesalehan.  

4) Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini 

pengumpulan data dilakukan dengan metode:  

1. Wawancara/Interview  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

penulis melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila penulis mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. 

Data yang didapat dari hasil wawancara atau interview ini adalah data 

mengenai bagaimana peran Jemaah Tarbiyah dan peran YASA dan bagaimana 

perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat urban non-organisational dalam 

melakukan partisipasi politik.  
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2. Observasi (pengamatan)  

Observasi menurut Sugiyono adalah sebuah teknik pengumpulan 

data, mempunyai teknik yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, 

yaitu wawancara.
38

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penulis 

berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, 

bila obyek yang diamati tidak terlalu besar. Observasi (pengamatan) 

merupakan teknik utama dalam penelitian ini. Dalam melaksanakan 

pengamatan ini sebelumnya penulis akan mengadakan pendekatan dengan 

subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara penulis dengan subjek 

penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipan dimana 

penulis terlibat dengan kegiatan kampanye atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. sambil melakukan pengamatan, penulis ikut 

melakukan apa yang dikerjakan sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan 

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak. 

3. Studi Dokumen  

Yaitu cacatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Misalnya 

catatan harian, biografi, foto, sketsa dan lain-lain. 
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5) Analisis Data  

Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Setelah data terkumpul dari hasil observasi 

dan wawancara/ interview, maka dalam menganalisis data penulis 

mengambil langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Data Reduction (Reduksi Data)  

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

Setelah penulis melakukan wawancara dengan subjek atau 

narasumber, penulis selanjutnya merangkum dari hasil wawancara, memilih 

data atau informasi berdasarkan apa yang kita cari atau berdasarkan 

rumusan masalah yang penulis tentukan.  
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b. Data Display (Penyajian Data)  

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Pada langkah 

menganalisis ini, penulis menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau 

mengkategorikan agar data yang peroleh lebih jelas.  

c. Conclusion Drawing/ Verification  

Langkah ketiga dalam menganalisis data menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam merangkai 

data diperlukan bentuk tampilan dalam sebuah matriks dan jaringan yang 

kemudian akan disatukan dalam penarikan kesimpulan untuk memperkuat. 

Cara analisis yang benar adalah dengan melibatkan bolak-balik antara 

reduksi data, tampilan dan kesimpulan awal dan terverifikasi.
39

 Kemudian, 

langkah terakhir dalam menganalisis adalah menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian kita, yakni dari hasil wawancara dan dari observasi ketika di 

lapangan. 

Penelitian kali ini dilakukan di Kota Malang, Kecamatan 

Lowokwaru, Kelurahan Tunggulwulung dan Kelurahan Tasikmadu Provinsi 

Jawa Timur. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi 

sosial masyarakat urban yang terjadi khususnya setelah meningkatnya suara 

PKS dalam Pileg terakhir di Malang. Hal-hal yang mendukung dalam 

partisipasi sosial yang terjadi seperti peristiwa-peristiwa penting atau 
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kondisi-kondisi eksternal yang terjadi sebelum masyarakat tidak tertarik 

terhadap partisipasi ekonomi dan politik juga akan menjadi bahan 

penyelidikan dalam penelitian ini. Oleh karena penelitian ini lebih banyak 

bersentuhan dengan masyarakat, termasuk di dalamnya berupa keyakinan, 

karakter, pola perilaku, aktivitas, dan budaya. Pendekatan etnografi 

tampaknya sangat tepat sebagai metode utama dalam pengumpulan data. 

Dalam memudahkan mencari informasi yang cukup, penulis melakukan 

wawancara secara mendalam, dialog secara informal (informal 

conversations), dan dokumentasi. Studi pustaka (bibliographical study) 

yang berkaitan dengan obyek kajian digunakan untuk membantu dalam 

menguraikan dan menganalisis data dalam penelitian ini. 

Penggunaan metode deskriptif-analitik yang dilakukan pada 

penelitian kali ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu kondisi yang 

sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-

sebab dari suatu gejala tertentu. Melalui metode tersebut, penulis 

mendapatkan informasi dari hasil wawancara dan komunikasi dengan para 

informan tentang sikap dan pendapatnya terhadap suatu masalah atau 

fenomena yang sedang diteliti. 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun yang menjadi sistematika dalam pembahasan penelitian kali 

ini diawali dari bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, 

kerangka teoritik, serta metode penelitian yang terkait dengan fenomena 
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meningkatnya elektoral politik dan ekonomi Jemaah Tarbiyah  di Malang 

yang berpengaruh pada partisipasi sosial masyarakat setempat. 

Bab kedua berisi tentang strategi yang dilakukan Jemaah Tarbiyah 

dalam perannya menarik masyarakat urban di Kota Malang. Penulis secara 

panjang lebar menjelaskan peran hingga sepak terjang tokoh agama 

berpengaruh, kaitannya dengan dampak perubahan sosial yang terjadi 

masyarakat Kota Malang. Kemudian, terdapat peran YASA dalam menarik 

partisipasi politik ekonomi masyarakat urban yang penulis uraikan dalam 

beberapa tahap dan hubungannya antara kader partai dengan mustahik.  

Penulis mencoba merekam lembaga filantropi seperti YASA dan 

Kota Malang sebagai data partisipasi masyarakat urban. Kemudian, penulis 

menyoroti tentang masyarakat urban non-organisational tertarik untuk 

berpartisipasi dalam politik-ekonomi Jemaah Tarbiyah. Selanjutnya penulis 

menguraikan secara detail tentang alasan masyarakat urban terlibat dalam 

sosial dan ekonomi Jemaah Tarbiyah di Malang yang berdampak pada 

perubahan sosial masyarakat Malang. Hal ini digali untuk memunculkan 

korelasi kuat antara Jemaah Tarbiyah dengan masyarakat urban dalam 

paradoks politik ekonomi partai dan kampanye keagamaan yang disebarkan. 

Selain itu, penulis mendiskripsikan partisipasi politik dan ekonomi 

masyarakat urban di Kota Malang. Faktor-faktor yang mendukung 

terjadinya doktrinasi sosial masyarakat seperti patron-klien atau stratifikasi 

sosial, munculnya kelas menengah Muslim, serta industrialisasi dan 

kapitalisasi kawasan ini secara umum diuraikan untuk memudahkan dalam 
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menjawab pertanyaan dari pokok permasalahan. Penulis kemudian menggali 

ideologi, varian-varian, dinamika dan jaringan dan menyoroti tentang proses 

pemahaman keagamaan masyarakat Malang dari masyarakat sekuler 

menjadi fundamental dan indikasi-indikasi yang menguatkan identitas baru 

seperti kaitannya dengan ekonomi dan politik.  

Bab ketiga, merupakan kesimpulan berupa rangkuman isi dari bab 

pertama hingga bab ketiga yang intinya penulis menguraikan tentang 

jawaban dari setiap permasalahan dalam penelitian kali ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Fenomena naiknya suara PKS pada pileg 2019 hingga 100% di Kota 

Malang telah menunjukkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat 

urban. Bersamaan dengan hal ini penulis mengambil lanskap filantropis sebagai 

faktor terjadinya atau sumber suara dukungan elektoral beserta dana kampanye. 

Maka dari itu ditemukan bahwa perkembangan filantropi saat ini telah berubah 

orientasi menjadi kepentingan politik dimana sebelumnya adalah merupakan 

tindakan sosial berupa kedermawanan dan kemanusiaan. Pergerakan politik PKS 

yang berlandaskan pada dakwah terlihat diambil dari lembaga filantropi. Disini 

penulis menemukan bahwa dana yang dikumpulkan tidak selalu untuk sumbangan 

tetapi teralihkan untuk dana kampanye. Hal ini yang penulis rumuskan sebagai 

politik ekonomi yang berkontribusi besar dalam naiknya suara PKS.  

Melalui beberapa tahap, politik ekonomi telah menunjukkan bahwa 

filantropi memiliki kecenderungan atau secara tidak langsung terdapat hubungan 

politik. Dengan dalih marketing beragama yang benar dan tujuan dakwah, politik 

ekonomi dimulai dengan peran Ustaz Abu Haidar di Kota Malang yang memiliki 

belasan ribu jemaah dapat mengontrol para jemaahnya dengan strategi dan 

paradigma dakwah. Kemudian, otoritas YASA dalam menarik dukungan dan 

simpati masyarakat urban memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan suara 

elektoral PKS. Selanjutnya, partisipasi politik ekonomi dari masyarakat urban 

sendiri memperlihatkan bahwa ekspresi filantropi berupa kesalehan telah 
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bertransformasi dari hubungan vertikal menjadi hubungan horizontal yang 

membentuk simbol-simbol agama. 

Politik ekonomi yang dijalankan oleh Jemaah tarbiyah memiliki peran 

yang signifikan terhadap meningkatnya suara elektoral PKS pada pileg tahun 

2019. Penulis melihat dari sisi filantropi yang berproses secara ‗politik amal‘ 

dimana secara tidak langsung, dana yang disumbangkan oleh masyarakat urban 

memiliki kecenderungan terhadap peran lain dari filantropi selain dari sekadar 

tentang kemanusiaan dan kedermawanan, tetapi beralih pada kecenderungan 

politik meskipun dalam idealnya sebuah filantropi hanya murni sebagai lembaga 

kemanusiaan dan kederamawanan. Hal ini ditemukan ketika perantara para kader 

menjembatani filantropi dengan masyarakat yang membutuhkan, sehingga tercipta 

‗kepercayaan‘ untuk menyalurkan dana amal.  

B. Saran 

Peneltian ini fokus terhadap politik ekonomi Jemaah Tarbiyah dalam 

masyarakat urban di Kota Malang atau bagaimana filantropi menjadi ‗linked 

relation‘ antara kader partai dengan simpatisan sehingga timbul diantara keduanya 

kepercayaan dan naiknya suara elektoral PKS pada Pileg 2019 di Kota Malang. 

Sehingga masih ditemukan beberapa peluang untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap politik ekonomi Jemaah Tarbiyah yang berkaitan dengan 

penelitian ini: 

1. Belum banyak penelitian yang membahas politik ekonomi Jemaah Tarbiyah 

dari segi pendidikan, sebagaimana diketahui Jemaah Tarbiyah memiliki 

banyak potensi suara dari berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi dan 
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tidak menutup kemungkinan dari pendidikan. JSIT sebagai lembaga 

pendidikan dengan kecenderungan afiliasi pada PKS perlu dilakukan 

penelitian yang serius agar dapat melihat banyaknya faktor yang 

mempengaruhi kenaikan suara PKS dalam suatu daerah tertentu.  

2. Karena penulis merupakan simpatisan atau insider (participant as observer) 

maka dalam menjalani penelitian memiliki kesulitan dalam medapatkan 

obyek penelitian atau data dalam jumlah yang banyak. Selain karena 

memiliki beban moral dari jemaah sendiri untuk lebih menjaga kenetralan 

yang tidak mudah. Sehingga bagi penulis selanjutnya kiranya perlu 

melakukan kajian lebih mendalam lagi terhadap politik ekonomi dengan 

posisioning outsider agar dapat menjadi pembanding dari satu analisis ke 

analisis lainnya. 
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