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Rezim Orde Baru dengan system kepolitikan hegemonik, otoriter, totaliter 
dan refresif  telah menimbulkan realitas baru berupa ketegangan dan akumulasi 
kekecewaan terhadap sistem yang dibangun olehnya. Pengekangan terhadap 
berbagai bentuk aspirasi politik masyarakat ternyata telah berubah dengan 
munculnya berbagai sarana dan media baru sebagai alat penyampaian aspirasi. 
Salah satunya dengan munculnya berbagai macam partai politik yang beraneka 
ragam asas dan basik idiologisnya. 

Partai Keadilan merupakan partai baru yang didirikan oleh kalangan yang 
mempunyai latar belakang sebagai aktivis da’wah, terutama yang tersebar di 
masjid-masjid kampus di Indonesia. Partai yang berasaskan Islam ini telah 
menetapkan da’wah sebagai metode dalam perjuangan politiknya. Asumsi dasar 
yang menjadi landasan filosofis partai ini bahwa manusia sebagai khalifah Allah 
di bumi tidak mungkin mengelak dari tanggungjawabnya melaksanakan misi 
khalifah yaitu memelihara, mengatur,dan memakmurkan bumi yang merupakan 
aktivitas politik yang paling otentik. 

Kaitannya dengan dakwah politik Partai Keadilan, DPW Partai Keadilan 
DIY barangkali dapat dijadikan barometer Partai Keadilan secara nasional, 
mengingat DPW Partai Keadilan DIY sarat nuansa komunikasi yang unik dalam 
penyampaian program-program politiknya. Ini terlihat dari banyaknya simpati, 
harapan dan dukungan masyarakat terhadap partai. Untuk itulah penulis tertarik 
untuk mengkaji lebih jauh tentang bentuk-bentuk komunikasi politik yang 
dilaksanakan oleh Partai Keadilan DPW DIY dan bagaimana unsur-unsur 
komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Keadilan DPW DIY. 

Kajian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Analisis data dilakukan 
dengan pendekatan kualitatif melalui penetapan keabsahan data. Untuk 
menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dengan menggunakan 
kriteria antara lain kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 
ketergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability). 
 

Kata kunci: komunikasi Islam, dakwah politik, Partai Keadilan. 
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