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INTISARI 

 

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan tujuan pertama yakni untuk menguak 

representasi sosial dari empat wacana pidato politik Anis Matta (AM) sebagai 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam agenda konsolidasi kader PKS di 

tahun 2013. Tujuan kedua yaitu untuk menemukan beberapa motif AM dalam 

melakukan representasi sosial tersebut. Agenda konsolidasi ini diadakan untuk 

mempersiapkan kader PKS dalam menghadapi Pemilu 2014. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah klausa tuturan pidato politik AM dalam 

agenda konsolidasi kader PKS di tahun 2013 yang memuat partisipan utama 

(partisipan yang relevan dengan penelitian ini). Partisipan utama terdiri atas AM, 

AM dan kader PKS, kader PKS, PKS, dan Publik Indonesia. Metode yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teori analisis yaitu Sistem 

Transitivitas Halliday (2004). Penulis menggunakan teknik simak bebas libat 

cakap dan teknik purposive sampling untuk memperoleh data. Penyajian analisis 

data mengunakan metode informal. Hasil dari penelitian ini adalah AM 

menggunakan 5 tipe proses dalam teori Sistem Transitivitas dengan 5 partisipan 

utama di atas dalam klausa tuturan pidatonya untuk merepresentasikan fakta 

sosial hal-hal yang berkaitan dengan PKS dan upayanya untuk memenangkan 

Pemilu 2014. Lima tipe proses tersebut adalah proses material, proses mental, 

proses behavioral, proses verbal, dan proses relational-attribute. Penulis 

menemukan 8 motif AM dalam melakukan representasi sosial. AM 

memanfaatkan representasi sosial dalam pidato politiknya ini untuk menangani 

masalah internal PKS dan upaya memenangkan PKS pada Pemilu 2014.    

 

Kata kunci: LFS, Sistem Transitivitas, Anis Matta, pidato politik, Pemilu 2014.      
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ABSTRACT 

 

The aims of this study are to describe the social representation from 4 Anis 

Matta’s political speech discourse (Anis Matta or AM was a president of Partai 

Keadilan Sejahtera political party) in Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

consolidation events in 2013, and find the AM’s motives doing that social 

representation. The consolidation events had been held to ready up the PKS 

cadres facing Indonesia General Election in 2014. Data in this study are clauses 

which contain its main participants. There are 5 main participants, which are 

AM, AM and the PKS cadres, the PKS cadres, PKS, and citizens of Indonesia. 

The method of this study is qualitative descriptive method with free observatory 

participant techniques and purposive sampling technique. I also used informal 

method to serve the data analysis. The results of this study are AM uses the 

process types of Transitivity System with the 5 main participants above in the 

clauses in his political speech to represent the social fact about things related to 

PKS and its efforts to reach the success in Indonesia General Election in 2014. 

The 5 process types are material process, mental process, verbal process, 

behavioral process and relational-attribute process. I also find 8 AM’s motives to 

do the social representation. AM handled PKS internal problem and tried to win 

PKS in Indonesia general election in 2014 by organizing the process types of 

Transitivity System in 4 AM’s political speech in PKS consolidation event in 

2013. 

         

Keywords:  SFL, Transitivity System, Anis Matta, political speech, Indonesia 

General Election in 2014.                  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab I pada tesis ini membahas gambaran singkat penelitian yang dilakukan 

penulis. Pembahasan selanjutnya pada bab ini terdiri atas latar belakang dan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode dan 

langkah kerja penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan laporan. 

Keenam bahasan subbab tersaji berikut di bawah ini. 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

Fairclough (2003:8) mengungkapkan “teks” sebagai elemen dari peristiwa sosial 

dapat memberikan pengaruh perubahan dalam kehidupan. Perubahan tersebut 

memberi pengaruh seperti pada sikap seseorang, kepercayaan seseorang, nilai-

nilai hidup, dan hal yang lain. “Teks” dapat memicu sebuah perang, mengubah 

sistem pendidikan, mengubah dunia industri, dan hal lainnya. Salah satu contoh 

dari “teks” yang disebutkan di atas adalah “teks” dalam sebuah wacana pidato. 

Menurut Crystal, dalam Idul (2014:2), pidato merupakan pengungkapan 

pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau dapat 

juga diartikan sebagai wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khayalak. 

Pidato terbagi atas tiga jenis, yaitu pidato biasa seperti dalam percakapan sehari-

hari, pidato ritual seperti yang sering dibawakan dalam upacara adat atau 

keagamaan, serta pidato politik. Jenis pidato terakhir ini yang paling sering 
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dijadikan sebagai sarana dalam merepresentasikan sikap dan aksi sosial seorang 

pewacana. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang 

meneliti objek tuturan dalam pidato politik pada seorang tokoh politik (pimpinan 

partai politik/parpol) dalam konteks waktu pada masa-masa politis, menjelang 

Pemilu 2014. Penulis meneliti pidato dari Anis Matta (selanjutnya disingkat AM), 

seorang pimpinan dari PKS yang dilantik menjadi presiden PKS sebelum periode 

pergantian masa jabatan kepengurusan selesai. Pelantikan ini sebagai usaha 

darurat dalam internal PKS ketika presiden PKS yang menjabat sebelumnya (Lutfi 

Hasan Ishaq, selanjutnya disingkat menjadi LHI) ditangkap oleh KPK pada 

tanggal 30 Januari 2013.  

Berkaitan dengan momen Pemilu yang akan dilangsungkan pada bulan Juli 

2014, penangkapan LHI oleh KPK tersebut membawa dampak masalah yang fatal 

bagi PKS. Peluang PKS tipis untuk menang dalam Pemilu 2014 karena kasus LHI 

menyeret jatuh citra PKS. Seorang pimpinan adalah tokoh yang 

merepresentasikan lembaga yang dia pimpin. Kepercayaan sebagian besar 

masyarakat Indonesia kepada PKS mulai luntur karena pimpinan dari parpol 

tersebut tersangkut kasus hukum. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik mengambil topik tersebut 

sebagai bahan untuk diteliti lebih lanjut. Penulis bermaksud menguak cara AM 

sebagai presiden PKS dalam merepresentasikan tokoh atau figur yang ada dalam 

pidato-pidato politiknya di tahun 2013 (masa setelah pelantikannya sebagai 

presiden PKS dan masa sebelum Pemilu 2014). Dalam usaha membuat 
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representasi pada tokoh atau figur yang disampaikan AM dalam pidato, penulis 

menduga ada upaya pengemasan wacana yang dilakukan AM untuk meraih suatu 

tujuan tertentu berkaitan dengan kasus LHI dan Pemilu 2014, sehingga hal 

tersebut mendorong penulis untuk menjalankan penelitian dengan topik ini.  

Sebagai batasan dalam cakupan penelitian, penulis meneliti pidato politik AM 

yang hanya disampaikan kepada kader-kader PKS yang tidak termasuk kader PKS 

di pusat (Jakarta), sehingga pidato yang diambil oleh penulis adalah pidato yang 

disampaikan di Bandung, Jogja, Istanbul (Turki), dan di Medan. Pidato tersebut 

disampaikan kepada kader-kader PKS dalam agenda konsolidasi pemenangan 

PKS pada Pemilu 2014. Masing-masing pidato tersebut memiliki konteks situasi 

yang berbeda-beda. Pidato di Bandung disampaikan AM pada tanggal 3 Februari 

2013. Kader PKS pada saat itu di Bandung akan menghadapi momen Pemilihan 

Kepala Daerah tingkat Gubernur dan Walikota (Pilgub dan Pilwakot). Pidato di 

Jogja disampaikan AM pada tanggal 8 Februari 2013, pada acara konsolidasi 

biasa terkait Pemilu 2014. Pidato di Istanbul, tanggal 27 April 2013,  merupakan 

pidato yang disampaikan kepada perwakilan-perwakilan kader PKS yang tinggal 

di luar negeri. Pidato di Medan, tanggal 17 Juni 2013, disampaikan AM setelah 

kader PKS Medan berhasil membawa kemenangan PKS pada momen Pilgub di 

Sumatera Utara. Salah satu kader PKS resmi dilantik menjadi gubernur pada 

tanggal 16 Juni 2013.  

Lihat salah satu contoh tuturan dalam pidato politik AM pada tanggal 27 

April 2013, di Istanbul, Turki. 
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[1] “Saya ingat ruhnya itu bukan meminta kekuasaan yang tidak akan 

diberikan lagi pada yang datang sesudahku tapi ruhnya itu adalah 

keberanian untuk memegang kekuasaan sendiri.” [27/04/13/Itm] 

 

Berdasarkan teori Sistem Transitivitas Halliday (2004), partisipan yang ada 

dalam [1] adalah “saya”. Tipe proses yang terjadi dalam tuturan tersebut adalah 

proses mental yaitu “ingat”. Klausa setelah kata “ingat” yakni “ruhnya itu bukan 

meminta kekuasaan yang tidak akan diberikan lagi pada yang datang sesudahku 

tapi ruhnya itu adalah keberanian untuk memegang kekuasaan sendiri” merupakan 

phenomenon. Oleh karena tipe proses yang terjadi pada [1] merupakan proses 

mental, maka partisipan “saya” bertindak sebagai senser. Konteks cerita yang 

terjadi pada [1] adalah AM sedang mengutip doa Nabi Sulaiman yang meminta 

kekuasaan kepada Allaah yang tidak akan diberikan kepada yang lain yang datang 

sesudah zaman Nabi Sulaiman as. AM meniru doa Nabi Sulaiman as tersebut dan 

meminta kader PKS di Sumatera Utara untuk memanjatkan doa tersebut. 

Pada [1], phenomenon menyinggung tentang hal “keberanian untuk 

memegang kekuasaan sendiri”. Dari phenomenon tersebut, AM merepresentasikan 

harapan PKS untuk memenangkan Pemilu 2014 dengan tanpa koalisi sehingga 

dapat menduduki pemerintahan tanpa perlu melakukan koalisi dengan partai lain. 

Kondisi tersebut hanya dapat terjadi jika perolehan suara PKS menang secara 

mutlak mengalahkan partai-partai lain pada Pemilu 2014. Representasi ini 

mengandung maksud bahwa PKS pada saat ini belum memiliki keberanian untuk 

memegang kekuasaan sendiri. PKS memang selama ini belum pernah 

memperoleh kemenangan suara nomor satu dalam Pemilu di RI. Hal ini berarti 

PKS selalu berada dalam tim koalisi dengan peserta parpol Pemilu yang lain.  
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Dalam [1], AM memposisikan dirinya sebagai senser dengan proses mental 

“ingat”. Terkait pembahasan phenomenon sebelumnya, dengan proses mental 

tersebut, AM merepresentasikan dirinya sebagai pihak yang menggunakan alam 

kesadaran untuk menelaah suatu phenomenon. Phenomenon tersebut adalah 

keberanian untuk memegang kekuasaan sendiri pada Pemilu 2014. Apalagi AM 

menggunakan kata “ingat”, hal tersebut menyiratkan bahwa AM akan menanam 

phenomenon tersebut ke dalam alam pikirannya. Maka pada [1], AM 

merepresentasikan dirinya, sebagai presiden PKS, terus menanamkan keyakinan 

ke dalam alam pikirannya akan kemenangan PKS pada Pemilu 2014. Keseluruhan 

rangkaian tindakan AM tersebut merupakan motivasi bagi kader PKS untuk 

berusaha keras memenangkan PKS pada Pemilu 2014. 

Dari gambaran uraian di atas, masyarakat yang memiliki status sebagai 

pemilih dalam Pemilu 2014 dapat mengetahui bahwa pidato pimpinan suatu 

parpol dapat mengandung stimulus yang mampu menggerakkan manusia (kader 

PKS) sehingga manusia tersebut terdorong melakukan apa yang menjadi program-

program kerja suatu parpol. Bahasa yang terkandung dalam pidato politik 

seseorang tidak dapat dianggap remeh karena bahkan rekayasa bahasa dengan 

mengemas wacana dapat dimanfaatkan sebagai strategi penting dalam suatu 

kampanye parpol pada Pemilu 2014. Seperti halnya yang dilakukan AM sebagai 

orator yang piawai, pidato politik AM merupakan salah satu strategi penting 

dalam usahanya memenangkan PKS pada Pemilu 2014.   

Berdasarkan hal yang telah dibahas di atas, penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimana fakta sosial direpresentasikan pada tiap wacana pidato politik AM 

dalam acara konsolidasi kader PKS di tahun 2013 dengan menggunakan teori 

tipe proses Sistem Transitivitas Halliday (2004)? 

2. Apa saja motif AM dalam melakukan representasi sosial pada nomor 1 

tersebut?  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan gambaran permasalahan yang disampaikan pada subbab sebelumnya, 

penulis membuat rumusan tujuan dari penelitian ini. Hal tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Menguak representasi dari fakta sosial pada tiap wacana pidato politik AM 

dalam acara konsolidasi kader PKS di tahun 2013 dengan menggunakan 

teori tipe proses Sistem Transitivitas Halliday. 

2. Mengungkap motif-motif AM dalam melakukan representasi sosial pada 

nomor 1 tersebut. 

Selanjutnya, penulis menjabarkan manfaat teoritis dan manfaat praktis pada 

penelitian yang dilakukan penulis. Manfaat teoritis penelitian ini di antaranya 

adalah pertama, memberikan gambaran penelitian bahasa dalam menguak 

pengemasan wacana yang dilakukan oleh salah satu politikus di Indonesia melalui 

analisis wacana dengan teori tipe proses Sistem Transitivitas Halliday (2004) 

dengan lingkup penelitian fenomena politik Pemilu 2014.  Manfaat teoritis kedua 

yaitu menambah wawasan pada penelitian kebahasaan yang dilakukan pada ragam 

bahasa pidato politik salah satu politikus di Indonesia melalui teori tipe proses 

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


7 
 

Sistem Transitivitas Halliday (2004) bagi mahasiswa linguistik dan masyarakat 

pada umumnya. 

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah pertama membantu masyarakat 

sebagai pemilih dalam Pemilu 2014 di Indonesia dalam memahami pengemasan 

wacana dalam pidato politik dari salah satu politikus di Indonesia yang dapat 

diketahui dari analisis wacana dengan teori Sistem Transitivitas Halliday (2004). 

Manfaat praktis kedua yaitu penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para 

peneliti bahasa yang meneliti ragam bahasa pidato politik salah satu tokoh politik 

di Indonesia dengan teori Sistem Transitivitas Halliday (2004).  

 

1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian analisis wacana pada 

beberapa pidato konsolidasi politik yang disampaikan oleh salah satu pimpinan 

partai politik di Indonesia (PKS) di tahun 2013 dengan teori Sistem Transitivitas 

Halliday (2004). Pidato yang dijadikan sebagai data penelitian adalah pidato 

konsolidasi politik AM dari sejak AM melakukan konsolidasi PKS pertama di 

Bandung setelah pelantikannya sebagai presiden PKS, hingga pidato konsolidasi 

politik AM di pertengahan tahun 2013 (Februari-Juni 2013). Data penelitian ini 

berupa teks transkripsi dari video pidato politik AM yang diunduh dari situs 

Youtube di internet.  
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1.4 Definisi Operasional 

Beberapa daftar istilah tertentu dalam tesis ini akan diuraikan secara singkat yakni 

sebagai berikut: 

1. Representasi: suatu usaha yang dilakukan penutur dalam memberikan 

sesuatu gambaran dari suatu kata yang bertindak baik sebagai partisipan, 

proses, maupun sirkumstan.  

2. Partisipan: salah satu bagian dari tiga kelompok besar dalam analisis 

ideasional yang merupakan pihak pelaku dari suatu proses dalam suatu 

klausa. Bentuk tipe partisipan ditentukan oleh bentuk tipe proses yang 

terjadi pada klausa.   

3. Proses: salah satu bagian dari tiga kelompok besar dalam analisis 

ideasional yang menggambarkan jenis tindakan yang terjadi dalam suatu 

klausa. Bentuk tipe proses menentukan bentuk tipe partisipan yang terjadi 

pada klausa. 

4. Sirkumstan: salah satu bagian dari tiga kelompok besar dalam analisis 

ideasional yang membantu menerangkan kondisi pada proses.  

5. Linguistik Fungsional Sistemik: salah satu teori fenomenal yang 

dikemukakan oleh Halliday (2004) yang menggambarkan bentuk sistemik 

dan fungsional pada suatu bahasa. Kajian ini merupakan salah satu bentuk 

kajian mengenai tata bahasa, namun berbeda dengan tata bahasa yang 

umumnya dipelajari secara meluas. Dalam teori LFS, bahasa menyimpan 

tiga fungsi dalam kehidupan manusia yaitu fungsi ideasional, fungsi 

interpersonal dan fungsi tekstual.  
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6. Sistem Transitivitas: teori ini mengemukakan sistem yang menafsirkan 

pengalaman dunia dalam suatu rangkaian tipe proses yang tersusun rapi. 

Pengalaman tersebut terbagi menjadi pengalaman luar dan pengalaman 

dalam. Dari pemahaman ini, teori tersebut berkembang sehingga 

terbentuk suatu konsep klasifikasi yang terdapat pada suatu klausa yaitu 

partisipan, proses dan sirkumstan. 

7. Analisis ideasional: analisis ini menguak suatu fenomena pengalaman 

manusia yang tersembunyi dalam suatu bahasa. Analisis ini dapat 

menjabarkan makna tentang suatu fenomena-tentang materi (hidup dan 

tak hidup, abstrak dan nyata), tentang yang sedang terjadi (sesuatu itu 

adalah apakah atau sedang melakukan apa) dan lingkungan yang 

melingkupi kejadian dan tindakan tersebut. 

8. Proses Mental: proses yang melibatkan alam kesadaran dalam diri 

manusia menggunakan indera perasa, seperti proses merasakan, berpikir 

dan perceiving yang melibatkan kognitif manusia dan alam kesadaran 

manusia. Proses ini merupakan salah satu jenis tipe proses pada sistem 

Transitivitas. 

9. Proses Verbal: proses mengatakan atau lebih akuratnya proses sinyalisasi 

simbolik. Proses ini merupakan salah satu jenis tipe proses pada sistem 

Transitivitas. 

10. Proses Material: suatu tindakan yang mampu menjawab pertanyaan ‘apa 

yang dilakukan X?’ atau ‘apa yang terjadi pada X?’. Proses ini merupakan 

salah satu jenis tipe proses pada sistem Transitivitas. 
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11. Proses Behavioral: proses perilaku fisik dan psikologis manusia seperti 

bernafas, bermimpi, mendengkur, tersenyum, tersedak, melihat, 

menonton, mendengarkan, dan mempertimbangkan. Proses ini merupakan 

salah satu jenis tipe proses pada sistem Transitivitas. 

12. Proses Relasional: suatu tipe proses yang menghubungkan partisipan 

dengan identitasnya, deskripsinya, atau atribusinya. Proses ini terbagi atas 

tiga yaitu relasional atribusi, relasional identifikasi, relasional eksistensial. 

Proses ini merupakan salah satu jenis tipe proses pada sistem 

Transitivitas.  

13. Senser: sebutan partisipan dari proses mental dalam sistem Transitivitas. 

14. Sayer: sebutan partisipan dari proses verbal dalam sistem Transitivitas 

15. Actor: sebutan partisipan dari proses material dalam sistem Transitivitas 

16. Behaver: sebutan partisipan dari proses behavioral dalam sistem 

Transitivitas 

17. Carrier: sebutan partisipan dari proses relasional atribusi dalam sistem 

Transitivitas 

 

1.5  Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan penelitian ini mencakup atas 5 bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang 

berisi latar belakang dan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, metode dan langkah kerja penelitian, definisi operasional dan 

sistematika penulisan laporan. Berikutnya, bab 2 adalah tinjauan pustaka yang 

terdiri atas subbab penelitian sebelumnya dan landasan teori. Subbab penelitian 
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sebelumnya memuat karya ilmiah seperti contoh artikel jurnal, penelitian tesis 

yang relevan dengan topik penelitian yang dijalankan penulis sehingga 

menginformasikan posisi dari penelitian ini. Subbab landasan teori memuat uraian 

mengenai teori LFS Halliday (2004) dan teori sistem Transitivitas (2004).  

Bab 3 pada penelitian ini memuat metode penelitian yang dilakukan penulis. 

Bab ini terbagi menjadi dua subbab yaitu metode penyajian data dan metode 

analisis data. Bab 4 pada penelitian ini hasil dan pembahasan dari analisis 

penelitian. Bab 5 pada penelitian ini menggambarkan pernyataan-pernyataan 

singkat atas penjabaran pada bab 4 sebelumnya. Bab ini berisi dua subbab yaitu 

subbab simpulan dan subbab rekomendasi. Bab berikutnya setelah bab 5 adalah 

daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi sumber materi referensi 

penulisan yang ilmiah berupa buku-buku dan artikel-artikel penelitian yang 

relevan dan mendukung penelitian penulis.  Lampiran berisi teks data transripsi 

dari rekaman video pidato politik AM dan tabel-tabel analisis sistem Transitivitas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini terdiri atas subbab penelitian sebelumnya dan landasan teori. Landasan 

teori yang dijabarkan penulis dalam bab ini berupa teori LFS, Sistem 

Transitivitas, dan strategi kesantunan Brown dan Levinson. Penulis membahasnya 

lebih lanjut pada uraian di bawah ini. 

 

2.1   Penelitian Sebelumnya 

Sebagai materi pendukung, penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan penulis adalah 

penelitian analisis tuturan pidato politik dari pemimpin partai politik dengan 

pisau analisis yaitu teori sistem transitivitas pada LFS (Linguistik Fungsional 

Sistemik). Penelitian-penelitian pendukung yang data penelitiannya sama dengan 

penulis yakni berupa tuturan pidato antara lain adalah penelitian tesis yang 

dilaksanakan oleh Bayanthi (2011), penelitian tesis oleh Idul (2014), penelitian 

jurnal oleh Usman (2015), penelitian jurnal oleh Waro’i dan Alfa (2015) dan 

penelitian artikel ilmiah Rahmawati (2015).  

Penelitian tesis Bayanthi, Idul, dan penelitian jurnal Waro’i dan Alfa sama-

sama menyoroti tuturan pidato presiden di suatu negara. Bayanthi meneliti tuturan 

pidato Barrack Obama, Idul meneliti tuturan pidato Hassan Rouhani, dan Waro’i 

dan Alfa meneliti tuturan pidato Joko Widodo. Penelitian Rahmawati juga 

menyoroti tuturan pidato seorang presiden, namun bukan presiden suatu negara 
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melainkan presiden suatu partai politik (PKS) yaitu Anis Matta (AM). Populasi 

data penelitian Rahmawati sama dengan populasi data penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. Penelitian Usman membahas tentang tuturan pidato seorang bupati 

di Lombok Barat. 

 Bayanthi (2011) dalam tesisnya, meneliti retorika dan sistem transitivitas 

dalam pidato pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama. Temuan 

yang didapat yaitu adanya hubungan erat antara sistem transitivitas dan kekuatan 

retorika. Kekuatan retorika Obama untuk meyakinkan warga AS terlihat dari 

sistem transitivitas yang digunakan dalam pidato. 

Idul (2014) melakukan penelitian tesis tentang pidato internasional Hassan 

Rouhani yang disampaikan dalam majelis umum PBB. Penelitian Idul termasuk 

penelitian analisis wacana kritis. Penelitian ini mengkaji penggunaan fitur-fitur 

linguistik untuk merepresentasikan praktik-praktik sosial dalam pidato Hasan 

Rouhani. Praksis sosial tersebut meliputi representasi sikapnya terhadap isu-isu 

yang termuat dalam pidatonya, penggambaran terhadap aksi-aksi sosial, dan 

bagaimana aktor-aktor sosial yang terlibat dalam aksi-aksi sosial tersebut 

diejawantahkan. Data pada penelitian ini diambil dari laman web 

(www.timesofisrael.com). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hassan Rouhani 

dalam pidato politiknya merepresentasikan sikap terhadap berbagai isu melalui 

penggunaan modalitas dan pemanfaatan negasi. Penggunaan fitur-fitur linguistik 

mulai dari pemilihan kata, transitivitas, konjungsi, anak kalimat, hingga 

presuposisi dimanfaatkan olehnya untuk merepresentasikan aksi-aksi sosial dalam 

pidato. Sedangkan untuk menampilkan aktor-aktor sosial yang terlibat dalam aksi 
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sosial yang termuat dalam pidatonya, Hasan Rouhani menggunakan strategi 

inklusi yaitu pasivasi, nominalisasi, dan klausa infinitif, dan strategi eksklusi yang 

meliputi determinasi-determinasi, abstraksi-objektivasi, diferensiasi, kategorisasi, 

individualisasi dan sirkumstansialisasi. 

Penelitian jurnal oleh Usman (2015) mengupas tentang analisis pidato bupati 

Lombok Barat dengan tinjauan teori LFS. Dari penelitian ini, Usman ingin 

mengetahui relevansi analisis pidato bupati Lombok Barat dengan kajian 

pembelajaran wacana di sekolah. Usman mendapatkan hasil bahwa proses yang 

mendominasi adalah proses mental yakni sebanyak 21%, sedangkan protoaksi 

yang mendominasi adalah aksi pernyataan yakni sebanyak 60%. Beberapa nilai 

yang terkandung pada proses mental di antaranya adalah nilai kesadaran, 

kesungguhan, keyakinan, kepastian (arah), kreatifitas, ketelitian, tanggung jawab, 

kepatuhan, dan nilai permisif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam protoaksi 

pernyataan di antaranya adalah nilai kesyukuran, kesadaran, kesungguhan, dan 

nilai pengabdian. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian jurnal Waro’i dan Alfa (2015). 

Mereka meneliti tuturan pidato kemenangan presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di 

Kapal Phinisi. Hasil dari penelitian adalah proses mental dominan dalam pidato. 

Proses mental digunakan Jokowi untuk membangun optimisme bangsa yang 

sejalan dengan revolusi mental (jargon saat kampanye calon presiden). Analisis 

penelitian ini menggunakan sistem transitivitas dalam LFS.  

Rahmawati (2015) dalam artikel ilmiahnya bermaksud menguak pengelabuan 

yang dilakukan oleh AM kepada kadernya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 
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Penelitian Rahmawati menggunakan ancangan Analisis Wacana Kritis (AWK) 

dengan analisis proposisi model van Dijk. Proposisi-proposisi pembangun teks 

tersebut adalah (1) proposisi penyangkalan, (2) proposisi penguatan internal 

partai, (3) proposisi perlawanan, dan (4) proposisi pencitraan. 

Kelima penelitian di atas merupakan penelitian dengan tuturan pidato politik 

sebagai data analisisnya. Hal ini disebabkan masing-masing penutur pidato dalam 

kelima penelitian tersebut merupakan tokoh yang memiliki kekuasaan baik dalam 

teritori negara maupun kabupaten, atau kekuasaan dalam lembaga partai politik. 

Penelitian Idul dan Rahmawati berusaha membongkar ideologi yang termuat 

dalam tuturan pidato politik sehingga selain menggunakan pisau analisis LFS 

penelitian mereka juga menggunakan pendekatan AWK. Sedangkan pada ketiga 

penelitian lainnya, penelitian mereka hanya menggunakan teori analisis LFS tanpa 

pendekatan AWK. Tujuan penelitian dapat dicapai dengan hanya menjalankan 

teori analisis LFS. Sama dengan penelitian yang dilakukan Bayanthi, Usman, 

Waro’i dan Alfa, penelitian yang dilakukan penulis juga tanpa pendekatan AWK 

untuk mencapai tujuan penelitian.  

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian LFS, penulis menilik beberapa 

penelitian antara lain yang dilakukan oleh Rosmawaty (2011), Nurhayati (2014), 

Juramli (2015), Faradi (2015), dan Haeri (2016). Meski sama-sama menggunakan 

LFS sebagai pisau analisisnya, kelima penelitian tersebut meneliti data yang 

berbeda yang menjadi karakteristik dari masing-masing penelitian. Rosmawaty 

meneliti cerita terjemahan fiksi sastra masyarakat Angkola “Halilian” (cerita 

waktu). Nurhayati meneliti tentang bahasa pemberitaan di Suara Merdeka. Juramli 
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meneliti teks terjemahan Daqaaiqul Akhbar sebagai materi pembelajaran bagi 

siswa SMA. Faradi meneliti teks debat capres-cawpres pada pilpres 2014-2019. 

Haeri meneliti teks terjemahan dari salah satu surat pada kitab suci agama, Al 

Qur’an. 

Rosmawaty (2011) mengkaji konteks situasi dan konteks budaya dalam 

terjemahan fiksi rakyat Angkola “Halilian” dengan teori LFS. Dalam 

penelitiannya, pembahasan Rosmawati tidak menyentuh analisis transitivitas 

dengan pemetaan partisipan, proses dan sirkumstan pada setiap klausa. Pada 

penelitian ini, LFS digunakan untuk menganalisis kontek situasi yang dilihat dari 

analisis sederhana pada field, mode, dan tenor. Sementara pada konteks budaya, 

Rosmawati mengkaji data dengan teori struktur skematik genre teks. Hasil analisis 

yang didapatkan Rosmawati: pertama, budaya Angkola menggambarkan 

hubungan orangtua dan anak yang erat. Anak diingatkan untuk tidak lupa 

mengunjungi orangtuanya karena membawa dampak bagi kehidupan si anak. 

Kedua, budaya Angkola memandang janji sebagai hal yang sakral. Ketiga, 

makhluk yang tidak nampak/makhluk halus masih berkaitan erat dengan 

kehidupan masyarakat Angkola. Keempat, hubungan interaksi suami istri berlaku 

interaksi satu arah dengan power suami lebih tinggi daripada istri. Hal ini 

disebabkan budaya lokal bahwa laki-laki tidak ingin dipengaruhi oleh perempuan.   

Nurhayati (2014) dalam penelitian jurnalnya mempersoalkan tentang cara 

awak media memanipulasi bahasa untuk merepresentasikan sebuah peristiwa 

banjir dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis. Sebuah teks berita 

dalam harian Suara Merdeka pada tanggal 5 Februari 2014 dianalisis melalui tiga 
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tahapan analisis AWK yakni deskripsi, interpretasi dan eksplanasi. Pada tataran 

analisis deskripsi, Nurhayati meneliti dari berbagai aspek, termasuk salah satunya 

melalui analisis transitivitas untuk mengungkap partisipan, proses dan sirkumstan 

pada wacana. Nurhayati mendapatkan hasil analisis yaitu bahwa suatu berita yang 

tampaknya melaporkan peristiwa faktual yakni pemberitaan peristiwa banjir di 

kota Semarang ternyata merupakan hasil praksis wacana yang sangat kompleks. 

Fakta yang diberitakan dalam suatu media bukanlah fakta objektif, melainkan 

fakta yang dikonstruksi oleh institusi atau individu. Penggunaan bahasa dalam 

pemberitaan tersebut mengimplikasikan praksis sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat. 

Juramli (2015) mengkaji teks terjemahan Daqaaiqul Akhbar sebagai materi 

pembelajaran bagi siswa SMA dengan pisau analisis sistem transitivitas pada 

LFS. Hasil analisis kemudian diolah untuk dilihat apakah memiliki relevansi 

dengan pembelajaran wacana pada tingkat SMA. Dari penelitian yang 

dilaksanakannya, Juramli menemukan 84 tipe kata proses (78,83%), 149 tipe kata 

partisipan (140,21%) dan 87 tipe kata sirkumstan (81,79%). Relevansi yang 

didapat antara teks terjemahan Daqaaiqul Akhbar dengan pembelajaran wacana di 

SMA adalah pertama, teks terjemahan Daqaaiqul Akhbar relevan menjadi 

referensi untuk mengeksplorasi nilai-nilai (value) yang terkandung terkait tujuan 

pencapaian pembelajaran kewacanaan yang akan dianalisis berbasis teks 

berkarakter pada Kurikulum 2013. Kedua, pengkajian teks kewacanaan di SMA 

tidak monoton pada sebuah pandangan tata bahasa struktural (konvensional) yang 

masih berada pada tataran klasik.  
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Dalam penelitian jurnalnya, Faradi (2015) mengkaji teks debat kandidat 

Capres-Cawapres pada Pilpres Republik Indonesia tahun 2014-2019 dengan 

difokuskan pada analisis modalitas dari LFS (makna interpersonal) dan pesan nilai 

dalam konteks ideologi, budaya, dan situasi yang mendominasi pada teks debat 

kandidat. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui relevan atau tidaknya dengan 

pembelajaran wacana di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan pertama, 

modalitas yang ditemukan dalam teks debat pasangan JW  –  JK (Joko Widodo–

Jusuf Kalla) lebih besar daripada pasangan PS – HR (Prabowo Subianto – Hatta 

Rajasa). Kedua, hasil kajian ini dapat direlevansikan dengan pembelajaran wacana 

di sekolah dalam hal menganalisis wacana atau teks dengan menggunakan teori 

LFS. 

Haeri (2016) melakukan penelitian pada teks terjemahan surat Al Insan 

(manusia) dalam kitab suci agama islam, Al Qur’an dengan kajian transitivitas 

dan modalitas pada LFS. Haeri ingin mengetahui tipe proses dan modalitas yang 

mendominasi pada teks untuk menentukan relevansi teks tersebut dengan 

pembelajaran wacana di tingkat perguruan tinggi. Sebagai hasil dari penelitian, 

Haeri menemukan 27 proses material (46,55%), 9 proses mental (15,52%), 10 

proses relational (17,24%), 2 proses behavioral (3,45%), 1 proses verbal (1,72%). 

Modalitas (probabilitas dan frekuensi) sebanyak 37 buah (71.15%) dan modulasi 

(kebutuhan dan keinginan) sebanyak 9 buah (17,37%). 

Penelitian Nurhayati, Juramli dan Haeri menggunakan kajian sistem 

transitivitas sebagai pisau analisis penelitiannya untuk mengetahui proses, 

partisipan dan sirkumstan yang berlaku pada teks wacana. Sedangkan pada 
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penelitian Rosmawaty, penelitiannya yang lebih kepada penelitian kajian budaya 

hanya menggunakan teori LFS (analisis field, mode, tenor) sebagai pendukung 

teori dan bukan sebagai teori utama. Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan 

penulis yakni menggunakan analisis sistem transitivitas LFS, penelitian Faradi 

menggunakan LFS namun hanya kajian modalitas saja (aspek interpersonal) dan 

tidak menyentuh penelitian sistem transitivitas (aspek ideasional).  

 

2.2   Lingustik Fungsional Sistemik (LFS) 

Kajian LFS yang ditemukan oleh Halliday merupakan kajian tentang grammar 

atau tata bahasa yang berbeda dengan kajian tata bahasa yang umumnya dipelajari 

di sekolah-sekolah pendidikan tingkat menengah. Hal ini memunculkan dua 

istilah dalam kajian tata bahasa yaitu traditional/structural grammar dan 

functional grammar. Kajian functional grammar disebut Halliday dengan 

linguistik instrumental karena bahasa digunakan sebagai alat untuk memahami 

situasi yang lain, contohnya sistem sosial. Sedangkan kajian traditional/structural 

grammar, Halliday menyebutnya dengan linguistik otonom, yaitu kajian bahasa 

untuk memahami sistem lingual itu sendiri (Santoso, 2008:6).  

Kajian linguistik otonom adalah kajian yang diajarkan di sekolah-sekolah 

pendidikan tingkat menengah umumnya, yaitu kajian tata bahasa structural 

grammar. Dalam structural grammar, ahli bahasa mengenal istilah adjective (kata 

sifat), adverb (kata keterangan), noun (kata benda), dan verb (kata kerja).  

Selain itu, istilah “kalimat” digunakan dalam structural grammar. Sebaliknya 

dalam functional grammar, istilah-istilah yang digunakan berbeda dengan kajian 
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structural grammar. “Kalimat” dalam structural grammar mempunyai sebutan 

yang lain dalam functional grammar yakni “clause complex” atau kompleks 

klausa (Butt, et al., 1996:31). 

Dalam bidang kajian systemic-functional grammar atau LFS, ahli bahasa 

mengkaji di antaranya analisis mood, modalitas, theme, rheme, proses, partisipan, 

dan circumstance. Tiga poin terakhir tersebut adalah teori yang akan digunakan 

penulis dalam menganalisis penelitian ini. Analisis mood, modalitas, termasuk 

bagian dari analisis interpersonal. Analisis theme dan rheme termasuk bagian dari 

analisis tekstual. Analisis proses, partisipan dan circumstance termasuk bagian 

dari analisis ideasional.    

Menurut Santoso (2008:5), ketiga analisis di atas yakni fungsi ideasional, 

fungsi interpersonal dan fungsi tekstual berkaitan dengan sistem semantis. Tiga 

fungsi bahasa ini dikenal dengan istilah metafungsi bahasa. Tiga fungsi bahasa 

tersebut dijelaskan oleh penulis berikut ini. 

 

2.2.1    Fungsi Ideasional 

Fungsi ideasional adalah fungsi bahasa yang dipakai untuk menyandikan 

kehidupan. Hal kehidupan yang dimaksud cakupannya luas, yaitu mencakup hal-

hal mengenai materi (materi hidup dan tak hidup, serta materi abstrak dan nyata), 

mengenai hal yang sedang terjadi (hal tersebut berupa apa atau sedang melakukan 

apa), dan mengenai lingkungan yang melingkupi kejadian serta tindakan tersebut 

(Gerot dan Wignell, 1995:12). Hal ini berarti dari mengkaji fungsi ideasional pada 
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bahasa yang diujarkan manusia, ahli bahasa dapat menguak suatu fenomena 

pengalaman manusia yang tersembunyi dalam sandi-sandi tersebut.  

Fungsi ideasional terbagi menjadi 2 komponen makna yaitu makna 

eksperensial dan makna logikal (Halliday, 2004:29). Menurut Butt, et al. 

(1996:13), makna eksperensial menyandikan pengalaman, sedangkan makna 

logikal menghubungkan semua pengalaman tersebut. Pembahasan terkait makna 

eksperensial ini akan digunakan penulis untuk menguak cara AM dalam 

menyandikan pengalaman politiknya ke dalam wacana pidato. 

 

2.2.2 Fungsi Interpersonal 

Fungsi interpersonal adalah makna yang mengekspresikan perilaku dan penilaian 

dari penutur bahasa. Makna direalisasikan dalam penyusunan kata yang 

dinamakan mood dan modalitas, dan dipengaruhi oleh tenor dari wacana (Gerrot 

dan Wignell, 1995:13). Oleh karena itu dalam analisis fungsi interpersonal, piranti 

yang akan dianalisis adalah mood dan tenor. Dalam fungsi interpersonal, bahasa 

berfungsi untuk mengodekan makna-makna tentang sikap, interaksi, dan relasi 

timbal balik (Santoso, 2008:5).  

 

2.2.3 Fungsi Tekstual   

Fungsi tekstual berfungsi untuk mengekspresikan hubungan bahasa dengan 

lingkungannya termasuk lingkungan verbal (baik lisan maupun tulisan) dan non 

verbal yaitu lingkungan situasional (konteks) (Gerrot dan Wignel, 1995:14). 
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Fungsi ini digunakan untuk mengorganisasikan makna eksperensial dan makna 

interpersonal secara keseluruhan yang linear dan koheren (Butt, et.al., 1996:92). 

 

2.3   Sistem Transitivitas 

Transitivitas yang disebut oleh Halliday adalah sistem yang menafsirkan 

pengalaman dunia dalam suatu rangkaian tipe proses yang tersusun rapi. Menurut 

Halliday (2004:170), pengalaman terbagi menjadi dua yakni pengalaman luar dan 

pengalaman dalam. Contoh pengalaman yang merefleksikan pengalaman luar 

adalah tuturan [2] berikut ini. 

[2] “I’m having a shower.” (Halliday, 2004:170). 

 

Tuturan [2] di atas jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “Saya 

sedang mandi.”. Pada [2], proses pada tuturan tersebut yaitu “sedang mandi” 

merupakan aktivitas fisik yang dapat diindera oleh mata. Aktivitas tersebut 

merefleksikan proses dari dunia eksternal yakni pengalaman luar batin atau luar 

dari alam kesadaran manusia.  

Sebaliknya, contoh pengalaman yang merefleksikan pengalaman dalam 

adalah sebagai berikut. 

[3] “I don’t want a shower.” (Halliday, 2004:170).  
 

Tuturan [3] di atas jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “Saya 

tidak ingin mandi.”. Pada [3], proses pada tuturan tersebut yaitu “tidak ingin” 

merupakan aktivitas non fisik yang tidak dapat diindera oleh mata. Aktivitas 

tersebut merefleksikan proses dari dunia internal yakni pengalaman yang diolah 

dalam batin manusia. Pengalaman yang merefleksikan pengalaman luar 
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merupakan tipe proses material, sedangkan pengalaman yang merefleksikan 

pengalaman dalam merupakan tipe proses mental. 

Kemudian, tata bahasa ini mengenal proses ketiga yakni mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi pengalaman. Kedua bentuk tersebut merupakan bagian dari tipe 

proses relational (Halliday, 2004:170). Selain ketiga tipe di atas, ada pula tipe 

proses behavioral dan verbal. Kelima tipe sistem transitivitas ini agar lebih 

gamblang akan dijabarkan lebih lanjut pada sub bab berikutnya. 

Untuk mendiskusikan fungsi eksperensial/pengalaman pada bahasa, suatu 

unit klausa dapat diklasifikasikan menjadi tiga grup yakni partisipan, proses dan 

circumstance. Partisipan dapat berupa actor, senser, goal, sayer, carrier, dan lain 

sebagainya. Proses dapat berupa material, relasional, mental, dan lain sebagainya. 

Circumstance dapat berupa kata-kata yang menerangkan dari grup proses tentang 

waktu, lokasi, cara, dan lain sebagainya (Butt, et al., 1996:56). Lihat pada contoh 

berikut yang diambil dari Halliday (2004:182). 

 

The Lion caught the tourist 

Partisipan [actor] Proses: aktif Partisipan [goal] 

 

The tourist was caught by the lion 

Partisipan [goal] Proses: pasif (verbal) Partisipan [actor] 
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2.3.1. Tipe-tipe Proses dalam Sistem Transitivitas 

Tipe-tipe proses dalam sistem transitivitas menurut Halliday (2004:172) terbagi 

menjadi tiga aspek besar yakni alam fisik (doing), alam kesadaran (sensing), dan 

relasi abstrak (being). Alam fisik terdiri dari proses material dan proses 

behavioral. Alam kesadaran terdiri dari proses mental dan proses verbal. Alam 

relasi abstrak terdiri dari proses existential dan relational. 

Sedangkan menurut Butt, et al., tipe-tipe proses dalam transitivitas terdiri dari 

tiga aspek besar yaitu proses material, proses relational dan proses proyeksi 

(1996:47-50). Berdasarkan teori Halliday dan Butt, et al., untuk memudahkan 

penulis dalam menganalisis data tuturan pidato AM, penulis membagi tipe-tipe 

proses transitivitas pada penelitian ini dalam 5 aspek yaitu proses material, proses 

mental, proses verbal, proses behavioral, dan proses relational. 

 

2.3.1.1 Proses Material 

Proses material adalah suatu tindakan yang mampu menjawab pertanyaan ‘apa 

yang dilakukan X?’ atau ‘apa yang terjadi pada X?’ (Butt,et.al., 1996:47). 

Halliday (2004:179) menyebut proses ini dengan istilah “processes of doing-and-

happening”. Partisipan utama disebut actor (pelaku), partisipan selain itu disebut 

goal (yang dikenai tindakan oleh si pelaku). Contoh klausa dengan satu partisipan 

(actor) adalah: 

[4] The two schools [partisipan: actor] combined [proses: material]  

(Halliday, 2004:196). 

 

Tuturan [4] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Dua sekolah itu 

bergabung”. Kata “combined” merupakan proses material karena merefleksikan 
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pengalaman luar batin manusia dan proses tersebut dapat diindera oleh mata 

manusia.  

Contoh klausa dengan dua partisipan (actor dan goal) adalah: 

[5] I [partisipan: actor] gave [proses: material] a ring [partisipan: goal]  

(Halliday, 2004:196). 

 

Tuturan [5] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Aku memberi 

sebuah cincin.”. Kata “gave” merupakan proses material karena merefleksikan 

pengalaman luar batin manusia dan proses tersebut dapat diindera oleh mata 

manusia. 

 

2.3.1.2 Proses Mental 

Proses mental adalah proses yang melibatkan alam kesadaran dalam diri manusia 

menggunakan indera perasa, seperti proses merasakan, berpikir dan perceiving 

(Gerot dan Wignell, 1995:58). Proses berpikir melibatkan kognitif pada manusia. 

Menurut Butt, et al., proses ini termasuk dalam proses proyeksi (1996:50). 

Partisipan utama disebut senser, partisipan selain itu disebut phenomenon. Contoh 

klausa dengan satu partisipan (senser) adalah: 

[6]  I’m [senser] not surprised [proses: mental] (Halliday, 2004:205). 

 

Tuturan [6] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Aku tidak terkejut”. 

Kata “not surprised” merupakan proses mental karena merefleksikan pengalaman 

dalam batin manusia dan proses tersebut menggunakan indera perasa manusia. 

Contoh klausa dengan dua partisipan (senser dan phenomenon) adalah: 

[7] I [partisipan: senser] hate [proses: mental] cockroaches [partisipan: 

phenomenon]  (Halliday, 2004:197). 
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Tuturan [7] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Aku benci kecoa-

kecoa”. Kata “hate” merupakan proses mental karena merefleksikan pengalaman 

dalam batin manusia dan proses tersebut menggunakan indera perasa manusia. 

 

2.3.1.3 Proses Verbal 

Proses verbal adalah proses mengatakan atau lebih akuratnya proses sinyalisasi 

simbolik (Gerot dan Wignell, 1995:58). Menurut Butt, et al., proses ini termasuk 

dalam proses proyeksi (1996:50). Partisipan utama disebut sayer, partisipan selain 

itu disebut receiver dan verbiage. Istilah receiver digunakan untuk menandai 

seseorang yang menerima pesan simbolik dari sayer, sedangkan verbiage adalah 

sebutan untuk pesan yang diverbalisasikan (Halliday, 2004:255). Contoh klausa 

dengan satu partisipan adalah: 

[8] The captain [partisipan: receiver] being warned [proses: verbal] 

(Halliday, 2004:253). 

 

Tuturan [8] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Kapten itu 

diperingatkan”. Kata “being warned” merupakan proses verbal karena proses 

tersebut merupakan proses sinyalisasi simbolik. 

Contoh klausa dengan dua partisipan (sayer dan verbiage) adalah: 

[9] John [partisipan: sayer] said [proses: verbal] he was hungry [verbiage]. 

(Halliday, 2004:253). 

 

Tuturan [9] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “John berkata bahwa 

dia lapar”. Kata “said” merupakan proses verbal karena proses tersebut 

merupakan proses sinyalisasi simbolik. 
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2.3.1.4 Proses Behavioral 

Proses behavioral adalah proses perilaku fisik dan psikologis manusia seperti 

bernafas, bermimpi, mendengkur, tersenyum, tersedak, melihat, menonton, 

mendengarkan, dan mempertimbangkan (Gerot dan Wignell, 1995:60). Partisipan 

pada proses ini hanya ada satu partisipan yang disebut behaver. Proses behavioral 

memiliki karakteristik yang mirip dengan proses mental dan material. Dalam 

proses ini, behaver seperti seorang senser, yang melakukan tindakan berupa suatu 

proses dalam kesadaran manusia, namun proses tindakannya terlihat secara fisik; 

manusia “melakukan” sesuatu dan bukan “merasakan” sesuatu. Contoh klausa 

dengan partisipan behaver adalah: 

[10] I [partisipan: behaver] was dreaming [proses: behavioral] (Halliday, 

2004:250). 

 

Tuturan [10] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Aku bermimpi” . 

Kata “was dreaming” merupakan proses behavioral karena proses tersebut 

merupakan proses perilaku fisik dan psikologis manusia. 

 

2.3.1.5 Proses Relational 

Menurut Butt, et al., karakteristik utama dalam proses relational adalah proses ini 

menghubungkan partisipan dengan identitasnya, deskripsinya, atau atribusinya. 

Butt, et al., membagi proses ini ke dalam tiga tipe proses relational yakni proses 

relational attribute, proses relational identification dan proses relational 

existential (1996:49). Pada proses relational attribute, partisipan disebut dengan 

istilah carrier, dan yang mengikuti tipe proses disebut dengan attribute. Suatu 

attribute dapat berupa kata sifat (ajektiva) maupun kata benda (nominal). Suatu 
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klausa mengandung proses relational attribute jika partisipan yang satu (attribute) 

menerangkan partisipan pokoknya (carrier), namun partisipan pokok tidak dapat 

menerangkan partisipan yang lain. 

Contoh proses relational attribute dalam klausa dengan partisipan carrier 

adalah: 

[11] Sarah [partisipan: carrier] is [proses: relational attribute] wise 

[attribute] (Halliday, 2004:216). 

 

Tuturan [11] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Sarah (adalah) 

bijaksana”. Kata “is” merupakan proses relational attribute karena proses tersebut 

menghubungkan makna antara satu partisipan dengan partisipan yang lain, namun 

kedua partisipan tersebut tidak dapat saling menerangkan antara satu sama lain. 

Attribute “wise” dapat menerangkan “Sarah” sebagai carrier, akan tetapi kata 

“Sarah” tidak dapat menerangkan kata “wise”, seperti pada contoh berikut ini: 

*[12] Wise [attribute] is  [proses: relational attribute] Sarah [partisipan: 

carrier] (Halliday, 2004:216). 

 

Tuturan [12] merupakan tuturan yang tidak berterima maknanya. 

Pada proses relational identification, partisipan utama disebut dengan istilah 

identified, partisipan lainnya disebut dengan identifier. Suatu klausa mengandung 

proses relational identification jika antara satu partisipan (identifier) dengan 

partisipan pokoknya (identified) dapat menerangkan satu sama lain.  

Contoh proses relational identification dalam klausa dengan partisipan identified 

adalah: 

[13] Tomorrow [partisipan: identified] is [proses: relational identification] the 

10th [identifier] (Halliday, 2004:216). 
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Tuturan [13] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Besok adalah 

(perayaan/peristiwa) yang ke-10”. Kata “is” merupakan proses relational 

identification karena proses tersebut menghubungkan makna antara satu partisipan 

dengan partisipan yang lain, dan kedua partisipan tersebut dapat saling 

menerangkan antara satu sama lain. Identifier “the 10th” dapat menerangkan 

“tomorrow” sebagai identified, sebaliknya kata “tomorrow” juga dapat 

menerangkan kata “the 10th”, seperti pada contoh berikut ini: 

[14] The 10th [identifier] is [proses: relational identification] tomorrow 

[partisipan: identified] (Halliday, 2004:216). 

 

Tuturan [14] merupakan tuturan yang berterima maknanya.  

Pada proses relational existential, hanya ada satu partisipan yang disebut 

dengan existent, yaitu sesuatu hal yang keberadaannya dinyatakan. Proses ini 

merepresentasikan bahwa sesuatu itu ada atau untuk merepresentasikan suatu 

kejadian khusus yang terjadi atau muncul (Halliday, 2004:256). Contoh proses 

relational existential dalam beberapa klausa adalah: 

[15] There are [proses: relational existential] aboriginal paintings that tell 

the legends of this ancient people [partisipan: existent] (Halliday, 

2004:256). 

 

[16] There was [proses: relational existential] confusion, shouting, and 

breaking of chairs [partisipan: existent] (Halliday, 2004:256). 

 

Tuturan [15] diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Di sana ada lukisan 

milik Suku Aborigin yang menceritakan legenda dari suku bangsa kuno ini.”. 

Kata “was” merupakan proses relational existential karena proses tersebut 

merepresentasikan keberadaan lukisan Suku Aborigin. Tuturan [16] 

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Di sana ada kebingungan, 
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teriakan dan suara kursi-kursi yang patah.”. Kata “was” merupakan proses 

relational existential karena proses tersebut merepresentasikan peristiwa 

kebingungan, teriakan, dan suara kursi-kursi yang patah. 

 

2.3.2.   Relasi Teks dan Konteks dalam Transitivitas 

Pengertian teks menurut Halliday (2004:3) adalah istilah yang merujuk pada suatu 

bahasa, pada medium manapun, yang dimengerti oleh seseorang yang mengetahui 

bahasanya. Hal ini berarti istilah teks dimaknai dengan luas dan bukan sekedar 

medium tulisan saja yang berupa paragraf-paragraf. Dalam pandangan Halliday, 

teks dimaknai secara dinamis. Teks adalah bahasa yang sedang melaksanakan 

tugas tertentu dalam konteks  situasi  (Halliday dan Hasan, 1992:13 dalam 

Santoso, 2008:2). Berdasarkan pengertian ini, teks dan konteks situasi adalah dua 

unsur yang berkaitan erat. Dari kajian eksplorasi terhadap suatu teks, ahli bahasa 

dapat melihat dunia di luar bahasa (dunia ekstralinguistik) (Butt, et al., 1996: 

122). Salah satu caranya dengan mempelajari konteks situasi yang terdapat di 

dalam teks (Santoso, 2008:4). Oleh karena itu, pengertian ini dapat dipahami 

bahwa bahasa di dalam teks dapat melakukan fungsi sebagai representasi sosial 

dari dunia ekstralinguistik.  

Fungsi representasi sosial ini berkaitan dengan ide dari fungsi eksperensial 

bahasa (bahwa bahasa menyimpan pengalaman tindakan dari penuturnya dalam 

bentuk ‘kode-kode dan sandi-sandi’). Halliday (2004:170) menyebutkan bahwa, 

dalam menguak bahasa (klausa) sebagai representasi sosial, teori sistem 

transitivitas diacu sebagai alat pisau bedah analisis. Maka berdasarkan 
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pemahaman di atas, fungsi representasi sosial ini dapat dikaji dari pengolahan 

hasil yang didapat dari analisis sistem transitivitas pada suatu teks. Berdasarkan 

analisis pada partisipan-partisipan, tipe proses transitivitas dan sirkumstan yang 

ada dalam teks, ahli bahasa dapat menguak representasi sosial yang maknanya 

dibentuk oleh si penutur bahasa teks tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas metode penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini terbagi menjadi 

dua subbab yaitu metode penyajian data dan metode analisis data. Masing-masing 

bahasan subbab akan diuraikan lebih lanjut berikut ini.   

 

3.1   Metode Penyajian Data 

Penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif (Isaac dan 

Michael, 1987:46). Penulis menjabarkan fakta dan karakteristik pada suatu populasi 

atau bidang kaji secara faktual, sistematis, dan akurat. Pada penelitian ini, penulis 

menjabarkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tuturan untuk selanjutnya dianalisis 

dengan pisau analisis LFS (Linguistik Fungsional Sistemik) Halliday (2004) dan 

disampaikan hasil analisisnya ke dalam bentuk ulasan penjabaran dan pemaparan.  

Objek penelitian yang diteliti penulis adalah data tuturan pidato presiden PKS (AM) 

kepada kader PKS di daerah-daerah Indonesia dan luar negara Indonesia dalam acara 

konsolidasi kader PKS, sejak pelantikannya menjadi presiden PKS sampai 

pertengahan tahun 2013. Teknik pengambilan data menggunakan teknik simak bebas 

libat cakap. Penulis mengambil data dengan menyimaknya dari situs pencari video, 

YouTube, tanpa terlibat dalam percakapan dengan seorang narasumber atau data 

sekunder.  
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Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan 

(purposive sampling). Data yang berasal dari situs pencari video, YouTube, kemudian 

diseleksi berdasarkan ragam peserta dalam acara pidato AM dan kurun waktu 

menjelang Pemilu 2014. Dari banyak pidato politik AM yang disampaikan dalam 

berbagai kesempatan, penulis hanya memilih pidato yang disampaikan AM kepada 

para kader PKS pada saat acara konsolidasi PKS di tahun 2013. Kurun waktu yang 

menjadi ruang lingkup studi pun dibatasi yakni waktu dari setelah pelantikan AM 

sebagai presiden PKS sampai pertengahan tahun 2013. Penulis memperoleh empat  

video pidato politik AM, yaitu yang disampaikan di Kota Bandung, Kota Jogja, Kota 

Istanbul (Turki), dan Kota Medan. Data tuturan pidato dari video kemudian 

ditranskripsi sehingga menjadi teks tulisan. Teks tulisan ini yang selanjutnya akan 

dibedah dan dikategorisasi masing-masing klausa berdasarkan yang dibutuhkan 

penulis.  

Satuan unit analisis dalam penelitian ini adalah klausa. Setiap klausa dalam teks 

transkripsi pidato dipilah-pilah yang mana saja yang menjadi partisipan utama dalam 

proses pada tahap analisis ideasional. Partisipan utama adalah partisipan yang 

didapatkan dari proses seleksi pada teks transkripsi yang relevan dengan tujuan dan 

manfaat dari penelitian. Partisipan utama yang terdapat dalam keempat pidato 

ditemukan lima partisipan, yaitu AM sebagai presiden PKS, AM dan kader PKS, 

kader PKS, PKS sebagai institusi partai politik, dan publik Indonesia. Lima partisipan 

utama tersebut menjadi dasar pengelompokkan klausa-klausa, sebelum dilakukan 
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analisis data. Penulis menggunakan metode informal untuk menyajikan data dalam 

penelitian ini, sehingga data disajikan dengan kata-kata biasa.  

 

3.2    Metode Analisis Data 

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini. Metode ini 

dipilih untuk menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan teks tuturan pidato 

AM yang merupakan pidato konsolidasi PKS kepada kader PKS di tahun 2013. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan (identity 

method) karena alat penentunya di luar bahasa yang dianalisis, yaitu kenyataan yang 

ditunjuk oleh bahasa, dengan teknik lanjutan yaitu teknik referensial. Penulis 

melakukan referensi/merujuk setiap frase tertentu pada klausa tuturan AM dengan 

teori yang ada sehingga diperoleh makna yang dicari (Sudaryanto, 1993:13).   

Dalam masing-masing kelompok partisipan utama, setiap klausa dilakukan 

pengklasifikasian dan pelabelan berdasarkan proses tindakan partisipan utama 

(material, verbal, mental, behavioral, dan relasional), goal, verbiage maupun 

phenomenon, dan sirkumstan-nya. Pengelompokan tersebut ditempatkan dalam tabel-

tabel yang ditentukan berdasarkan teori sistem Transitivitas Halliday (2004). Setelah 

selesai dilakukan pengelompokan tersebut, penulis mengkaitkan dengan kenyataan 

yang ada di luar bahasa untuk menemukan representasi sosial dalam setiap klausa 

tuturan dari masing-masing partisipan utama menurut penutur pidato (AM). Langkah 

ini merupakan tahap analisis deskripsi. Langkah berikutnya, penulis menelusuri 

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


35 
 

motif-motif AM dalam melakukan representasi sosial pada wacana pidato politik 

yang menjadi data penelitian ini. Pembahasan tersebut kemudian dijabarkan pada 

subbab selanjutnya.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, penulis membahas representasi sosial dari klausa-klausa yang 

memuat partisipan utama yang muncul dalam 4 wacana pidato politik AM dalam 

konsolidasi kader PKS (pidato tanggal 3 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 

Juni 2013). Dari proses pengolahan data, penulis memperoleh 5 partisipan utama 

dari 4 pidato politik AM yang menjadi data penelitian. Lima partisipan utama 

tersebut adalah pertama, AM sebagai presiden PKS. Partisipan utama kedua 

adalah AM dan kader PKS. Partisipan utama ketiga adalah kader PKS. Partisipan 

utama keempat adalah PKS sebagai lembaga partai politik (parpol). Partisipan 

utama kelima adalah publik Indonesia. 

Pembahasan representasi sosial pada bab ini dikelompokkan menjadi 4 bagian 

bahasan berdasarkan waktu dan lokasi pelaksanaan pidato politik AM yang 

berbeda. Masing-masing bagian bahasan dari satu wacana pidato politik AM 

dibagi lagi menjadi 5 bagian bahasan berdasarkan 5 partisipan utama yang 

terdapat dalam klausa-klausa pada wacana pidato politik AM yang menjadi data 

penelitian. Setelah menjelaskan representasi fakta-fakta sosial dalam wacana 

pidato politik AM tersebut, penulis menguak tujuan-tujuan AM dalam melakukan 

representasi sosial dari 4 wacana pidato politik AM yang menjadi data penelitian. 
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4.1   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM pada 

Konsolidasi Kader PKS Tahun 2013 

Pembahasan pada sub bab ini terbagi menjadi 4 subsub bab berdasarkan waktu 

dan tempat pidato yang berbeda. Bahasan subsub bab pertama adalah representasi 

sosial dalam wacana pidato politik AM pada konsolidasi kader PKS tanggal 3 

Februari 2013. Bahasan subsub bab yang kedua adalah representasi sosial dalam 

wacana pidato politik AM pada konsolidasi kader PKS tanggal 8 Februari 2013. 

Bahasan subsub bab yang ketiga adalah representasi sosial dalam wacana pidato 

politik AM pada konsolidasi kader PKS tanggal 27 April 2013. Bahasan subsub 

bab yang keempat adalah representasi sosial dalam wacana pidato politik AM 

pada konsolidasi kader PKS tanggal 17 Juni 2013. Empat bahasan subsub bab 

tersebut diuraikan penulis berikut ini. 

 

4.1.1 Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 3 Februari 2013  

Konteks latar pada pidato AM tanggal 3 Februari 2013 ini adalah pidato yang 

disampaikan presiden PKS kepada kadernya pada saat konsolidasi partai di 

Bandung. Selain karena memberikan sambutan sebagai presiden yang baru saja 

dilantik sehari yang lalu, AM menyampaikan pidato ini berkenaan dengan suhu 

politik PKS yang memanas pasca kasus LHI dan 2 momen Pilkada (Pemilihan 

Kepala Daerah) yang digelar pemerintah provinsi Jabar (Jawa Barat) yaitu Pilgub 

(Pemilihan Gubernur) dan Pilwakot (Pemilihan Walikota). Konteks dalam wacana 
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pidato ini turut mempengaruhi fakta sosial yang direpresentasikan melalui 

partisipan utama, proses dan circumstance dalam klausa. 

Pada pembahasan subsub bab ini, uraian analisis pada wacana pidato AM 

tanggal 3 Februari 2013 terbagi menjadi 5 bahasan yaitu pertama, representasi 

sosial dalam wacana pidato tersebut dengan klausa yang memuat partisipan utama 

AM. Bahasan kedua yaitu representasi sosial dalam wacana pidato tersebut 

dengan klausa yang memuat partisipan utama AM dan kader PKS. Bahasan ketiga 

yaitu representasi sosial dalam wacana pidato tersebut dengan klausa yang 

memuat partisipan utama kader PKS. Bahasan keempat yaitu representasi sosial 

dalam wacana pidato tersebut dengan klausa yang memuat partisipan utama 

publik Indonesia. Untuk bahasan representasi sosial dalam wacana pidato tersebut 

dengan klausa yang memuat partisipan utama PKS, penulis tidak mengupasnya. 

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya PKS sebagai partisipan utama dalam pidato 

tanggal 3 Februari 2013. 

 

4.1.1.1 Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 3 Februari 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama AM  

AM menggunakan kata “saya” untuk penyebutan dirinya dalam pidato politik ini. 

Pada wacana pidato ini, partisipan utama AM dominan direpresentasikan dengan 

proses mental yakni sejumlah 10 klausa, sementara proses lainnya yaitu proses 

behavioral sejumlah 3 klausa, proses material sejumlah 4 klausa dan proses 

verbal sejumlah 4 klausa. Hal ini berarti AM merepresentasikan dirinya dalam 
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pidato tanggal 3 Februari 2013 ini dominan sebagai senser. Representasi AM 

yang dominan sebagai senser dalam pidato ini merupakan respon AM sebagai 

presiden PKS terhadap kasus LHI yang menimpa PKS. Kasus LHI tersebut 

mendorong AM memproduksi beberapa proses mental yang terdiri atas “gelisah 

memikirkan”, “mengingat”, “membayangkan”, “ingin”, dan “cinta”.  

Proses “gelisah memikirkan” dengan AM sebagai senser merepresentasikan 

kegentingan kondisi yang dialami oleh kader PKS di Jawa Barat (Jabar). Dari 

proses tersebut, AM merepresentasikan suatu kondisi genting yang telah membuat 

seorang pimpinan partai menjadi gelisah atau kalut. Hal ini berkaitan dengan 

momen Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yakni Pilgub (Pemilihan Gubernur) 

dan Pilwakot (Pemilihan Walikota) di Jabar. Pilgub dilaksanakan pada tanggal 24 

Februari 2013 dan Pilwakot dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013. Proses 

“gelisah memikirkan” dalam wacana pidato ini dipicu oleh situasi politik di Jabar 

yang semakin memanas setelah ditetapkannya LHI menjadi tersangka. Peristiwa 

tersebut membuat tingkat keterpilihan suara PKS dalam publik (elektabilitas) baik 

di tingkat pusat maupun daerah dalam kancah politik menjadi anjlok. Upaya untuk 

memenangkan dua momen Pilkada di Jabar menjadi semakin sulit bagi kader PKS 

Jabar akibat adanya kasus LHI.  

Selain proses “gelisah memikirkan”, tiga proses mental berikutnya yaitu 

proses “mengingat”, “membayangkan”, dan “ingin” juga berkaitan dengan kasus 

LHI. Tiga proses tersebut terdapat pada tuturan pada tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama AM  

dalam Pidato AM Tanggal 3 Februari 2013 

No Partisipan Proses  

1 Saya 

[senser] 

mengingat 

[mental] 

kembali ayat yang diturunkan 

kepada Nabi Yusuf begitu beliau 

berada di dalam sumur 

[phenomenon]    

2 Saya 

[senser] 
membayangkan 

[mental]   

peristiwa 3 hari setelah uhud itu 

adalah peristiwa yang antum alami 

di Jawa Barat [phenomenon]   

3 Saya 

[senser] 
ingin [mental] bertanya kepada antum semuanya 

berapakah lama antara saat Nabi 

Yusuf berada di dalam sumur atau 

saat beliau melihat mimpinya yang 

sebenarnya adalah visinya bahwa 

suatu saat saudara-saudaranya akan 

bersujud kepadanya [phenomenon]    

4 Saya 

[sayer] 

katakan 

[verbal] 

kepada saudara-saudaraku [receiver] 

di Jawa Barat yang sedang ada 

dalam medan tempur yang sengit  

[circumstance]     

5 Ku [actor] temukan 

[material]  

suatu kata dari warisan sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia [goal] 

 

Phenomenon dari nomor 1 sampai 3 tabel 1 tersebut mengandung nasihat-

nasihat AM sebagai pimpinan parpol kepada kadernya atas kasus LHI yang 

menjadi penghambat internal PKS dalam momen Pilkada Jabar. Phenomenon-

phenomenon tersebut menyebutkan kisah perjuangan Nabi Yusuf melawan 

Fir’aun dan kisah perjuangan Muhammad Rasulullaah saw dalam perang Uhud. 

Kisah-kisah ini merupakan kisah yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Lewat 

penyisipan kisah-kisah ini ke dalam phenomenon-phenomenon tersebut, AM 

berusaha memotivasi kader PKS Jabar agar mereka dapat meneladani kesabaran, 

keteguhan dan kerja keras yang harus dilakoni oleh tokoh Yusuf dan Muhammad 

dalam kisah-kisah tersebut. Dengan dirujuknya kisah-kisah Islam tersebut oleh 
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AM dalam phenomenon dari nomor 1 sampai 3 tabel 1 di atas, AM 

merepresentasikan upaya pemenangan PKS dalam Pilkada Jabar sepadan dengan 

perjuangan yang dilakukan oleh para nabi dalam agama Islam. Dengan kata lain, 

perjuangan politik PKS dimanifestasikan oleh AM sepadan dengan kisah-kisah 

perjuangan para nabi dalam agama Islam.  

Isu agama adalah salah satu isu yang vital dalam kehidupan manusia. Isu ini 

digunakan AM untuk menarik simpati kader PKS dan memantik semangat kerja 

kader dalam partai tersebut berdasarkan bentuk phenomenon tabel 1 di atas. Salah 

satu hal yang mendorong AM memunculkan isu agama Islam dalam wacana 

politiknya adalah karena PKS merupakan partai dengan ideologi Islam. Bentuk 

ideologi parpol tersebut yang mendasari tindakan AM memunculkan kisah-kisah 

Islam tersebut dalam wacana pidato politik AM. 

AM tidak hanya merepresentasikan ideologi Islam dalam pidato ini. Goal 

pada klausa nomor 5 tabel 1 memuat ideologi kebangsaan. Suatu kata yang 

merupakan warisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimaksud dalam 

goal tersebut adalah kutipan dari bait puisi Chairil Anwar yang berjudul “Aku”. 

Bait puisi tersebut yakni “luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang 

pedih perih, dan aku akan lebih tidak perduli, aku mau hidup seribu tahun lagi…”. 

Chairil Anwar adalah penyair Indonesia angkatan 45. Puisinya terdiri atas 

berbagai macam tema di antaranya adalah puisi bertema perjuangan. Pada 

jamannya, puisi bertema perjuangan menginspirasikan perjuangan Indonesia 

melawan penjajahan Belanda. Bait puisinya yang dikutip oleh AM bermakna 

perjuangan yang terus dilakukan meskipun dalam kondisi terluka. Perjuangan 
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tersebut menumbuhkan harapan untuk dapat terus hidup lebih lama. Bait terakhir 

dari puisi “Aku” menyiratkan harapan bahwa Indonesia mesti terus hidup dan 

berjaya dari masa ke masa. 

Berdasarkan goal yang terdapat pada klausa nomor 5 tabel 1, AM 

mengasosiasikan makna antara perjuangan si penggubah puisi di atas dalam 

melawan rezim kolonialisme Belanda dengan kondisi PKS pada saat itu. Dengan 

pengertian lain, AM merepresentasikan perjuangan yang dilakukan oleh kader 

PKS Jabar untuk memenangkan Pilkada dengan bait puisi tersebut. Puisi ini 

memuat ideologi kebangsaan. Hal ini berarti, selain ideologi Islam, AM memuat 

ideologi kebangsaan dalam wacana pidatonya.           

Selain melalui proses mental, kondisi genting yang dialami oleh kader PKS 

Jabar direpresentasikan oleh AM dengan proses material dan proses behavioral. 

Dalam proses material, AM memposisikan dirinya sebagai actor dengan proses 

“duduk” dan circumstance “termenung dalam waktu yang lama”. Sedangkan 

dalam proses behavioral, AM memposisikan dirinya sebagai behaver dengan 

proses “hampir tidak bisa tidur” dan “belum bisa tidur”. Tiga bentuk proses 

tersebut yaitu “duduk” (dengan circumstance “termenung dalam waktu yang 

lama”), “hampir tidak bisa tidur” dan “belum bisa tidur” merupakan bentuk 

penggambaran AM mengenai gentingnya medan yang sedang dihadapi oleh PKS. 

Selain dengan bentuk pengungkapan implisit seperti pembahasan sebelumnya 

di atas, fakta sosial mengenai gentingnya kondisi atau medan yang sedang 

dihadapi oleh kader PKS Jabar direpresentasikan secara eksplisit oleh AM melalui 

proses verbal “katakan”. Hal tersebut dapat dilihat pada tuturan nomor 4 tabel 1 di 
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atas (tanda cetak tebal dibuat oleh penulis). Frase bertanda cetak tebal pada tabel 1 

di atas merupakan pernyataan eksplisit AM mengenai kondisi politik yang sedang 

dihadapi oleh kader PKS Jabar.  

Berdasarkan pembahasan tabel 1 di atas, AM, selaku presiden PKS, melalui 

tipe proses mental dan verbal merepresentasikan kondisi genting yang dihadapi 

oleh kader PKS Jabar. Dari fakta sosial tersebut, AM selaku presiden PKS 

merepresentasikan dirinya sebagai senser, sayer, actor dan behaver dalam 

memberi respon atas gentingnya kondisi yang dihadapi oleh kader PKS Jabar. 

Respon AM tersebut berupa nasehat dan motivasi kepada kader PKS Jabar yang 

direpresentasikan melalui kisah-kisah para nabi Islam, yakni Nabi Yusuf dan Nabi 

Muhammad saw. Upaya pemenangan Pilkada Jabar diasosiasikan dengan 

perjuangan para nabi dalam kisah-kisah Islam.      

 

4.1.1.2  Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 3 Februari 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama AM dan Kader PKS 

Partisipan utama AM dan kader PKS direpresentasikan dengan kata “kita” pada 

wacana pidato ini. Tipe proses yang muncul dalam pidato ini dengan partisipan 

utama “kita” adalah mental (6 klausa), relational-attribute (11 klausa), behavioral 

(1 klausa), dan material (7 klausa). Beberapa proses tersebut dapat dicermati 

berikut pada tabel 2.  
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Tabel. 2 Proses pada Klausa Tuturan Pidato AM sebagai  

Sikap Politik AM pada Kasus LHI 

No Partisipan Proses  

1 Kita 

[carrier] 

adalah [relational] anak kecil yang sedang terjatuh 

ke dalam sumur [attribute] 

2 Kita 

[carrier] 
adalah [relational] partai yang pandai belajar 

[attribute] 

3 Kita 

[carrier] 
toh tetap manusia biasa [attribute] 

4 Kita 

[carrier] 
adalah [relational] makhluk pembelajar [attribute] 

5 Kita 

[senser] 

tidak berarti tidak 

mengevaluasi 

[mental] 

apa yang telah terjadi sama 

sekali [phenomenon] 

6 Kita 

[senser] 

menghemat energi 

[mental] 

kita [phenomenon] 

7 Ada di 

antara kita 

[carrier]  

[relational]  salah [attribute], boleh jadi 

[circumstance] 

8 Kita 

[carrier] 

[relational] khilaf [attribute] 

9 Kita 

[senser] 
mengakui [mental] kesalahan [phenomenon] 

 

Dalam menyikapi kasus LHI, AM merepresentasikan dirinya dan kader PKS 

dengan proses mental “mengakui” dan phenomenon “kesalahan” (nomor 9) pada 

tabel 2. Melalui proses tersebut AM merepresentasikan fakta sosial bahwa dengan 

kondisi anjloknya elektabilitas PKS sebagai dampak dari kasus LHI, AM 

memahami bahwa PKS tidak dapat berlepas diri dari kasus LHI untuk 

menghadapi Pemilu 2014. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sikap politik AM 

sebagai presiden PKS direpresentasikan dalam klausa pada nomor 9 tabel 2. Dari 

proses mental “mengakui”, pernyataan tersebut merasionalisasi klausa nomor 7 

dan 8 tabel 2.  
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Setelah pengakuan kesalahan tersebut, AM menggiring opini kader dengan 

membentuk konsep “penyikapan kesalahan PKS” di benak kader pada klausa 

nomor 1 sampai dengan 6 pada tabel 2. Usaha ini merupakan pembentukan 

wacana apologi AM terhadap kesalahan PKS yang disebarkan kepada kader PKS 

Jabar. Pada klausa nomor 1 tabel 2 dengan attribute “anak kecil…”, AM dan 

kader PKS diasosiasikan dengan Nabi Yusuf as yang masih anak-anak yang saat 

itu dijatuhkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Hal itu merupakan usaha 

apologi AM yang dihubungkan dengan kisah Nabi dalam ajaran Islam. Boleh jadi 

dengan asosiasi anak-anak sebagai representasi dari AM dan kader PKS, AM 

bermaksud menampilkan gambaran AM dan kader PKS sebagai sosok yang lemah 

dan naif layaknya sifat yang dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Dengan 

circumstance “boleh jadi” pada klausa nomor 7 tabel 2, AM memberikan 

gambaran ketidakpastian kepada kader mengenai kesalahan PKS. Hal-hal tersebut 

dilakukan AM supaya kader PKS Jabar kemudian menjadi maklum akan kondisi 

yang tengah menimpa PKS karena kasus LHI. 

Setelah upaya rasionalisasi kesalahan PKS dilakukan oleh AM melalui 

proses-proses di atas, AM kemudian memberikan motivasi untuk membangkitkan 

semangat kader PKS Jabar sehingga siap mengemban program kerja partai. 

Tujuan terdekat adalah PKS menang dalam Pilkada Jabar 2013. Beberapa tipe 

proses berikut yang menjelaskan hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah 

ini. 
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Tabel 3. Proses pada Klausa Tuturan Pidato AM sebagai Representasi 

Motivasi AM kepada Kader PKS Jabar 

No Partisipan Proses  

1 Kita [carrier] [relational] punya kemampuan untuk keluar 

dari sumur itu  [attribute] 

2 Kita [actor] kembali 

menemukan 

[material]  

sumber energi kita dengan mencari 

ilham pada sejarah perjuangan para 

nabi-nabi [goal] 

3 Kita [senser] mengingat 

kembali 

[mental]  

ayat yang diturunkan kepada Nabi 

Yusuf begitu beliau berada di 

dalam sumur [phenomenon] 

4 Kita [carrier] [relational] naik [attribute] sekarang waktunya 

[circumstances] 

 

Klausa pada nomor 1 sampai 4 tabel 3 merupakan seruan atau komando 

presiden PKS kepada kadernya untuk mengatasi masalah PKS akibat kasus LHI. 

Selain mengambil inspirasi dari kisah perjuangan nabi Islam (nomor 1 sampai 

dengan 3 tabel 3), AM juga menyuarakan jargon kemenangan PKS dengan 

merujuk pada logo merek sepatu internasional yaitu Nike (klausa nomor 4 tabel 

3). Jika merek tersebut diucapkan, bunyinya akan mirip dengan kata “naik” dalam 

Bahasa Indonesia. AM pun menggambar di udara logo Nike yang berupa tanda 

centang naik ke atas dengan jari telunjuknya seraya mengucapkan merek sepatu 

tersebut. Representasi sosial dari attribute tersebut adalah kenaikan jumlah angka 

elektabilitas PKS dalam Pemilu 2014. AM mewacanakan keyakinan tentang hal 

tersebut kepada kader PKS. Kata “naik” pada klausa nomor 4 tabel 3 dijadikan 

AM sebagai jargon PKS yang disuarakan berkali-kali pada akhir pidato ini. 

Berdasarkan pengamatan dari video, penulis melihat kader PKS Jabar terbakar 

semangatnya dengan attribute ini. 
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4.1.1.3  Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 3 Februari 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama Kader PKS 

Partisipan utama kader PKS dalam pidato ini direpresentasikan dengan kata 

“mereka”. Tipe proses yang muncul dengan partisipan utama “mereka” adalah 

proses mental sebanyak 2 klausa. Proses-proses tersebut dijabarkan pada tabel 4 

berikut ini. 

Tabel 4. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama Kader PKS dalam 

Pidato AM Tanggal 3 Februari 2013 

No Senser Proses Mental Phenomenon 

1 Mereka rasakan  

2 Mereka ingin  dengarkan apa? 

 

AM minim menyebut kader PKS sebagai partisipan utama dalam pidato ini. AM 

bahkan tidak menggunakan vokatif sudut pandang kedua seperti “kamu” atau 

“anda”, tetapi menggunakan vokatif sudut pandang ketiga yaitu “mereka” sebagai 

partisipan utama. Selain menggunakan vokatif “mereka”, AM juga menggunakan 

kata “antum” untuk vokatif kader PKS. Meskipun begitu, vokatif “antum” tidak 

muncul sebagai partisipan dalam klausa melainkan hanya muncul pada 

phenomenon dalam klausa. Dengan cara ini, AM menciptakan kerenggangan jarak 

imajiner hubungan sosial antara AM dengan kader PKS. Hal ini disebabkan oleh 

ketegangan situasi pasca kasus LHI yang masih menjadi latar pada konteks 

wacana pidato ini. Oleh karena itu, penyebutan kader PKS dikemas AM dalam 

bingkai cerita monolog AM dengan batinnya. 
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Pidato ini disampaikan AM empat hari setelah penetapan tersangka mantan 

pimpinan utama kader PKS (LHI) oleh KPK. Fakta bahwa pimpinan mereka 

menjadi tersangka KPK membuat kader PKS terpuruk. Dengan proses mental 

pada tabel 4 dan penggunaan vokatif “mereka”, AM bermaksud seolah-olah 

dirinya pun bertindak sebagai senser yang melakukan pengolahan batin atas 

kondisi PKS pada saat itu  

 

4.1.1.4    Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 3 Februari 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama Publik Indonesia 

Partisipan utama publik Indonesia direpresentasikan oleh AM dengan vokatif 

“orang”, “orang lain” dan “mereka” pada wacana pidato ini. Tipe proses yang 

muncul dalam pidato ini dengan partisipan utama publik Indonesia adalah mental 

(2 klausa), behavioral (1 klausa), dan material (4 klausa). Beberapa proses 

tersebut dapat dicermati berikut pada tabel 5. 

Tabel 5. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama Publik Indonesia 

dalam Pidato AM Tanggal 3 Februari 2013 

No Partisipan Proses   

1 Orang lain 

[actor] 

membuat [material] kita [goal] sedih 

[circumstance] 

2 Orang lain 

[actor] 

menciptakan 

[material] 

peristiwa yang mengubah 

hidup kita [goal] 

3 Orang lain 

[actor] 

menentukan [material] masa depan kita sendiri [goal] 

4 Orang [senser] menonton [mental]  kisah itu [phenomenon] 
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Berdasarkan proses pada klausa nomor 1 sampai 3 tabel 5, publik Indonesia 

direpresentasikan oleh AM sebagai pihak yang signifikan memiliki kuasa 

mempengaruhi kondisi PKS. Bentuk kuasa tersebut direpresentasikan dengan 

proses “membuat”, “menciptakan”, dan “menentukan” pada klausa-klausa nomor 

1 sampai 3, sedangkan kondisi PKS direpresentasikan dengan circumstance 

“sedih” dan goal “peristiwa yang mengubah…” (lihat tabel 5). Selain itu menurut 

klausa nomor 4 pada tabel 5, AM merepresentasikan bahwa publik Indonesia 

mendapatkan informasi kisah tentang PKS (kasus LHI) melalui proses menonton 

yang mana aktivitas ini umum dipahami sebagai aktivitas menonton televisi. Hal 

ini berarti berita-berita yang bersumber dari televisi mendominasi publik 

Indonesia dalam memperoleh informasi pemberitaan dari media massa.     

 

4.1.2 Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 8 Februari 2013  

Konteks latar pada pidato AM tanggal 8 Februari 2013 ini adalah pidato yang 

disampaikan presiden PKS kepada kader PKS Jogja pada saat konsolidasi partai 

di Jogja. AM dalam acara konsolidasi ini memberikan sambutan sebagai presiden 

yang baru saja dilantik, sosialisasi sikap politik presiden PKS mengenai kasus 

LHI, dan motivasi agar kader PKS Jogja senantiasa loyal kepada partai. Tidak 

seperti pidato di Bandung sebelumnya, momen politik vital yakni seperti Pilkada 

tidak menjadi latar pidato ini.   

Pada pembahasan subsub bab ini, uraian analisis pada wacana pidato AM 

tanggal 8 Februari 2013 terbagi menjadi 3 bahasan yaitu pertama, representasi 
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sosial dalam klausa dengan partisipan utama AM. Bahasan kedua yaitu 

representasi sosial dalam klausa dengan partisipan utama AM dan kader PKS. 

Bahasan ketiga yaitu representasi sosial dalam klausa dengan partisipan utama 

kader PKS. Untuk pembahasan representasi sosial dalam klausa dengan partisipan 

utama PKS dan partisipan utama publik Indonesia, penulis tidak mengupasnya. 

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kedua partisipan utama tersebut dalam 

pidato tanggal 8 Februari 2013.  

 

4.1.2.1   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 8 Februari 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama AM 

AM menggunakan kata “saya” untuk penyebutan dirinya dalam pidato politik ini. 

Pada wacana pidato ini, partisipan utama AM direpresentasikan dengan proses 

mental yakni sejumlah 5 klausa dan proses verbal sejumlah 6 klausa. Hal ini 

berarti AM merepresentasikan dirinya dalam pidato tanggal 8 Februari 2013 ini 

sebagai senser dan sayer. Total kemunculan partisipan AM dalam pidato ini 

sejumlah 11 klausa.  

Dalam pidato ini, AM mengungkapkan kembali logo merek sepatu Nike yang 

sudah disampaikan dalam pidatonya di Bandung lima hari sebelumnya sebagai 

motivasi bagi kader PKS Jogja. Selain motivasi dari logo sepatu tersebut, AM 

menyampaikan motivasi-motivasi yang lainnya. Tampak dari tabel 6 di bawah ini, 

verbiage dan phenomenon dalam klausa tuturan AM nomor 1 sampai 4 

merupakan motivasi dari presiden PKS kepada kadernya. Proses-proses mental 
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dan verbal dalam klausa tuturan pada pidato ini beberapa di antaranya ditampilkan 

dalam tabel 6.  

Tabel 6. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama AM dalam  

Pidato AM Tanggal 8 Februari 2013 

No Partisipan Proses   

1 Saya 

[sayer] 

juga mengatakan 

[verbal] 

kalau kita ingin berpikir dengan 

cara yang tidak dipikirkan oleh 

orang lain, kita mesti punya 

keberanian untuk menjadi 

sendiri, to stand alone,untuk 

berdiri sendiri dan tidak sama 

dengan orang lain sama sekali. 

[verbiage] 

2 Saya 

[sayer]  

menganjurkan 

[verbal] 

antum semuanya menonton film 

mission impossible yang 

keempat [verbiage] 

3 Saya 

[sayer] 

juga menganjurkan 

[verbal] 

coba-coba cari inspirasi dari 

gangnam style itu [verbiage] 

4 Saya 

[senser] 

mengulang-ulangi 

[mental] 

ini (mengingat motivasi)  karena 

ini luar biasa pengaruhnya bagi 

saya pribadi [phenomenon] 

5 Saya 

[senser]  
juga mengingatkan 

[mental]  

antum kepada logo nike itu 

[phenomenon] 

 

Pada phenomenon nomor 4 tabel 6, hal yang dimaksud AM adalah motivasi dari 

Presiden Bosnia dalam perang Bosnia-Serbia. Dengan proses mental, AM 

melakukan tindakan sebagai senser yang mengolah phenomenon ke dalam alam 

pikiran. Terlebih lagi proses mental yang dilakukan adalah “mengulang-ulangi”, 

hal ini menandakan motivasi dari Presiden Bosnia tersebut mempunyai kesan 

khusus bagi AM dikarenakan adanya repetisi. Kutipan ucapan dari Presiden 

Bosnia tersebut adalah “Yang akan memenangkan pertempuran ini bukanlah siapa 

yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bisa bertahan hidup lebih lama.”. 
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AM mengasosiasikan kata “pertempuran” dalam kutipan ucapan Presiden 

Bosnia di atas dengan Pemilu 2014. Dalam medan “pertempuran” tersebut, 

persaingan di antara parpol diasosiasikan oleh AM dengan “pembunuhan”. 

“Pembunuhan” yang dimaksud AM ialah bukan dengan makna yang sebenarnya 

atau makna denotatif, melainkan boleh jadi adalah usaha “pembunuhan karakter” 

atau “pembunuhan citra” suatu parpol. AM merepresentasikan kegentingan medan 

yang dihadapi oleh kader PKS dengan menciptakan suatu asumsi bahwa ada suatu 

usaha di antara salah satu atau beberapa oknum parpol sebagai peserta Pemilu 

2014 yang melakukan pembunuhan citra suatu parpol sebagai usaha untuk 

mengalahkan lawan politiknya dalam Pemilu 2014.  

Dari hal yang dimaksudkan oleh AM pada klausa nomor 4 tabel 6, PKS 

adalah salah satu parpol yang terkena tindakan “pembunuhan citra” ini, yaitu 

sehubungan dengan adanya kasus LHI. AM melakukan pengalihan isu kepada 

kader PKS Jogja bahwa kasus LHI boleh jadi merupakan usaha “pembunuhan 

citra” bagi PKS dalam Pemilu 2014, terlepas dari asumsi PKS sebagai parpol 

terlibat atau tidak dengan kasus tersebut. AM memunculkan pihak eksternal 

sebagai faktor penyebab dalam masalah internal PKS ini. 

Untuk mengatasi medan “pertempuran” yang genting tersebut, AM sebagai 

presiden PKS bertindak sebagai sayer untuk menyampaikan motivasi kepada 

kader melalui verbiage pada klausa nomor 1 sampai 3 tabel 6. Verbiage nomor 2 

dan 3 merupakan contoh penjelasan verbiage nomor 1 pada tabel 6. Pada verbiage 

nomor 2, AM menganjurkan untuk menonton film Mission Impossible yang 

keempat. Film ini merupakan film Amerika Serikat dengan genre aksi laga. Film 
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ini berkisah tentang misi spionase yang penuh bahaya dan mustahil (impossible) 

dilaksanakan. Dari penyebutan film ini dalam verbiage pada nomor 2 tabel 6, AM 

merepresentasikan kader PKS sebagai pemeran protagonis dalam film, yang harus 

menghadapi berbagai mara bahaya sehingga akhirnya dapat meraih tujuan.  

Untuk melaksanakan misi dari presiden PKS tersebut, kader diarahkan untuk 

mengambil inspirasi dari meledaknya fenomena tarian artis korea “Gangnam 

Style” yang sedang tren di dunia internasional pada waktu itu (verbiage nomor 3 

tabel 6). Tarian tersebut merupakan tarian dengan koreografi yang tak lumrah, 

terkesan sederhana, meskipun begitu tarian tersebut telah berhasil membuat jutaan 

penduduk dunia mengikuti arus budaya tersebut. AM memilih fenomena 

“Gangnam Style” sebagai inspirasi bagi kader dalam mengkampanyekan PKS. 

Dengan verbiage nomor 3 tabel 6, AM merepresentasikan bahwa keberhasilan 

“Gangnam Style” dalam merebut hati masyarakat dunia harus diadopsi oleh kader 

PKS, supaya masyarakat Indonesia dapat direbut hatinya sehingga memilih parpol 

tersebut dalam Pemilu 2014. 

Seperti pada pidato tanggal 3 Februari 2013 (lihat klausa nomor 4 tabel 3, 

subsub bab 4.1.1.2), AM juga menyuarakan jargon kemenangan PKS dengan 

merujuk pada logo merek sepatu internasional yaitu Nike pada pidato ini 

(phenomenon pada klausa nomor 5 tabel 6). Jika merek tersebut diucapkan, 

bunyinya akan mirip dengan kata “naik” dalam Bahasa Indonesia. Pada pidato 

tanggal 3 Februari 2013, AM menggambar di udara logo Nike yang berupa tanda 

centang naik ke atas dengan jari telunjuknya seraya mengucapkan merek sepatu 

tersebut berulang kali.  
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AM mengungkapkan kembali jargon “naik” tersebut dengan proses mental 

“juga mengingatkan” (klausa nomor 5 tabel 6). Melalui proses tersebut, AM 

membangun wacana bahwa phenomenon tersebut pernah disampaikan 

sebelumnya kepada kader PKS pada pidato yang lain. Representasi sosial dari 

phenomenon tersebut adalah kenaikan jumlah angka elektabilitas PKS dalam 

Pemilu 2014. AM mewacanakan keyakinan tentang hal tersebut kepada kader 

PKS. Kata “Nike” pada klausa nomor 5 tabel 6 dijadikan AM sebagai jargon PKS 

yang disuarakan berkali-kali untuk membakar semangat kader PKS Jabar.  

  

4.1.2.2    Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 8 Februari 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama AM dan Kader PKS 

AM menggunakan kata “kita” untuk penyebutan dirinya dan kader PKS dalam 

pidato politik ini. Pada wacana pidato ini, partisipan utama AM dan kader PKS 

direpresentasikan dengan proses material sejumlah 1 klausa, mental sejumlah 7 

klausa, behavioral sejumlah 2 klausa, dan relational-attribute sejumlah 4 klausa. 

Hal ini berarti AM merepresentasikan dirinya dan kader PKS dalam pidato ini 

sebagai senser, actor, behaver, dan carrier. Total kemunculan partisipan utama 

“kita” dalam pidato ini sejumlah 14 klausa. Beberapa tipe proses dalam klausa 

tuturan pada pidato ini di antaranya ditampilkan dalam tabel 7. 
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Tabel 7. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama AM dan Kader 

PKS dalam Pidato AM Tanggal 8 Februari 2013 

No Partisipan Proses   

1 Kita 

[senser] 

lemah [mental]  

2 Kita 

[senser] 

kepepet [mental] di situlah dia letaknya peluang itu 

[circumstances] 

3 Kita 

[senser] 

terjepit [mental] di situlah Allaah SWT membuka 

peluang [circumstances] 

4 Kita 

[senser] 

ingin [mental] mengalahkan yang besar-besar 

berpikirlah dengan cara yang 

tidak dipikirkan oleh yang besar-

besar itu [phenomenon]   

5 Kita 

[senser] 

menyimpan 

(kegembiraan 

pada) [mental] 

sebuah bungker yang kuat di 

atasnya [circumstance] 

6 Kita 

[behaver] 

belajar 

[behavioral] 

dari khalifah pertama Abu Bakar 

begitu Rosulullaah saw wafat 

[circumstance] 

 

Proses mental pada klausa nomor 1 sampai 3 tabel 7 merepresentasikan kondisi 

keterpurukan mental AM dan kader PKS. Proses tersebut terdiri atas “lemah”, 

“kepepet”, dan “terjepit”. Walaupun begitu, circumstance pada nomor 2 dan 3 

tabel 7 merepresentasikan kondisi sebaliknya dengan kondisi pada proses mental. 

Hal tersebut ditandai dengan kata “peluang” yang terdapat dalam circumstance 

pada nomor 2 dan 3. Susunan proses dan circumstance dalam klausa-klausa 

tersebut merupakan strategi persuasi AM kepada kader PKS ketika pada awalnya 

AM menyampaikan kondisi yang terpuruk (ditunjukkan oleh proses mental), 

namun selanjutnya secara kontras AM menyampaikan optimisme (ditandai 

dengan kata “peluang” yang terdapat pada circumstance) meski dalam 

keterpurukan. 
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Phenomenon pada nomor 4 tabel 7 terdapat kutipan frase “yang besar-besar”. 

Frase tersebut merepresentasikan lawan politik PKS yaitu sesama parpol peserta 

Pemilu 2014. Phenomenon tersebut menyiratkan bahwa PKS bukan termasuk 

salah satu parpol besar di Indonesia jika diperhitungkan dari jumlah anggota 

pengurus parpol dan simpatisannya. Selain itu, frase “yang besar-besar” tersebut 

dapat juga dimaknai parpol dengan modal politik yang besar. Modal politik yang 

besar dari suatu parpol berarti penyokong dana (donatur) parpol tersebut 

merupakan konglomerat di Indonesia. Jika makna ini yang diambil, hal ini berarti 

boleh jadi PKS berlawanan politik dengan beberapa konglomerat di Indonesia 

yang merupakan donatur dari parpol “yang besar-besar” tersebut. 

AM menyampaikan solusi bagi kader PKS untuk mengatasi kasus LHI yang 

menjadi penghambat internal PKS dari upaya pemenangan Pemilu 2014 dalam 

klausa nomor 5 dan 6 tabel 7. Menurut AM, proses mental pada klausa nomor 5 

tabel 7 merupakan sebuah jawaban untuk mengatasi kesedihan yang dirasakan 

oleh kader PKS akibat kasus LHI yang menimpa partai tersebut. Meskipun 

partisipan utama yang diujarkan oleh AM adalah “kita” yang berarti “AM dan 

kader PKS”, dan bukan vokatif yang merujuk kepada kader PKS, proses mental 

tersebut menurut AM utamanya ditujukan untuk kader PKS. Klausa ini 

merupakan proposisi komando dari pimpinan PKS kepada kadernya. Kader 

diminta oleh presiden PKS untuk melakukan proses mental “menyimpan 

kegembiraan”, sehingga upaya ini dapat menyingkirkan perasaan sedih dari jiwa 

kader PKS.  
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Makna dalam proses mental ini semakin dikuatkan dengan circumstance pada 

klausa nomor 5 tabel 7. Circumstance tersebut menyebutkan kata “bungker”. 

Bungker merupakan sebuah tempat perlindungan yang kokoh yang dibangun di 

dalam bawah tanah. Selain sebagai tempat persembunyian pada masa perang, 

bungker juga dapat mengamankan penghuninya dari serangan ledakan bom oleh 

pesawat tempur. Kata “bungker” dalam circumstance pada klausa nomor 5 tabel 7 

merepresentasikan adanya suatu peperangan dahsyat yang dialami oleh kader 

PKS. Penggunaan kata ini oleh AM juga menyiratkan bahwa AM mewacanakan 

adanya pihak eksternal yang sedang menyerang PKS pada momen menjelang 

Pemilu 2014 yang berkaitan dengan kasus LHI.   

Solusi lain yang disampaikan oleh AM agar kader PKS dapat mengatasi kasus 

LHI yang menjadi penghambat internal PKS dari upaya pemenangan Pemilu 2014 

adalah pada klausa nomor 6 tabel 7. AM meminta kader PKS untuk bertindak 

sebagai behaver dengan proses “belajar”. Dalam proses ini, partisipan 

menggunakan tindakan kognitif sehingga karakteristiknya hampir mirip dengan 

proses mental, namun tindakan “belajar” terlihat secara fisik dan konkret sehingga 

mirip pula dengan proses material.  

Sedangkan pada circumstance-nya, AM mengutip kisah kepemimpinan 

khalifah Abu Bakar, khalifah yang memimpin umat Islam setelah Rasulullaah 

Muhammad saw meninggal. Kisah khalifah Abu Bakar yang dicuplik oleh AM 

dalam pidato ini adalah kisah ketika pasukan muslim dilanda kebingungan untuk 

memutuskan penyerangan kepada suku Ribdah yang menolak membayar zakat. 

Abu Bakar pada saat itu dengan tegas memerintahkan penyerangan tetap 

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


58 
 

dilakukan kepada umat muslim yang menolak untuk membayar zakat meskipun 

pada saat itu kondisi umat muslim sedang lemah pada beberapa waktu setelah 

Nabi Muhammad saw meninggal. AM menyebut tindakan Abu Bakar ini dengan 

teori “otak ekspansi”. Hal yang dimaksud AM dalam teori ini adalah siapa yang 

terlebih dulu menyerang atau melakukan ekspansi, dia akan memenangkan posisi 

tawar terhadap lawannya. Klausa pada nomor 6 tabel 7 ini merepresentasikan 

komando dari AM sebagai presiden PKS kepada kadernya untuk terus melakukan 

“penyerangan” dalam “perang” Pemilu 2014 sehingga membuahkan kemenangan.       

 

4.1.2.3   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 8 Februari 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama Kader PKS 

AM menggunakan kata “antum” untuk penyebutan kader PKS dalam pidato 

politik ini. Kata tersebut merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab yang 

maknanya adalah “kalian”. Kata “antum” merupakan vokatif yang biasa 

dipergunakan untuk memanggil sesama kader PKS. Meskipun begitu, kata ini 

juga dikenal publik dipergunakan secara meluas sebagai vokatif dalam lingkungan 

pesantren, lingkungan jamaah pengajian, dan lingkungan islami yang lain. Oleh 

karena itu, AM merekonstruksi kembali makna vokatif “antum” dalam pidato ini 

sehingga makna ini hanya dimiliki secara eksklusif oleh kalangan kader PKS saja. 

Vokatif ini dipilih AM sebagai upaya AM mengakrabkan diri dengan kader PKS 

Jogja. Meskipun sama-sama tergabung dalam PKS, AM tidak mengenal secara 
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keseluruhan kader PKS Jogja yang menjadi peserta pidato ini. Oleh karena itu, 

vokatif ini dimanfaatkan oleh AM untuk melancarkan tujuannya dalam pidato ini.  

Pada wacana pidato ini, partisipan utama kader PKS direpresentasikan 

dengan proses behavioral sejumlah 1 klausa, dan mental sejumlah 2 klausa. Hal 

ini berarti AM merepresentasikan dirinya dan kader PKS dalam pidato ini sebagai 

behaver dan senser. Total kemunculan partisipan utama kader PKS dalam pidato 

ini sejumlah 3 klausa. Salah satu tipe proses dalam klausa tuturan pada pidato ini 

di antaranya ditampilkan dalam tabel 8.  

Tabel 8. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama Kader PKS 

dalam Pidato AM Tanggal 8 Februari 2013 

No  Partisipan Proses   

1 supaya 

[circumstance] 

antum 

semuanya 

[senser] 

tahu 

[mental] 

bahwa jarak antara 

sumur dan istana itu 

dekat in sya Allaah        

[ phenomenon]. 

 

AM merepresentasikan phenomenon nomor 1 tabel 8 sebagai harapan 

kemenangan PKS pada Pemilu 2014. Kata “sumur” dan “istana” pada 

phenomenon ini merupakan analogi yang diciptakan AM berdasarkan kisah Nabi 

Yusuf as. Dalam cerita Nabi Yusuf, “sumur” merupakan latar awal nestapa bagi 

Nabi Yusuf karena ia jatuh dilemparkan ke dalamnya sehingga terpisah dari 

orangtua dan adik tercinta. Menurut kiasan yang dibuat oleh AM, “sumur” adalah 

kondisi PKS pasca kasus LHI. Selanjutnya, “istana” merupakan akhir bahagia dari 

kisah Nabi Yusuf as. Hal ini disebabkan setelah bertahun-tahun mengalami 

kesengsaraan hidup, Nabi Yusuf as pada akhirnya diangkat menjadi Raja Mesir 
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dan tinggal di istana. Sedangkan menurut AM, “istana” pada phenomenon nomor 

1 tabel 8 merupakan simbol kekuasaan kepala negara Indonesia. 

Dari klausa nomor 1 tabel 8 dengan proses mental “tahu” dan circumstance 

“supaya”, AM berusaha meyakinkan pendapatnya dalam phenomenon kepada 

kader PKS bahwa phenomenon tersebut  merupakan suatu realitas yang pasti akan 

terjadi. Oleh karena itu, kata “dekat” dalam phenomenon nomor 1 tabel 8 

merepresentasikan dekatnya PKS pada kemenangan dalam Pemilu 2014.  

Phenomenon ini menggambarkan optimisme AM yang tinggi terhadap 

keberhasilan upaya pemenangan PKS dalam Pemilu 2014, meskipun PKS pada 

saat itu belum berhasil mengatasi prahara partainya pasca kasus LHI. Selain itu, 

phenomenon ini diterangkan dengan proses mental “tahu”, karena AM bermaksud 

agar kader PKS memasukkan informasi “pengetahuan” phenomenon tersebut ke 

dalam alam pikirannya.              

 

4.1.3 Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 27 April 2013  

Konteks latar pada pidato AM tanggal 27 April 2013 ini adalah pidato yang 

disampaikan presiden PKS kepada kader PKS perwakilan di luar negeri dalam 

pertemuan konsolidasi BHLN-PKS (Badan Hubungan Luar Negeri). Pidato ini 

disampaikan AM di Istambul, Turki, dengan tujuan menjaga loyalitas dan 

soliditas kader PKS yang berada di luar negeri. AM berharap perolehan suara PKS  

di luar negeri dapat naik pada Pemilu 2014.   
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Pada pembahasan subsub bab ini, uraian analisis pada wacana pidato AM 

tanggal 27 April 2013 terbagi menjadi 5 bahasan yaitu pertama, representasi sosial 

dalam klausa dengan partisipan utama AM. Bahasan kedua yaitu representasi 

sosial dalam klausa dengan partisipan utama AM dan kader PKS. Bahasan ketiga 

yaitu representasi sosial dalam klausa dengan partisipan utama kader PKS. 

Bahasan keempat yaitu representasi sosial dalam klausa dengan partisipan utama 

PKS. Bahasan kelima yaitu representasi sosial dalam klausa dengan partisipan 

utama publik Indonesia. Pada pidato ini, lima partisipan utama seluruhnya 

muncul. 

 

4.1.3.1    Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 27 April 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama AM 

AM menggunakan kata “saya” untuk penyebutan dirinya dalam pidato politik ini. 

Pada wacana pidato ini, partisipan utama AM direpresentasikan dengan proses 

material sejumlah 6 klausa, behavioral sejumlah 1 klausa, verbal sejumlah 6 

klausa, mental sejumlah 32 klausa, dan relational attribute sejumlah 1 klausa. Hal 

ini berarti AM merepresentasikan dirinya dalam pidato tanggal 27 April 2013 ini 

sebagai actor, behaver, sayer, senser, dan carrier. Total kemunculan partisipan 

utama AM dalam pidato ini sejumlah 46 klausa. Representasi diri AM sebagai 

partisipan utama dalam pidato ini muncul terbanyak dibandingkan dengan dua 

pidato sebelumnya yang telah dibahas yakni pidato politik AM di Bandung dan 

pidato politik AM di Jogja. Hal ini menunjukkan AM merepresentasikan kontrol 
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yang lebih kuat dalam pidato ini daripada di kedua pidato sebelumnya sebagai 

seorang pimpinan partai politik. Fakta-fakta sosial dari pidato politik AM 

berikutnya dapat dilihat melalui tabel 9 di bawah ini. 

Tabel 9. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama AM dalam  

Pidato AM Tanggal 27 April 2013 

No Partisipan Proses   

1 Saya [senser] melihat 

[mental] 

keberadaan kader-kader kita di luar 

negeri ini tidak dimaksimalkan 

[phenomenon] 

2 Saya [actor] juga 

meminta 

[material] 

BHLN [goal] supaya nanti semua 

kapasitas SDM yang kita perlukan 

dalam sebuah hubungan internasional 

yang kuat itu harus ada 

[circumstances] 

3 Saya [senser] juga ingin 

[mental] 

menegaskan dalam momentum ini 

bahwa saat ini kita juga akan 

mengembangkan seluruh target kerja 

dan fungsi-fungsi dari BHLN 

[phenomenon] 

4 Saya [sayer] mengi-

nginkan 

[mental] 

seluruh kader kita beri ruang bagi 

imajinasi kita untuk bekerja 

[phenomenon] 

5 Saya [senser] kira 

[mental] 

bukan lagi mencegah demoralisasi 

dalam hati kita semuanya seperti yang 

dikira banyak orang [phenomenon] 

6 Saya [sayer] mengata-

kan 

[verbal] 

bahwa misi PKS itu beyond politics 

[verbiage] 

7 Saya [sayer] sebutkan 

[verbal] 

sebagai misi peradaban dan bukan 

sekedar target-target politik, termasuk 

di dalamnya adalah pemenangan 

pemilu 2014 itu [circumstance] 

8 Saya [senser] berharap 

[mental] 

In sya Allaah PKS bukan hanya 

menang dalam Pemilu, tetapi terutama 

bisa menghidupkan kembali nilai-nilai 

inti masyarakat Indonesia 

[phenomenon] 

9 Saya [senser] ingin 

[mental] 

idenyalah yang masuk ke dalam 

pikiran saudara-saudara semuanya, 

auranyalah yang kita serap in sya 

Allaah [phenomenon] 
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Penggunaan partisipan utama “saya” yang dipilih oleh AM dalam klausa nomor 1 

sampai 4 tabel 9 menunjukkan bahwa proses mental dan material pada klausa 

tersebut mencerminkan tindakan aksi AM secara personal (terlepas dari 

kepengurusan dewan pimpinan pusat). Dari klausa-klausa pada nomor 1 sampai 3 

tabel 9, khususnya dengan proses “melihat”, AM mewacanakan bahwa pada 

kepengurusan PKS periode sebelum AM, fungsi BHLN belum dioptimalkan. 

Beberapa hal masih memerlukan pembenahan seperti yang disebutkan dalam 

phenomenon dan circumstance pada nomor 1 sampai 3 tabel 9. AM berharap jika 

fungsi BHLN lebih dioptimalkan, hal ini dapat membuahkan suara bagi PKS yang 

cukup signifikan. Berpijak dari asumsi tersebut, hal ini dapat dipahami bahwa AM 

merepresentasikan dirinya secara personal memiliki perhatian, pemikiran, dan 

harapan yang lebih besar terhadap fungsi-fungsi BHLN PKS daripada pemimpin 

PKS sebelumnya yang menjabat. Selain itu, pada klausa nomor 4 tabel 9, AM 

merepresentasikan bahwa sebelumnya ruang eksplorasi dan imajinasi selama ini 

belum atau kurang terbuka bagi seluruh kader PKS. Berdasarkan hal tersebut, 

melalui klausa nomor 1 sampai 4 tabel 9, AM menyampaikan kritiknya kepada 

kepengurusan PKS periode sebelumnya.  

Melalui phenomenon pada klausa nomor 5 tabel 9 khususnya kata 

“demoralisasi”, AM merepresentasikan bahwa telah terbentuk persepsi publik 

pada masyarakat Indonesia bahwa dekadensi moral PKS terkuak akibat kasus 

LHI. Fakta sosial yang tercipta pada publik adalah bahwa PKS sebagai parpol 

yang berideologi agamis telah mengalami dekadensi moral. Persepsi publik ini 
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menjadi faktor penghambat eksternal bagi PKS untuk mengupayakan kemenangan 

pada Pemilu 2014. Melalui klausa nomor 5 tabel 9 ini, AM sebagai presiden PKS 

berusaha meyakinkan kepada kader PKS bahwa dekadensi moral itu tidak terjadi 

dalam PKS. Dengan disampaikannya hal ini pada acara konsolidasi tersebut, AM 

berusaha menepis isu mengenai dekadensi moral dalam tubuh PKS sebagai upaya 

meningkatkan loyalitas kader PKS kepada partainya. 

Pada klausa nomor 6 tabel 9, penjelasan klausa tersebut terkait dalam klausa 

nomor 7 dan 8 tabel 9. Pada phenomenon klausa nomor 7 tabel 9, AM menyebut 

“misi peradaban yang bukan sekedar target politik menang dalam Pemilu 2014”. 

Hal ini yang dimaksud oleh AM sebagai misi yang “beyond politics” pada 

verbiage nomor 6 tabel 9. Pada phenomenon klausa nomor 8 tabel 9, AM 

mempresentasikan nilai-nilai inti masyarakat Indonesia telah hilang dan 

pemerintah saat itu tidak mampu mengembalikan nilai-nilai yang hilang tersebut. 

Hal ini merupakan kritik AM kepada pemerintah Indonesia.  

Selain hal tersebut, melalui proses verbal “mengatakan” dengan sayer “saya”, 

verbiage pada klausa nomor 6 tabel 9 menjadi bersifat ajaran/dogma seorang 

presiden PKS yang disampaikan kepada kader PKS. Dengan ini, AM 

merepresentasikan bahwa kader PKS harus menerima “misi PKS itu beyond 

politics” sebagai proposisi yang tidak bisa dibantah oleh kader. Dengan ajaran 

tersebut, AM membangun spirit kader PKS untuk menang dalam Pemilu 2014. 

Kesan misi beyond imagination sebagai dogma bagi kader PKS ini dipertegas 

dengan phenomenon pada nomor 9 tabel 9. Phenomenon tersebut mengungkapkan 

bagaimana komando AM kepada kader PKS untuk mengilmui beyond 
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imagination. AM berharap dari misi tersebut turut mengarahkan kader PKS 

kepada kerja pemenangan PKS pada Pemilu 2014.  

 

4.1.3.2   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 27 April 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama AM dan Kader PKS 

AM menggunakan kata “kita” untuk penyebutan dirinya dan kader PKS dalam 

pidato politik ini. Pada wacana pidato ini, partisipan utama “kita” 

direpresentasikan dengan proses material sejumlah 39 klausa, mental sejumlah 31 

klausa, behavioral sejumlah 1 klausa, verbal sejumlah 10 klausa dan relational-

attribute sejumlah 7 klausa. Hal ini berarti AM merepresentasikan dirinya dan 

kader PKS dalam pidato ini sebagai actor, senser, behaver, verbal, dan carrier. 

Total kemunculan partisipan utama “kita” dalam pidato ini sejumlah 88 klausa. 

Beberapa tipe proses dalam klausa tuturan pada pidato ini di antaranya 

ditampilkan dalam tabel 10.  

Tabel 10. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama AM dan Kader 

PKS dalam Pidato AM Tanggal 27 April 2013 

No Partisipan Proses   

1 Kita 

[actor] 

berikan 

[material] 

beban [goal] untuk melakukan juga kerja-

kerja diplomasi [circumstance] 

2 Kita 

[actor] 

lakukan 

[material] 

nanti [circumstance] adalah memperkuat 

hubungan pks dengan seluruh partai politik 

yang ada di dunia [goal] 

3 Kita 

[actor] 

mengambil 

[material] 

peran yang sama besarnya [goal] dengan 

ukuran kita sendiri sebagai negara besar 

[circumstance] 

4 Kita 

[actor] 

ikut 

menyelesaikan 

[material] 

masalah-masalah global seperti ini [goal] 
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5 Kita 

[carrier] 

[relational] terlibat dalam masalah-masalah besar itu 

sebagai negara muslim terbesar di dunia 

[attribute] 

6 Kita ini 

saudara-

saudara 

sekalian 

[senser] 

terbiasa 

mempersepsi 

[mental] 

 

diri kita itu kecil [phenomenon] 

 

Konteks situasi pada tabel 10 adalah sebagai presiden PKS yang baru, AM 

berencana menambah beban kerja dari BHLN. Beban kerja tersebut adalah selain 

program kerja pembinaan bagi kader BHLN juga melakukan fungsi-fungsi politik 

seperti fungsi diplomasi kepada partai-partai politik yang ada di luar negeri 

(klausa nomor 1 dan 2 tabel 10). Pada goal, attribute, phenomenon dan 

circumstance klausa nomor 3 sampai 6 tabel 10, AM memandang bahwa kini 

saatnya PKS, sebagai perwakilan dari Indonesia yang merupakan negara muslim 

terbesar di dunia, turut mengambil peran dan berpartisipasi dalam menyelesaikan 

masalah-masalah dunia internasional dengan mengandalkan kerja-kerja diplomasi 

dari BHLN PKS. Berdasarkan tipe proses yang didukung oleh goal, attribute, 

phenomenon dan circumstance pada klausa-klausa dalam tabel 10, AM 

merepresentasikan bahwa PKS memiliki target untuk memimpin Indonesia dan 

mengarahkan Indonesia berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan negara lain 

di dunia seperti masalah pangan, energi dan lain sebagainya.      
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4.1.3.3   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 27 April 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama Kader PKS 

AM menggunakan kata “antum” untuk penyebutan partisipan utama kader PKS 

dalam pidato politik ini. Pada wacana pidato ini, partisipan utama kader PKS 

direpresentasikan dengan proses mental sejumlah 2 klausa, dan relational-

attribute sejumlah 1 klausa. Hal ini berarti AM merepresentasikan kader PKS 

dalam pidato ini sebagai senser dan carrier. Total kemunculan partisipan utama 

kader PKS dalam pidato ini sejumlah 3 klausa. Beberapa tipe proses dalam klausa 

tuturan pada pidato ini di antaranya ditampilkan dalam tabel 11.  

Tabel 11. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama Kader PKS 

dalam Pidato AM Tanggal 27 April 2013 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Antum bayangkan Qatar misalnya dengan penduduk asli 

cuma sekitar 200 ribu orang dan 

sekarang jadi 1,4 juta karena ekspatriat 

yang datang ke sana, itu bisa 

melakukan kerja-kerja besar dengan 

hanya penduduk yang kecil seperti itu. 

2 Antum 

semua 

merasakan bahwa suatu waktu antum bukan lagi 

sekedar perwakilan - perwakilan PKS 

di situ. 

 

Untuk memahami konteks situasi pada phenomenon dalam klausa nomor 1 tabel 

11, penulis mengaitkannya dengan klausa nomor 6 tabel 10 (lihat bahasan pada 

halaman sebelumnya). Pada klausa nomor 6 tabel 10, AM menyebut kader PKS 

dan dirinya terbiasa mempersepsi diri mereka kecil. Hal tersebut justru 

menghambat kemajuan untuk meraih kesuksesan. Padahal jika mencermati makna 
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pada phenomenon klausa nomor 1 tabel 11, Qatar yang berpenduduk lebih sedikit 

dari Indonesia bisa menghasilkan banyak kemajuan yang pesat pada negaranya. 

Berdasarkan uraian tersebut, AM merepresentasikan adanya rasa minder yang 

dimiliki oleh kader PKS sehingga menghambat mereka untuk mengambil peran-

peran yang besar dan strategis dalam pemerintahan dan negara. Oleh karena itu, 

pada klausa nomor 2 tabel 11 dengan proses mental “merasakan”, AM 

memposisikan kader PKS sebagai senser agar perasaan minder kader tersebut 

dapat dirubah dengan phenomenon pada nomor 2 tabel 11.  

 

4.1.3.4   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 27 April 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama PKS 

Pada dua pidato yang telah dibahas sebelumnya yaitu pidato yang disampaikan di 

Bandung dan di Jogja, partisipan utama PKS tidak dimunculkan oleh AM. PKS 

baru dimunculkan AM sebagai partisipan utama pada pidato yang di sampaikan di 

luar negeri. Hal ini disebabkan oleh atmosfer ketegangan yang dirasakan AM 

akibat kasus LHI lebih tinggi bila berada di Indonesia, tempat terjadinya kasus 

tersebut. Meskipun begitu, atmosfer ketegangan yang dirasakan AM akibat kasus 

LHI menurun jika AM berada di luar Indonesia, di luar dari tempat perkara yang 

sedang terjadi. Hal ini yang mengakibatkan AM memproduksi PKS sebagai 

partisipan utama dalam klausa tuturannya. 

AM menggunakan kata “mereka”, “partai ini”, dan “PKS” untuk penyebutan 

partisipan utama PKS dalam pidato politik ini. Pada wacana pidato ini, partisipan 
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utama PKS direpresentasikan dengan proses material sejumlah 1 klausa, dan 

relational-attribute sejumlah 2 klausa. Hal ini berarti AM merepresentasikan PKS 

dalam pidato ini sebagai senser dan carrier. Total kemunculan partisipan utama 

PKS dalam pidato ini sejumlah 3 klausa. Tipe proses dalam klausa tuturan pada 

pidato ini ditampilkan dalam tabel 12.  

Tabel 12. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama PKS dalam 

Pidato AM Tanggal 27 April 2013 

No Partisipan Proses  

1 Mereka (PKS) 

[actor] 

memimpin 

[material] 

 

2 PKS [carrier] 

sekarang ini 

[circumstance] 

adalah [relational] partai Islam terbesar di 

Indonesia [attribute] 

3 Partai ini 

[carrier] 

adalah [relational] partai Islam terbesar di semua 

negara Islam, terbesar di dunia 

[attribute] 

 

Pada klausa nomor 1 tabel 12, PKS sebagai actor direpresentasikan AM dengan 

proses memimpin. Kata “memimpin” yang dimaksud dalam konteks situasi pada 

klausa nomor 1 tersebut adalah memimpin negara Indonesia. Kemunculan klausa 

ini menunjukkan optimisme AM untuk menyatakan bahwa partainya yang akan 

menjadi pemenang dalam Pemilu 2014. Pada klausa nomor 2 dan 3 tabel 12, PKS 

disebut AM sebagai partai Islam terbesar di Indonesia bahkan terbesar di semua 

negara Islam di dunia. Attribute pada klausa nomor 2 dan 3 tabel 12 menunjukkan 

posisi PKS dalam dunia politik yang dinyatakan oleh AM sebagai presiden PKS. 

Pada pidato yang disampaikan di luar Indonesia ini, AM dengan optimisme 

yang tinggi menyampaikan kekuatan PKS sebagai suatu lembaga partai politik di 

Indonesia, setelah kurun waktu beberapa bulan sebelumnya melemah akibat kasus 
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LHI. Kekuatan PKS ini direpresentasikan oleh AM melalui proses material pada 

klausa nomor 1 tabel 12 dan attribute pada klausa nomor 2 dan 3 tabel 12. Dengan 

ini, AM bermaksud menaikkan citra PKS dalam pandangan kader pada khususnya 

dan dalam pandangan publik yang menyimak video pidato ini dari Youtube pada 

umumnya. 

 

4.1.3.5   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 27 April 2013 dengan Klausa yang Memuat 

Partisipan Utama Publik Indonesia  

AM menggunakan kata “orang lain” dan “mereka” untuk penyebutan partisipan 

utama publik Indonesia dalam pidato politik ini. Pada wacana pidato ini, 

partisipan utama kader PKS direpresentasikan dengan proses mental sejumlah 2 

klausa. Hal ini berarti AM merepresentasikan publik Indonesia dalam pidato ini 

sebagai senser. Tipe proses dalam klausa tuturan pada pidato ini ditampilkan 

dalam tabel 13.  

Tabel 13. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama Publik 

Indonesia dalam Pidato AM Tanggal 27 April 2013 

No Senser Proses Mental Phenomenon 

1 Orang lain  memandang kita dengan cara yang sangat berbeda 

2 Mereka menganggap bahwa para aktivis partai Islam ini 

lebih banyak mendekati masalah 

ideologis dan tidak punya kapasitas 

yang memadai untuk 

mengimplementasikan ideologi itu 

menjadi agenda kerja. 
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Pada tabel 13 klausa nomor 1, oleh karena proses mental yang dilakukan 

adalah “memandang”, partisipan publik Indonesia sebagai senser melakukan 

pengamatan terhadap PKS. Pada tabel 13 klausa nomor 2, proses yang terjadi 

adalah proses mental dengan kata “menganggap”. Proses “menganggap” 

merupakan proses yang berawal dari pengamatan kemudian berlanjut kepada 

penilaian oleh publik Indonesia terhadap phenomenon. Proses dan phenomenon 

dalam klausa pada tabel 13 merepresentasikan bahwa publik Indonesia 

menganggap kader-kader PKS belum layak secara kapasitas dan kemampuan 

untuk memimpin negara Indonesia. 

 

4.1.4 Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 17 Juni 2013 

Konteks latar pada pidato AM tanggal 17 Juni 2013 ini adalah pidato yang 

disampaikan presiden PKS kepada kader PKS di Medan, Sumatera Utara. AM 

menyampaikan pidato dalam acara Pembekalan Caleg (Calon Anggota Legislatif) 

PKS se-Sumatera Utara. Pidato ini disampaikan AM juga untuk menyambut 

kemenangan kader PKS di Medan, Sumatera Utara. Salah satu kader PKS di 

Medan terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara dalam proses Pilkada pada 

tanggal 16 Juni 2013. Atmosfer kemenangan Pilkada yang melingkupi kader PKS 

di Medan telah mengalahkan suasana pesimisme akibat kasus LHI. Hal ini 

mempengaruhi pilihan kata yang membentuk tipe proses, partisipan dan 

circumstance  dalam pidato politik ini.  

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


72 
 

Pada pembahasan subsub bab ini, penjabaran analisis pada wacana pidato AM 

tanggal 17 Juni 2013 terbagi menjadi 5 bahasan yaitu pertama, representasi sosial 

dalam klausa dengan partisipan utama AM. Bahasan kedua yaitu representasi 

sosial dalam klausa dengan partisipan utama AM dan kader PKS. Bahasan ketiga 

yaitu representasi sosial dalam klausa dengan partisipan utama kader PKS. 

Bahasan keempat yaitu representasi sosial dalam klausa dengan partisipan utama 

PKS. Bahasan kelima yaitu representasi sosial dalam klausa dengan partisipan 

utama publik Indonesia. 

 

4.1.4.1   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 17 Juni 2013 dengan Klausa yang Memuat Partisipan 

Utama AM 

AM menggunakan kata “saya” untuk penyebutan dirinya dalam pidato politik ini. 

Pada wacana pidato ini, partisipan utama AM direpresentasikan dengan proses 

material yakni sejumlah 1 klausa, behavioral sejumlah 1 klausa, verbal sejumlah 

5 klausa, dan proses mental sejumlah 14 klausa. Hal ini berarti AM 

merepresentasikan dirinya dalam pidato ini sebagai actor, behaver, sayer dan 

senser. Total kemunculan partisipan AM dalam pidato ini sejumlah 21 klausa. 

Proses-proses mental dalam klausa tuturan pada pidato ini beberapa di antaranya 

ditampilkan dalam tabel 14.  

Tabel 14. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama AM dalam 

Pidato AM Tanggal 17 Juni 2013 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Saya kira  antum semuanya tahu betul-betul daripada seluruh DPP 
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yang lain karena antum sudah memimpin negara 

Sumatera Utara  

2 Saya  ingin antum dari sekarang lebih banyak mempelajari Nabi 

Sulaiman  

3 Saya  ingat  ruhnya itu bukan meminta kekuasaan yang tidak akan 

diberikan lagi pada yang datang sesudahku tapi ruhnya 

itu adalah keberanian untuk memegang kekuasaan 

sendiri  

4 Saya  ingin  antum memberikan kontribusi yang besar bagi 

pemenangan kita secara nasional  

 

Pada phenomenon nomor 1 tabel 14, maksud AM dari kata “tahu” adalah bahwa 

kader PKS di Medan sudah mengetahui informasi kalau PKS berada pada tingkat 

kepercayaan yang tinggi untuk memimpin negara Indonesia. Pada klausa nomor 1, 

proses yang dilakukan adalah proses “kira”. Hal ini berarti melalui proses tersebut 

AM menyampaikan hal yang berupa dugaan dan bukan pernyataan yang pasti. 

Penggunaan kata “kira” ini dilakukan AM untuk memancing kader PKS Medan 

melakukan pengolahan informasi dalam pikiran terhadap phenomenon nomor 1 

tabel 14. 

Berikutnya, kata “negara” pada phenomenon nomor 1 tabel 14 mewakili 

obsesi AM yaitu supaya PKS bisa memimpin negara Indonesia. Maksud AM 

dengan penggunaan istilah “negara” dalam phenomenon tersebut adalah agar 

kader PKS Medan tidak berhenti pada usaha memenangkan Pilkada saja, namun 

tetap bersemangat untuk memenangkan Pemilu 2014. 

Pada pidato-pidato yang disampaikan di Bandung, Jogja dan di Istambul, AM 

meminta kader merenungi kisah Nabi Yusuf as dan Nabi Muhammad saw. 

Berbeda dengan pidato-pidato AM sebelumnya tersebut, AM meminta kader PKS 

Medan untuk mempelajari kisah Nabi Sulaiman as pada pidato ini (klausa nomor 
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2 tabel 14). Kisah Nabi Sulaiman as adalah kisah Nabi yang menjadi raja dan 

penguasa suatu wilayah yang luas dan besar di bumi. Menurut AM, kisah Nabi 

Sulaiman as merepresentasikan kondisi yang dialami oleh kader PKS Medan yang 

pada saat itu memimpin Provinsi Sumatera Utara.  

Pada phenomenon nomor 3, AM mengutip makna dari doa Nabi Sulaiman as. 

Melalui phenomenon tersebut, AM melakukan persuasi terhadap kader PKS 

Medan untuk berani memegang kekuasaan sendiri, tanpa melakukan koalisi 

dengan pihak politik lain. Jika kader PKS Medan mampu menjaga situasi 

kemenangan Pilkada dalam masyarakat Provinsi Sumatera Utara, AM berharap 

situasi ini kemudian mendukung kemudahan bagi upaya pemenangan PKS pada 

Pemilu 2014. AM berharap pada Pemilu 2014, suara PKS meningkat maksimal 

sehingga memberikan dukungan kemenangan yang besar bagi perhitungan total 

suara di tingkat nasional (klausa nomor 4 tabel 14). Berdasarkan proses dan 

phenomenon pada tabel 14, atmosfer kemenangan kader PKS Medan berusaha 

dimanfaatkan oleh AM sebagai bekal motivasi memenangkan PKS pada Pemilu 

2014.  

         

4.1.4.2    Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 17 Juni 2013 dengan Klausa yang Memuat Partisipan 

Utama AM dan Kader PKS 

AM menggunakan kata “kita” untuk penyebutan dirinya dan kader PKS dalam 

pidato politik ini. Pada wacana pidato ini, partisipan utama “kita” 

direpresentasikan dengan proses material sejumlah 22 klausa, mental sejumlah 10 
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klausa, behavioral sejumlah 6 klausa, verbal sejumlah 3 klausa dan relational-

attribute sejumlah 2 klausa. Hal ini berarti AM merepresentasikan dirinya dan 

kader PKS dalam pidato ini sebagai actor, senser, behaver, verbal, dan carrier. 

Total kemunculan partisipan utama “kita” dalam pidato ini sejumlah 43 klausa. 

Beberapa tipe proses dalam klausa tuturan pada pidato ini di antaranya 

ditampilkan dalam tabel 15.  

Tabel 15. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama AM dan Kader 

PKS dalam Pidato AM Tanggal 17 Juni 2013 

No Partisipan Proses  

1 Kita [actor] menghadapi 

[material] 

konspirasi [goal] cara yang paling 

tepat untuk menghadapinya hanya satu 

lupakan [circumstance] 

2 Kita [sayer] tidak bicara 

lagi [verbal] 

tentang konspirasi yang dilakukan 

orang lain kepada kita [verbiage] 

3 Kita 

[carrier] 

[relational] ini sekarang [circumstance] ada pada 

level of confidence tingkat 

kepercayaan diri tinggi yang sangat 

memadai in sya Allaah untuk 

memimpin republik ini [attribute] 

4 Kita [actor] ini senantiasa 

didrive 

didorong 

[material] 

oleh mimpi-mimpi besar seperti ini 

[goal] dan supaya hidup kita menjadi 

sangat produktif dan dengan demikian 

kita tidak pernah memikirkan hari-hari 

yang kita lewati tapi yang kita 

pikirkan adalah mimpi kita  

[circumstance] 

5 Kita [actor] bekerja 

[material] 

dengan cara seperti ini ikhwah 

sekalian karena itu saya tidak perlu 

mengulangi nasihat yang saya 

sampaikan kepada ikhwah di tempat 

lain yang belum punya gubernur 

[circumstance] 

 

Pada klausa nomor 1 tabel 15, goal adalah “konspirasi”. Kata tersebut 

merepresentasikan kasus LHI. Kata “konspirasi” maknanya adalah komplotan, 
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persekongkolan. Menurut AM, kasus LHI ini muncul dari adanya suatu pihak 

yang melakukan persekongkolan, merencanakan hal buruk bagi PKS. Pada proses 

dan circumstance nomor 1 tabel 15, AM menyikapi kasus LHI dengan 

memerintahkan kader PKS untuk melupakan kasus tersebut. Bahkan pada nomor 

2 tabel 15, AM menghimbau kader PKS untuk tidak lagi membicarakan kasus 

LHI tersebut.  

Berdasarkan proses, goal, verbiage, dan circumstance pada nomor 1 dan 2 

tabel 15, AM menghadirkan suatu pihak eksternal PKS yang turut andil dalam 

kasus LHI. Untuk menghadapi pihak eksternal PKS tersebut, AM meminta kader 

PKS bersikap pasif menanggapi kasus ini karena suatu alasan tertentu, seolah-olah 

PKS tidak memiliki kemampuan untuk melawan pihak eksternal tersebut. 

Terlepas dari benar tidaknya asumsi AM, hal ini merupakan strategi AM sebagai 

presiden PKS sebagai upaya pengalihan isu politik bagi kader PKS.   

Dengan melupakan kasus LHI, kader PKS diminta untuk hanya fokus pada 

pemenangan PKS dalam Pemilu 2014. Dengan proses relational attribute (klausa 

nomor 3, tabel 15), situasi kemenangan Pilkada yang dialami oleh kader PKS 

Medan dimanfaatkan oleh AM sebagai momen untuk menyampaikan bahwa PKS 

sebagai salah satu parpol peserta Pemilu 2014 berada pada tingkat kepercayaan 

diri yang tinggi untuk memimpin negara Indonesia (klausa nomor 3 tabel 15). 

Melalui attribute nomor 3 tabel 15, AM merepresentasikan misi PKS untuk 

memimpin negara Indonesia. 

Melalui circumstance nomor 4 tabel 15, kasus LHI direpresentasikan dengan 

“hari-hari yang kita lewati”. Berdasarkan circumstance tersebut, kemampuan PKS 
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untuk menangani kasus ini adalah “hanya dengan melewatinya”, atau yang lebih 

tepat, PKS tidak mampu menghadapi secara terbuka kasus LHI untuk suatu alasan 

tertentu. Walaupun begitu, “mimpi-mimpi besar” pada goal nomor 4 dimunculkan 

AM untuk merepresentasikan kemenangan Pilkada kader PKS Medan dan harapan 

akan kemenangan-kemenangan yang lain pada momen Pilkada dan Pemilu 2014. 

Pada penyebutan proses “bekerja” pada klausa nomor 5, AM bermaksud 

menekankan kepada kader bahwa proses material tersebut yang telah 

mengantarkan kader PKS Medan pada kemenangan Pilkada. Melalui 

circumstance nomor 5 tabel 15, AM memberikan apresiasi dan penghargaan yang 

lebih kepada kader PKS Medan dibandingkan dengan kader wilayah lain yang 

belum mampu menempatkan perwakilannya menduduki jabatan sebagai kepala 

daerah. 

 

4.1.4.3   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 17 Juni 2013 dengan Klausa yang Memuat Partisipan 

Utama Kader PKS 

AM menggunakan kata “antum” untuk penyebutan kader PKS dalam pidato 

politik ini. Pada wacana pidato ini, partisipan utama kader PKS direpresentasikan 

dengan proses material sejumlah 4 klausa, mental sejumlah 8 klausa, behavioral 

sejumlah 10 klausa, verbal sejumlah 1 klausa dan relational-attribute sejumlah 3 

klausa. Hal ini berarti AM merepresentasikan dirinya dan kader PKS dalam pidato 

ini sebagai actor, senser, behaver, verbal, dan carrier. Total kemunculan 

partisipan utama kader PKS dalam pidato ini sejumlah 26 klausa. Beberapa tipe 
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proses dalam klausa tuturan pada pidato ini di antaranya ditampilkan dalam tabel 

16. 

Tabel 16. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama Kader PKS 

dalam Pidato AM Tanggal 17 Juni 2013 

No Partisipan Proses  

1 Antum 

[senser] 
tahu [mental] bahwa PKS adalah gudangnya para 

intelektual, cuma selama ini belum diberi 

panggung [phenomenon] 

2 Antum 

[senser] 
tidak lagi 

berpikir 

[mental] 

Sumatera Utara tetapi memberikan 

kontribusi dalam bentuk persentase 

tertentu untuk kemenangan kita secara 

nasional [phenomenon] 

3 Antum 

[senser] 
pastikan 

[mental] 

nomer satu itu bukan dua orang 

[phenomenon] 

4 Antum 

[carrier] 
 berkuasa [attributive] sekarang 

[circumstance] 

5 Antum 

[behaver] 
belajar 

[behavioral] 

sekarang kelihatannya lebih tepat di 

Sumatera Utara ini dari cerita Nabi 

Sulaiman [circumstance] 

6 Antum 

[senser] 

lihat [mental]  aparatur  yang diperlukan Sulaiman untuk 

menegakkan risalah yang dia bawa itu 

ada semuanya perangkat yang diperlukan 

untuk itu ada semuanya 

 

Pada pidato ini, PKS berada pada tingkat kepercayaan diri yang tinggi (lihat 

bahasan sebelumnya pada klausa nomor 3 tabel 15). Klausa nomor 1 tabel 16 

mencerminkan hal yang serupa. Berdasarkan proses pada klausa tersebut, AM 

menciptakan persepsi publik bahwa kader sudah mempunyai pemahaman atas  

informasi dari phenomenon nomor 1 tabel 16. Hal ini mendorong suatu asumsi 

bahwa phenomenon tersebut merupakan realita yang sudah umum dimengerti. 

Berdasarkan phenomenon tersebut, AM juga merepresentasikan bahwa kader PKS 

Medan merupakan orang yang intelek. Hal ini dilakukan AM untuk menjaga 
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stabilitas kepercayaan diri kader PKS Medan sebagai bekal untuk mengupayakan 

pemenangan PKS pada Pemilu 2014.   

Melalui proses mental dan phenomenon klausa nomor 2 dan 3, AM meminta 

kader PKS Medan untuk lebih meningkatkan suara PKS pada Pemilu 2014. 

Gambaran mengenai kekuasaan sering dimunculkan oleh AM dalam pidato ini, 

seperti pada attributive dan circumstance pada klausa nomor 4 dan 5. Pada 

attributive nomor 4, AM secara lugas menyatakan hal mengenai kekuasaan 

tersebut. Pada “cerita Nabi Sulaiman as” dalam circumstance nomor 5, gambaran 

mengenai kekuasaan disampaikan secara implisit. Cerita Nabi Sulaiman 

merupakan cerita seorang Raja yang memimpin rakyatnya dengan adil dan 

bijaksana.  

Proses behavioral pada klausa nomor 5 yakni kata “belajar” diuraikan 

maksudnya oleh AM pada klausa nomor 6 dengan proses mental “lihat” dengan 

phenomenon tersebut merupakan objek yang dipelajari. Kata “lihat” dalam klausa 

nomor 6 termasuk proses mental karena “lihat” yang dimaksudkan dalam klausa 

ini adalah suatu aktivitas pengamatan kepada suatu hal yang abstrak. Hal yang 

abstrak tersebut adalah phenomenon pada klausa nomor 6 tabel 16. Proses “lihat” 

pada klausa nomor 6 tabel 16 tidak dilakukan dengan indera penglihatan atau 

mata tetapi dilakukan oleh otak manusia untuk melakukan kegiatan kognisi yaitu 

berpikir, mencerna dan menimbang. Klausa pada nomor 6 tabel 16 

merepresentasikan tindakan “belajar” pada klausa nomor 5 tabel 16. Keseluruhan 

klausa nomor 4 sampai 6 tabel 16 merepresentasikan bahwa AM hendak 
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membangun citra positif PKS pasca kasus LHI melalui ekspresi kemenangan 

Pilkada dari Kader PKS Medan.     

   

4.1.4.4   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 17 Juni 2013 dengan Klausa yang Memuat Partisipan 

Utama PKS 

AM menggunakan vokatif “PKS” untuk penyebutan partisipan utama PKS dalam 

pidato politik ini. Pada wacana pidato ini, partisipan utama PKS direpresentasikan 

dengan proses relational-attribute sejumlah 2 klausa. Hal ini berarti AM 

merepresentasikan PKS dalam pidato ini sebagai carrier. Proses dalam klausa 

tuturan pada pidato ini di antaranya ditampilkan dalam tabel 17. 

Tabel 17. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama PKS dalam 

Pidato AM Tanggal 17 Juni 2013 

No Carrier Proses 

relational 

Attribute 

1 PKS ini  mempunyai narasi besar yang memadai untuk 

mengurus negeri besar ini dan punya banyak 

intelektual yang memahami seluruh negerinya 

dengan baik. 

 

Meskipun hanya berjumlah 2 klausa, AM merepresentasikan partisipan PKS pada 

pidato ini sebagai partai yang siap untuk mengurus Indonesia sehingga layak 

untuk dipilih dalam Pemilu 2014. Konteks situasi kemenangan yang diraih oleh 

kader PKS Sumatera Utara dalam Pilgub turut mempengaruhi AM untuk 

memproduksi tuturan pada klausa nomor 1 tabel 17 di atas. Ekspresi kemenangan 
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kader PKS Medan menumbuhkan optimisme AM pada kemenangan PKS dalam 

Pemilu 2014. 

 

4.1.4.5   Representasi Sosial dalam Wacana Pidato Politik AM  pada Konsolidasi 

Kader PKS Tanggal 17 Juni 2013 dengan Klausa yang Memuat Partisipan 

Utama Publik Indonesia 

AM menggunakan vokatif “publik Indonesia” untuk penyebutan partisipan utama 

publik Indonesia dalam pidato politik ini. Pada wacana pidato ini, partisipan 

utama publik Indonesia direpresentasikan dengan proses mental sejumlah 1 

klausa. Hal ini berarti AM merepresentasikan publik Indonesia dalam pidato ini 

sebagai senser. Proses dalam klausa pada tuturan dalam pidato ini ditampilkan 

dalam tabel 18.  

Tabel 18. Proses pada Klausa yang Memuat Partisipan Utama Publik 

Indonesia dalam Pidato AM Tanggal 17 Juni 2013 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Publik 

Indonesia 

tahu bahwa PKS ini mempunyai narasi besar yang 

memadai untuk mengurus negeri besar ini dan 

punya banyak intelektual yang memahami 

seluruh negerinya dengan baik dan bisa 

mengelola negara ini dengan baik nanti kalau 

dipercaya bahkan bisa mencapai hal-hal yang 

belum pernah dicapai dari pada pemimpin 

sebelumnya. 

 

AM merepresentasikan publik Indonesia pada tabel 18 sebagai senser yang 

memiliki informasi mengenai PKS. Informasi tersebut digambarkan AM lewat 

phenomenon pada tabel 18. Pidato ini disampaikan AM untuk menyambut 

kemenangan kader PKS pada Pilgub Sumatera Utara tahun 2013. Phenomenon 
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yang muncul pada tabel 18 dipengaruhi oleh konteks situasi kemenangan pada 

Pilkada tersebut. Melalui phenomenon pada tabel 18, AM merepresentasikan 

kepercayaan diri yang tinggi bahwa PKS dapat memenangkan kompetisi politik 

pada Pemilu 2014. Representasi tersebut ditunjukkan kepada kader PKS sebagai 

penyimak pidato untuk memotivasi kader PKS. 

 

4.2 Motif AM dalam Melakukan Representasi Sosial pada 

Wacana Pidato Politik Presiden PKS dalam Konsolidasi 

Kader PKS Tahun 2013 

Respresentasi sosial pada keempat pidato politik AM dalam acara konsolidasi 

kader PKS tahun 2013 telah diuraikan pada bahasan di atas. Berdasarkan 

penjabaran analisis tersebut, penulis kemudian menjawab masalah mengenai motif 

AM dalam melakukan representasi sosial pada wacana pidato politik AM dalam 

acara konsolidasi kader PKS di tahun 2013. Motif-motif yang melatarbelakangi 

AM melakukan representasi sosial pada wacana pidato politik adalah: 

1) AM bermaksud membuat pengalihan isu kasus LHI bagi kader PKS 

2) AM bermaksud membentuk wacana apologi kesalahan PKS atas kasus 

LHI 

3) AM bermaksud membuat istilah untuk penyebutan lawan politik PKS 

4) AM bermaksud membuat eufemisme bahasa pada upaya pemenangan PKS 

dalam momen Pilkada dan Pemilu 2014 

5) AM berupaya meningkatkan citra PKS pasca kasus LHI 
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6) AM bermaksud membentuk jargon pemenangan PKS untuk kampanye 

Pemilu 2014 

7) AM bermaksud menggambarkan partisipan utama publik Indonesia 

8) AM hendak menyampaikan kritik kepada pengurus PKS sebelumnya dan 

pemerintah Indonesia 

Penjelasan lebih lanjut mengenai delapan poin di atas disajikan berikut ini. 

 

4.2.1 Pengalihan Isu Kasus LHI oleh AM bagi Kader PKS 

Salah satu motif AM dalam melakukan representasi sosial pada wacana pidato 

politik adalah AM bermaksud membuat pengalihan isu kasus LHI bagi kader 

PKS. Hal ini dilakukan oleh AM agar pikiran dan perhatian kader PKS tidak lagi 

terpusat pada kasus LHI sehingga pikiran dan perhatian kader hanya tercurah 

kepada kerja-kerja pemenangan PKS pada Pemilu 2014. 

Phenomenon dalam klausa tersebut berkaitan dengan inspirasi yang 

bersumber dari ucapan salah seorang Presiden Bosnia. Ia mengatakan, “Yang 

akan memenangkan pertempuran ini bukanlah siapa yang membunuh lebih 

banyak, tapi siapa yang bisa bertahan hidup lebih lama.”. Kata “pertempuran” 

dalam kutipan ucapan Presiden Bosnia di atas dianalogikan oleh AM dengan 

Pemilu 2014. Dalam konteks Pemilu 2014, kata “membunuh” dalam kutipan 

tersebut, diasosiasikan oleh AM, maknanya menjadi “membunuh karakter” atau 

“membunuh citra” parpol peserta Pemilu 2014. Menurut AM dalam pidatonya, 

PKS adalah salah satu parpol yang terkena “pembunuhan citra” dari lawan politik. 
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Berdasarkan pandangan AM tersebut, AM memunculkan pihak eksternal sebagai 

faktor penyebab masalah internal PKS tersebut.   

Selain dari klausa tuturan pidato AM dalam tabel 6 nomor 4 (subsub bab 

4.1.2.1), AM juga memunculkan representasi sosial mengenai pihak eksternal 

yang menjadi penyebab masalah internal PKS pada goal tabel 15 nomor 1 dan 

verbiage tabel 15 nomor 2 (subsub bab 4.1.4.2). Goal tersebut yaitu “konspirasi”, 

sedangkan verbiage tersebut yaitu “tentang konspirasi yang dilakukan orang lain 

kepada kita.”. Kata “konspirasi” dalam konteks situasi tuturan pidato AM tersebut 

maknanya adalah pihak yang terorganisir melakukan rencana buruk bagi PKS. 

Dari klausa nomor 1 dan 2 tabel 15 tersebut, dengan kata “konspirasi”, AM 

melakukan representasi sosial terhadap pihak eksternal yang berkaitan dengan 

kasus LHI. 

Kasus LHI bagi PKS merupakan batu sandungan yang besar dalam 

menghadapi Pemilu 2014. Oleh karena mantan presiden PKS, LHI, menjadi 

tersangka KPK dari kasus penyuapan kuota impor daging sapi, hal ini 

berpengaruh buruk pada pandangan masyarakat Indonesia terhadap PKS. Menurut 

pengamat politik pada waktu itu, kasus tersebut mengakibatkan elektabilitas PKS 

dalam Pemilu 2014 menurun dengan drastis. AM, sebagai presiden PKS 

pengganti LHI, memiliki sikap politik berkenaan dengan kasus LHI. Agar kader 

PKS tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran dan kebingungan terhadap kasus 

LHI tersebut, AM menyampaikan kepada kader PKS bahwa ada pihak eksternal 

yang melakukan konspirasi terhadap PKS berkenaan dengan kasus LHI. Pihak 

eksternal tersebut tidak menginginkan PKS berhasil mencapai target dalam 
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Pemilu 2014. Berdasarkan hal tersebut, isu mengenai kasus LHI dialihkan oleh 

AM dengan memunculkan isu tentang pihak yang melakukan konspirasi terhadap 

PKS. Setelah menyampaikan bahwa ada pihak eksternal sebagai pemicu kasus 

LHI, AM kemudian meminta kader agar menyerahkan kasus tersebut kepada 

proses hukum yang berlaku, menjaga jarak terhadap kasus tersebut, dan hanya 

fokus kepada kerja pemenangan PKS pada Pemilu 2014. Oleh karena itu, tindakan 

representasi sosial tersebut di atas dilakukan AM untuk mengalihkan isu kasus 

LHI dari kader PKS. 

 

4.2.2 Pembentukan Wacana Apologi Kesalahan PKS atas Kasus LHI 

Selain upaya pengalihan isu kasus LHI bagi kader PKS, AM melakukan upaya 

lain agar loyalitas kader PKS kepada partainya terjaga dengan baik. AM 

melakukan representasi sosial dalam wacana pidato politiknya dengan motif untuk 

membentuk wacana apologi kesalahan PKS atas kasus LHI. Wacana apologi ini 

direpresentasikan oleh AM, dapat dilihat pada tabel 2 nomor 1 sampai 9 (subsub 

bab 4.1.1.2).  

Melalui klausa nomor 1 tabel 2 dengan attribute “anak kecil…” (subsub bab 

4.1.1.2), AM dan kader PKS diasosiasikan dengan Nabi Yusuf as yang saat masih 

usia anak-anak dijatuhkan ke dalam sumur oleh saudara-saudara tirinya. Kondisi 

Nabi Yusuf as yang jatuh ke dalam sumur diasosiasikan oleh AM dengan kondisi 

PKS pasca kasus LHI. Hal ini merupakan usaha apologi PKS yang dibentuk oleh 

AM. Tokoh seorang anak yang jatuh ke dalam sumur itu boleh jadi diibaratkan 
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oleh AM serupa dengan PKS sebagai sosok yang lemah dan naif seperti layaknya 

sifat anak pada umumnya. 

Melalui attribute pada klausa nomor 2 dan 3 tabel 2, AM melakukan 

rasionalisasi kesalahan PKS atas kasus LHI (subsub bab 4.1.1.2). Attribute 

tersebut adalah “partai yang pandai belajar” dan “manusia biasa”. Menyikapi 

kasus LHI yang muncul dan menjatuhkan citra PKS, AM menyatakan bahwa PKS 

adalah partai yang pandai belajar sehingga kesalahan tersebut dijadikan momen 

pembelajaran politik bagi kader pada khususnya dan bangsa Indonesia pada 

umumnya. Menurut AM, kasus LHI tak lepas dari kealpaan sebagai manusia 

biasa. Berdasarkan contoh-contoh representasi sosial dengan motif apologi 

kesalahan PKS di atas, hal ini merupakan strategi politik AM sebagai presiden 

PKS untuk menjaga loyalitas dan soliditas kadernya.        

 

4.2.3 Istilah untuk Penyebutan Lawan Politik PKS 

AM melakukan representasi sosial dalam wacana pidato politiknya di tahun 2013, 

salah satunya dengan motif membuat istilah untuk penyebutan lawan politik PKS. 

Pada phenomenon dalam klausa nomor 4 tabel 7 (subsub bab 4.1.2.2), AM 

menyebut lawan politiknya dengan istilah “yang besar-besar”. Istilah tersebut 

adalah istilah yang dimaksudkan AM untuk merepresentasikan lawan politik PKS. 

Hal ini dapat dimaknai bahwa lawan politik PKS memiliki jumlah anggota 

pengurus dan simpatisan parpol yang berlipat lebih banyak dari PKS. Selain itu, 

makna “yang besar-besar” dapat diartikan dengan parpol yang memiliki modal 

politik yang besar. Makna “yang besar-besar” juga menyiratkan bahwa lawan 

politik PKS memiliki kekuasaan yang lebih besar dari PKS, bisa jadi kekuasaan 
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dalam lingkup politik, hukum, ekonomi, maupun sosial. Representasi sosial ini 

dilakukan AM juga dengan maksud mengaburkan identitas lawan politiknya 

dengan suatu alasan tertentu.      

 

 

4.2.4 Eufemisme Bahasa pada Upaya Pemenangan PKS dalam Momen Pilkada 

dan Pemilu 2014 

Representasi sosial dalam pidato politik AM yang menjadi data penelitian ini 

dilakukan AM dengan maksud membuat eufemisme bahasa pada upaya 

pemenangan PKS dalam momen Pilkada dan Pemilu 2014. Upaya kader PKS 

dalam pemenangan PKS pada Pilkada dan Pemilu 2014 diasosiasikan AM dengan 

perjuangan para Nabi dalam agama Islam melawan kezaliman. Kemunculan kisah 

dengan nuansa Islam disebabkan oleh ideologi Islam yang diusung oleh parpol 

tersebut.  

Pada beberapa phenomenon pada klausa nomor 1 sampai 3 dalam tabel 1 

(subsub bab 4.1.1.1), AM mengutip kisah perjuangan Nabi Muhammad saw dan 

pengikutnya dalam perang Uhud dan kisah perjuangan Nabi Yusuf as yang 

dizalimi oleh saudara-saudara tirinya. Bentuk perjuangan Nabi Muhammad saw 

dan pengikutnya dalam perang diasosiasikan oleh AM serupa dengan perjuangan 

kader PKS dalam memenangkan suara masyarakat Indonesia pada momen Pilkada 

dan Pemilu 2014. Kezaliman yang diterima Nabi Yusuf as dari saudara-saudara 

tirinya diibaratkan oleh AM adalah kezaliman yang dihadapi oleh kader PKS 

berkenaan dengan kasus LHI.  
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Pada phenomenon dalam klausa nomor 2 tabel 14 (subsub bab 4.1.4.1), AM 

menggambarkan kemenangan yang diraih oleh kader PKS Medan dengan kisah 

Nabi Sulaiman as. Salah seorang kader PKS Medan terpilih menjadi Gubernur 

Provinsi Sumatera Utara dalam Pilkada. AM kemudian meminta kader PKS 

Medan untuk mempelajari kisah Nabi Sulaiman yang bijaksana dalam memimpin 

daerah kekuasaannya. AM berharap kekuasaan yang telah diraih oleh kader PKS 

Medan di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelola dengan baik selayaknya Nabi 

Sulaiman yang bijaksana dalam memimpin kerajaannya. 

Melalui phenomenon-phenomenon di atas, upaya perjuangan kader PKS 

direpresentasikan oleh AM melalui perjuangan kisah para nabi. Hal ini merupakan 

eufemisme bahasa yang dilakukan oleh AM kepada kader PKS. Dengan tindakan 

representasi sosial ini, kader PKS menjadi merasa seolah-olah mereka senasib 

seperjuangan dengan para nabi dalam kisah. Perasaan tersebut dapat memantik 

semangat kader untuk giat mengupayakan kemenangan PKS dalam momen 

Pilkada dan Pemilu 2014.              

 

4.2.5 Peningkatan Citra PKS Pasca Kasus LHI 

Citra PKS jatuh pasca awal-awal kasus LHI karena kepercayaan masyarakat 

kepada PKS memudar. Hal ini disebabkan oleh mantan presiden PKS, LHI, yang 

ditangkap oleh KPK karena kasus hukum. AM sebagai presiden PKS melakukan 

representasi sosial dalam wacana pidato politiknya dengan maksud meningkatkan 

citra PKS yang mengalami kemerosotan dalam pandangan masayarakat. Contoh 
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representasi sosial dengan motif ini beberapa di antaranya terdapat dalam tabel 12 

(subsub bab 4.1.3.4) dan tabel 16 (subsub bab 4.1.4.3). 

Representasi sosial yang dilakukan AM mengenai PKS pada tiga klausa 

dalam tabel 12 dengan tipe proses dan attribute pada klausa tersebut berpotensi 

meningkatkan citra PKS pasca kasus LHI. Berdasarkan klausa nomor 2 dan 3 

tabel 12, PKS dinyatakan oleh AM sebagai partai Islam terbesar di Indonesia dan 

terbesar di seluruh negara Islam di dunia. Sedangkan pada klausa nomor 1, proses 

“memimpin” disematkan dengan partisipan PKS oleh AM. Hal ini 

merepresentasikan parpol tersebut tidak sedang dalam citra yang merosot, 

melainkan hal yang sebaliknya.  

Pada tabel 16 klausa nomor 1, phenomenon tersebut menyatakan bahwa PKS 

adalah tempat para intelektual Indonesia berorganisasi politik. Hal ini juga 

merupakan representasi sosial yang dilakukan AM dengan tujuan menaikkan citra 

PKS pasca LHI untuk menghadapi Pemilu 2014. Dengan pelabelan yang 

dilakukan AM bahwa pengurus PKS adalah para intelektual Indonesia, hal 

tersebut menguatkan representasi yang dibuat oleh AM pada tabel 12 klausa 

nomor 1 (subsub bab 4.1.3.4). 

Representasi sosial yang dilakukan AM untuk menaikkan citra PKS akibat 

kasus LHI ini baru muncul pada pidato tanggal 27 April 2013 di Istanbul dan 

tanggal 17 Juni 2013 di Medan. Hal ini disebabkan AM melakukan pengaturan 

jarak waktu terhadap bermulanya kasus LHI tersebut. Pada awal kasus LHI ini 

muncul ke tengah-tengah publik Indonesia, AM menghindari adanya penyebutan 

PKS sebagai partisipan utama dalam klausa-klausa tuturan pidatonya (pidato 
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tanggal 3 dan 8 Februari 2013). Dengan tindakan representasi sosial ini, AM 

berupaya menaikkan elektabilitas PKS untuk memenangkan parpol tersebut dalam 

Pemilu 2014.      

 

4.2.6 Pembentukan Jargon Pemenangan PKS untuk Kampanye Pemilu 2014 

Representasi sosial yang muncul dalam pidato AM ini salah satunya dilakukan 

dengan motif menciptakan jargon pemenangan PKS untuk kampanye Pemilu 

2014. Representasi sosial yang dimaksud di atas adalah representasi sosial pada 

klausa nomor 4 tabel 3 (subsub bab 4.1.1.2). Konteks situasi pada klausa tuturan 

ini adalah pidato yang disampaikan AM di Bandung, Jabar pada tanggal 3 

Februari 2013. Jargon yang dimaksud adalah kata “naik” yang diambil AM dari 

merek sepatu internasional yaitu “Nike”. Ketika membunyikan jargon “naik”, AM 

melakukannya sambil melukis tanda centang di udara yang merupakan logo dari 

merek sepatu tersebut. Jargon tersebut dibunyikan berulang-ulang kali oleh AM di 

akhir pidatonya. 

Kata “naik” yang dimaksud oleh AM dalam jargon tersebut adalah harapan 

akan naik atau bertambahnya suara masyarakat Indonesia yang memilih PKS pada 

Pemilu 2014. Jargon “naik” ini disampaikan oleh AM kepada kader PKS pada 

beberapa hari setelah kasus LHI mencuat ke publik. Dalam rekaman video pidato 

ini, kader PKS terlihat kembali terbakar semangatnya dengan mengikuti seruan 

jargon AM ini berulang kali bersama-sama AM.   
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4.2.7 Penggambaran Publik Indonesia dalam Pandangan AM 

Tindakan representasi sosial yang dilakukan AM dalam pidato yang menjadi data 

penelitian ini salah satunya dilakukan untuk menggambarkan pihak publik 

Indonesia dalam pandangan presiden PKS. Oleh karena AM adalah pimpinan dari 

parpol ini, maka pandangan AM menjadi suatu informasi yang utama bagi kader 

PKS. Pandangan AM berpotensi membentuk persepsi kader PKS.  

Pada klausa yang terdapat dalam tabel 5 (subsub bab 4.1.1.4), melalui tipe 

proses, goal dan circumstance tersebut, AM menggambarkan publik Indonesia 

sebagai pihak yang signifikan memiliki kuasa mempengaruhi kondisi PKS. 

Bentuk kuasa tersebut direpresentasikan melalui proses “membuat”, 

“menciptakan”, dan “menentukan” pada klausa-klausa nomor 1 sampai 3 pada 

tabel 5. Kondisi PKS direpresentasikan dengan circumstance “sedih”, dan goal 

“peristiwa yang mengubah hidup kita”. 

Pada klausa nomor 4 tabel 5, AM merepresentasikan bahwa publik Indonesia 

memperoleh informasi mengenai PKS dan kasus LHI melalui proses “menonton”. 

Kata “menonton” merupakan hal yang umum dipahami sebagai kegiatan 

menikmati tayangan televisi. Oleh karena itu, hal ini dapat dipahami jika sumber 

berita yang mendominasi publik Indonesia dalam perolehan informasi mengenai 

PKS dan kasus LHI adalah televisi. Hal ini menjadi wajar karena hampir 

mayoritas masyarakat Indonesia, kalangan atas hingga kalangan menengah ke 

bawah memiliki pesawat televisi di rumahnya.   
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4.2.8 Penyampaian Kritik kepada Kepemimpinan PKS Periode Sebelumnya dan 

Pemerintah Indonesia 

Salah satu motif yang mendorong AM melakukan representasi sosial adalah, 

melalui tindakan tersebut, AM bermaksud menyampaikan kritik kepada pengurus 

PKS sebelumnya dan kepada pemerintah Indonesia. Hal ini tampak pada tabel 9 

subsub bab 4.1.3.1 klausa nomor 1 sampai 4. Representasi sosial dengan motif ini 

termuat dalam phenomenon dan circumstance pada klausa-klausa tersebut. 

Phenomenon nomor 1 tabel 9 menyebutkan “Keberadaan kader PKS di luar 

negeri tidak dimaksimalkan.”. Kata yang dicetak tebal ditandai oleh penulis. Kata 

“tidak” dalam phenomenon tersebut menyiratkan ketegasan dalam proposisi yang 

disampaikan. Proposisi tersebut merupakan kritik AM yang disampaikan kepada 

kepengurusan PKS periode sebelumnya terkait kinerja dari BHLN (Bidang 

Hubungan Luar Negeri) PKS yang kurang maksimal.  

Circumstance nomor 2 tabel 9 menyebutkan “Supaya nanti semua kapasitas 

SDM yang kita perlukan dalam sebuah hubungan internasional yang kuat itu 

harus ada.”. Kata-kata yang dicetak tebal ditandai oleh penulis. Kata-kata 

tersebut memuat kritik AM kepada kepengurusan PKS periode sebelumnya. AM 

memandang pada kepengurusan PKS periode sebelumnya, kapasitas SDM yang 

diperlukan untuk memperkuat hubungan internasional itu belum ada. 

Kepengurusan PKS periode sebelumnya belum melakukan pengelolaan pada 

masalah SDM untuk memperkuat hubungan internasional PKS dengan negara-

negara luar Indonesia di dunia. Hal ini yang dijanjikan oleh AM sebagai presiden 

PKS untuk dilakukan pembenahan sesuai yang dia maksudkan.   
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Data berikutnya yaitu phenomenon nomor 3 tabel 9 menyebutkan 

“Menegaskan dalam momentum ini bahwa saat ini kita juga akan 

mengembangkan seluruh target kerja dan fungsi-fungsi dari BHLN.”. Kata-

kata yang dicetak tebal ditandai oleh penulis. Kata-kata ini merepresentasikan 

tindakan solusi dari AM sebagai presiden PKS berikutnya yang akan melakukan 

pembenahan pada BHLN PKS sehingga menjadi lebih baik dari kepengurusan 

periode sebelumnya. Oleh karena itu, phenomenon tersebut juga mengandung 

kritik dari AM kepada kepengurusan PKS periode sebelumnya. 

Phenomenon nomor 4 tabel 9 menyebutkan “Seluruh kader kita beri ruang 

bagi imajinasi kita untuk bekerja.”. Praanggapan yang muncul dari phenomenon 

tersebut adalah seluruh kader PKS selama ini belum diberi ruang yang cukup 

dalam mengembangkan imajinasinya untuk bekerja melaksanakan program-

program PKS. Praanggapan kedua yang muncul dari  phenomenon tersebut adalah 

hanya beberapa kader PKS tertentu saja yang selama ini menikmati ruang yang 

cukup dalam mengembangkan imajinasinya untuk bekerja melaksanakan 

program-program PKS. Kedua praanggapan tersebut menyiratkan bahwa 

phenomenon tersebut memuat kritik dari AM kepada kepengurusan PKS periode 

sebelumnya.    

Phenomenon nomor 8 tabel 9 menyebutkan “In sya Allaah, PKS bukan hanya 

menang dalam Pemilu, tetapi terutama bisa menghidupkan kembali nilai-nilai 

inti masyarakat Indonesia”. Kata-kata yang dicetak tebal ditandai oleh penulis. 

Kata-kata ini merepresentasikan bahwa nilai-nilai inti masyarakat Indonesia telah 

mati sehingga perlu dihidupkan kembali. AM memandang bahwa pemerintah 
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yang seharusnya bisa menjaga nilai-nilai inti masyarakat tersebut telah gagal 

dalam hal ini. Hal ini merupakan kritik AM kepada pihak pemerintah Indonesia 

saat ini. AM secara tersirat juga memandang bahwa pemerintah Indonesia yang 

berkuasa saat ini tidak mampu mengembalikan nilai-nilai inti masyarakat 

Indonesia yang hilang tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjawab rumusan masalah yang telah 

dijabarkan pada bab 1 sebelumnya. Bab ini berisi dua subbab yaitu subbab 

simpulan dan subbab rekomendasi. Masing-masing subbab akan diuraikan lebih 

lanjut berikut ini. 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan uraian analisis pada bab 4, penulis kemudian dapat menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari hasil analisis bab 4 sebelumnya, 

penulis menemukan bentuk-bentuk cara AM dalam merepresentasikan fakta sosial 

pada tiap wacana pidato politik AM yang menjadi data penelitian ini dan motif 

AM dalam melakukan representasi sosial tersebut. Berikut ini dipaparkan secara 

ringkas bentuk-bentuk representasi sosial yang dilakukan oleh AM pada tiap 

wacana pidato politik AM yang menjadi data penelitian. 

Pada wacana pidato tanggal 3 Februari 2013 yang diadakan di Bandung, 

melalui phenomenon dengan proses mental pada klausa nomor 1 sampai 3 tabel 1 

(subsub bab 4.1.1.1), AM merepresentasikan usaha PKS dalam mengatasi kasus 

LHI dan upaya pemenangan PKS dalam Pemilu 2014 dengan mengutip kisah-

kisah para nabi dalam agama islam. AM mengutip kisah Nabi Yusuf as dan Nabi 

Muhammad saw. Dengan proses mental “mengakui”, AM kemudian 

merepresentasikan fakta sosial bahwa AM tidak dapat berlepas diri dari kasus LHI 
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untuk menghadapi Pemilu 2014 karena kasus LHI telah turut menyeret nama PKS 

hingga membuat elektabilitas PKS anjlok pasca kasus tersebut (melalui 

phenomenon dan proses mental pada klausa nomor 9 tabel 2, subsub bab 4.1.1.2).  

Oleh karena itu, AM membentuk wacana apologi terhadap kesalahan PKS 

(melalui proses mental dan proses relational pada klausa nomor 1 sampai 6 tabel 

2, subsub bab 4.1.1.2). AM merepresentasikan PKS sebagai sosok “anak kecil” 

yang termuat dalam attribute pada klausa nomor 1 tabel 2 (subsub bab 4.1.1.2). 

Salah satu makna semantik dari anak kecil yaitu polos/naif/tanpa dosa. AM 

bermaksud melekatkan makna semantis dari frase “anak kecil” tersebut dengan 

PKS, sehingga hal ini menjadi apologi bagi PKS yang dibuat oleh AM untuk 

kader PKS. 

Kasus LHI ini membuat citra PKS dalam pandangan masyarakat Indonesia 

menjadi turun. Hal tersebut turut menurunkan tingkat elektabilitas parpol ini 

dalam Pemilu 2014. Melalui klausa nomor 1 sampai 3 pada tabel 5 (subsub bab 

4.1.1.4), publik Indonesia direpresentasikan oleh AM sebagai pihak yang 

signifikan memiliki kuasa mempengaruhi kondisi PKS. Bentuk kuasa tersebut 

direpresentasikan dengan proses “membuat”, “menciptakan”, dan “menentukan”. 

Pada wacana pidato tanggal 8 Februari 2013 yang diadakan di Jogja, melalui 

phenomenon pada nomor 4 tabel 7 (subsub bab 4.1.2.2), AM merepresentasikan 

pihak lawan politik PKS dengan frase “yang besar-besar”. Makna “besar” pada 

frase tersebut dapat dimaknai dengan besar pengaruhnya atau kekuasaannya baik 

dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini menyiratkan bahwa 
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lawan politik PKS dalam Pemilu 2014 merupakan sosok yang tidak bisa dianggap 

enteng di Indonesia.  

Pada wacana pidato tanggal 27 April 2013 yang diadakan di Istanbul, Turki, 

partisipan utama AM dalam pidato ini paling banyak muncul di antara tiga pidato 

lainnya. Hal ini menunjukkan AM merepresentasikan kontrol yang paling kuat 

sebagai presiden PKS dalam pidato ini daripada tiga pidato lainnya yang menjadi 

data penelitian. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh konteks latar pidato ini yang 

disampaikan di luar Indonesia, di luar tempat terjadinya kasus LHI, sehingga 

atmosfer ketegangan terhadap kasus LHI tersebut tidak begitu mempengaruhi AM 

dalam penyampaian pidato ini. 

Melalui proses dan phenomenon dalam tabel 9, klausa nomor 1 sampai 4 

(subsub bab 4.1.3.1), AM merepresentasikan kritik darinya secara pribadi kepada 

kinerja kepengurusan PKS periode sebelumnya. Kritik ini terkait produktivitas 

kerja dari BHLN PKS yang dinilainya kurang maksimal. Melalui proses dan 

phenomenon pada klausa nomor 8 tabel 9 (subsub bab 4.1.3.1), AM 

merepresentasikan kritiknya kepada pemerintah Indonesia yang dinilainya gagal 

menghidupkan kembali nilai-nilai inti dari masyarakat Indonesia. 

Pada pidato di Istanbul ini, AM juga merepresentasikan bahwa PKS memiliki 

target untuk memimpin Indonesia dan mengarahkan Indonesia kepada politik luar 

negeri yang aktif dalam menyelesaikan persoalan pangan, energi, dan persoalan 

lainnya di negara-negara di dunia (klausa-klausa dalam tabel 10, subsub bab 

4.1.3.2). AM juga merepresentasikan kekuatan PKS sebagai salah satu parpol di 

Indonesia melalui proses material dalam klausa nomor 1 tabel 12 dan attribute 
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pada klausa nomor 2 dan 3 tabel 12 (subsub bab 4.1.3.4). Melalui representasi 

tersebut, AM bermaksud menaikkan citra PKS dalam pandangan kader pada 

khususnya dan dalam pandangan publik Indonesia pada umumnya, yang 

menonton pidato dalam video Youtube ini.  

Pada wacana pidato tanggal 17 Juni 2013 yang diadakan di Medan, melalui 

kata “negara” yang terdapat pada phenomenon nomor 1 tabel 14 (subsub bab 

4.1.4.1), AM merepresentasikan obsesi PKS memimpin negara Indonesia. AM 

berharap kader PKS Medan tidak berhenti pada upaya memenangkan Pilkada saja, 

tetapi juga bersemangat untuk memenangkan Pemilu 2014. Dalam pidato ini, AM 

juga merepresentasikan kisah Nabi Sulaiman as sebagai kondisi yang dialami oleh 

kader PKS Medan yang berhasil memimpin Provinsi Sumatera Utara dalam 

Pilkada (klausa nomor 2, tabel 14, subsub bab 4.1.4.1).  

Untuk menggambarkan lawan politik PKS yang terkait dengan kasus LHI, 

AM memunculkan kata “konspirasi” dalam goal pada klausa nomor 1 tabel 15 

(subsub bab 4.1.4.2). Hal ini menunjukkan bahwa AM memunculkan pihak 

eksternal yang menjadi penyebab masalah internal PKS. Pihak eksternal tersebut 

tidak disebutkan secara eksplisit oleh AM dalam empat pidatonya yang menjadi 

data penelitian ini. 

Setelah penulis memaparkan bentuk-bentuk representasi fakta sosial oleh AM 

pada tiap wacana pidato politik AM yang menjadi data penelitian ini, penulis 

kemudian menguraikan bahasan mengenai motif-motif AM dalam melakukan 

representasi sosial pada pidato tersebut. Motif-motif tersebut adalah pertama, AM 

bermaksud membuat pengalihan isu kasus LHI bagi kader PKS. Hal ini dilakukan 
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oleh AM agar pikiran dan perhatian kader PKS tidak lagi terpusat pada kasus LHI 

sehingga pikiran dan perhatian kader hanya tercurah kepada kerja-kerja 

pemenangan PKS pada Pemilu 2014. 

Motif kedua adalah untuk membentuk wacana apologi kesalahan PKS atas 

kasus LHI. Hal ini merupakan upaya AM selanjutnya agar loyalitas dan soliditas 

kader PKS kepada partainya terjaga dengan baik. Menyikapi kasus LHI yang 

muncul dan menjatuhkan citra PKS, AM menyatakan bahwa PKS adalah partai 

yang pandai belajar sehingga kesalahan tersebut dijadikan momen pembelajaran 

politik bagi kader pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Menurut 

AM, kasus LHI tak lepas dari kealpaan sebagai manusia biasa. 

Motif ketiga adalah membuat istilah untuk penyebutan lawan politik PKS. 

AM menyebut lawan politiknya dengan istilah “yang besar-besar”. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa lawan politik PKS memiliki jumlah anggota pengurus dan 

simpatisan parpol yang berlipat lebih banyak dari PKS. Makna “yang besar-besar” 

juga menyiratkan bahwa lawan politik PKS memiliki kekuasaan yang lebih besar 

dari PKS, bisa jadi kekuasaan dalam lingkup politik, hukum, ekonomi, maupun 

sosial. Representasi sosial ini dilakukan AM juga dengan maksud mengaburkan 

identitas lawan politiknya dengan suatu alasan tertentu.        

Motif keempat adalah membuat eufemisme bahasa pada upaya pemenangan 

PKS dalam momen Pilkada dan Pemilu 2014. Upaya perjuangan kader PKS 

direpresentasikan oleh AM melalui perjuangan kisah para nabi. Bentuk 

representasi tersebut merupakan motif untuk membuat eufemisme bahasa yang 

dilakukan oleh AM kepada kader PKS. Dengan tindakan representasi sosial ini, 

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


100 
 

kader PKS menjadi merasa seolah-olah mereka senasib seperjuangan dengan para 

nabi dalam kisah. Perasaan tersebut dapat memantik semangat kader untuk giat 

mengupayakan kemenangan PKS dalam momen Pilkada dan Pemilu 2014.              

Motif kelima adalah meningkatkan citra PKS yang mengalami kemerosotan 

dalam pandangan masayarakat. Representasi sosial yang dilakukan AM untuk 

menaikkan citra PKS akibat kasus LHI ini baru muncul pada pidato tanggal 27 

April 2013 di Istanbul dan tanggal 17 Juni 2013 di Medan. Hal ini disebabkan 

AM melakukan pengaturan jarak waktu terhadap bermulanya kasus LHI tersebut. 

Pada awal kasus LHI ini muncul ke tengah-tengah publik Indonesia, AM 

menghindari adanya penyebutan PKS sebagai partisipan utama dalam klausa-

klausa tuturan pidatonya (pidato tanggal 3 dan 8 Februari 2013). 

Motif keenam adalah untuk menciptakan jargon pemenangan PKS untuk 

kampanye Pemilu 2014. Jargon yang dimaksud adalah kata “naik” yang diambil 

AM dari merek sepatu internasional yaitu “Nike”. Ketika membunyikan jargon 

“naik”, AM melakukannya sambil melukis tanda centang di udara yang 

merupakan logo dari merek sepatu tersebut. Jargon tersebut dibunyikan berulang-

ulang kali oleh AM di akhir pidatonya. Kata “naik” yang dimaksud oleh AM 

dalam jargon tersebut adalah harapan akan naik atau bertambahnya suara 

masyarakat Indonesia yang memilih PKS pada Pemilu 2014. 

Motif ketujuh adalah menggambarkan pihak publik Indonesia dalam 

pandangan presiden PKS. Oleh karena AM adalah pimpinan dari parpol ini, maka 

pandangan AM menjadi suatu informasi yang utama bagi kader PKS. Pandangan 

AM berpotensi membentuk persepsi kader PKS. AM menggambarkan publik 
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Indonesia sebagai pihak yang signifikan memiliki kuasa mempengaruhi kondisi 

PKS. Berdasarkan representasi sosial tersebut, sumber berita yang mendominasi 

publik Indonesia dalam perolehan informasi mengenai PKS dan kasus LHI 

menurut AM adalah televisi. Hal ini wajar karena hampir mayoritas masyarakat 

Indonesia, kalangan atas hingga kalangan menengah ke bawah memiliki pesawat 

televisi di rumahnya.   

Motif kedelapan adalah AM bermaksud menyampaikan kritik kepada 

pengurus PKS sebelumnya dan kepada pemerintah Indonesia. AM menyampaikan 

kritik kepada kepengurusan PKS periode sebelumnya terkait kinerja dari BHLN 

(Bidang Hubungan Luar Negeri) PKS yang kurang maksimal. AM secara tersirat 

juga memandang bahwa pemerintah Indonesia yang berkuasa saat ini tidak 

mampu mengembalikan nilai-nilai inti masyarakat Indonesia yang hilang.  

 

5.2    Rekomendasi 

Penelitian yang dijalankan penulis merupakan suatu fragmen dari salah satu 

fenomena bahasa yang diungkap secara ilmiah. Untuk melengkapi fragmen 

tersebut dari fenomena bahasa ini dan pengembangan-pengembangan yang dapat 

dilaksanakan guna perbaikan serta kemajuan bagi ilmu pengetahuan pada bidang 

ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi bagi penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1) Para peneliti bahasa di Indonesia dapat membuat acuan mengenai teori 

sistem Transitivitas Halliday (2004) dalam Bahasa Indonesia atau 

membakukan istilah-istilah dalam teori tersebut ke dalam Bahasa 
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Indonesia, sehingga penulisan teori ini dalam suatu karya ilmiah 

penelitian dapat menggunakan bahasa yang telah diseragamkan.    

2) Polemik politik yang terjadi pada tahun 2013 merupakan peristiwa di 

mana beberapa partai politik seperti Demokrat, Golkar, PKS, PKB, dan 

PPP memiliki konflik internal dalam partainya masing-masing. Peneliti 

bahasa dapat melaksanakan penelitian lanjutan dengan membandingkan 

fenomena bahasa yang terjadi pada kelima partai tersebut.   

3) Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan ancangan analisis 

wacana dengan teori sistem Transitivitas Halliday (2004). Peneliti bahasa 

dapat menjalankan penelitian lanjutan dengan menggunakan ancangan 

selain di atas (pragmatik, sosiolinguistik, etnografi komunikasi, dan lain-

lain) dan teori penelitian bahasa yang lain dengan memilih konteks waktu 

momen menjelang Pemilu 2014 di Indonesia. Data yang diambil bisa 

berupa wacana media massa, media sosial, dan lain-lain yang lebih luas 

lagi. 

4) Penelitian yang dilakukan penulis memilih objek penelitian berupa 

tuturan pidato politik AM. Peneliti bahasa dapat melaksanakan penelitian 

berikutnya dengan melakukan penelitian pada produk bahasa AM (AM 

sebagai salah satu tokoh publik di Indonesia) pada wacana selain pidato, 

contohnya pada wawancara, puisi-puisi dan artikel-artikel yang ditulis 

oleh AM, dan lain-lain. 
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Lampiran 1: Tabel Analisis Ideasional Partisipan Utama AM 

 

1. Pidato tgl 3 Feb 2013, Bandung, Jabar 

No Actor Material  

1 Saya kunjungi  

2 Ku temukan suatu kata dari warisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia [goal] 

3 Saya  duduk  termenung dalam waktu yang lama [circumstance] 

4 Saya  ulangi  kembali [circumstance] 

 

No Sayer Verbal  

1 Saya  ucapkan kepada wilayah yang pertama yang saya kunjungi setelah menjadi 

presiden hanya satu [receiver] saya mencintai antum semuanya 

[verbiage] 

2 Saya  katakan kepada saudara-saudaraku [receiver] di Jawa Barat yang sedang ada 

dalam medan tempur yang sengit  [circumstance] 

3 Saya  mengatakan bahwa peristiwa ini harus memberikan kita sebuah kesadaran baru, 

bahwa perjalanan kita akan seperti ini (logo nike) [verbiage] 

4 Saya  bertanya kepada diri saya sendiri [receiver] kalimat apakah yang ingin 

didengarkan saudara-saudaraku di sana? [verbiage] 

 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Saya benar-benar gelisah 

memikirkan 

apakah yang harus saya katakan kepada saudara-saudaraku di 

Jawa Barat  

2 Saya mengingat  kembali ayat yang diturunkan kepada Nabi Yusuf begitu beliau 

berada di dalam sumur  

3 Saya  membayangkan peristiwa 3 hari setelah uhud itu adalah peristiwa yang antum 

alami di Jawa Barat  

4 Saya  juga ingin  menyampaikan salam cinta dari pemimpin kita ketua majelis 

syuro KH Hilmi Aminuddin kepada antum semuanya 

5 Saya  juga ingin  menyampaikan salam cinta dari saudara kita al ustadz lutfi 

hasan ishaq  

6 Saya  ingin  bertanya kepada antum semuanya berapakah lama antara saat 

Nabi Yusuf berada di dalam sumur atau saat beliau melihat 

mimpinya yang sebenarnya adalah visinya bahwa suatu saat 

saudara-saudaranya akan bersujud kepadanya  

7 Saya  juga ingin  mengingatkan kembali kepada antum semuanya 

peristiwa uhud yang dialami oleh Rosulullah saw  

8 Saya  cintai ikhwan dan akhwat sekalian  

9 Saya  mencintai antum semuanya  

10 Saya  miliki cinta tertinggi kepada antum semuanya  

 

No Behaver behavioural  

1 Saya  hampir tidak bisa 

tidur 

karena saya benar-benar gelisah memikirkan [circumstance] 

2 Saya  belum bisa tidur  

3 Saya  sholat  
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2. Pidato tgl 8 Feb 2013, Jogja 

 

No Sayer Verbal  

1 Saya  sampaikan kepada kalian semua [receiver] saya mencintai kalian 

semuanya [verbiage] 

2 Saya  telah menyampaikan 3 syarat untuk keluar dari situasi berat ini [verbiage] 

3 Saya  juga telah 

menyampaikan 

3 sumber inspirasi untuk keluar dari kemelut [verbiage] 

4 Saya  juga mengatakan kalau kita ingin berpikir dengan cara yang besar tidak 

dipikirkan oleh orang lain [verbiage] 

5 Saya  menganjurkan  antum semuanya menonton film mission impossible yang 

keempat [verbiage] 

6 Saya  juga menganjurkan coba-coba cari inspirasi dari gangnam style itu [verbiage] 

 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Saya  juga mengingatkan  antum kepada logo nike itu  

2 Saya  juga ingin  menyampaikan salam cinta dari ketua majelis syuro ustadz 

hilmi aminuddin kepada antum semuanya  

3 Saya  ingin  menyampaikan tiga prinsip tentang cara kita keluar  

4 Saya  mencintai kalian semuanya  

5 Saya  mengulang-ulangi ini (mengingat motivasi) [goal] karena ini luar biasa 

pengaruhnya bagi saya pribadi [circumstance] 

 

3. Pidato tgl 27 April 2013, Selat Bosporus, Turki 

No Actor Material  

1 Saya  minta diselenggarakan kepada BHLN [receiver] hanya dalam waktu satu pekan 

[circumstances] 

2 Saya  sengaja mengadakan acara ini dengan 3 tujuan [goal] 

3 Saya  juga meminta BHLN [goal] supaya nanti semua kapasitas SDM yang kita 

perlukan dalam sebuah hubungan internasional yang kuat itu 

harus ada [circumstances] 

4 Saya  tidak datang yang februari ini karena baru jadi presiden PKS 

[circumstances] 

5 Saya  datang pada pertemuan sebelumnya [circumstances] 

6 Saya  jalan mesti beliau ikut [circumstances] 

 

No Sayer Verbal  

1 Saya  ceramah  

2 Saya  sampaikan di milad kemarin [circumstance] bahwa misi kita ini adalah misi 

yang beyond politics [verbiage] 

3 Saya mengatakan bahwa misi PKS itu beyond politics [verbiage] 

4 Saya  katakan tadi [circumstance] kita perlu membebaskan diri kita dari semua 

kendala-kendala psikologis itu tadi [verbiage] 

5 Saya  katakan kepada seluruh kader PKS [receiver] waktu di Semarang 

[circumstances] hari ini kita akan membuat rencana pemenangan 

pemilu, tetapi rencana ini tidak ada detailnya [verbiage] 

6 Saya  sebutkan sebagai misi peradaban dan bukan sekedar target-target politik, 
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termasuk di dalamnya adalah pemenangan pemilu 2014 itu 

[circumstance] 

 

No Senser Mental  

1 Saya  ingin tahu kecepatan kita dalam mengorganisasi acara dalam skala 

dunia itu seperti apa [phenomenon] 

2 Saya  kira  bukan lagi mencegah demoralisasi dalam hati kita semuanya 

seperti yang dikira banyak orang [phenomenon] 

3 Saya  ingin  antum semua merasakan bahwa suatu waktu antum bukan lagi 

sekedar perwakilan-perwakilan PKS di situ [phenomenon] 

4 Saya  tahu selama ini [circumstance] kerja-kerja BHLN itu lebih banyak 

bersifat tarbawi [phenomenon] 

5 Yang 

saya  

maksud orientasi pribadi itu begini [phenomenon] 

6 Saya  menginginkan seluruh kader kita beri ruang bagi imajinasi kita untuk bekerja 

[phenomenon] 

7 Saya  menganggap bahwa pemenangan pemilu 2014 ini hanyalah jembatan menuju 

cita-cita yang jauh lebih besar daripada cita-cita politik yang 

sederhana itu [phenomenon] 

8 Saya  kira waktu kita memimpin Indonesia  nanti in sya Allaah janganlah 

membayangkan bahwa kita hanya akan memimpin Indonesia 

[phenomenon] 

9 Saya  ingin mereka semua menyampaikan satu ide kepada KAP 

[phenomenon] 

10 Saya  kira  kita sudah waktunya nanti mengusulkan kepada partai-partai 

islam yang ada di dunia sekarang ini untuk membentuk satu 

forum internasional [phenomenon] 

11 Saya  kira dengan ide-ide dasar seperti ini, kita bisa masuk, berbagi dengan 

semua kekuatan yang ada di dunia untuk ikut serta memberikan 

solusi bagi masalah-masalah yang dialami oleh dunia 

[phenomenon] 

12 Saya  berharap nanti GM Pro dengan fraksi waktu menyampaikan waktu 

bertemu dengan AKP nanti ini tolong disampaikan kepada 

mereka ide ini 

karena sebenarnya ini sudah berkali-kali kita bicarakan dalam 

berbagai forum [phenomenon] 

13 Saya  kira dengan memberikan jawaban dalam bentuk implementasi, 

jawaban dalam bentuk performance seperti itu mudah-mudahan 

kita bisa menghapus kekhawatiran semua orang tentang 

kehadiran partai Islam di pentas global [phenomenon] 

14 Saya  kira kekhawatiran itu akan berbalik menjadi rasa ingin tahu yang 

besar kepada agenda kemanusiaan yang kita bawa ini 

[phenomenon] 

15 Saya  membayangkan bahwa in sya Allaah itu akan terjadi dalam waktu yang tidak 

terlalu jauh [phenomenon] 

16 Saya  berharap In sya Allaah PKS bukan hanya menang dalam pemilu, tetapi 

terutama bisa menghidupkan kembali nilai-nilai inti masyarakat 

Indonesia [phenomenon] 

17 Saya  kira bagi kebanyakan orang di Indonesia ini juga adalah beyond 

imagination [phenomenon] 

18 Saya  tahu jika menghitung suara, suara di mana antum tinggal itu tidak 

besar [phenomenon] 

19 Saya  ingin idenyalah yang masuk ke dalam pikiran saudara-saudara 
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semuanya, auranyalah yang kita serap in sya Allaah 

[phenomenon] 

20 Saya  kira In sya Allaah dengan kesiapan seperti ini mudah-mudahan sekali 

lagi [phenomenon] 

21 Saya  sekarang 

menjadi sangat 

yakin 

bahwa apa-apa yang kita cita-citakan masuk tiga besar in sya 

Allaah dapat jadi kenyataan [phenomenon] 

22 Saya  juga semakin 

yakin 

bahwa kita bukan hanya akan masuk tiga besar, tetapi in sya 

Allaah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan memimpin 

republik yang kita cintai ini [phenomenon] 

23 Saya  ingin  mengucapkan terima kasih dulu kepada ibu Dubes atas makan 

siang yang luar biasa tadi [phenomenon] 

24 Saya  ingin tahu orang-orangnya masing-masing [phenomenon] 

25 Saya  sengaja ingin  menyebut ini satu persatu [phenomenon] 

26 Saya  sengaja ingin  menyebut ini semuanya [phenomenon] 

27 Saya  ingin  menegaskan ini dari sekarang … supaya ini disiapkan 

[phenomenon] 

28 Saya  juga ingin  menegaskan dalam momentum ini bahwa saat ini kita juga akan 

mengembangkan seluruh target kerja dan fungsi-fungsi dari 

BHLN [phenomenon] 

29 Saya  kira ini  [phenomenon] 

30 Saya  maksud kerja (yang) bukan beyond politics bagi kita di Indonesia 

[phenomenon] 

31 Saya  ingin  menggarisbawahi masalah imajinasi ini [phenomenon] 

32 Saya  perlu 

menggarisba-

wahi 

sumber energi kita, kekuatan kita dalam mencapai hal-hal besar 

di dalam hidup kita itu ditentukan oleh kemampuan kita 

mempertahankan sumber kegembiraan itu [phenomenon] 

33 Saya melihat 

(merenungkan-

pen) 

keberadaan kader-kader kita di luar negeri ini tidak 

dimaksimalkan [circumstance] 

 

No Carrier Relasional Attribute 

1 Saya  juga dulu di komisi satu pak 

 
4. Pidato tgl 17 Juni 2013, Sumatera Utara 

No Actor Material  

1 Saya  datang selalu satu paket [circumstance] 

 

No Behaver Behavioral Circumstance 

1 Saya melihat responnya dulu 

 

No Sayer Verbal  

1 Saya  pernah 

menyampaikan 

ini [verbiage] dalam sebuah forum di Istanbul 

[circumstances] 

2 Saya  panggil mereka [receiver] ke atas [circumstance] 

3 Saya  bilang antum bertiga duduk sini [verbiage] 

4 Saya  cerita agak banyak 

sedikit 

cerita Balqis [verbiage] 

5 Saya  ceramah  
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No Senser Mental Phenomenon 

1 Saya  bersyukur 

sekali 

bisa bertemu dengan antum semuanya pada malam hari ini 

2 Saya  juga ingin  melihat respon antum dari tadi waktu mendengarkan tiga orang ini 

(pengurus DPP PKS) 

3 Saya  kira antum semuanya tahu betul-betul daripada seluruh DPP yang lain karena 

antum sudah memimpin negara Sumatera Utara  

4 Saya  ingin antum dari sekarang lebih banyak mempelajari Nabi Sulaiman. 

5 Saya  kira antum hapal semuanya pasti kan. 

6 Saya  ingat ruhnya itu bukan meminta kekuasaan yang tidak akan diberikan lagi 

pada yang datang sesudahku tapi ruhnya itu adalah keberanian untuk 

memegang kekuasaan sendiri. 

7 Saya  ingin antum semua bisa mempelajari ini 

8 Saya  ingin  antum bekerja dengan … 

9 Saya  kira tidak susah bagi antum semuanya sekarang ini untuk merebut simpati 

masyarakat Medan karena antum sudah punya … 

10 Saya  hanya ingin  meningkatkan satu sisi dalam diri antum semuanya yaitu yang kita sebut 

dalam bahasa … (obsesi) 

11 Saya  pikir kalau kita berjuang dengan emosi dengan perasaan dengan keyakinan 

seperti itu semuanya in sya Allaah apa yang akan kita lewati tantangan-

tantangan yang akan kita hadapi in sya Allaah akan menjadi bukti di 

akhirat nanti. 

12 Saya  ingin  juga mengatakan kepada antum semuanya ikhwah sekalian  

kita sudah bisa tahu hasil akhir 2014 yang akan datang itu tanpa survey 

caranya bagaimana. 

13 Saya  ingin antum memberikan kontribusi yang besar bagi pemenangan kita secara 

nasional 

14 Saya  cintai ikhwan dan akhwat khususnya para masuli di Sumatera Utara dan juga 

para masuli di daerah Sumatera. 
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Lampiran 2: Tabel Analisis Ideasional Partisipan Utama  

AM dan Kader PKS 

 

1. Pidato tgl 3 Feb 2013, Bandung, Jabar 

No Carrier Relational  

1 Kita adalah anak kecil yang sedang terjatuh ke dalam sumur 

[attribute] 

2 Kita adalah partai yang pandai belajar [attribute] 

3 Kita toh tetap manusia biasa [attribute] 

4 Kita adalah makhluk pembelajar [attribute] 

5 Ada di antara kita  salah [attribute], boleh jadi [circumstance] 

6 Kita  khilaf [attribute] 

7 Kita  mempunyai kekuatan untuk terus melangkah 

[attribute] 

8 Kita  punya kemampuan untuk keluar dari sumur itu 

[attribute] 

9 Kita  tidak punya waktu untuk mengasihani diri 

sendiri apalagi meminta rasa kasihan dari orang 

lain [attribute] 

10 Kita  tidak ada waktu untuk mengingat kesalahan 

[attribute] 

11 Kita  ada waktu untuk memikirkan perbaikan-

perbaikan baru yang harus kita lakukan 

[attribute] 

12 Kita  naik [attribute]sekarang waktunya 

[circumstances] 

 

No Senser Mental  

1 Kita pikirkan saat ini [circumstance] kita ada di dalam sumur itu 

hanya satu, jangan pikirkan apa yang dirasakan 

terlebih dahulu oleh orang lain tapi pikirkanlah 

bagaimana cara keluar dari sumur itu [phenomenon] 

2 Kita bertanya kepada diri saya sendiri [receiver] kalimat apakah 

yang ingin didengarkan saudara-saudaraku di sana? 

[verbiage] 

3 Kita mengingat kembali ayat yang diturunkan kepada Nabi Yusuf begitu 

beliau berada di dalam sumur [phenomenon] 

4 Kita mengakui  kesalahan 

5 Kita tidak berarti tidak 

mengevaluasi 

apa yang telah terjadi sama sekali 

6 Kita menghemat energi kita 

 

 

 

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


 
 

 

No Behaver Behavioural Circumstance 

1 Kita berdoa  

 

 

No Actor Material  

1 Kita 

semua 

terus menerus bergerak dan 

tidak akan pernah berhenti 

 

2 Kita terus berusaha bekerja 

keras menemukan 

cara untuk keluar dari sumur itu [goal] 

3 Kita mengatasi cobaan seperti ini [goal] 

4 Kita kembali menemukan sumber energi kita dengan mencari ilham 

pada sejarah perjuangan para nabi-nabi 

[goal] 

5 Kita jatuh ke dalam sumur ataukah tidak 

[circumstances] 

6 Kita jangan pakai energi [goal] untuk menyesali diri kita 

sendiri apalagi menyalahkan sesama saudara 

karena yang menggabungkan kita semua ini 

adalah atas nama cinta [circumstances]. 

 

 

2. Pidato tgl 8 Feb 2013, Jogja 

No Actor Material Circumstances 

1 Kita berkumpul pada sore hari ini di gedung ini, atas nama cinta 

pulalah 

 

No Senser Mental  

1 Kita berpikir dengan cara yang tidak biasa [circumstances] 

2 Kita lemah  

3 Kita kepepet di situlah dia letaknya peluang itu 

[circumstances] 

4 Kita terjepit di situlah Allaah SWT membuka peluang 

[circumstances] 

5 Kita ingin  mengalahkan yang besar-besar berpikirlah 

dengan cara yang tidak dipikirkan oleh yang 

besar-besar itu [phenomenon]   

6 Kita tidak akan kehilangan 

kegembiraan 

 

7 Kita menyimpan 

(kegembiraan pada) 

sebuah bungker yang kuat di atasnya 

[circumstance] 

 

 

No Behaver Behavioural Circumstance 

1 Kita berdoa semoga Allaah SWT memudahkan urusannya 

2 Kita belajar dari khalifah pertama Abu Bakar begitu Rosulullaah saw 

wafat 
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No Carrier Relational Attribute 

1 Kita 

semua 

 memiliki syarat-syarat kehidupan yang lama itu 

2 Kita  punya optimisme yang besar 

3 Kita  punya otak sebagai penyerang 

4 Kita  mempunyai 3 prinsip untuk memenangkan 

pertempuran ini tahun 2014 in sya Allaah 

 

 

3. Pidato tgl 27 April 2013, Selat Bosporus, Turki 

 

No Actor Material  

1 Kita tidak bisa mengundang  antum semua [goal] dalam acara makan siang 

itu [circumstance] 

2 Kita bikin closing yang manis [goal] di sini dengan 

mengundang seluruh kader PKS di seluruh 

dunia yang ada in sya Allaah untuk hadir di 

Istanbul ini [circumstance] 

3 Kita adakan ini [goal] di bulan empat [circumstance] 

4 Kita adakan acara ini  [goal] di sini supaya kita 

mempertahankan sumber kegembiraan … 

[circumstance] 

6 Kita  hadapi masalah ini ternyata tidak sebesar yang kita 

duga [goal] 

7 Kita capai cita-cita ini in sya Allaah ada dalam jangkauan 

kaki kita dan ada dalam jangkauan tangan kita 

in sya Allaah  [goal] 

8 Kita berjalan karena itu doa musafir ini makbul 

[circumstance] 

9 Kita 

semuanya 

berkumpul  di sini [circumstance] 

10 Kita berikan  beban [goal] untuk melakukan juga kerja-kerja 

diplomasi [circumstance] 

11 Kita lakukan nanti [circumstance] adalah memperkuat 

hubungan pks dengan seluruh partai politik 

yang ada di dunia [goal] 

12 Kita mengambil peran yang sama besarnya [goal] dengan 

ukuran kita sendiri sebagai negara besar 

[circumstance] 

13 Kita mengadakannya di sini [circumstance] 

14 Kita memimpin Indonesia [goal]  nanti in sya Allaah 

[circumstance] 

15 Kita lepaskan diri kita semua  [goal]  dari perasaan itu 

[circumstance] 

16 Kita buka pintu imajinasi kita seluas-luasnya [goal]   

17 Kita serahkan pada seluruh orang-orang lapangan untuk 

berijtihad sebebas-bebasnya  [circumstance] 
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18 Kita  selenggarakan  acara [goal]  di istanbul ini  [circumstance] 

19 Kita capai misi besar [goal]   

20 Kita lewati istananya [goal] di situ [circumstance] 

21 Kita ikut mempromosikan tiga hal bukan hanya bagi dunia islam tetapi 

bagi dunia seluruhnya [goal] 

22 Kita emban ini [goal] 

23 Kita ikut mempromosikan itu semua [goal] 

24 Kita share dengan yang lainnya [circumstance] 

25 Kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu jauh supaya 

kita mulai juga ikut terlibat dalam 

penyelesaian masalah-masalah global 

[circumstance] 

26 Kita  ikut menyelesaikan masalah-masalah global seperti ini [goal] 

27 Kita capai  kalau kita punya tiga semangat yang sudah kita 

putuskan di rapimnas kemarin [circumstance] 

28 Kita putuskan di rapimnas kemarin [circumstance] 

29 Kita datang dalam dunia politik ini membawa cinta 

[circumstance] 

30 Kita juga datang  dengan semangat bekerja [circumstance] 

31 Kita datang dengan semangat untuk menciptakan harmoni 

[circumstance] 

32 Kita menerapkan hukum [goal] 

33 Kita  bekerja dengan tenaga yang kita miliki, dengan etos 

kerja yang kita miliki [circumstance] 

34 Kita menciptakan harmoni [goal] 

35 kita lakukan sejak prahara yang lalu sampai puncaknya 

kemarin di acara milad PKS dan juga rapimnas  

[circumstance] 

36 kita lakukan banyak hal-hal besar.. [goal] 

37 kita tidak melakukannya karena kita punya perasaan tidak berdaya 

[circumstance] 

38 kita garap dan lakukan (kerja pengkaderan) 

39 Kita bawa  agenda kemanusiaan [goal] 

 

 

No Sayer Verbal  

1 Kita sebut jauh [verbiage],  

tidak ada lagi sesuatu yang [circumstance] 

2 Kita mengatakan bahwa PKS sekarang ini adalah partai islam terbesar di 

Indonesia [verbiage] 

3 Kita  bicara energi [verbiage] 

4 Kita  katakan kita bicara tentang dunia islam seluruhnya [verbiage] 

5 Kita katakan seperti itu [verbiage] 

6 Kita bicara pangan [verbiage] 

7 Kita propose kepada mereka [circumstance] bahwa sekarang 

waktunya seluruh partai islam di dunia membuat satu 

forum internasional [verbiage] 

8 Kita  usulkan  

9 Kita membicarakan isu-isu global dan bagaimana islam bisa memberi 

kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah global 

tersebut [verbiage].  
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10 Kita tanya dulu Rusia siap nggak nih? (melakukan kerja besar) 

[verbiage]. 

 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Kita anggap (itu) besar seharusnya bisa menjadi kecil dalam 

pikiran kita  

2 Kita  merasa tidak berdaya walaupun sebenarnya berdaya yang 

muncul kemudian itu adalah al-kasal, kemalasan 

3 Kita malas  

4 Kita bayangkan ada perbedaan skala 

5 Kita ini saudara-

saudara sekalian 

terbiasa 

mempersepsi  

 

diri kita itu kecil 

6 Kita  tidak lagi berfikir bekerja dalam skala indonesia, tetapi mulai berfikir 

dalam skala global 

7 Kita jangan merasa terlalu muda 

8 Kita pikir kita yang ada di DPP ini sudah berfikir keras 

9 Kita yang setiap hari 

telah merasa 

berfikir keras 

10 Kita menginginkan kesejahteraan bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga 

bagi seluruh penduduk bumi ini. 

11 Kita menginginkan perdamaian bukan hanya bagi negeri kita, tetapi juga 

bagi seluruh penduduk bumi ini. 

12 Kita  menginginkan demokrasi juga menjadi sistem politik bukan hanya 

bagi negeri kita, tapi juga demokrasi menjadi sistem 

politik bagi seluruh dunia. 

13 Kita perlu  juga mengetahui bahwa kita bisa ikut memberikan 

share yang besar dalam proses penyelesaian masalah-

masalah global seperti ini 

14 Kita juga ingin semua orang yang punya semangat bekerja itu punya 

tempat di negeri kita. 

15 Kita juga ingin  tumbuh menjadi bangsa yang sejahtera dari kekuatan 

kita sendiri 

16 Kita merasa tidak 

berdaya 

 

17 Kita ingin  menyiapkan infrastuktur ini dari sekarang 

18 Kita ingin  mencapai misi-misi besar di dalam hidup kita 

19 Kita ingin  memfungsikan hukum sebagai alat perubahan 

20 Kita  ingin  ikut menghapuskan semua kekhawatiran orang 

tentang kehadiran partai islam di pentas nasional dan 

juga kehadiran partai islam di pentas global 

21 Kita  juga ingin  memberikan beban baru kepada bhln yaitu 

menambah bebannya kepada kerja-kerja tarbawi 

pengkaderan itu, juga dengan kerja-kerja diplomasi 

22 Kita juga ingin  menciptakan harmoni 

23 Kita serap auranya in sya Allaah 

24 Kita  perlukan semua kapasitas SDM dalam sebuah hubungan 

internasional yang kuat itu harus ada 

25 Kita perlu  mencari sumber inspirasi sejarah 

26 Kita  perlu  memberi ruang bagi imajinasi kita ini semuanya 
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27 Kita perlu  membebaskan diri kita 

28 kita perlu  banyak kader sebagai ahli dalam studi kawasan 

amerika misalnya, studi tentang eropa, studi tentang 

timur tengah, tentang afrika,  rusia, asia tengah, dan 

seterusnya 

29 Kita perlu juga mengetahui bahwa kita bisa ikut memberikan share 

yang besar dalam proses penyelesaian masalah-

masalah global seperti ini  

30 Kita melihat sekarang ini, masalah besar yang dihadapi oleh dunia 

sekarang ini salah satunya adalah masalah energi 

security kemudian juga masalah food security 

31 Kita mempertahankan sumber kegembiraan kita bahwa dunia ini ternyata 

kecil-kecil saja [goal] 

 

 

 

4. Pidato tgl 17 Juni 2013, Sumatera Utara 

No Actor Material  

1 Kita pertemukan tiga bintang PKS [goal] 

2 Kita munculkan mereka semuanya [goal] ke public [circumstance] 

3 Kita lakukan karena mengelola negara itu mempunyai 2 sisi 

[circumstance] 

4 Kita mengelola negara itu [goal] yang kita lakukan adalah memfungsikan 

negara sebagai alat perubahan [circumstance] 

5 Kita sudah sampai di sana [circumstance], pekerjaannya lain lagi 

6 Kita  munculkan orang-orang pintar [goal] di pks supaya publik indonesia tahu 

bahwa pks ini mempunyai narasi besar yang memadai untuk 

mengurus negeri besar ini dan punya banyak intelektual yang 

memahami seluruh negerinya dengan baik dan bisa 

mengelola negara ini dengan baik nanti kalau dipercaya 

bahkan bisa mencapai hal-hal yang belum pernah dicapai 

No Behaver Behavioral Circumstance 

1 Kita membaca doa dua kali dalam satu hari untuk dijauhkan dari al ‘ajz (tidak 

berdaya) 

No Carrier Relational Attribute 

1 Kita semua  memiliki perasaan yang sama 

2 Kita  punya kegembiraan di dalam hati kita, yang akan muncul 

kemudian itu adalah perasaan berdaya 

3 Kita  tidak punya standing yang kuat 

4 Kita  tidak lagi punya kendala operasional 

5 Kita  punya perasaan itu di dalam diri kita, yaitu kesedihan dan 

ketakutan, maka yang akan muncul selanjutnya adalah perasaan 

tidak berdaya al ‘ajz 

6 Kita  mulai juga ikut terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah 

global 

7 Kita  terlibat dalam masalah-masalah besar itu sebagai negara muslim 

terbesar di dunia 

www.eprints.undip.ac.id © Master Program in Linguistics, Diponegoro University

http://eprints.undip.ac.id
http://mli.undip.ac.id


 
 

daripada pemimpin sebelumnya [circumstance] 

7 Kita bawa mereka [goal] turun ke lapangan [circumstance] 

8 Kita datang, ceramah, 

nyanyi-nyanyi, makan  

enak habis itu pulang [circumstance] 

9 Kita rebut satu persatu (kedudukan yang ada di atasnya) [goal] 

10 Kita bikin target politik [goal] ikhwah sekalian jangan bikin target yang 

kecil-kecil [circumstance] 

11 Kita bawa ke dalam mimpi itu semuanya [circumstance] 

12 Kita  lakukan (hal ini) terus menerus, target antum semuanya untuk 

menjadi nomer satu di sumatera utara ini in sya allaah akan 

tercapai asalkan itu terus ada di dalam di dalam pikiran kita 

semuanya [circumstance] 

13 Kita  dapat (reward) 

14 Kita  berjuang  

15 Kita bawa proposal [goal]   

16 Kita berjuang dengan emosi dengan perasaan dengan keyakinan seperti itu 

semuanya in sya allaah apa yang akan kita lewati akan 

menjadi bukti di akhirat nanti [circumstance] 

17 Kita telpon ke amerika itu data dan suara sampai dubai kan? 

[circumstance] 

18 Kita kirim kargo lewat email? [circumstance] 

19 Kita bekerja dengan cara seperti ini ikhwah sekalian karena itu saya tidak 

perlu mengulangi nasihat yang saya sampaikan kepada 

ikhwah di tempat lain yang belum punya gubernur 

[circumstance] 

20 Kita menghadapi konspirasi [goal], cara yang paling tepat untuk 

menghadapinya hanya satu lupakan.  

21 Kita pulang ke hotel  [circumstance] 

22 Kita  rebut satu persatu (kedudukan di atasnya) 

 

No Sayer Verbal Verbiage 

1 Kita tidak bicara lagi tentang konspirasi yang dilakukan orang lain kepada kita 

2 Kita bilang sekarang waktunya kita menuju surga 

3 Kita bicara teritori lebih besar daripada teritorinya nabi sulaiman, kerajaannya 

separuh dari bumi 

 

No Senser Mental  

1 Kita merasa dalam pikiran kita, dalam hati kita [circumstance] 

2 Kita tidak pernah memikirkan hari-hari yang kita lewati tapi yang [phenomenon] 

3 Kita pikirkan adalah mimpi kita [phenomenon] 

4 Kita mengerti bahwa ada sebagian dari reward yang diberikan allaah 

di dunia ini  [phenomenon] 

5 Kita ingin  mendapatkan respon dari antum dan juga respon dari 

publik semuanya kira-kira apakah kita ini sudah layak 

untuk memimpin republik ini  [phenomenon] 

6 Kita ingin  melakukan kampanye narasi [phenomenon] 

7 Kita perlukan jiwa obsesif ini [goal]   

8 Kita membutuhkan begitu banyak perangkat kalau kita punya cita-cita 

besar  [phenomenon] 
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9 Kita  menghibur  diri kita sendiri bahwa perjuangan yang berat ini ada 

reward yang diberikan Allaah swt tidak hanya di 

akhirat tapi juga sebagian didahulukan di dunia ini 

[goal] 

10 Kita ini senantiasa didrive 

didorong 

oleh mimpi-mimpi besar seperti ini [goal] dan supaya 

hidup kita menjadi sangat produktif dan dengan 

demikian kita tidak pernah memikirkan hari-hari yang 

kita lewati tapi yang kita pikirkan adalah mimpi kita  

[circumstance] 

 

No Carrier Relational Attribute 

1 Kita  ini sekarang [circumstance] ada pada level of confidence tingkat 

kepercayaan diri tinggi yang sangat memadai in sya Allaah untuk 

memimpin republik ini. 

2 Kita  punya cita-cita besar 

 

No Behaver Behavioral Circumstance 

1 Kita tidur nyenyak sekali 

2 Kita tidur malam ini 

3 Kita bangun (tidur) bawa proposal iya kan? 

4 Kita bangun (tidur) target jelas, target kita adalah satu besar 

5 Kita mulai belajar dari Nabi Sulaiman  

6 Kita tingkatkan 

obsesi 

antum  
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Lampiran 3: Tabel Analisis Ideasional Partisipan Utama  

Kader PKS 

 

1. Pidato Tanggal 3 Februari 2013 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Mereka rasakan  

2 Mereka ingin  dengarkan apa? 

 

2. Pidato Tanggal 8 Februari 2013 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Antum semuanya tahu bahwa jarak antara sumur dan istana itu 

dekat in sya Allaah. 

2 Antum membayangkan  

 

No Behaver  Behavioral  Circumstance 

1 Antum membaca satu buku namanya the root strategy, akar 

strategi. 

 

3. Pidato Tanggal 27 April 2013 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Antum semua merasakan bahwa suatu waktu antum bukan lagi sekedar 

perwakilan - perwakilan PKS di situ. 

2 Antum bayangkan Qatar misalnya dengan penduduk asli cuma sekitar 200 

ribu orang dan sekarang jadi 1,4 juta karena ekspatriat 

yang datang kesana, itu bisa melakukan kerja-kerja 

besar dengan hanya penduduk yang kecil seperti itu. 

 

No Carrier Relational Attribute 

1 Antum bukan lagi sekedar perwakilan-perwakilan PKS di situ. 

 

4. Pidato Tanggal 17 Juni 2013 

No Senser Mental  

1 Antum tahu bahwa PKS adalah gudangnya para intelektual, cuma 

selama ini belum diberi panggung [phenomenon] 

2 Antum tahu di mana tempatnya Nabi Sulaiman [phenomenon] 

3 Antum tahu masih jauh juga burung Hud-hud itu terbang dari 

Palestina ke Yaman [phenomenon] 
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4 Antum tidak lagi berpikir Sumatera Utara tetapi memberikan kontribusi dalam 

bentuk persentase tertentu untuk kemenangan kita 

secara nasional [phenomenon] 

5 Antum mau nomer satu [phenomenon] 

6 Antum jangan khawatir banyak reward yang akan kita dapat kalau kita 

berjuang terus [phenomenon] 

7 Antum dapat inspirasi supaya antum semuanya bekerja beyond imagination 

[phenomenon] 

8 Antum pastikan nomer satu itu bukan dua orang [phenomenon] 

9 Antum jangan melihat dari sisi burung-burungnya, jin-jinnya 

10 Antum lihat aparatur  yang diperlukan Sulaiman untuk 

menegakkan risalah yang dia bawa itu ada semuanya 

perangkat yang diperlukan untuk itu ada semuanya 

 

No Actor Material Goal 

1 Antum pimpin (Sumatera Utara ini) 

2 Antum memberikan kontribusi yang besar bagi pemenangan kita secara nasional 

3 Antum 

semuanya 

bekerja beyond imagination 

4 kalian meminta surga kepada Allaah, mintalah surga Firdaus yang tertinggi 

jangan cuma masuk di halamannya 

 

No Sayer Verbal Circumstance 

1 Antum tidak lagi berbicara di situ 

 

No Carrier Relational  

1 Antum  punya modal [attributive] di sini [circumstance] 

2 Antum  berkuasa [attributive] sekarang [circumstance] 

3 Antum  baru sampai di tangga gubernur [attributive] 

 

No behaver behavioral circumstance 

1 Antum lihat sudah biasa, di tv 

2 Antum belajar sekarang kelihatannya lebih tepat di Sumatera Utara ini dari 

cerita Nabi Sulaiman 

3 Antum belajar dari sisi yang lain  

4 Antum perhatikan ikhwah sekalian dalam cerita nabi Sulaiman itu antum 

perhatikan 

5 Antum perhatikan ikhwah sekalian apa yang terjadi setelah itu 

6 Antum perhatikan ini tender terbuka 

7 Antum perhatikan tangga obsesinya 

8 Antum perhatikan endingnya apa? 
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Lampiran 4: Tabel Analisis Ideasional Partisipan Utama PKS dan  

Partisipan Utama Publik Indonesia 

 

Pidato tanggal 3 Feb 2013, Bandung, Jabar 

No Actor Material  

1 Salam cinta inilah menyatukan kita semuanya [goal] 

2 Istri saya menyuruh saya[goal] untuk tidur 

[circumstance] 

3 Oleh semua orang direkam secara live dan ditonton  Peristiwa ini [goal] 

4 Orang lain membuat kita [goal] sedih [circumstance] 

5 Orang lain menciptakan peristiwa yang mengubah hidup 

kita [goal] 

6 Orang lain menentukan masa depan kita sendiri [goal] 

 

No Behaver Behavioral Circumstance 

1 Orang menonton kisah itu. 

 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Orang  yang menonton kisah 

itu 

tidak 

memikirkan 

kenapa antum semuanya ada di dalam 

sumur. 

2 Mereka terlibat 

merasakan 

perjuangan antum untuk keluar dari 

sumur. 

 

Pidato tgl 27 April 2013 

No Actor Material  

1 BHLN bukan hanya bekerja 

mengkonsolidasi 

kader-kader pks yang ada di luar negeri, tetapi juga 

menjadi ujung tombak yang menghubungkan PKS 

pertama-tama dengan semua partai-partai yang ada 
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di luar negeri [goal] 

2 Ada anak muda kerjanya cuma mengkhayal setiap hari [circumstance] 

3 Mereka (PKS) memimpin  

4 Partai Islam memimpin  

 

No Carrier Relational Attribute 

1 PKS sekarang ini adalah partai Islam terbesar di Indonesia 

2 Partai ini adalah partai Islam terbesar di semua negara Islam, 

terbesar di dunia 

3 Dia  mempunyai ide yang jauh lebih bagus dari kita yang 

setiap hari telah merasa berfikir keras [goal] 

 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Orang lain  memandang kita dengan cara yang sangat berbeda 

2 Mereka menganggap bahwa para aktivis partai Islam ini lebih banyak mendekati 

masalah ideologis dan tidak punya kapasitas yang memadai 

untuk mengimplementasikan ideologi itu menjadi agenda 

kerja. 

 

PidatoTgl 17 Juni 2013 

No Senser Mental Phenomenon 

1 Publik 

Indonesia 

tahu bahwa PKS ini mempunyai narasi besar yang memadai untuk 

mengurus negeri besar ini dan punya banyak intelektual yang 

memahami seluruh negerinya dengan baik dan bisa mengelola 

negara ini dengan baik nanti kalau dipercaya bahkan bisa 

mencapai hal-hal yang belum pernah dicapai dari pada pemimpin 

sebelumnya 

 

No Carrier Relational Attribute 

1 PKS ini  mempunyai narasi besar yang memadai untuk mengurus 

negeri besar ini dan punya banyak intelektual yang 
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memahami seluruh negerinya dengan baik. 

2 PKS  adalah gudangnya para intelektual 

 

No Sayer Verbal Verbiage 

1 Ustadz Mahfud Sidiq tadi bilang di Sumbar targetnya 2 besar, di Sumsel 2 besar, ada 

yang gila di Pekanbaru targetnya 1 besar padahal 

ketua DPD nya kecil 

 

Keterangan: tanda cetak tebal pada tulisan dalam tabel dibuat oleh penulis. Tanda cetak 

tebal menunjukkan klausa-klausa yang memuat partisipan utama PKS dan partisipan 

utama publik Indonesia. Tanda yang tidak dicetak tebal oleh penulis menunjukkan 

klausa-klausa yang memuat partisipan non utama. 
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Lampiran 5: Teks Transkripsi Data yang Dianalisis 

 

 

Pidato AM 

Tanggal : 3 Februari 2013 

Kota : Bandung 

 

Assalamu’alaykum wr wb. 

Ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai. Saudara-saudaraku semuanya. Kalimat pertama 

yang ingin saya ucapkan kepada wilayah yang pertama yang saya kunjungi setelah menjadi 

presiden hanya satu.  Saya mencintai antum semuanya.  

Ahibbukum fillaah dan itu adalah cinta tertinggi yang saya miliki kepada antum semuanya.  

Saya juga ingin menyampaikan salam cinta dari pemimpin kita ketua majelis syuro KH Hilmi 

Aminuddin kepada antum semuanya. Saya juga ingin menyampaikan salam cinta dari saudara kita 

Al Ustadz Lutfi Hasan Ishaq. Salam cinta inilah ikhwah sekalian yg menyatukan kita semuanya 

dan atas nama cintalah kita semua terus menerus bergerak dan tidak akan pernah berhenti. Ikhwah 

sekalian, tadi malam saya hampir tidak bisa tidur karena saya benar-benar gelisah memikirkan 

apakah yang harus saya katakan kepada saudara-saudaraku di Jawa Barat yang sedang ada dalam 

medan tempur yang sengit justru ketika kita mengalami cobaan besar. Saya bertanya kepada diri 

saya sendiri kalimat apakah yang ingin didengarkan saudara-saudaraku di sana? Apakah yang 

mereka rasakan saat ini? dan apa yang ingin mereka dengarkan? Dan apa yang bisa kusampaikan 

kepada mereka itu? Saya sholat dan setelah sholat saya duduk termenung dalam waktu yang lama 

sampai istri saya menyuruh saya untuk tidur. Tapi saya belum bisa tidur. Sampai akhirnya 

kutemukan suatu kata dari warisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang paling tepat 

mewakili perasaan saya dan perasaan antum semuanya yaitu sebuah bait puisi dari Chairil Anwar, 

“… luka dan bisa kubawa berlari berlari hingga hilang pedih perih dan aku akan lebih tidak 

perduli, aku  mau hidup seribu tahun lagi…”.  

 

Allaahu Akbar (berulang kali) ikhwah sekalian seandainya ada sebuah perumpamaan bahwa kita 

adalah anak kecil yang sedang terjatuh ke dalam sumur dan peristiwa ini direkam secara live dan 

ditonton oleh semua orang, maka saudara-saudara sekalian yang harus kita pikirkan saat ini kita 

ada di dalam sumur itu hanya satu. Jangan pikirkan apa yang dirasakan terlebih dahulu oleh orang 

lain, tapi pikirkanlah bagaimana cara keluar dari sumur itu. Fokuslah ke dalam diri sendiri, 

temukan cara untuk segera memanjat dan keluar dari sumur itu. Jangan terlampau memikirkan apa 

yang dipikirkan oleh orang lain, jangan merasa malu, jangan merasa bersalah, jangan merasa tidak 

mampu dan apalagi jangan merasa tidak berdaya. Sebab musuh kita yang paling besar di dalam 

diri kita yang akan menghentikan semua langkah kita adalah perasaan tidak berdaya. Itulah 

sebabnya setiap pagi Rosulullaah saw menganjurkan kita berdoa alloohumma inni audzubika 
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minal ajzi walkasal karena perasaan tidak berdaya itu akan mematikan seluruh langkah kita 

walaupun sebenarnya kita mempunyai kekuatan untuk terus melangkah. Tetapi ikhwah sekalian 

kalau kita terus berusaha bekerja keras menemukan cara untuk keluar dari sumur itu, percayalah 

bahwa orang-orang yang menonton kisah itu tidak memikirkan kenapa antum semuanya ada di 

dalam sumur, tetapi terlibat dengan antum semuanya dengan saudara-saudara semuanya dalam 

satu hal. Mereka terlibat merasakan perjuangan antum untuk keluar dari sumur, sebab yakin di 

dalam sumur seperti itu mungkin terjadi bagi semua orang dan masalahnya bukan apakah kita 

jatuh ke dalam sumur ataukah tidak, tetapi apakah kita punya kemampuan untuk keluar dari sumur 

itu. Kemampuan untuk keluar dari sumur itulah yang sekarang menjadi tontonan publik di seluruh 

republik ini saat ini dan kita harus memperlihatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kita adalah 

partai yang pandai belajar, bisa dengan kedua tangan mengakui kesalahan tetapi pada waktu yg 

sama juga tahu bagaimana menyikapi perasaan yang menghinggapi pikiran. 

 

Ikhwah sekalian, Chairil Anwar mati muda, tapi syairnya tidak mati, tapi kita ikhwah sekalian, 

tidak akan mati muda, kita akan hidup jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan. Oleh karena 

itu ikhwah sekalian, kita harus selalu menemukan darimanakah sumber energi baru kita begitu kita 

mengatasi cobaan seperti ini. Saya mengingat kembali ikhwah sekalian, ayat yang diturunkan 

kepada Nabi Yusuf begitu beliau berada di dalam sumur “… dan Kami wahyukan kepada Yusuf 

bahwa suatu saat kamu akan menceritakan kembali peristiwa ini kepada mereka dan mereka tidak 

menyadarinya..”. Itulah yang memberi kesabaran yang luar biasa kepada Nabi Yusuf dan 

kesabaran itulah yang membuat beliau menunggu hidup yang begitu panjang. Saya ingin bertanya 

kepada antum semuanya, berapakah lama antara saat Nabi Yusuf berada di dalam sumur atau saat 

beliau melihat mimpinya yang sebenarnya adalah visinya bahwa suatu saat saudara-saudaranya 

akan bersujud kepadanya? Berapakah lama itu semuanya sampai beliau kemudian memimpin 

Mesir dan kemudian saudara-saudaranya bersujud kepadanya? Tahu berapa lama? Saudara-

saudara sekalian ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan 40 tahun, riwayat yang 

kedua mengatakan 80 tahun. Bahasa Indonesianya adalah 8 kali pemilu atau 4 kali pemilu. Marilah 

kita kembali menemukan sumber energi kita dengan mencari ilham pada sejarah perjuangan para 

nabi-nabi. Apa perlu merasa bahwa kita ini orang suci, kita toh tetap manusia biasa. Mungkin 

sekali kita khilaf, mungkin dan karena itu saya juga ingin mengingatkan kembali kepada antum 

semuanya, peristiwa Uhud yang dialami oleh Rosulullaah saw. 70 sahabat Rasulullaah saw jatuh 

korban sebagai syahid di situ dan itu bukan karena kehebatan musuh tetapi karena keteledoran dari 

pasukan panah. Tapi saudara-saudara sekalian, apakah Rasulullah memarahi pasukan panah yang 

menyebabkan jatuhnya 70 korban jiwa itu termasuk diantaranya adalah pamannya sendiri Hamzah 

bin Abdul Mutholib dan duta Islam ke Madinah yang pertama,yaitu Mushab bin Umair. Apakah 

Rosulullaah memarahi mereka itu? Sama sekali tidak. Dan tahukah antum semuanya apa yg 

dilakukan oleh Rosulullaah saw setelah itu. Tiga hari setelah peristiwa Uhud itu beliau langsung 

menggempur beberapa kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah yang mulai berpikir 

bahwasanya pasukan Madinah sudah kalah dan pasti mereka kalah, pasti mereka lemah, pasti 
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mereka tdk berdaya… tidak-tidak, Rasulullaah tidak ingin menyebabkan, memberikan waktu bagi 

pikiran itu untuk berkembang di kabilah-kabilah itu dan kepada kabilah-kabilah yang lain. Itu 

sebabnya secepat kilat beliau Rosulullaah saw segera bergerak dan menggempur kabilah-kabilah 

itu. Saya membayangkan ikhwah sekalian, peristiwa 3 hari setelah Uhud itu adalah peristiwa yang 

antum alami di Jawa barat. Allaahu Akbar 4x, sekali lagi Rasulullaah tidak pernah memarahi 

orang yang bersalah pada pada waktu kejadian itu terjadi. Tidak pernah dan tidak satupun ayat 

Qur’an yang turun memarahi para sahabat itu. Tidak ada. Oleh karena itu ikhwah sekalian, satu-

satunya cara melupakan musibah, satu-satunya cara melupakan cobaan-cobaannya, satu-satunya 

cara keluar dari … adalah mengingat kembali satu rahmat Allaah SWT bagi manusia yaitu lupa. 

Lupakan. Ingat 3 hari setelah peristiwa Uhud. Apa yg sudah terjadi, lupakan, karena kita tidak 

punya waktu untuk mengasihani diri sendiri apalagi meminta rasa kasihan dari orang lain. Tidak 

ada. Kita tidak punya waktu. Kita harus menjaga energi kita. Dengan cara melupakan seperti itu, 

kita tidak berarti tidak mengevaluasi apa yang telah terjadi sama sekali, tidak, tetapi dengan cara 

melupakan, kita menghemat energi kita. Jangan ada energi yang kita pakai untuk menyesali diri 

kita sendiri apalagi menyalahkan sesama saudara karena yang menggabungkan kita semua ini 

adalah atas nama cinta. Boleh jadi ada di antara kita yg salah, tetapi persoalannya bukan dari situ. 

Kita adalah makhluk pembelajar yang terus menerus memperbaiki diri dan tidak ada waktu untuk 

mengingat kesalahan itu yang ada adalah waktu untuk memikirkan perbaikan-perbaikan baru yang 

harus kita lakukan. Itu sebabnya ikhwah sekalian, kemarin di depan seluruh pengurus DPP saya 

mengatakan bahwa peristiwa ini harus memberikan kita sebuah kesadaran baru bahwa perjalanan 

kita akan seperti ini. Antum ingat logo apa ini? NIKE … ingat? Sekarang waktunya kita naik. Saya 

ulangi kembali. Sekarang waktunya kita naik. Apa yg sudah terjadi terjadilah sekarang waktunya 

kita naik sekali lagi sekarang waktunya kita naik, sekarang waktunya kita naik. Assalamu’alaykum 

warahmatullahi wabarakatuh. 

*** 

 

 

 

 

Pidato AM 

Tanggal : 8 Februari 2013 

Kota : Jogja 

 

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillaahilladzi farodhol jihada alal muslimin wajaalana 

humana … dst 

Assalamu’alaykum wr wb  Kalimat pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua 

adalah bahwa saya mencintai kalian semuanya,inni wahibbukum fillaah, atas nama cinta ini 

pulalah kita berkumpul pada sore hari ini di gedung ini. Saya juga ingin menyampaikan salam 

cinta dari Ketua Majelis Syuro Ustadz Hilmi Aminuddin kepada antum semuanya, juga salam 
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cinta dari Ustadz Luthfi Hasan Ishaq kepada antum semuanya. Kita berdoa semoga Allaah SWT 

memudahkan urusannya. Pada orasi pertama saya telah menyampaikan 3 syarat untuk keluar dari 

situasi berat ini. Yang pertama adalah al isti’ana tu billaah, meminta pertolongan kepada Allaah. 

Yang kedua adalah taufiqul ukhuwah, memperkuat ukhuwah. Yang ketiga adalah al juhdul 

mutawasil, kerja keras kemudian di Bandung dan di Medan saya juga telah menyampaikan tiga 

sumber inspirasi untuk keluar dari kemelut. Yang pertama adalah dari kisah Nabi Yusuf waktu 

bliau ada di dalam sumur. Supaya antum semua tahu bahwa jarak antara sumur dan istana itu dekat 

insyaAllaah. Yang kedua adalah kisah Rasulullaah saw dalam tiga situasi. Yang pertama, ketika 

Khadijah dan Abu Thalib wafat dan betapa tertekannya beliau dengan peristiwa itu sampai-sampai 

para sejarawan menyebut tahun itu sebagai amul huzn, tahun kesedihan. Yang kedua adalah 

kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin dalam perang Uhud, dan langkah menyerang 

kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang dilakukan oleh Rasulullaah saw, tiga hari setelah 

kekalahan itu, supaya seluruh kabilah di jazirah Arab di sekitar Madinah dan di seluruh jazirah 

Arab jangan pernah ada yg berpikir bahwa kekalahan ini membuat kita lemah. Karena itu 

digempur duluan persis tiga hari setelah kekalahan itu dan syarat yang ketiga sumber inspirasi 

yang ketiga adalah saya menganjurkan antum semuanya menonton film Mission Impossible yang 

ke-4 karena kita akan menghadapi pemilu yang ke-4 insyaAllaah.ghost protocol, no plan, no back 

up, no choice. Sudah nonton? Ah sudah ada yang angkat tangan. Malah akhwat yang angkat 

tangan ya. Pada kesempatan ini ikhwah sekalian, saya ingin menyampaikan tiga prinsip tentang 

cara kita keluar. Prinsip yang pertama adalah jangan pernah kehilangan kegembiraan dalam situasi 

apapun kita harus menyimpan kegembiraan di dalam hati kita dan menyimpan sebuah bungker 

yang kuat di atasnya sehingga dibom seperti apapun kita tidak akan kehilangan kegembiraan. Kita 

bisa melewati hari-hari yang sulit ini sambil tertawa dan tahukah antum semuanya apa sumber 

kegembiraan kita? Itu karena musibah ini, cobaan ini adalah isyarat dari Allaah SWT bahwa kita 

akan naik kelas. Itu sebabnya saya juga mengingatkan antum kepada logo nike. Itu bahwa sejarah 

PKS di Indonesia pada hari ini dan sejak peristiwa ini terjadi itu persis akan terjadi seperti itu.  

 

Nah ikhwah sekalian, di dalam kaidah fiqih, ada kaidah yang mengatakan begini “al amru idza dho 

… wa idza tasaat dhot”. Urusan itu kalau menyempit meluas, kalau meluas menyempit. Paham 

artinya? Contohnya, soal sholat kalau kita ada dalam kota tidak terlalu sibuk, waktu kita luang, 

tidak boleh kita menjamak sholat, tidak boleh mengqasar iya kan? Karena kita dalam keadaan 

lapang,tapi kalau kita musafir, kita mendapatkan begitu banyak rukhsoh, iya kan? Begitu banyak 

kemudahan, kita boleh menjamak, kita boleh mengqasar sholat. Itu adalah terapan dari kaidah ini 

al amru idza dho … wa idza tasaat dhot, urusan itu kalau menyempit dia meluas dan kalau meluas 

dia menyempit. Jadi waktu kita kepepet disitulah dia letaknya peluang itu. Waktu kita terjepit di 

situlah Allaah SWT membuka peluang. Itu sebabnya ikhwah sekalian, ketika seluruh pasukan 

Khandaq sedang terkepung Madinah dan Rasulullaah hanya mendapatkan sisa waktu 6 hari untuk  

bergerak membangun parit itu dan tahukah antum berapa luas dan panjang parit itu? Berapa luas 

dan dalamnya? Lebar dan dalamnya? Lebarnya 6 meter, dalamnya 3 meter dan harus menutupi 
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setengah kota Madinah dan harus selesai dalam waktu 6 hari di tengah musim dingin, bisakah 

antum membayangkan? Yang akan mereka lawan ini adalah 10.000 pasukan, koalisi dari seluruh 

pasukan Quraisy. 4000 dari Quraisy dan sisanya 6000 dari seluruh kabilah dari seluruh jazirah 

Arab. Begitu tegangnya situasi ini sampai-sampai Allaah SWT menurunkan satu surat dalam Al 

Qur’an yang disebut dengan suratul Ahzab. Tahu artinya Al Ahzab? Partai-partai. Saya ulangi 

kembali nama suratnya Al Ahzab, partai-partai, golongan-golongan, kekuatan-kekuatan, semuanya 

menyatu dan luarbiasa efek tekanan jiwanya bagi kaum muslimin ketika itu. Coba perhatikan Al 

Qur’an melukiskan situasinya dalam bentuk lukisan fisik wa idzagotil absor, dan ingatlah tatkala 

mata kalian membelalak, wa balagotil qulubul hanajir, dan jantung kalian sudah sampai ke 

tenggorokan, wa tadzununa billaahi dzununa, dan kalian mulai menduga-duga yang buruk tentang 

Allaah, hunaalikabtuliyal mukminun, di tempat itulah dan di waktu itulah orang-orang beriman 

diuji,wa zulzilu zilzalan syahida, dan mereka digoncang, segoncang-goncangnya. Sesuatu saat 

kaum muslimin dalam penggalian parit itu menemukan sebuah batu karang yang sangat besar dan 

tidak bisa mereka pecahkan, akhirnya Rasulullaah mengambil kampaknya dan memukul batu 

karang itu dan setiap satu pukulan Rasulullaah saw mengatakan la tuftahannarrum, nanti Romawi 

akan kita bebaskan. Antum tahu ikhwah sekalian, dimanakah Rasulullaah menjanjikan pembebasan 

Romawi itu? Dan kapan situasinya Rosulullaah menjanjikan pembebasan Romawi itu justru ketika 

mereka semuanya sedang terkepung,laa tuftahannarrum. Jadi ikhwah sekalian, berbahagialah 

antum semuanya karena kita akan menjalani sebuah takdir yang lain, bahwa apa yang tampak 

sebagai sebuah keterpurukan, apa yang tampak sebagai sebuah keterjepitan, apa yang tampak 

sebagai sebuah musibah sesungguhnya adalah sebuah pintu kecil yang akan mengantarkan kita 

kepada jalan panjang menuju kemenangan insyaAllaah. Jadi kita harus mempertahankan harapan 

kita, optimisme kita, kegembiraan kita itu. Jangan pernah membiarkan orang lain membuat kita 

sedih. Jangan pernah membiarkan orang lain menciptakan peristiwa yang mengubah hidup kita. 

Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan masa depan kita sendiri. Suatu saat presiden 

Bosnia waktu bertempur dibantai oleh Serbia dan saya selalu mengulang-ulangi ini, karena ini luar 

biasa pengaruhnya bagi saya pribadi. Tahun 93-94 Januari, kalau saya tidak salah 94, 

diwawancarai oleh majalah Jiswi tentang pembantaian dan perang Bosnia Serbia, Izzab Bigovic 

waktu itu. Beliau ditanya tentang masa depan perang Bosnia dan Serbia. Beliau mengatakan yang 

akan memenangkan pertempuran ini bukanlah siapa yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang 

bisa bertahan hidup lebih lama. Yang akan memenangkan pertempuran ini, bukanlah siapa yang 

membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bisa bertahan hidup lebih lama. Jadi ikhwah sekalian, ini 

bukan tentang berapa korban yang ada dari setiap partai, tapi di tengah semua upaya bumi hangus 

ini yang akan memenangkan pertarungan itu nanti adalah yang bisa bertahan hidup lebih lama dan 

insyaAllaah kita semua memiliki syarat-syarat kehidupan yang lama itu. Itu prinsip yang pertama. 

Prinsip yang kedua ikhwah sekalian, berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh lawan-

lawan kalian. Saya ulangi, berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh lawan-lawan kalian. 

Jangan membiarkan kalimat-kalimat para pengamat itu membentuk cara kalian berpikir, tapi 

berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh pengamat-pengamat itu. Jangan biarkan 
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komentar-komentar orang membentuk cara kalian berpikir, tapi berpikirlah dengan cara yang tidak 

mereka pikirkan, maka kalian akan menemukan satu kekuatan, karena kalian paham cara mereka 

berpikir tapi mereka tidak paham cara kalian berpikir. Itulah rahasia kejeniusan Khalid bin Walid 

dalam perang Yarmuk 36.000 pasukan melawan 40.000. Kalau antum membaca satu buku 

namanya The Root Strategy, akar strategi, akar dari semua pemikiran tentang strategi kita akan 

menemukan di situ satu fakta, bahwasanya strategi perang konvensional itu pertama-tama 

diwariskan oleh orang Romawi. Orang-orang Arab yang berperang melawan Romawi ini tidak 

punya pengalaman bertempur melawan pasukan konvensional seperti itu. Tidak punya. 

Pengalaman mereka gerilya, tapi Khalid bin Walid menguasai cara berpikir dan strategi perang 

konvensional itu, sementara orang-orang Romawi karena sudah terlalu lama terbiasa menjalani 

perang konvensional, tidak lagi mengetahui cara-cara perang gerilya. Jadi begitu Khalid 

mengkombinasikan antara perang gerilya, taktik perang gerilya dengan taktik perang 

konvensional, dia mempunyai satu sisi keunggulan yaitu taktik perang gerilya yang tidak dimiliki 

oleh pasukan Romawi. Tetapi untuk melawan pasukan yang sangat besar itu ikhwah sekalian, 

diperlukan satu saat untuk melampaui ketakutan. Kenapa? Karena begitu kaum muslimin 

berhadapan dengan pasukan itu, diperlukan waktu beberapa bulan untuk saling berhadapan, tetapi 

tidak saling menyerang. Kenapa ikhwah sekalian? Karena orang-orang Islam ini, pasukan kaum 

muslimin ini juga ragu-ragu menyerang, sebab mereka tidak pernah berhadapan dengan pasukan 

sebesar itu, tapi orang-orang Romawi juga ragu-ragu menyerang mereka, memang besar tapi 

pasukan kecil ini tidak pernah punya sejarah kalah. Jadi begitu Khalid bin Walid datang, dia 

membaca situasi jiwa ini, dia segera mengambil aturan, kita gantian jadi komandan pasukan 

karena dia ditarik dari Irak. Kita gantian jadi komandan pasukan. Dan sekarang kita putuskan kita 

yang akan memulai menyerang, satu bulan persiapan, bulan depan kita menyerang. Dalam pidato 

penyerangan itu, Khalid bin walid mengatakan. Ini adalah satu hari dari sekian banyak hari-hari 

Allaah. Ikhlaskanlah jihad kalian untuk Allaah SWT, selanjutnya Khalid mengatakan, yang ingin 

saya garis bawahi, daripada kalian sibuk menghitung jumlah musuh kalian, lebih baik kalian sibuk 

menyembelih leher-leher musuh kalian, barulah perang dimulai dan mereka menuntaskan perang 

itu. Khalid berpikir dengan cara yang tidak dipikirkan oleh orang-orang Romawi. Kalau kita ingin 

mengalahkan yang besar-besar, berpikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh yang besar-

besar itu. Itu sebabnya saya juga mengatakan kalau kita ingin berpikir dengan cara yang tidak 

besar, tidak dipikirkan oleh orang lain, kita mesti punya keberanian untuk menjadi sendiri,to stand 

alone,untuk berdiri sendiri dan tidak sama dengan orang lain sama sekali. Makanya saya juga 

menganjurkan, coba-coba cari inspirasi dari gangnam style itu. Ha? Tidak jelas koreografinya, tapi 

yang jelas satu milyar yang mengklik itu tontonan. Iya kan? Kalau dia ikutin Justin apa Justin 

Timberlake, mungkin dia tidak akan sama indahnya dan di sini memang tidak perlu soal indah-

indah, itu yang penting rame. Urusannya apa itu penunggang kuda, itu menari itu? Gak ada 

urusannya tapi rame dan kita akan menempuh jalan-jalan yang tidak ada dalam metode untuk 

memahami cara kerja partai-partai. Kita akan menempuh jalan itu insyaAllaah. Jadi ikhwah 

sekalian, bersiaplah untuk berbeda, bersiaplah untuk menjadi sendiri, bersiaplah untuk tidak sama, 
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sama sekali dengan orang lain. Siap? 4x Allaahu Akbar 4x. Yang ketiga ikhwah sekalian, itu 

adalah kita harus mempunyai mindset penyerang bukan mindset bertahan. Kita belajar dari 

khalifah pertama Abu Bakar. Begitu Rosulullaah saw wafat, wafatnya Rosulullaah ini itu sudah 

masalah besar bagi kaum muslimin. Masalah kedua itu adalah pemilihan pemimpin, itu juga 

masalah besar bagi kaum muslimin, tetapi masalah ketiga muncul yaitu pemberontakan kaum 

Ribdah. Sementara Rasulullaah punya wasiat untuk mengirim pasukan Usamah sehingga 

datanglah seluruh sahabat Rasulullaah untuk merayu Abu Bakar untuk tidak memerangi kaum 

Ribdah itu. Hanya mengirim pasukan Usamah tapi tidak melakukan perang kepada kaum Ribdah 

tapi Abu Bakar menjawab pasukan Usamah ini harus berangkat karena ini adalah wasiat 

Rasulullaah dan semua yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullaah harus saya laksanakan. Adapun 

pasukan Ribdah ini juga harus kita perangi karena dia akan mengurangi satu bagian dari ajaran 

Islam. Siapapun yang ingin mengurangi satu bagian dari ajaran Islam itu pasti akan saya perangi. 

Tetapi para sahabat terus menerus merayu Abu Bakar untuk tidak melakukan ini. Bahkan yang 

paling kuat merayu beliau adalah Umar Bin Khotthob, sampai-sampai Abu Bakar melompat dari 

tempat duduknya, dari tempat duduknya lalu menarik janggut Umar bin Khothob dan mengatakan 

kepada beliau … apakah kamu akan menjadi jagoan waktu jaman jahiliyah lalu menjadi pengecut 

di jaman Islam, wallaahi…  demi Allaah kalau tidak ada dari kaum muslimin yang akan 

memerangi kaum Ribdah itu kecuali hanya satu orang prajurit, maka sayalah prajurit itu. Otak 

ekspansi, otak ekspansi. Antum perhatikan otak ekspansi. Jadi ikhwah sekalian, kita hanya akan 

menang kalau dalam benak kita setiap hari hanya ada satu kata. Ekspansi. Hanya ada satu kata 

menyerang. InsyaAllaah kita akan menang. Jadi kalau kita punya optimisme yang besar dan kita 

berpikir dengan cara yang tidak biasa dan kita punya otak sebagai penyerang kita mempunyai 3 

prinsip untuk memenangkan pertempuran ini tahun 2014 insyaAllaah. Saya mau tanya antum 

semuanya, antum yakin? Yakin? Allaahuakbar (berulang kali). Assalamu’alaykum wr wb.  

*** 

 

 

 

 

Pidato AM 

Tanggal : 27 April 2013 

Kota : Istanbul (Turki) 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiem.. 

Alhamdulillaahil ladzii jama’anaa haadzaa, wamaa kunnaa linajtami’a laulaa an jama’anallaah. 

(Segala puji bagi Allah atas pertemuan kita ini, dan tidaklah kita dapat bertemu kecuali Allahlah 

yang mempertemukan kita) 

Uhayyikum ma’aasyiral ikhwaanii jamii’an, bitahiyyatil Islaam, assalaamu’alaikum 

warahmatullaahi wabarakaatuh. (Saya sampaikan salam pada Anda sekalian saudara-saudaraku, 
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dengan salam sesuai ajaran Islam, assalaamu ’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh) 

Ikhwan dan akhwat sekalian, hadirin dan secara khusus ibu Dubes yang menemani kita dalam 

acara ini. Sebelum saya lanjut saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada ibu Dubes atas 

makan siang yang luar biasa tadi. Sayangnya kita tidak bisa mengundang Antum (hadirin – red) 

semua dalam acara makan siang itu.Saudara-saudara sekalian, sebelum lanjut sekali lagi saya ingin 

tahu orang-orangnya masing-masing... Yang dari Rusia dulu, mana Rusia? Berdiri.. Berdiri..Dari 

Amerika? (Jawaban hadirin: masih di bandara). Belum sampai dia.Dari Inggris? Tangannya gini 

(sambil mencontohkan salam 3 jari PKS ala Anis Matta).Dari Jerman?Dari Perancis?Dari Itali? 

Dari mana lagi? Belanda? Kalau ini bukan kader PKS. Ini warga negara Belanda. Ibu Dubes, dia 

sudah jadi warga negara Belanda bu. Jadi sudah keluar dari PKS. Kalau nggak salah dia anggota 

partai buruh di Belanda. Buat ikhwah di DPP ini bukan joke ya, ini benar beliau warga negara 

Belanda. Kemudian dari Jepang? Berdiri, lihat ke kamera. Kemudian kita ke Timur Tengah. Yang 

dari Mesir mana Mesir? Lihat ke kamera. Dari Yordan? Kemudian dari Saudi? Mana tadi yang 

tilawah (membaca Al Qur’an saat pembukaan acara – red) tadi, dari Riyadh? Kemudian dari Syria 

tadi ada? Ini kalau ke sini berarti libur perang dulu ya.. Kemudian, Qatar? Lihat kamera dulu. 

Kemudian, Sudan? Berdiri.. Berdiri.. Dari Kuwait? Australia? Ini tetangga negara saya nih.. Dari 

Turki? Kemudian dari mana lagi, sudah? Pakistan. Oh iya, tadi sama-sama main futsal soalnya. 

Ikhwah sekalian, saya sengaja ingin menyebut ini satu per satu, dan dari DPP mudah-mudahan 

Antum sudah kenal semuanya ya? Ini adalah sekjen PKS. Ini habis suaranya, jadi kalau saya jalan, 

mesti beliau ikut. Ini penting buat ibu Dubes. Saya ceramah, beliau yang nyanyi. Nah, ini ada 

bendahara PKS, ini yang bayar. Kemudian bersama kita ini ada dari Dewan Syariah. Ini alumni 

Riyadh. Kalau sekjen ini alumni Jerman bu. Kemudian ini ada tokoh kita dari NTB, ini para 

senior. Ust. Arifinto, jadi kalau bicara AD/ART PKS, nah ini orangnya. Ini kamus berjalannya 

AD/ART PKS. Kemudian ini ada ust. Sumandjaya, kemudian ada kang Aus, sisanya ini adalah 

ketua-ketua bidang di DPP ada di GMPro, nanti insya Allah masing-masing Antum akan ketemu. 

Satu persatu, ada ketua bidang Seni Budaya, ada juga ekonomi dan pengembangan kewirausahaan, 

ada juga bidang pembangunan Umat, ini pemenangan pemilu, dan tim di belakang ini adalah staf 

dari masing-masing. Saya sengaja ingin menyebut ini semuanya, supaya kita semua memiliki 

perasaan yang sama, bahwa dunia ini bukan hanya kecil karena dia sekarang digambarkan sebagai 

sebuah kampung kecil, tetapi terutama karena kita semuanya sekarang bisa merasakannya. Bahwa 

dunia tidak sebesar yang kita duga. Acara ini saya minta diselenggarakan kepada BHLN (Badan 

Hubungan Luar Negeri PKS – red) hanya dalam waktu satu pekan. Karena saya ingin tahu, 

kecepatan kita dalam mengorganisasi acara dalam skala dunia itu seperti apa. Dan ikhwah 

sekalian, dengan merasakan bahwa dunia itu menjadi kecil karena kita tidak lagi punya kendala 

operasional, tidak punya kendala untuk bergerak, tidak ada lagi sesuatu yang kita sebut jauh, maka 

cita-cita yang besar itu juga seharusnya bisa menjadi kecil dalam pikiran kita. Dan apa yang kita 

anggap besar atau dianggap besar oleh orang, seharusnya juga itu bisa menjadi kecil dalam pikiran 

kita. Karena yang besar dan yang kecil itu, ukurannya bukan pada realitas, tetapi ukurannya pada 

cara kita mempersepsi apakah itu hal besar atau kecil. Acara ini memang pertama kali 
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diselenggarakan oleh PKS, walaupun acara di masing-masing region itu selalu ada biasanya. Di 

Eropa sendiri, di Timur Tengah sendiri, dan seterusnya. Tetapi saya sengaja mengadakan acara ini 

dengan tiga tujuan. Tujuan yang pertama adalah menyempurnakan semua langkah-langkah 

konsolidasi yang sudah kita lakukan sejak prahara yang lalu, sampai puncaknya kemarin di acara 

Milad PKS dan juga Rapimnas. Dan sekarang kita bikin closing yang manis di sini, dengan 

mengundang seluruh kader PKS di seluruh dunia yang ada insya Allah, untuk hadir di Istanbul ini. 

Dan langkah konsolidasi ini saudara-saudara sekalian, tujuan utamanya saya kira bukan lagi 

mencegah demoralisasi dalam hati kita semuanya seperti yang dikira banyak orang, tetapi terutama 

adalah sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, terutama bertujuan untuk mempertahankan 

kegembiraan di dalam diri kita semuanya. Mempertahankan keceriaan di dalam diri kita 

semuanya. Karena kita tidak bisa melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita kecuali kalau mood 

yang bersumber dari kegembiraan itu ada di dalam diri kita semuanya. Dan sengaja kita adakan ini 

di bulan empat, ini musim semi, musim bunga. Segala hal tumbuh di musim semi ini. Dan 

sekarang di Istanbul ada festival Tulip juga, supaya kita tahu bahwa insya Allah tahun 2013 ini, 

datang 2014, itu akan menjadi musim semi bagi PKSinsya Allah. Kegembiraan ini saudara-

saudara sekalian, saya perlu menggarisbawahi. Sumber energi kita, kekuatan kita, dalam mencapai 

hal-hal besar di dalam hidup kita itu ditentukan oleh kemampuan kita mempertahankan sumber 

kegembiraan itu. Karena itu tidak boleh ada peristiwa di dalam hidup ini yang bisa mencabut 

kegembiraan dari hati kita semuanya. Tidak boleh ada. Jangan biarkan ada peristiwa dalam hidup 

ini yang bisa mencabut kegembiraan dari hati kita. Kalau kita punya kegembiraan di dalam hati 

kita, yang akan muncul kemudian itu adalah perasaan berdaya. Keberdayaan ini ikhwah sekalian, 

saudara sekalian, ini juga yang menentukan seberapa jauh kaki kita bisa melangkah. Banyak hal-

hal besar yang bisa kita lakukan, tapi seringkali kita tidak melakukannya karena kita punya 

perasaan tidak berdaya. Yang dalam bahasa kita disebut dengan al-‘ajz. Karena itu Rasulullah 

SAW menganjurkan kita membaca doa dua kali dalam satu hari untuk dijauhkan dari al-‘ajz. 

Allahumma innii a’uudzubika minal hammi wal hazan, wa a’uudzubika minal ‘ajzi wal kasal. Al-

hammu wal hazn, gundah gulana, kegalauan, kesedihan, itu adalah virus yang mematikan sumber 

kegembiraan kita. Dan itu tidak boleh ada. Itu ada di dalam dasar jiwa kita dan itu harus 

dikeluarkan.Karena itu di dalam Qur’an, emosi yang merupakan antitesa dari iman, itu ada dua 

yang paling banyak diulang dalam Qur’an. Yang pertama adalah al-huzn atau kesedihan dan yang 

kedua adalah al-khauf atau rasa takut. Itu sangat mendasar dalam Qur’an. Kalau kita punya 

perasaan itu di dalam diri kita, yaitu kesedihan,  dan ketakutan, maka yang akan muncul 

selanjutnya adalah perasaan tidak berdaya, al ‘ajz. Dan kalau kita tidak berdaya, merasa tidak 

berdaya, walaupun sebenarnya berdaya, yang muncul kemudian itu adalah al-kasal, kemalasan. 

Dan kalau kita malas, yang muncul kemudian itu adalah, tidak berdaya dan malas ini adalah 

karakter yang berhubungan dengan diri kita ke dalam. Tapi akan muncul karakter selanjutnya yang 

berhubungan dengan hubungan sosial politik kita, wa a’uudzubika minal jubni wal bukhl. Dan kita 

akan menjadi pengecut, tidak berani mengambil resiko, tidak berani melakukan langkah-langkah 

besar, karena selalu dihantui oleh ketakutan. Wa a’uudzubika minal jubni wal bukhl. Karena itu 
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tidak mau berkorban. Itu satu paket sifat-sifat ini, tapi dua sifat ini yaitu pengecut dan pelit, itu 

berhubungan dengan hubungan sosial kita. Dan karena itu, kalau ini ada, yang akan muncul 

selanjutnya adalah realitas sosial, wa a’uudzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijaal. Dililit 

hutang, dan ditindas orang lain. Artinya apa? Secara ekonomi marginal, secara politik juga 

marginal. Dan saudara-saudara sekalian perhatikan, akarnya adalah al-hammu wal hazan, itu akar 

psikologisnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita adakan acara ini di sini, supaya kita 

mempertahankan sumber kegembiraan kita bahwa dunia ini ternyata kecil-kecil saja, tidak sebesar 

yang kita duga. Bahwa masalah yang kita hadapi ini ternyata tidak sebesar yang kita duga. Dan 

bahwa sebenarnya cita-cita yang ingin kita capai ini insya Allah, ada dalam jangkauan kaki kita 

dan ada dalam jangkauan tangan kita, insya Allah. Dan karena kita berjalan, doa musafir ini 

makbul, tadi ust. Ahzar sudah membacakan doa dengan sangat baik, waman yuhaajir fii 

sabiilillaah, yajida fil ardhi muraaghaman katsiiran wa sa’ah. Banyak faidah yang akan dia dapat, 

dan terutama itu adalah kelapangan. Saudara-saudara sekalian, itu tujuan pertama kita semuanya 

berkumpul di sini. Dan karena itu saya ingin antum semua merasakan bahwa suatu waktu antum 

bukan lagi sekadar perwakilan-perwakilan PKS di situ. 

Nah ini terkait dengan tujuan yang kedua. Setelah tujuan konsolidasi ini saya juga ingin 

menegaskan dalam momentum ini bahwa saat ini kita juga akan mengembangkan seluruh target 

kerja dan juga fungsi-fungsi dari BHLN. Saya tahu selama ini kerja-kerja BHLN itu lebih banyak 

bersifat tarbawi. Pembinaan kader-kader yang ada di sana, karena umumnya adalah pelajar dan 

pekerja. Masyarakat Indonesia yang ada di satu negara itu. Itu yang kita garap, dan terutama yang 

kita lakukan itu hanya kerja-kerja pengkaderan bu. Dan karena fokus kita pada kerja-kerja 

pengkaderan, biasanya saya melihat keberadaan kader-kader kita di luar negeri ini tidak 

dimaksimalkan. Termasuk di dalam orientasi pribadi masing-masing. Yang saya maksud orientasi 

pribadi itu begini. Ada kader yang misalnya belajar di luar negeri. Dia hanya fokus di bidangnya 

itu, tetapi apa yang merupakan fungsi-fungsi dasar yang sebenarnya bisa dia lakukan waktu dia 

ada di luar, itu tidak dilakukannya, karena itu di luar dari concern-nya. Di luar dari perhatiannya. 

Dan mulai dari sekarang, kita juga ingin memberikan beban baru kepada BHLN, yaitu menambah 

bebannya kepada kerja-kerja tarbawi pengkaderan itu, juga dengan kerja-kerja diplomasi. Dan 

karena itu nanti, BHLN bukan hanya bekerja mengkonsolidasi kader-kader PKS yang ada di luar 

negeri, tetapi juga menjadi ujung tombak yang menghubungkan PKS pertama-tama dengan semua 

partai-partai yang ada di luar negeri. Sebab seperti yang saya sampaikan di Milad kemarin, bahwa 

misi kita ini adalah misi yang beyond politics. Lebih dari sekadar tujuan politik, misi kita adalah 

misi peradaban, misi kita adalah misi kemanusiaan. Dan antum semuanya, saudara-saudara semua 

yang ada di luar negeri sekarang, akan kita berikan beban untuk mulai melakukan juga kerja-kerja 

diplomasi. Dan salah satu hal yang akan kita lakukan nanti adalah memperkuat hubungan Partai 

Keadilan Sejahtera dengan seluruh partai politik yang ada di dunia. Dan saudara-saudara yang ada 

di luar negeri semuanya itu, akan menjadi ujung tombak dari penguatan hubungan internasional 

itu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, terutama di BHLN, saya sudah menyampaikan 

beberapa kali kepada ketuanya, bahwa persiapkan infrastrukturnya, persiapkan SDM-nya untuk 
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melakukan fungsi-fungsi yang lebih besar daripada yang selama ini sudah dilakukan BHLN. Yaitu 

fungsi-fungsi diplomasi itu tadi. Karena itu saya juga meminta BHLN supaya nanti semua 

kapasitas SDM yang kita perlukan dalam sebuah hubungan internasional yang kuat itu harus ada. 

Termasuk di dalamnya adalah spesialisasi yang kita perlukan. Dan salah satu jenis spesialisasi 

yang diperlukan itu adalah ahli-ahli dalam studi kawasan. Saya ingin menegaskan ini dari 

sekarang, karena saya sudah menyampaikannya kepada pak Taufiq (sekjen PKS – red) supaya ini 

disiapkan. Kita perlu banyak kader sebagai ahli dalam studi kawasan Amerika misalnya, studi 

tentang Eropa, studi tentang Timur Tengah, tentang Afrika, Rusia, Asia Tengah, dan seterusnya. 

Kenapa ini perlu saya tegaskan sekarang? Karena kita ini ditakdirkan oleh Allah SWT, berada 

dalam sebuah negara Islam terbesar di dunia. Dan berada dalam negara keempat terbesar di dunia. 

Jadi kalau kita mengatakan bahwa PKS sekarang ini adalah partai Islam terbesar di Indonesia, itu 

artinya partai ini adalah partai Islam terbesar di semua negara Islam, terbesar di dunia. Jadi jangan 

under estimate dalam hal kita mempersepsi diri sendiri. Turki ini penduduknya berapa? Sekitar 

70an (juta) kalau tidak salah, kan? Satu di antara yang terbesar di kawasan ini, karena Mesir kalau 

tidak salah sekitar 80-85 (juta), Iran mungkin 60-70an (juta) juga sekarang kalau dipetakan. Ini 

adalah negara-negara besar di kawasan inisemuanya. 22 negara Arab semuanya kalau 

dikumpulkan baru sama jumlahnya dengan seluruh populasi Indonesia. Karena itu ada seorang 

politisi di Kuwait, suatu waktu konsultasi dengan NDI (National Democratic Institute – red). 

Bagaimana cara saya kampanye di dapil saya? Ini NDI bertanya kepada si calon/caleg ini, berapa 

jumlah pemilih di dapil Anda itu? Dia bilang 3.000. NDI bilang Anda tidak perlu kampanye. 

Ketuk pintu tiap rumah, Anda menang. Tapi berapa jumlah pemilih di dapilnya pak Syahfan (salah 

satu kader PKS yang hadir) misalnya, ketua BP3. Itu satu provinsi totalnya bu, seluruh provinsi 

Bengkulu itu adalah dapilnya. Jadi bisa kita bayangkan perbedaan ada skala. Tapi kita ini saudara-

saudara sekalian, terbiasa mempersepsi diri kita itu kecil. Dan karena itu tidak membayangkan 

bahwa kita juga bisa melakukan kerja-kerja besar. Padahal orang lain memandang kita dengan cara 

yang sangat berbeda. Dan salah satu kelemahan Indonesia sekarang ini, mumpung ada ketua 

komisinya di sini, dan juga mungkin mumpung ada ibu dubes. Saya juga dulu di komisi satu pak. 

Salah satu kelemahan besar Indonesia yang dicatat oleh seluruh negara-negara Islam itu salah 

satunya adalah peran Indonesia dalam masalah-masalah internasional tidak terlalu kuat, posisinya 

itu tidak terlalu kuat. Kita tidak punya standing yang kuat dalam banyak sekali masalah-masalah 

internasional, padahal orang berharap bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia seharusnya 

kita terlibat dalam masalah-masalah besar itu. Dan sebagai negara keempat terbesar di dunia, 

seharusnya kita mengambil peran yang sama besarnya dengan ukuran kita sendiri sebagai negara 

besar. Coba Antum bayangkan Qatar misalnya dengan penduduk asli cuma sekitar 200 ribu orang, 

dan sekarang jadi 1,4 (juta) karena eks-patriat yang datang ke sana, itu bisa melakukan kerja-kerja 

besar dengan hanya penduduk yang kecil seperti itu. Misalnya fungsi-fungsi mediasi, dan itu 

sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia sebagai the big brother bagi seluruh negara-

negara Islam di dunia. Dan karena itu saudara sekalian, kita ingin menyiapkan infrastruktur ini dari 

sekarang, supaya kita tidak lagi berfikir bekerja dalam skala Indonesia, tetapi mulai berfikir dalam 
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skala global. Untuk tujuan yang kedua ini maka perlu ada tujuan yang ketiga dari acara ini. Yaitu 

kita perlu mencari sumber inspirasi sejarah. Itu juga itu sebabnya kita mengadakannya di sini. 

Yang kita inginkan, yang saya inginkan dari saudara-saudara sekalian yang datang di sini, bukan 

sekadar membaca sejarah Istanbul ini, dan bukan sekadar mengenang pembebasan Konstantinopel 

dulu pada abad ke-15. Tetapi yang lebih penting dari itu semuanya adalah menyadari bahwa semua 

peristiwa besar di dalam sejarah itu disebut besar karena peristiwa itu beyond imagination. Di luar 

dari imajinasi orang. Dulu Muhammad Al-Fatih itu diangkat menjadi khalifah waktu umurnya 16 

tahun. Karena itu diledek oleh semua senior-senior yang ada di kerajaan. Apa yang bisa dilakukan 

anak muda kecil ini? Lalu dia berfikir, apa yang tidak dipikirkan oleh para senior itu semua. Dan 

yang tidak bisa dipikirkan oleh mereka adalah membebaskan Konstantinopel. Dan itu yang dia 

jadikan sebagai tujuannya. Dan beliau membebaskan Konstantinopel ini dalam umur 23 tahun. 

Saya menggarisbawahi umur 23 tahun ini supaya kita jangan merasa terlalu muda. Kita ini sudah 

tua untuk ukuran pencapaian orang-orang itu semua. Iya kan? Tetapi yang dilakukan itu adalah 

sesuatu yang di luar imajinasi orang. Dan segala sesuatu yang besar di dalam sejarah itu disebut 

besar karena dia ada di luar imajinasi kita semuanya, setidaknya di luar imajinasi orang-orang 

yang hidup di zamannya. Dan karena itu jika kita ingin mencapai misi-misi besar di dalam hidup 

kita, persiapkanlah diri kita melakukan sesuatu di luar imajinasi orang lain. Dan jika saya 

mengatakan bahwa misi PKS itu beyond politics, itu berarti bahwa kita juga harus melakukan 

langkah-langkah beyond imajination. Saya ingin menggarisbawahi masalah imajinasi ini. Karena 

semua penciptaan realitas itu pada mulanya diciptakan dalam imajinasi. Segala sesuatu yang 

menjadi kenyataan di bumi ini, jauh sebelum dia menjadi kenyataan, pertama-tama dia menjadi 

kenyataan dalam imajinasi. Itu dulu. Dan karena itu kita perlu memberi ruang bagi imajinasi kita 

ini semuanya, supaya cita-cita yang besar itu disertai dengan langkah-langkah yang besar di luar 

dari imajinasi orang. Tetapi sebelumnya seperti apa yang saya katakan tadi, kita perlu 

membebaskan diri kita dari semua kendala-kendala psikologis itu tadi. Galau, khawatir, sedih, 

takut, dan seterusnya, kita lepas diri kita semua dari perasaan itu, setelah itu kita buka pintu 

imajinasi kita seluas-luasnya.Dan saya katakan kepada seluruh kader PKS waktu di Semarang, hari 

ini kita akan membuat rencana pemenangan pemilu, tetapi rencana ini tidak ada detailnya. Yang 

ada targetnya. Yang ada milestone-nya. Isinya seperti apa? Kita serahkan pada seluruh orang-

orang lapangan untuk berijtihad sebebas-bebasnya. Karena boleh jadi, kita pikir kita yang ada di 

DPP ini sudah berfikir keras, tapi ada anak muda yang kerjanya cuma mengkhayal setiap hari, 

boleh jadi dia mempunyai ide yang jauh lebih bagus dari kita yang setiap hari telah merasa berfikir 

keras. Dan karena itu saya menginginkan seluruh kader kita beri ruang bagi imajinasi kita untuk 

bekerja. Supaya seluruh kekuatan produktivitas kita itu mempunyai akar di dalam diri kita 

semuanya, yaitu ada pada kekuatan imajinasi kita semuanya.Saudara-saudara sekalian, ini tiga 

tujuan dari pertemuan acara yang kita selenggarakan di Istanbul ini. Dan sekali lagi karena yang 

ingin kita capai ini adalah misi besar, yang saya sebutkan sebagai misi peradaban, dan bukan 

sekadar target-target politik, termasuk di dalamnya adalah pemenangan pemilu 2014 itu. Dan saya 

menganggap bahwa pemenangan pemilu 2014 ini hanyalah jembatan menuju cita-cita yang jauh 
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lebih besardaripada cita-cita politik yang sederhana itu. Ada cita-cita kemanusiaan, cita-cita 

peradaban, yang jauh lebih besar dari itu. Dan saya kira, waktu kita memimpin Indonesia nanti 

insya Allah, janganlah membayangkan bahwa kita hanya akan memimpin Indonesia. Tetapi kita 

juga akan membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang menentukan masa depan dunia. 

Dan itu sebabnya nanti saudara-saudara sekalian, ini nanti ada pertemuan dengan AKP (Justice 

and Development Party of Turkey – Turkish: Adalet ve Kalkinma Partisi) pada hari Selasa. Ada 

GMPro nanti, dan juga dari fraksi, saya ingin mereka semua menyampaikan satu ide kepada AKP. 

Ini kita usulkan, kita propose kepada mereka, bahwa sekarang waktunya seluruh partai Islam di 

dunia membuat satu forum internasional. Untuk partai-partai Islam sedunia itu tempat kita 

membicarakan isu-isu global, dan bagaimana Islam bisa memberi kontribusi bagi penyelesaian 

masalah-masalah global tersebut. Sekarang ada banyak forum global, dan seharusnya kita juga 

bisa menciptakan forum yang sama dengan itu. Saya mau cerita sedikit ke ibu dubes, beberapa 

bulan yang lalu saya diundang secara pribadi ke sini, tadi kita lewati istananya di situ, di 

Kempinski itu ada Ciragan Palace, yang jadi host-nya itu Menlu Turki Ahmet Davutoglu waktu 

itu. Itu adalah satu forum, namanya Oriental Forum. Forum timur yang salah satu cita-citanya 

adalah menghadirkan seluruh strategic civil dari berbagai negara, dan pada pertemuan terakhir 

bulan Februari, cuma saya tidak datang yang Februari ini karena baru jadi Presiden di PKS. Yang 

sebelumnya saya datang pada pertemuan sebelumnya. Temanya tentang The New Map After Arab 

Spring. Tentang masalah strategis seperti itu. Saya kira kita sudah waktunya nanti mengusulkan 

kepada partai-partai Islam yang ada di dunia sekarang ini untuk membentuk satu forum 

internasional, dimana kita ikut mempromosikan tiga hal, bukan hanya bagi dunia Islam tetapi bagi 

dunia seluruhnya. Dan saya kira ini adalah misi global PKS. Yang pertama, ikut mempromosikan 

demokrasi, yang kedua global prosperity, dan yang ketiga adalah global peace. Jadi kita harus ikut 

mendukung tiga isu besar ini. Ikut mempromosikan demokrasi, kesejahteraan global, dan juga 

perdamaian global. Dan saudara-saudara sekalian, karena tiga misi ini, misi global yang kita 

emban ini, dan ini akan menjadi pesan bagi PKS insya Allah, untuk mempromosikan ini. Kita 

menginginkan kesejahteraan bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi seluruh penduduk bumi 

ini. Kita menginginkan perdamaian bukan hanya bagi negeri kita, tapi juga bagi seluruh penduduk 

bumi ini. Kita menginginkan demokrasi juga menjadi sistem politik bukan hanya bagi negeri kita, 

tapi juga demokrasi menjadi sistem politik bagi seluruh dunia. Kita ikut mempromosikan itu 

semua, karena salah satu kandungan inti dari nanti demokrasi itu adalah menciptakan global 

justice. Keadilan global. Dan saya kira dengan ide-ide dasar seperti ini, kita bisa masuk, berbagi 

dengan semua kekuatan yang ada di dunia, untuk ikut serta memberikan solusi bagi masalah-

masalah yang dialami oleh dunia. Apalagi kalau kita melihat sekarang ini, masalah besar yang 

dihadapi oleh dunia sekarang ini, salah satunya adalah masalah energy security, kemudian juga 

masalah food security. Ini masalah pangan, masalah energi yang dihadapi oleh seluruh dunia 

sekarang ini sebagai salah satu masalah masa depan yang paling krusial. Dan kalau kita bicara 

energi, hampir-hampir bisa kita katakan kita bicara tentang dunia Islam seluruhnya. Iya kan? 

Hampir-hampir bisa kita katakan seperti itu. Dan juga kalau kita bicara pangan walaupun ini 
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mungkin kita share dengan yang lainnya tetapi kita perlu juga mengetahui bahwa kita bisa ikut 

memberikan share yang besar dalam proses penyelesaian masalah-masalah global seperti ini. Dan 

karena itu saya berharap nanti Genpro dengan fraksi waktu menyampaikan, waktu bertemu dengan 

AKP nanti ini tolong disampaikan kepada mereka ide ini, karena sebenarnya ini sudah berkali-kali 

kita bicarakan dalam berbagai forum. Tapi ini disampaikan lagi, mudah-mudahan insya Allah ide 

ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu jauh, supaya kita mulai juga ikut terlibat 

dalam penyelesaian masalah-masalah global. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ikut 

menyelesaikan masalah-masalah global seperti ini, itu secara de facto artinya, kita ingin ikut 

menghapuskan semua kekhawatiran orang tentang kehadiran partai Islam di pentas nasional dan 

juga kehadiran partai Islam di pentas global. Yang selama ini masih sering dianggap ancaman, 

atau ada sikap under estimate dari orang-orang, karena mereka menganggap bahwa para aktivis 

partai Islam ini, lebih banyak mendekati masalah ideologis, dan tidak punya kapasitas yang 

memadai untuk mengimplementasikan ideologi itu menjadi agenda kerja. Dan karena itu jika 

mereka memimpin, mereka tidak akan berhasil. Dan saya kira dengan memberikan jawaban dalam 

bentuk implementasi, jawaban dalam bentuk performance seperti itu, mudah-mudahan kita bisa 

menghapus kekhawatiran semua orang tentang kehadiran partai Islam di pentas global. Termasuk 

di antaranya adalah kekhawatiran orang, termasuk di negeri kita, jika partai Islam memimpin, apa 

yang bisa mereka lakukan? Nah, menjawab kekhawatiran seperti ini dalam bentuk performance, 

dalam bentuk kerja, itu jauh lebih efektif daripada memberikan penjelasan ideologi kepada mereka 

itu. Dan dengan menjawab masalah secara de facto seperti itu insya Allah, saya kira kekhawatiran 

itu akan berbalik menjadi rasa ingin tahu yang besar kepada agenda kemanusiaan yang kita bawa 

ini. Dan saya membayangkan bahwa insya Allah itu akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu 

jauh. 

Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan insya Allah dengan urutan sistematika kerja seperti ini, 

kita bisa menciptakan hidup yang lebih produktif dari apa yang ada sekarang. Dan misi-misi besar 

seperti itu saudara-saudara sekalian, hanya bisa kita capai kalau kita punya tiga semangat yang 

sudah kita putuskan di Rapimnas kemarin. Yang pertama adalah kita datang dalam dunia politik 

ini membawa cinta. Yang kedua kita juga datang dengan semangat bekerja. Dan yang ketiga 

adalah, kita datang dengan semangat untuk menciptakan harmoni. Cinta itu menyatukan segala hal 

yang berserakan, menyambung segala hal yang terputus. Dan jika kita menerapkan hukum dengan 

pendekatan cinta, kita insya Allah juga bisa menciptakan keadilan. Karena hukum itu tidak 

ditegakkan untuk menyiksa orang dengan hukuman, tidak. Hukum itu adalah tools of change. Itu 

adalah alat perubahan. Dan karena itu dia harus mempunyai fungsi itu. Dan jika kita ingin 

memfungsikan hukum sebagai alat perubahan, sebagai tools of chage, dia harus dikelola dengan 

cinta. Dan yang kedua, kita juga ingin semua orang yang punya semangat bekerja itu punya tempat 

di negeri kita. Dan kita juga ingin tumbuh menjadi bangsa yang sejahtera dari kekuatan kita 

sendiri, karena kita bekerja dengan tenaga yang kita miliki, dengan etos kerja keras yang kita 

miliki. Sebab siapa pun yang bekerja keras, insya Allah pasti akan menciptakan hasil. Dan yang 

ketiga, kita juga ingin menciptakan harmoni, supaya kehidupan sosial kita itu damai. Karena tidak 
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ada arti bagi semua pencapaian kita ini, kecuali kalau kita bisa mengelola perbedaan-perbedaan 

kita itu dan menciptakan harmoni. Saudara-saudara sekalian, dengan tiga nilai-nilai inti ini, saya 

berharap insya Allah PKS bukan hanya menang dalam pemilu, tetapi terutama bisa menghidupkan 

kembali nilai-nilai inti masyarakat Indonesia. Dan dengan nilai-nilai inti masyarakat Indonesia ini, 

kita juga bisa membawa sesuatu perubahan besar bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi 

kehidupan kemanusiaan di seluruh dunia ini insya Allah. Inilah kerja-kerja yang saya maksud, 

bukan beyond politics bagi kita di Indonesia, tapi saya kira bagi kebanyakan orang di Indonesia ini 

juga adalah beyond imagination. Di luar dari imajinasi yang ada pada mereka itu. 

Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan keberadaan kita semua di sini, kita bisa 

menyerap aura dari Muhammad Al-Fatih itu, yaitu aura untuk melakukan hal-hal besar di luar dari 

imajinasi semua orang. Dan karena itu, mudah-mudahan semua yang hadir di sini, dari berbagai 

negara di sini punya perasaan yang sama. Saya tahu jika menghitung suara, suara di mana Antum 

tinggal itu tidak besar. Iya kan? Tidak banyak. Yang di Rusia mungkin tidak banyak. Iya kan? 

Yang di Emirat Arab tidak banyak suara yang ada di situ. Tapi tujuannya bukan suara. Sekali lagi, 

tujuannya bukan suara. Suara itu akan kita ambil dengan sendirinya, tapi tujuannya bukan itu. Saya 

ingin idenya lah yang masuk ke dalam pikiran saudara-saudara semuanya, auranyalah yang kita 

serap insya Allah. Dan karena itu suatu waktu kita bisa melakukan kerja-kerja lebih besar daripada 

apa yang diimajinasikan orang selama ini insya Allah. Saya mau tanya Antum semua, terutama 

yang sebelah kanan ini. Ini kira-kira kita siap tidak melakukan kerja-kerja besar seperti ini? 

Kurang mantap suaranya. Siap? Siap? Kita tanya dulu Rusia siap nggak ini? Waah, mantap, Rusia 

mantap. Belanda siap? Luar biasa. Mesir siap? Yordan? Mantap. Inggris siap? Saya kira insya 

Allah dengan kesiapan seperti ini mudah-mudahan sekali lagi, saya sekarang menjadi sangat yakin 

bahwa apa yang kita cita-citakan masuk tiga besar insya Allah dapat jadi kenyataan. Dan saya juga 

semakin yakin bahwa kita bukan hanya akan masuk tiga besar, tetapi insya Allah dalam waktu 

yang tidak terlalu lama, kita akan memimpin republik yang kita cintai ini. Was salaamu ’alaikum 

warahmatullaahi wabarakaatuh.. 

*** 

 

 

 

 

Pidato AM 

Tanggal : 17 Juni 2013 

Kota : Medan 

 

   Assalamu’alaykum wr wb  

Ikhwan dan akhwat yang saya cintai khususnya para masuli di Sumatera Utara dan juga para 

masuli di daerah Sumatera, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan antum semuanya pada 

malam hari ini dan sengaja kita pertemukan tiga bintang PKS, supaya antum semuanya tahu, 
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supaya antum semuanya tahu, bahwa PKS adalah gudangnya para intelektual. Cuma selama ini 

belum diberi panggung. Sekarang kita munculkan mereka semuanya ke publik, karena ini 

waktunya kita ingin mendapatkan respon dari antum dan juga respon dari publik semuanya kira-

kira apakah kita ini sudah layak untuk memimpin republik ini. Jadi ikhwah sekalian itu penting 

kita lakukan karena mengelola negara itu mempunyai 2 sisi. Satu sisinya itu adalah pekerjaan 

dengan ruang, satu sisinya lagi memang pekerjaan lapangan. Itu sebabnya para ulama dulu dalam 

buku fiqih siyasi tarbiyah waktu mendefinisikan sifat seorang imam itu tiga sifat pertamanya 

berhubungan dengan intelektualitas, tiga sifat yang lainnya berhubungan dengan iwadah. Tiga sifat 

pertama itu namanya alimu wal ijtihadu wal anka. Seorang pemimpin itu haruslah seorang alim. 

Seorang ulama, seorang mujtahid yang bisa berijtihad dan seorang yang cerdik. Tahu mengelola 

situasi. Tapi setelah itu ada sifat yg lainnya. Ada sifat yang lainnya yaitu al … wa … keberanian 

dan sifat sebagai pelindung. Nah 3 sifat pertama ini bersifat intelektual karena waktu kita 

mengelola negara itu yang kita lakukan adalah memfungsikan negara sebagai alat perubahan, tools 

of change, tapi untuk sampai kepada kekuasaan itu jalannya panjang dan bukan cuma panjang, 

juga berliku dan bukan cuma berliku sangat berbahaya. Iya kan? Karena itu diperlukan keberanian, 

karena itu diperlukan kemauan untuk mengambil resiko karena itu diperlukan keberanian untuk 

berbeda. Sebab itu jalannya. Nanti kalau kita sudah sampai di sana, pekerjaannya lain lagi. Itu 

adalah kerja intelektual, tapi untuk sampai ke sana dibutuhkan sifat-sifat jiwa. Nah kita ingin 

melakukan kampanye narasi dan karena itu kita munculkan orang-orang pintar di PKS supaya 

publik Indonesia tahu, supaya publik Indonesia tahu bahwa PKS ini mempunyai narasi besar yang 

memadai untuk mengurus negeri besar ini dan punya banyak intelektual yang memahami seluruh 

negerinya dengan baik dan bisa mengelola negara ini dengan baik. Nanti kalau dipercaya bahkan 

bisa mencapai hal-hal yang belum pernah dicapai daripada pemimpin sebelumnya dan saya juga 

ingin melihat respon antum dari tadi waktu mendengarkan tiga orang ini. Sudah biasa antum liat di 

tv. Sekarang kita bawa mereka turun ke lapangan. Saya melihat responnya dulu. Dan ternyata 

alhamdulillaah kita ini sekarang ada pada level of confidence, tingkat kepercayaan tinggi yang 

sangat memadai insyaAllaah untuk memimpin republik ini. Saya kira antum semuanya tahu betul-

betul daripada seluruh DPP yang lain karena antum sudah memimpin negeri Sumatera Utara. Iya 

kan? Yang kalau jumlah penduduknya ini dibandingkan dengan beberapa negara Arab dan negara 

teluk itu cukup untuk mngumpulkan beberapa negera Dubai, Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Oman, 

itu digabung semuanya hanya separuh penduduknya di Sumatera Utara. Yang InsyaAllaah dilantik 

besok insyaAllaah. Nah ikhwah sekalian biasanya kalau kita sudah sampai pada republik ini 

karena itu kita tidak bicara lagi tentang konspirasi yang dilakukan orang lain kepada kita. Antum 

tidak lagi berbicara di situ. Benar? Karena itu saya tidak akan mengulangi cerita Nabi Musa dan 

Nabi Yusuf kepada antum semuanya. Tapi saya ingin antum dari sekarang lebih banyak 

mempelajari Nabi Sulaiman. Iya kan? Kita mulai belajar dari Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Musa itu 

kan seluruh seri ceritanya itu cerita oposisi kalau Nabi Yusuf itu seluruh setting adalah cerita 

koalisi. Kalau Nabi Sulaiman itu seluruh ceritanya adalah cerita kekuasaan penuh. Iya kan? Karena 

itu cara kerjanya juga beda. Cara kerjanya juga beda. Bahkan doa-doanya pun beda. Iya kan? Apa 
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doanya Nabi Musa? Saya kira antum hapal semuanya pasti kan. Rabbishrohli sodri wayas sirli 

amri wahlul uqdatan milisani yafqohuqouli. Mengapa doa itu diucapkan? Karena Allaah SWT 

memerintahkan beliau bersama saudaranya Harun … waktu beliau datang kepada Firaun itu, 

Firaun mengatur sebuah panggung sedemikian rupa yang membuat orang siapapun yang masuk ke 

situ pasti bergetar. Salah satu riwayat yaitu panggung itu jalannya dibikin panjang, ke puncak 

gunung yang dibangun, sebelum masuk ke situ binatang buas …, jadibegitu masuk di pintunya ada 

binatang buas …  habis itu … nanti terakhir itu di puncak adalah Firaun. Jadi situasinya 

dikondisikan supaya yang datang sendiri ke sana bergetar . Ketakutan sendiri. Sementara Nabi 

Musa tidak boleh marah, dia harus berkata yang lembut. Bagaimana caranya berkata lembut tapi 

pesan keyakinan yang kemudian itu sampai? … karena itu Nabi Musa berdoa,rabbi shrohli sodri 

lapangkan dadaku, wayasirli amri mudahkan smua urusan ini, wahlul uqdatan milisani 

yafqohuqouli, hilangkan kelu dalam lidahku supaya apa yang saya ucapkan ini sampai dengan cara 

yang benar dengan cara yang baik, jadi mereka paham apa yang saya katakan. Nah itu doanya 

Nabi Musa. Doanya Nabi Sulaiman apa? Begitu sudah berkuasa,Robbi habli … la yubali… mim 

bakdi.  Ya Allaah berikanlah aku kerajaan yang tidak akan kau berikan lagi kepada siapapun yang 

datang sesudahku. Beda nggak doanya? Doanya beda? Itu doa Nabi Sulaiman adalah doa raja-raja. 

Jadi kalau sekedar bikin target jadi nomor satu nah ini masih jauh dari doanya Nabi Sulaiman. 

Masih jauh. Masih jauh. Iya kan? Doa minta diberi rasa syukur doa para nabi, doanya lembut-

lembut semuanya tapi pakai pesannya beri aku kerajaan yang tidak bisa Kau berikan lagi kepada 

siapapun yang datang sesudahku. Ada yang bilang bahwasanya saya pernah menyampaikan ini 

dalam sebuah forum di Istanbul. Dia bilang, ustadz itu adalah doa yang khusus untuk Sulaiman 

sendiri yang lain sebaiknya tidak berdoa begitu. Saya ingat ruhnya itu bukan meminta kekuasaan 

yang tidak akan diberikan lagi pada yang datang sesudahku, tapi ruhnya itu adalah keberanian 

untuk memegang kekuasaan sendiri. Jadi sekarang antum ini keliatannya lebih tepat di Sumatera 

Utara ini belajar dari cerita Nabi Sulaiman. Kalau cerita Nabi Musa kemarin antum sudah lewat 

masa kemarin. Sudah lewat. Ini waktunya antum belajar dari sisi yang lain dan antum perhatikan 

ikhwah skalian, dalam cerita Nabi Sulaiman itu antum perhatikan. Waktu yang dimiliki oleh Nabi 

Sulaiman itu sempurna. Jadiantum jangan melihat dari sisi burung-burungnya, jin-jin nya, jangan 

itu, tapi antum lihat aparatur yang diperlukan Sulaiman oleh Nabi Sulaiman untuk menegakkan 

risalah yang dia bawa itu ada semuanya perangkat yang diperlukan untuk itu ada semuanya. Dia 

punya seorang kurir dan informan yang bernama Hud-hud, ya? Kan kita tidak perlu punya burung 

yang bisa melakukan hal itu kan? Tetapi fungsi kurir, fungsi informan, beliau punya semua iya 

kan? Dan antum tahu di mana tempatnya Nabi Sulaiman? Itu di Palestina. Dan tempatnya Balqis 

dimana? Balqis itu Yaman. Jadi antumtahu masih jauh juga burung Hud-hud itu terbang dari 

Palestina ke Yaman. Padahal itu satu kerajaan yg punya singgasana yang sangat besar dan 

sekarang antum perhatikan itu ikhwah sekalian. Apa yang terjadi setelah itu?  Begitu Nabi 

Sulaiman itu mendapatkan cerita dari Hud-hud ini, dia bilang kita buktikan laporan kamu. 

Sulaiman juga tidak langsung percaya dengan cerita Hud-hud. Buktikan. Bagaimana cara 

membuktikannya? Ini surat kamu kirim ke sana. Ternyata surat itu dibawa sama Hud-hud dan 
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sampai. Sampai kepada Balqis. Begitu sampai kepada Balqis ikhwah skalian, Balqis membuka 

surat itu. Surat ini datangnya dari Sulaiman, datangnya dengan nama Allaah yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang, janganlah kamu membangkang kepadaku datanglah kepadaku dalam 

keadaan menyerahkan diri. Mantap nggak bahasanya? Itu bahasanya dalam. Kalau dulu 

Rasulullaah kirim surat ke Heraklius, masuklah ke dalam Islam supaya kamu selamat dan kamu 

akan dapat 2 pahala itu agak … agak menggoda, agak merayu. Nada apa namanya, nada surat itu 

mengajak secara persuasif. Tapi bahasa Sulaiman di sini dahsyat. Ini waktu Balqis membaca surat 

ini, dia punya firasat yang lain yang bisa membuat surat seperti ini pasti kerajaan tertentu. Karena 

itu beliau mengumpulkan kaumnya. Wahai para pimpinan kerajaan ini semuanya, coba kasih saya 

pendapat saya tidak berani memutuskan sampai kalian menyaksikan ini semua tapi kelompok 

militer dalam kerajaan Balqis ini berpikir pendek. Berpikir pendek. Jadi mereka mengatakan, kita 

ini negara yang kuat, negara adidaya kita punya kekuasaan yang digdaya, jadi urusan kita serahkan 

kepadamu, putuskan kita eksekusi. Dahsyat kan? Tapi Balqis masih punya firasat yang lain. Sekali 

lagi tidak mengincar menghadapi ini. Karena bangsa ini bukan bangsa yang biasa. Karena itu 

Balqis mengatakan kepada kaumnya itu. Sesungguhnya raja-raja itu kalau masuk ke suatu negeri, 

ia rusak negeri itu maksudnya fisiknya. Setelah itu orang-orang mulia di tempat itu terhina dan 

itulah tradisi kerajaan dari dulu. Nah mulai diam ini tentara-tentara semuanya. (bahasa Arab) Saya 

coba kasih-kasih … (bahasa Arab) saya kirim hadiah, … karena saya mau melihat. Nah antum 

lihat ikhwah sekalian, jangan gampang kalo dikasih hadiah karena ada sesuatu di atas hadiah. 

Begitu hadiah itu datang, Sulaiman tersinggung. Sulaiman mengatakan (bahasa Arab) apa yang 

Allah telah berikan kepadaku itu jauh lebih bagus dari apa yang kalian punya itu. Habis itu 

Sulaiman mengatakan ini hadiah tidak dijawab dengan surat, tidak dijawab dengan surat. Sulaiman 

masih mengatakan, saya akan mengirim tentara kepada mereka itu. Saya akan mengirim tentara 

kepada mereka yang tidak bisa mereka lawan dan akan ku keluarkan mereka dari kediaman itu dan 

kubiarkan mereka jadi orang yang hina, orang yang kecil. Nah sekarang antum lihat, ini cara kerja. 

Ini Sulaiman mengumpulkan elit-elit, kalau tadi yang mengumpulkan elit Balqis.  Ini Sulaiman 

mengumpulkan elit-elit. Wahai para elit sekalian, para pimpinan, siapa diantara kalian yang bisa 

membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestin, siapa yang bisa bawa itu barang. Ini kan 

masalah pengiriman kargo. Ya kan. Ini kargo yang mengirim. Nah jin ifrit, ada suatu kelompok 

kecil namanya efrit. Dia berkata saya bisa bawa itu singgasana ke sini sebelum kamu pergi dari 

tempat dudukmu.  Nah barang penting itu. Barang penting. Ini kan tender terbuka. Tender terbuka. 

Antum perhatikan ini tender terbuka.  (bahasa Arab) satu  orang diantara mereka yang punya ilmu 

dari hakikat mengatakan (bahasa Arab), saya bisa bawa itu singgasana ke sini sebelum matamu 

berkedip. Nah itu namanya real time. Kalau bahasa kita kan. Telepon sekarang yang ada ini 

pengiriman voice dan data real time. Iya kan? Kita telpon ke Amerika itu data dan suara sampai 

Dubai kan? Ada nggak jaman ini sekarang pengiriman kargo real time? Bisa gak kita kirim kargo 

lewat email? Sulaiman dulu melakukannya. Itu  salah satu bukti bahwa kerajaan ini memang tidak 

diberikan lagi kepada yang datang sesudah itu. Ini pengiriman kargo real time. Karena itu begitu 

Balqis akhirnya datang diundang Rubah-rubah dulu sebentar singgasananya. Begitu Balqis datang. 
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Kira-kira singgasana kamu seperti ini nggak? Balqis itu mulai bingung kayaknya ini punya saya. 

Saya mau mengatakan kepada antum ikhwah sekalian negara yang … beyond imagination, di luar 

dari imajinasi Balqis.  Habis itu diajak lagi masuk ke istana. Dia masuk ke dalam dia pikir air 

akhirnya dia angkat kainnya kelihatan betisnya. Iya kan? Tahu-tahunya itu cuma kaca. Setelah 

menghadapi ini semuanya Balqis akhirnya menyadari setelah itu saya masuk Islam bersama 

Sulaiman. Bukan cuma masuk islam. Bukan cuma masuk Islam. Jadi ikhwah sekalian, saya ingin 

antum semua bisa mempelajari ini. Baca ulang cerita Sulaiman itu. Baca ulang cerita itu dan 

bekerjalah dengan cara seperti itu bahwasanya kita membutuhkan begitu banyak perangkat kalau 

kita punya cita-cita besar. Dan antum di sini punya modal. Jadi kalau Ustadz Mahfud Sidiq tadi 

bilang di Sumbar targetnya 2 besar, di Sumsel 2 besar, ada yg gila di Pekanbaru targetnya 1 besar, 

padahal ketua DPD nya kecil kata ustadz. Jarak antara kepala dan kaki dekat, jadi antara keputusan 

dan eksekusi cepat. Jadi ikhwah sekalian, saya sudah panggil juga, saya panggil ketua, juga 

bersama Ust Fahri, saya panggil mereka ke atas. Saya bilang antum bertiga duduk sini beri 

Sumatera Utara nomor satu. Kalau nomor dua tidak enak. Kalau antum bisa menang di pilkada, 

insyaAllah antum bisa menang di pemilu legislatif dan nantinya ga usah jauh-jauh suara yang 

kemarin diperoleh oleh pak Kamto itu juga yang akan diperoleh di 2014 yang akan datang. Saya 

mau tanya pada antum. Itu bisa nggak kira-kira? Bisa? Yang di sini belum menjawab. Bisa? Bisa? 

Bisa? Yakin? Yakin? Allaahuakbar (4x), nah ikhwah sekalian saya ingin antum bekerja dengan 

seperti ini. Antum lebih layak memimpin Sumatera Utara ini dan sekarang sudah antum pimpin. 

Tapi saya ingin antum memberikan kontribusi yang besar bagi pemenangan kita secara nasional, 

karena itu antum tidak lagi berpikir Sumatera Utara, tetapi memperoleh memberikan kontribusi 

dalam bentuk persentase tertentu untuk kemenangan kita secara nasional. Di level ini antum 

seharusnya berpikir sekarang. Di level ini, karena itu saya cerita agak banyak sedikit cerita Balqis, 

cerita tentang Nabi Sulaiman supaya antum dapat inspirasi, supaya antum semuanya bekerja 

beyond imagination. Antum harus bekerja di luar daripada yang dipikirkan oleh partai-partai lain. 

Antum harus bekerja dengan cara yang tidak pernah terjangkau di pikiran oleh partai-partai lain. 

Antum harus bekerja dengan cara bahkan yang tidak pernah dipikirkan oleh para konsultan politik 

partai-partai lain. Tentukan caramu sendiri dan insyaAllaah antum akan mendapatkan hasilnya 

yang maksimal. Nah ikhwah sekalian, kalau kita bekerja dengan cara seperti ini ikhwah sekalian, 

karena itu saya tidak perlu mengulangi nasihat yang saya sampaikan kepadaikhwah di tempat lain, 

yang belum punya gubernur. Dan kalau kita menghadapi konspirasi cara yang paling tepat untuk 

menghadapinya hanya satu lupakan. Iya kan? Lupakan. Seperti yg dilakukan ashabul kahfi. Pergi 

tidur. Iya kan? Satu kali, dua kali, tiga kali terus. Iya kan? Begitu dia bangun kerajaan yang dulu 

mengejar-ngejarnya sudah tidak ada. Dia tidak melawan dia, cuma tidur. Iya kan? Dan bukan 

cuma kerajaan yang hilang, mata uangnya pun sudah ganti, dia mau menukarkan sudah tidak laku 

uangnya. Dia tidak tahu saking lamanya dia tidur. Jadiikhwah sekalian, Allaah swt punya cara, 

terlalu banyak caranya untuk melawan orang-orang, untuk melenyapkan orang-orang yang sesat 

dan itu pesan kepada anak muda karenacerita ashabul kahfi itu cerita orang-orang muda, tidur. 

Karena yang bisa tidur nyenyak itu hanya orang yang percaya kepada Allaah SWT. Kalau orang 
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kurang percaya pada Allaah pasti takut tidur. Nanti kalaubagaimana, iya nggak? pasrah total dia, 

kuserahkan semua urusanku pada Allaah subhana wa taala, ana mau tidur. Dan itulah manhajnya, 

di dalam Islam itu manhajnya, di dalam Islam kata makar dalam Qur’an itu ikhwah sekalian, 

terulang berkali-kali. Tetapi cuma dinisbatkan kepada orang kafir dan kepada Allaah, tidak pernah 

dinisbatkan kepada orang beriman. Artinya orang beriman tidak melakukan hal yang sama. Jadi 

kalau dia dapat konspirasi, dapat makar, dia tidak lawan dengan makar yang sama,  dia naikkan 

makar itu ke langit, nanti langit yang makar ke sana. Wa makaru wa makarallaah wallaahu 

khoirun bi. Mereka bikin makar dan Allaah bikin makar. Ini teorinya, tu teori taichi. Dia tidak 

tangkis itu. Tidak tangkis. Iya kan? Dia tidak tangkis tapi dia balik. Makanya kita di DPP begitu. 

Ah jangan, jangan pikirkan ke sana, ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan ketemu ikhwah, ketemu kita 

ketemu ketemu semuanya karena Allaah dalam mengatakan bertemu dengan saudara itu akan 

menghilangkan kesedihan. Ikhwah fillah, kita datang ceramah-ceramah, nyanyi-nyanyi, makan 

enak, habis itu pulang. Iya kan? iya kan? Kalau dipikir-pikir enak kerja begitu. Iya kan? Kita 

pulang ke hotel tidur. Nyenyak. Nyenyak sekali. Makanya kalau saya datang selalu satu paket, 

saya ceramah, sekjen nyanyi. Dan satu lagi tidak boleh lupa, dengan orang banyak. Jadi ikhwah 

sekalian, itu teori ashabul kahfi tapi antum berkuasa sekarang. Jadi bab antum itu bab Nabi 

Sulaiman, bukan bab ashabul kahfi, bukan juga bab Nabi Yusuf atau bab Nabi Musa. Bab antum 

adalah bab Nabi Sulaiman. Doa antum akan berbeda dengan semua DPD yang lain. Beda memang 

beda.  

 

Nah ikhwah sekalian saya kira tidak gampang, tidak susah bagi antum semuanya sekarang ini 

untuk merebut simpati masyarakat Medan, karena antum sudah punya. Tetapi saya hanya ingin 

meningkatkan satu sisi dalam diri antum semuanya yaitu yang kita sebut dalam bahasa itu adalah 

musbaqo fuquha, itu artinya biasanya dia diterjemahkan begini. Tetapi sebenarnya tidak terlalu 

umum dalam bahasa Arab itu ya. Obsesi. Jadi obsesi antum yang perlu kita tingkatkan. Jadi dulu 

satu-satunya yang paling banyak mengilhami dalam sejarah Islam tentang obsesi ini adalah 

obsesinya Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan begini, antum perhatikan tangga obsesinya. 

Dulu saya punya obsesi menikahi Fatimah binti Abdul Malik. Itu putri raja. Putri khalifah. 

Keluarganya bebas keluarganya. Cuma dia punya obsesi mau menikahi Fatimah binti Abdul Malik 

dan bener dia nikah, habis itu setelah nikah, saya mau jadi gubernur. Bener dia jadi gubernur 

Madinah. Ah saya mau jadi khalifah. Habis itu bener-bener dia jadi khalifah. Setelah beliau jadi 

khalifah, beliau mengatakan begini [bahasa Arab], saya mempunyai jiwa yang obsesif [bahasa 

Arab], kudapatkan jiwa saya ini sampai pada satu kedudukan, melainkan ia menginginkan lagi 

kedudukan yang ada di atas sana [bahasaArab], dan sekarang jiwaku ini [bahasa Arab],sudah 

sampai pada satu kedudukan yang tidak ada lagi kedudukan di atasnya. Jadi kerajaan separuh dari 

bumi kalau kita bicara teritori lebih besar daripada teritorinya Nabi Sulaiman kerajaannya separuh 

dari bumi. Tidak ada lagi kedudukan yang ada di atasnya, karena itu beliau mengatakan [bahasa 

Arab], dan sekarang yang dirindukan oleh jiwaku tinggal satu, surga. Tidak ada lagi yang lebih 

tinggi dari itu. Sekarang kita sekarang ini baru sampai di tangga mana? Antum baru sampai di 
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tangga gubernur. Iya kan? Masih banyak kedudukan yang ada di atasnya yang harus kita rebut satu 

persatu dan nanti insyaAllaah kalau sudah sampai di atas lalu kita bilang, sekarang waktunya kita 

menuju surga. Jadi antum, karena itu ikhwah sekalian, jiwa yang obsesif inilah yang kita perlukan. 

Maka Rasulullaah saw mengatakan [bahasa Arab], kalau kalian meminta surga kepada Allah 

mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Jangan cuma masuk di halamannya, iya kan? apalagi di 

lantai yang paling bawah, jangan. Minta yang tertinggi dari surga. Jadi kalau kita bikin target 

politik ikhwah sekalian, jangan bikin target yang itu tidak berarti kita tidak realistis tidak, tetapi 

supaya kita merasa dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita tidur malam ini, kita bangun bawa 

proposal iya kan? Tidur jadi kita bawa ke dalam mimpi itu semuanya. Begitu kita bangun target 

jelas. Target kita adalah satu besar, bukan hanya satu besar, satu sendiri. Iya kan? Dan kalau antum 

mau nomor satu, antum pastikan nomor satu itu bukan dua orang. Nomor satu cuma ada satu. 

Nomor satu cuma ada satu. Jadi kalau antum berbeda-beda dengan orang, ada perbedaan sedikit, 

yakinlah itu adalah tanda-tanda bahwa antum akan nomor satu insyaAllaah. Dan jiwa yang obsesif 

ini yang perlu kita bangun ikhwah sekalian, dalam diri kita semuanya, supaya kita ini senantiasa 

di-drive, didorong oleh mimpi-mimpi besar seperti ini dan supaya hidup kita menjadi sangat 

produktif dan dengan demikian kita tidak pernah memikirkan hari-hari yang kita lewati, tapi yang 

kita pikirkan adalah mimpi kita, dan saya insyaAllaah kalau hal ini kita lakukan terus menerus, 

target antum semuanya untuk menjadi nomor satu di Sumatera Utara ini, insyaAllaah akan 

tercapai. Asalkan itu terus ada di dalam pikiran kita semuanya. Dan ikhwah sekalian, ini salah satu 

hikmah Allaah SWT dalam semua cerita nabi-nabi yang berhubungan dengan kerajaan, dengan 

kekuasaan, dengan politik, selalu ada unsur perempuan dalam cerita itu. Dalam cerita Nabi Musa, 

ada perempuan yang hadir di situ. Dalam cerita Nabi Yusuf ada perempuan yang hadir, dalam 

cerita Nabi Sulaiman juga ada perempuan dan tiga cerita ini semua ujungnya enak happy ending. 

Iya kan? Antum coba lihat waktu Nabi Musa jadi buron, dikejar-kejar sama Fir’aun [bahasa Arab], 

dia keluar dari Mesir dalam sembunyi-sembunyi karena takut sampai ke Madyan. Begitu sampai 

ke Madyan, dia lihat orang antrian panjang di dekat sumur, yang paling belakang antri dua orang 

gadis. Ada apa kalian antri di sini? Dia bilang kita ini antri mau ambil air di sumur itu. Tunggu, dia 

ambil embernya dan itu orang kuat. Dia terobos itu antrian lalu sampai ke depan ambil air. Itu laki-

laki yang benar. Iya kan? Setelah itu dia pulang. Dia kasih. Setelah perempuan ini balik, Nabi 

Musa berteduh di bawah pohon duduk-duduk. Ini buron, buron ini. Antum perhatikan, buron saja 

masih bisa berbuat baik sama orang. Sudah jadi buron masih bisa kontribusi. Bagaimana kalau 

sehat seperti antum? Iya kan? Lalu setelah itu beliau berdoa. Antum tolong hafal dengan baik. Ya 

Allaah sesungguhnya aku dengan semua kebaikan yang saya sangat perlu kebaikan-kebaikan-Mu. 

Doa ini makbul. Doa ini dan ini doa seorang buron. Iya kan? Doanya umum. Setelah beliau 

mengucapkan doa itu, tiba-tiba datanglah salah seorang dari kedua gadis tadi [bahasa Arab]. 

Datanglah salah seorang dari keduanya berjalan malu-malu. Dia berkata, ayahku memanggilmu 

untuk memberikan kamu upah atas apa yang telah kamu lakukan pada kami. Datanglah Nabi 

Musa. Ternyata ayah perempuan ini juga seorang nabi. Namanya Nabi Syuaib. Begitu sampai di 

situ Nabi Musa menceritakan. Setelah didengar Nabi Syuaib, Nabi Syuaib mengatakan, sekarang 
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kamu selamat karena jauh dari kaum dholim. Kamu di sini aman. Tenang. Ini bahasa mengandung 

semacam. Tapi ini ada dua hajat. Kita harus memperoleh orang untuk mengurus ini dagangan, 

urusan penggembalaan ini. Tapi di sisi lain, bahasa ini juga bahasa lain, tapi bapak ini cerdas luar 

biasa. Nabi ya? Wahai Musa, saya ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 

putriku. Nah itu bapak yang top. Dia tahu bahasa tadi. Nabi Musa top kalau menyampaikan hasrat. 

Pesannya sampai. Iya kan? Hasrat tercapai tapi kehormatan tetap terjaga. Iya kan? Karena itu Nabi 

Syuaib mengatakan, saya ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku ini tapi 

dengan syarat kamu tinggal di sini lamanya 8 tahun lah. Target tercapai kan? Itu Syuaib. Top. Ini 

contoh ikhwah sekalian, kenapa Allaah menghadirkan ini semua itu bagian reward yang diberikan 

oleh Allaah kepada para pejuang politik ini di dunia karena itu perlu sekali dalam seri cerita. 

Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf, antum coba bayangkan betapa beratnya perjuangan Nabi 

Yusuf sudah dibuang ke sumur, begitu keluar dijual sebagai budak. Begitu masuk ke istana ada 

godaan. Dan dia orang muda. Dia juga tergoda. Yang menggodanya pun juga bukan orang 

sembarangan. Ia tergoda. Maka nya, sungguh Zulaika begitu berhasrat kepadanya. Yusuf pun juga 

berhasrat kepadanya. Jadi ini tidak bertepuk sebelah tangan. Ini ada kontak di antara kedua jiwa ini 

ada. Kalau bukan Yusuf melihat pertanda dari Tuhannya. Itu yg membuat dia kuat. Iya kan? Ada 

cinta di dalam. Tapi dia melihat pertanda dari Allaah SWT, karena itu dia tidak, dia masuk penjara 

setelah itu. Tapi antum di balik semua kesulitan dlm perjuangan politik ini,  antum perhatikan 

ending-nya apa? Nabi Yusuf bukan hanya jadi raja setelah itu tapi juga dia dapat, dia mewarisi 

kerajaan dan istri raja sekaligus. Iya kan? Di sini ada catatan kecil dikarenakan para fuqoha para 

ahli-ahli fiqih itu ada satu debat kecil tapi lucu juga. Lebih afdhol mana menikah dengan perawan 

atau janda? Kalau dalam cerita ini mereka mengatakan bahwa lebih afdhol menikah dengan janda, 

karena laki-laki paling tampan yang pernah diciptakan Allaah di bumi ini ternyata menikah dengan 

seorang janda. Ada hadist Jabir yang mengatakan bahwa ada seorang sahabat datang kepada 

Rosulullaah, mengatakan sudah menikah, lalu kata Rasulullaah yang kamu nikahi itu perawan 

atau janda? Dia janda ya Rasulullaah. Lalu Rasulullaah bertanya, kenapa bukan perawan? Kenapa 

bukan perawan yang kamu nikahi supaya kamu bisa bermain-maindengan dia dan dia juga 

bermain-main dengan kamu. Iya kan? Nah ini dalil yang mengatakan kalau lebih afdhol menikah 

dengan perawan. Dalam contoh Rasulullaah saw, beliau menikahi janda dan juga menikahi 

perawan. Ha? Tidak ada kesimpulan. Begitu juga dalam kisah Nabi Sulaiman, juga ada perempuan 

yang hadir di situ namanya Balqis. Allaah tahu bahwa di perjuangan ini berat. Berat. Tetapi dia 

menghadirkan di situ satu unsur yang lain. Satu aksen dalam keseluruhan cerita itu supaya kita 

mengerti bahwa ada sebagian dari reward yang diberikan Allaah di dunia ini. Reward dari reward 

yang disiapkan Allaah subhana wa ta’ala nanti di akhirat. Jadi antum jangan khawatir ikhwah 

sekalian, banyak reward yang akan kita dapat kalau kita berjuang terus. Nah ikhwah sekalian, 

dengan cara seperti ini kita menghibur diri kita sendiri bahwa perjuangan yang berat ini ada 

reward yg diberikan Allaah SWT, tidak hanya di akhirat tapi juga sebagian didahulukan di dunia 

ini. Nah ikhwah sekalian, saya pikir kalau kita berjuang dengan emosi dengan perasaan dengan 

keyakinan seperti itu, semuanya insyaAllaah apa yang akan kita lewati, tantangan-tantangan yang 
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akan kita hadapi insyaAllaah akan menjadi bukti di akhirat nanti. Tapi saya ingin juga mengatakan 

kepada antum semuanya ikhwah sekalian, kita sudah bisa tahu hasil akhir 2014 yang akan datang 

itu tanpasurvey caranya bagaimana. Raba-raba dada antum. Raba-raba hatinya. Apakah ada 

kemantapan jiwa atau tidak? Nanti antum kembali buka Qur’an kembali cari kata sakinah. Itu 

terulang sebanyak 6 kali. Semua kata sakinah dalam Al Qur’an itu diletakkan dalam konteks 

peperangan, dan ada sebelum peperangan terjadi. Sebab itu dijadikan tanda-tanda Allah swt bahwa 

kalau ada sakinah dalam diri kita, sebelum pertempuran terjadi insyaAllaah kita akan pertempuran 

itu. Sekarang saya mau tanya sama antum semuanya, antum pandang wajah beliau sekali lagi. 

Amirul mukminin. Ini auranya ada 2014. Ada? Tapi saya mau tanya antum sekarang. Apakah ada 

sakinah kemantapan hati dalam diri antum untuk kemenangan 2014? Ada? Ada? Yakin? Yakin? 

Ada? Allaahuakbar 5x. Assalamu’alaykum wr wb. 
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