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BAB II

LAHIR DAN BERDIRINYA PARTAI DAMAI SEJAHTERA

A. Awal Mula Lahirnya Partai Damai Sejahtera

Menjelang munculnya Gerakan Reformasi Indonesia pada tahun 1998,

ratusan Gereja ditutup dan dibakar sejak tahun 1996 hingga sekarang ini.

Pada tahun-tahun terakhir orde baru, umat kristen di Indonesia mengalami

beberapa persinggungan dengan kelompok mayoritas. Adanya kasus-kasus

penutupan paksa dan penghancuran gereja secara paksa dapat mengakibatkan

hubungan yang kurang  harmonis antar masyarakat.1

Setelah Orde Baru umat kristen mengalami berbagai kerusuhan,

seperti tragedi Situbondo 1996 yang mengakibatkan 24 Gereja dirusak,

dibakar, dan 5 orang tewas, Pembakaran STT Doulos, dan Bom Malam Natal

2000. Peristiwa-peristiwa tersebut timbul karena berbagai kesalahpahaman

dan perbedaan pendapat serta jalinan komunikasi antar umat beragama yang

minim. Hal ini kemudian menimbulkan sikap saling mencurigai antar umat

beragama di Indonesia. Ini terbukti dari ada banyaknya kerusuhan di Ambon

atau Maluku, poso dan beberapa tempat lain di Indonesia.2

1 Pusat Data dan Analisa Tempo, Perusakan dan Penutupan Gereja di
Indonesia (Beberapa kasus 1996-2005), Jakarta: Tempo, 2005, hlm. 1.

2 Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam, Jakarta: BPK
Gunung Mulia, 2006, hlm. 132.
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Permasalahan negeri ini diberbagai bidang semakin menambah

keterpurukan masyarakat, dan hal inilah yang menjadi pendorong utama

lahirnya Partai Damai Sejahtera. Partai Damai Sejahtera didirikan setelah

melalui serangkaian perenungan dan penelaahan atas berbagai peristiwa dan

tragedi yang mengancam eksistensi manusia seperti peristiwa kerusuhan,

pengrusakan, pembakaran gedung dan tempat ibadah serta berbagai

pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), dimana masyarakat kecil menjadi

sasaran orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral, hal-hal

tersebut telah memunculkan keprihatinan semua orang yang mencintai

bangsa ini.3

Pembakaran dan pengrusakan Gereja menjadi fakta yang sangat kuat

untuk orang-orang kristen saat itu untuk mulai bertindak. Bukan melawan

para pelaku, tetapi mencari keadilan kepada pemerintah. Pembakaran dan

pengrusakan Gereja serta pembunuhan beberapa pendeta bukan saja bagian

dari pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap kaum minoritas tetapi lebih

dari itu mengancam eksistensi bangsa ini yang di awal berdirinya selalu

mengedepankan Pancasila, UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, Bhineka

Tunggal Ika, dan dibalut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.4

3 Team PDS, Buku Panduan PDS:Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola
Partai Yang Baik 2010-2015, Jakarta: PDS Press, 2010,  hlm. 11.

4 Wawancara dengan Bapak Budi Sugiarto, S.Th, Purwokerto, Banyumas,
Tanggal 12 September 2013.



26

Aspek-aspek pluralisme atau kebhinnekaan dan hak-hak dasar

kelompok marjinal secara sistimatis dapat dikatakan menjadi terabaikan

karena institusi formal yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang

seakan-akan tidak mampu lagi menghadapi kekuatan mayoritas yang

memiliki kecenderungan memaksakan kehendak dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara sesuai UUD 1945 dan bahkan terdapat

kecenderungan dimana institusi-institusi formal itu telah dikuasai secara

berpola dan bersistem yang pada akhirnya dalam jangka panjang dapat

membahayakan kebhinnekaan dan hak-hak dasar kelompok marginal dan

kelompok kecil.5

Peristiwa-peristiwa yang terjadi membuat keinginan yang besar akan

munculnya tokoh-tokoh Kristen yang berperan besar bagi bangsa ini, seperti

ketika awal Kemerdekaan para tokoh-tokoh Nasrani yang terjun di dunia

politik antara lain Dr. J Leimena, IJ Kasimo, AA. Maramis, Sam Ratulangi

dan Amir Syarifuddin. Para tokoh-tokoh itulah yang turun membangun

bangsa ini dengan nilai-nilai persatuan kebangsaan, mereka mengambil

bagian dalam pendirian bangsa ini, untuk itulah sudah seharusnya dimengerti

oleh rakyat Indonesia bahwa Indonesia bukan hanya lahir oleh golongan

5 Wawancara dengan Bapak L. Herman Simanjuntak, Godean, Yogyakarta,
Tanggal 20 September 2013.
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tertentu saja, tetapi Indonesia lahir oleh banyak golongan, suku, agama, dan

ras.6

Kondisi bangsa Indonesia saat itu membuat keprihatinan anak-anak

muda yang tergabung dalam Jaringan Pelayanan Alumni Universitas Sam

Ratulangi yang biasa dikenal dengan istilah JALA di Jakarta dan Jakarta

Youth Fellowship 7 yang biasa mengadakan pertemuan setiap hari rabu.

Mereka mendiskusikan berbagai hal tentang kondisi bangsa ini, mulai dari

ekonomi, hukum, politik, agama dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Mereka mendapati realita bahwa wakil-wakil rakyat di badan legislatif bukan

hanya tidak mampu mengekspresikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, tetapi

justru larut dalam permainan politik yang terkesan tidak membela

kepentingan-kepentingan kelompok yang lemah dan tertindas serta

termarjinal. Ujung dari pembicaraan itu adalah keprihatinan yang harus

dicarikan solusinya.8

Dalam suatu diskusi pada bulan Agustus 2001 mereka menyimpulkan,

bahwa untuk memulihkan bangsa ini dibutuhkan suatu figur yang sungguh-

6 Wawancara dengan Bapak Danni Wulur,S.Th, Purbalingga, Tanggal 12
September 2013.

7 Jakarta Youth Fellowship atau yang biasa disebut JYF didirikan di Jakarta
pada tahun 1999 oleh Erry Putra Oudang dan Denny Tewu, komunitas ini bertujuan
untuk melayani orang-orang yang tak terlayani dan akhirnya melalui komunitas ini
menjadi cikal-bakal berdirinya Partai Damai Sejahtera.

8 DPP PDS, Panggilan Kepada Umat Kristiani dan Kelompok Termarjinal
untuk Pemilihan Tahun 2004, Jakarta: DPP, 2004, hlm. 2.
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sungguh mengasihi Tuhan, dapat dipercaya, punya kemampuan, berani dan

dapat diterima secara umum, serta dapat memimpin suatu organisasi sosial

politik yang berdasarkan kepada kasih. Aspirasi tersebut mereka pikirkan,

rumuskan, dan doakan, mereka mendapatkan satu figur yang mereka anggap

tepat dengan aspirasi mereka, dialah dr. Ruyandi Hutasoit 9 . Hasil

pengamatan menunjukkan, Ruyandi diketahui sebagai sosok yang cukup

terkenal di kalangan umat Kristiani, walau mereka tidak mengenal secara

pribadi dengannya tapi mereka mengedepankan objektivitas.

Suatu hari mereka yang tergabung dalam komunitas mengundang

Ruyandi Hutasoit secara resmi datang ke tempat mereka untuk

mendiskusikan aspirasi mereka. Melalui proses yang cukup panjang selama

beberapa minggu, orang-orang yang tergabung ke dalam komunitas tersebut

akhirnya bertekad dan merasa perlu mendirikan suatu partai dengan moto

damai negeriku sejahtera bangsaku dan disemangati oleh cinta akan

Indonesia yang bersatu.10

Setelah melalui serangkaian diskusi dan tukar pikiran, ditetapkan

kemudian nama Damai Sejahtera sebagai nama partai. Bukan tanpa alasan

9 dr. Ruyandi Hutasoit lahir di Bandung pada tanggal 28 Januari 1950,
berprofesi sebagai seorang dokter dan pendeta. dr. Ruyandi merupakan pimpinan
Sekolah Tinggi Theologia Doulos Cipayung, Jakarta yang dibakar massa pada tahun
1999. Kejadian tersebut membuat dirinya bersama rekan-reka lain memperjuangkan
keadilan hingga pemerintah pusat. Melalui kejadian itu dr. Ruyandi cukup dikenal
oleh masyarakat Kristiani, kemudian dr, Ruyandi diminta untuk menjadi Ketua PDS
untuk memperjuangkan keadilan di Indonesia.

10 DPP PDS, Panggilan, op.,cit, hlm. 5.
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nama tersebut yang digunakan. Ada makna yang terkandung di dalamnya.

Damai berarti partai ini menghimpun orang cinta damai, yang kemudian

memperjuangkan agar seluruh rakyat merasakan kedamaian, sedangkan

Sejahtera artinya berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari

jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul, yaitu

kemiskinan dan melakukan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara menyeluruh di bangsa ini.11

Pemilihan nama ini bertujuan untuk memberi kelegaan bagi seluruh

rakyat Indonesia yang sudah sejak lama merindukan adanya kedamaian,

ketenangan, keadilan, kesejahteraan, di negara tercinta ini. Muncul

kesepakatan juga bahwa nilai-nilai yang dikandung Partai Damai Sejahtera

adalah damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, damai dengan

sesama, dan damai dengan lingkungan alam. Istilah tersebut dinamakan 4

Pilar Sukses PDS12

Melalui moto Damai Negeriku Sejahtera Bangsaku, Partai Damai

Sejahtera akan berusaha dengan segala kemampuannya untuk memperkokoh

persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama dalam pembangunan

nasional, membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan

11 Ibid., hlm.7.

12 R. Sianturi, Mengapa Harus Memilih Hanya Satu Partai Kristiani, Jakarta:
DPP PDS, 2004, hlm. 7.
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dihormati kedaulatannya sebagai negara, dan disegani keberadaannya dalam

konstelasi pergaulan dunia di era globalisasi.13

Semangat dan dukungan demi dukungan terus mengalir, akan tetapi

bukan berarti tanpa persoalan. Sifat sebagian masyarakat yang apatis dan

kelompok masyarakat kritis menjadi tantangan bagi partai untuk

membuktikan bahwa partai ini berbeda dengan partai pada umumnya.

Persoalan lainnya adalah dana operasional untuk mengikuti pelaksanaan

pemilu. Partai baru ini belum memiliki sumber dana yang besar dan jelas,

padahal dana merupakan pilar yang tidak terpisahkan untuk mengikuti

pemilihan umum. Hal ini menjadi kendala yang cukup mengkhawatirkan

pada mulanya.14

Para pelaku politik partai ini memahami anggaran suatu Partai Politik

bukanlah kecil, bahkan secara umum ada nilai yang diakui wajar untuk

mendirikan suatu partai politik nasional yang optimal. Ruyandi Hutasoit

yang sudah didaulat memimpin partai ini ternyata tidak gentar mendengar

nilai yang dibutuhkan untuk operasional partai, dengan semangat dan tekad

para pendiri partai ini menyerukan kepada kader-kadernya bahwa dana tidak

menjadi kendala partai ini berhenti berjuang. Para kaderpun dengan

semangat dan harapan perubahan, mereka mulai membangun dan

13 Ibid., hlm. 9.

14 DPP PDS, Panggilan.op.,cit, hlm 5
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mmbesarkan partai ini sampai ke daerah-daerah dengan dana yang mayoritas

dibiayai sendiri oleh anggota dan simpatisan partai.15

Pada tanggal 1 Oktober 2001 bertepatan dengan hari Kesaktian

Pancasila para pengurusnya beserta dukungan 50 orang pendiri (sebagai

syarat minimal mendirikan Parpol pada saat itu) menghadap Notaris untuk

mendirikan Partai Politik yang bernama Partai Damai Sejahtera dengan

Ketua Umum dr. Ruyandi Mustika Hutasoit serta Sekretaris Jenderal ML.

Denny Tewu, S.E., M.M.  Pada tanggal 28 Oktober 2001 bertepatan dengan

Sumpah Pemuda, maka dengan tekad yang bulat, hati yang teguh, api

semangat yang berkobar Partai Damai Sejahtera di deklarasikan dengan

penuh keharuan dan hikmat.16

B. Pengesahan Hukum

Sebagai partai yang baru lahir di dunia politik bangsa ini, Partai Damai

Sejahtera harus melewati proses panjang untuk mendapatkan pengesahan

sebagai partai yang berbadan hukum. Pengesahan ini bagian dari persyaratan

yang ditetapkan oleh Undang-undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002.

Untuk mendapatkan pengesahan hukum, partai harus memiliki pengurus

cabang di minimal 50 persen Provinsi dan 50 persen Kabupaten/Kota pada

15 Wawancara dengan Bapak Pdt. Paulus Sentot Purwoko, S.Th, Bantul,
Yogyakarta, Tanggal 22 September 2013.

16 Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, op.cit., hlm. 28.
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Provinsi tersebut, serta 25 persen Kecamatan dari Kabupaten yang dimaksud.

Pada tanggal 17 Juni 2003 PDS memasukkan data ke Departemen Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia (Depkeham) dengan 18  Provinsi (syarat minimal

adalah 15 Provinsi).17

Partai Damai Sejahtera membuat akte pendirian dihadapan Notaris

Elisa Asmawel, SH No. 1 tanggal 1 Oktober 2001, PDS didirikan oleh 50

orang lebih yang kemudian menjadi Dewan Pertimbangan Partai Damai

Sejahtera. Partai ini yang kemudian akan berjuang menjadi Organisasi Peserta

Pemilu, dan perjuangan berikutnya menghantar kadernya untuk dicalonkan

sebagai calon-calon wakil rakyat yang akan duduk di gedung-gedung

parlemen.18 Sistem pemilihan Umum yang diadakan secara langsung pada

tahun 2004, memberi keyakinan tersendiri bagi kelompok ini yang pada saat

itu banyak juga diisi anak muda. Keyakinan untuk bisa mengirimkan kader-

kader terbaiknya guna memperjuangkan Indonesia yang damai dan

sejahtera.19

Setelah melalui tahap verifikasi dimana masing-masing DPW (Dewan

Pimpinan Wilayah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) yang terdaftar dicek

kebenarannya serta pemenuhan persyaratannya, maka pada tanggal 28

Agustus 2003, Menteri Hukum dan HAM mengumumkan bahwa PDS

17 Team PDS, Pedoman Pengelolaan Partai, Jakarta: DPP PDS, 2004, hlm 2

18 Ibid., hlm. 3.

19 R Sianturi, op.cit., hlm. 7.
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dinyatakan lolos sebagai partai politik yang berbadan Hukum. PDS bisa lolos

bersama 17 Parpol lainnya, padahal faktanya saat itu ada 237 Parpol yang

mendaftar di Kementrian Hukum dan HAM.

Provinsi DIY menjadi daerah andalan untuk lolosnya partai ini karena

persyaratan 50% dari 33 Provinsi belum terpenuhi pada saat itu. DPW PDS

Yogyakarta pada saat itu bekerja keras untuk menjadi provinsi terakhir yang

bisa lolos verifikasi sehingga partai ini berhak lolos menjadi peserta pemilu

2004. Kenyataan dan semangat perjuangan yang dimiliki kader-kader partai,

membuat para pengurus saat itu sepakat untuk menyadari semuanya itu terjadi

karena Tuhan melalui perjuangan bersama.20 Hal-hal Inilah yang kemudian

membuat semangat dan tekad pengurus terus maju memperjuangkan partai ini

untuk terus berkompetisi dikancah perpolitikan bangsa ini.

Berdasarkan UU Pemilu No.12 Tahun 2003 PDS kembali mengikuti

verifikasi dengan memasukkan berkas kepada KPU (Komisi Pemilihan

Umum). Syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki kepengurusan pusat dan

cabang yang disertai dengan dokumen kelengkapan seperti SK Domisili dan

Surat Pernyataan sebagai bukti kantor Sekretariat, terbentuk pengurus

minimal di 2/3 Provinsi dan 2/3 Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan

serta harus memiliki anggota minimal 1.000 pada Kabupaten/Kota yang

berpenduduk 1 juta lebih serta 1/1.000 dari jumlah penduduk yang kurang dari

20 Wawancara dengan Bapak Cornelius Kailas Bidara, Yogyakarta, Tanggal
28 September 2013.
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1 juta jiwa, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota.21 Pada tanggal 7

Oktober 2003 PDS menjadi salah satu parpol yang dinyatakan lulus oleh

Departemen Hukum dan HAM. Beberapa hari kemudian dinyatakan ada 15

Parpol yang lulus lebih dahulu secara administrasi dan salah satunya adalah

PDS yang kemudian menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP).22

Setelah dinyatakan lolos secara administrasi, PDS mulai diverifikasi

secara faktual untuk diperiksa ke daerah-daerah. PDS pun terus melakukan

konsolidasi pada anggotanya di daerah-daerah, memberikan mereka semangat,

dan mengajak mereka berdoa. Jadi di samping upaya secara manusia, di atas

segalanya PDS sepenuhnya mengandalkan Tuhan karena partai ini didirikan

berdasarkan nilai-nilai kristiani didalamnya. 23 Tanggal 8 Desember 2003

partai politik peserta pemilu melakukan penarikan nomor urut di KPU dan

PDS mendapatkan nomor urut 19 untuk keikutsertaan pada Pemilu 2004.

Tanggal 9 Desember 2003, PDS sudah mengadakan Rapat Kerja Nasional di

Hotel Indonesia Jakarta, dalam waktu 2 tahun PDS dapat mengembangkan

21 Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, Partai Salib Demi Kebangsaan,
Jakarta: Gramedia, 2007, hlm. 58.

22 Ibid., hlm. 59.

23 Wawancara dengan Bapak Susilo Wardoyo, Bantul, Yogyakarta, Tanggal
23 September 2013.
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cabangnya secara keseluruhan di 31 provinsi, 282 kabupaten/ kota serta 737

kecamatan.24

C. Organisasi Sayap

1. BALITBANG

Partai Damai Sejahtera sebagai organisasi Politik yang masih

baru sangat membutuhkan badan yang berfungsi sebagai peneliti,

perencana, dan pengembang partai. Melihat hal-hal tersebut maka

dibentuklah Badan Peneliti dan Pengembangan (Balitbang). Badan ini

dibentuk oleh pimpinan pusat Partai Damai Sejahtera pada tanggal 1 Mei

2004. Balitbang juga memberikan masukan tentang pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan tekhnologi secara tepat guna untuk kebutuhan

pengembangan partai di tingkat nasional.25

Balitbang memiliki kewenangan dan tugas untuk memberikan

informasi yang benar mengenai permasalahan yang sedang berkembang

mengenai isu penyelenggaraan pemerintahan, baik di lembaga legislatif,

edukatif, maupun yudikatif, kepada pimpinan dan departemen terkait

24 Rapat Kerja Nasional Partai Damai Sejahtera bertempat di Hotel Indonesia,
9-12 Desenber 2013. Rakernas dilakukan sehari setelah pengambilan nomor urut
guna mempersiapkan kader dan simpatisan partai dalam menghadapi dinamika
pemilu yang dimana sangat dibutuhkan pengawalan mengingat partai ini yang masih
baru, minim pengalaman politik dan bernafaskan nilai-nilai Kristiani masih
memungkinkan adanya kecurangan dan diskriminasi politik.

25 Ida Chyntia S dan Dedi Alfiandri, Paradigma Baru PDS: Usahakanlah
Kesejahteraan Kotamu, Jakarta: Global Cerdas Media, 2011, hlm. 78.
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dipartai untuk ditanggapi. Atas dasar kepakaran, pengalaman, dan

semangat para pengurusnya, Balitbang akan bertumbuh dan melembaga

untuk membangun partai mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang,

ranting, desa hingga unit dan komisariat.26

2. AMDS

AMDS adalah singkatan dari Anak Muda Damai Sejahtera.

Organisasi Sayap PDS yang terorganisir secara nasional ini sejarahnya

selalu berada di garda paling depan dalam menjaga komitmen partai

menjaga tetap tegaknya konstitusi PDS di dalam melaksanakan berbagai

kebijakan partai. Kehadiran AMDS merupakan kebutuhan Partai dalam

mempersiapkan kaderisasi PDS dimasa yang akan datang.

Pada umumnya kader-kader muda di AMDS bersikap semi militer

dengan seragamnya yang gagah, sehingga selalu ditugaskan sebagai

Satgas diberbagai kegiatan yang dilakukan baik ditingkat Nasional hingga

ke seluruh daerah di Indonesia. AMDS disiapkan juga untuk tempat

berlatih diri menjadi Kader PDS yang militan, disiplin dan loyal atas

semua kebijakan PDS. AMDS menjadi pengawal partai yang handal dan

dapat melahirkan kader-kader berbakat untuk terjun kedunia politik, baik

ditingkat daerah maupun Nasional.27

26 Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, op.cit., hlm. 52.

27 Irene, Organisasi Sayap Partai , tersedia di www.partaidamaisejahtera.org/
organisasi.sayap.html diakses tanggal 9 Agustus 2013
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3. JUS / Jaringan Usahawan Sejahtera

JUS lahir dan didirikan dengan tekad yang dilandasi oleh keyakinan

adanya hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat. JUS diberikan

tugas mempersatukan gerak langkah dalam mengembangkan kreativitas

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebhinnekaan menuntut

kemampuan bersinergi saling menguatkan demi mencapai tingkat

kesejahteraaan yang sempurna bagi setiap umat manusia. Kehadiran dan

keberadaan JUS haruslah dinamis dan bergerak menuju tujuan sebagai

wahana yang nyata demi tercapainya cita-cita luhur bangsa yakni

masyarakat yang maju aman sejahtera adil dan makmur berdasarkan

Pancasila. Tujuan dari dibentuknya organisasi sayap JUS adalah:28

1) Memberdayakan potensi yang ada dalam jaringan Partai Damai

Sejahtera.

2) Berpartisipasi secara aktif baik langsung maupun melalui mitra kerja

dalam setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah.

3) Riset dan studi konsep/usulan-usulan program dan proyek yang perlu

dilaksanakan pemerintah.

28 Ida Chyntia S dan Dedi Alfiandri , op.cit., hlm. 84.
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Sementara itu fungsi dari Jaringan Usahawan Sejahtera adalah:29

1) Wadah berkumpulnya para pengusaha, usahawan, investor, dan

wahana guna melaksanakan segala usaha untuk menggalang dana

demi tercapainya kemakmuran anggota yang sejahtera.

2) Mitra kerjasama dengan pemerintah: eksekutif dan legislatif dalam

jaringan partai untuk menyediakan konsep, rancangan, usulan serta

melaksanakan atau mengawasi realisasi setiap program dan proyek

yang ada di masing masing lembaga tersebut.

3) Sponsor para anggota dan masyarakat umum untuk bersinergi dalam

membuat konsep, rancangan, usulan dan pelaksanaan, penggunaan dan

pengawasan program-program pembangunan dan proyek-proyek

pemerintah dan swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi

rakyat Indonesia.

4. Koperasi Lima Roti dan Dua Ikan

Salah satu program dari internal partai  adalah turut mendukung

program pemerintah dalam menjadikan koperasi sebagai muara

perekonomian Indonesia sesuai konstitusi UUD’45 Pasal 33, dan untuk

itu PDS membutuhkan sebuah koperasi sebagai salah satu organisasi

sayap yang memiliki ijin beroperasi secara nasional dan juga dikelola

29 Ibid., hlm. 85.
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secara profesional, dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia

umumnya dan anggota maupun para simpatisan partai khususnya. 30

Koperasi ini diberi nama Lima Roti Dua Ikan. Pemberian nama ini

terinspirasi dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus31, tujuan pendirian

koperasi ini sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar

adalah: Untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya, mendorong terjadinya

gerakan ekonomi kerakyatan, dan ikut membangun tatanan perekonomian

nasional. Tujuan ini sesuai dengan tujuan PDS untuk meningkatkan

kesejahteraan anggota dan simpatisan, dengan menyediakan berbagai

fasilitas mulai dari pendidikan, pengembangan kepribadian, dan

peningkatan kemakmuran melalui program simpanan pembiayaan dengan

syarat yang ringan.32

30 Ibid, hlm. 87.

31 Kisah ini ditulis dalam Injil Matius 14:19-20 mengisahkan tentang Yesus
yang diikuti orang banyak sampai malam, lalu Dia tergerak hatinya untuk memberi
mereka makan karena mereka tidak membawa makanan, lalu Yesus  mengambil lima
roti dan dua ikan lalu memberkatinya dan akhirnya mampu memberi makan 5000
orang. 14:19 Lalu disuruh-Nya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah
diambil-Nya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap
berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-
Nya, lalu murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 14:20 Dan
mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan
potongan-potongan roti yang sisa, dua belas bakul penuh.14:21 Yang ikut makan
kira-kira lima ribu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lihat Alkitab
Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia.

32 Ibid., hlm. 91.
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Sebagai sebuah Badan Hukum, Koperasi adalah independen dan

dikelola secara terpisah, hanya saja secara jaringan terjalin kerjasama

dengan PDS, di mana bagi PDS koperasi tersebut menjadi semacam

organisasi sayap atau kendaraan untuk mememenuhi visi

mensejahterakan masyarakat Indonesia, yaitu anggota maupun simpatisan

partai.33 Jadi secara tidak langsung koperasi ini harus mengambil bagian

dalam sosialisasi partai agar dapat dikenal oleh masyarakat umum.

Masyarakat umum dapat menjadi anggota Koperasi Lima Roti

Dua Ikan, sehingga masyarakat yang terlibat dapat meningkatkan

kesejahteraan hidupnya maupun keluarganya. Masyarakat yang akan

bergabung dengan Koperasi Lima Roti dua ikan dapat resmi menjadi

anggota setelah mendapat persetujuan dari pengurus. Masyarakat tidak

harus terlebih dahulu menjadi anggota partai, akan tetapi orang yang

masuk dalam keanggotaan koperasi harus tau bahwa koperasi ini menjadi

bagian dalam mensukseskan partai.

33 Denny Tewu, PDS Bagi Bangsa: Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan,
Jakarta: Global Cerdas Media, 2008, hlm. 92.


