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ABSTRAK 
 
Ningrum,Siwi.2009.Partai Politik dan Genarasi Muda : Peran Dewan pengurus Daerah 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam Melaksanakan Pendidikan 
Politik. Skripsi, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Semarang.  
 
 

Kata kunci: Peran, Partai Politik, Pendidikan Politik 
 

Peran partai politik sebagai salah satu instrumen yang berperan penting guna 
memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan bangsa, guna 
menumbuhkan kesadaran politik bagi warga negara, sehingga sadar dan mempunyai 
kemampuan untuk berpartisipasi politik secara aktif dengan segala bentuk partisipasinya 
yang memungkinkan dan mengantarkan kepada perubahan menuju kearah yang lebih 
baik. Salah satu usaha pembentukan sikap akan kesadaran berbangsa dan bernegara  
adalah pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada 
masyarakat luas. 

Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah program apakah 
yang digunakan DPD PKS Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pendidikan politik ?, 
dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat DPD PKS Kabupaten Bekasi 
dalam melaksanakan pendidikan politik ?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk 
mengetahui strategi dan metode yang digunakan DPD PKS Kabupaten Bekasi dalam 
melaksanakan pendidikan politik, Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat 
DPD PKS Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pendidikn politik. Manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, 
bagi partai politik semakin meningkatkan kemampuan dalam melakukan pendidikan 
politik bagi pengurus, anggota maupun bagi masyarakat luas dapat dioptimalkan.  

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini 
teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Dalam 
penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu pemeriksaan melalui sumber lain. 
Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, DPD PKS Kabupaten Bekasi telah 
melaksanakan pendidikan politik bagi generasi muda, melalui sosialisasi, dialog visitasi 
(kunjungan), spanduk, pamplet, diskusi, seminar, media massa, kontak politik langsung 
dan pengajian. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa PKS merupakan partai yang 
tidak sepenuhnya diklasifikasikan sebagai partai massa, deklarasi PKS yang 
mengatasnamakan partai kader dan partai dakwah menunjukkan gabungan antara 
orientasi kaderisasi dan massa dalam dakwah kader diwajibkan menyebarluaskan kepada 
masyarakat. Sehingga lebih tepat dalam hasil penelitian ini PSK diklasifkasikan partai 
berstandar ganda.  

Berdasarkan hasil peneliian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik yang 
dilakukan oleh PKS berciri dan bersifat keagamaan, dan disarankan bagi PKS harus lebih 
terbuka untuk menarik simpati masyarakat, materi pendidikan politik sebaiknya tidak 
hanya memuat isu-isu kepartaian, tetapi juga isu-isu kebangsaan dan kemasyarakatan, 
PKS harus terus mengembangkan nasionalisme dan menanamkan wawasan kepada kader-
kadernya serta melatih mereka untuk memiliki kemampuan bergaul secara spontan 
dengan seluruh elemen bangsa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Diera reformasi sekarang ini banyak membawa perubahan yang berimbas 

pada sektor kehidupan, baik di bidang ekonomi, budaya, sosial dan politik. Salah 

satu fenomena perubahan yang terjadi dalam bidang politik adalah perubahan 

dalam struktur politik, antara lain dengan lahirnya partai-partai baru, baik yang 

berideologi agama, kebangsaan ataupun nasionalis. Lahirnya partai-partai baru 

dalam iklim reformasi di Indonesia ini berkaitan dengan diadakannya pelaksanaan 

pemilu 7 Juni 1999 dan 5 April 2004 yang telah sama-sama terlaksana.  

Pemilu sebelumnya, pendirian partai baru berimbas pada suhu politik 

nasional yang semakin meninggi, ditambah dengan munculnya partai-partai baru 

yang terlibat di pentas panggung politik sebagai kontestan peserta pemilu, 

sehingga bagi para pemilih ini merupakan kesempatan yang jarang terjadi karena 

selama 32 tahun hak memilih masyarakat, hanya di jatuhkan pada tiga pilihan 

partai politik peserta pemilu yang ada, yaitu Golkar, PPP, dan PDI yang sudah 

tidak memadai lagi, sementara itu, menurut sumber daya yang dimiliki oleh partai 

politik pemenang pemilu di Indonesia mengenai pembagian pemilih, yaitu 

Pemilih terbagi atas 4 kelompok, yaitu kelompok tradisional, modernis, homogen 

dan plural. Sebagai infrastruktur sosial dan berfungsi sebagai kelengkapan utama 

dalam kehidupan bernegara. Partai politik sebagai organisasi resmi penyalur 



 

 

aspirasi masyarakat yang mempunyai kekuatan politik ikut menentukan proses 

pembentukan kekuasaan pemerintahan secara legal.  

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir di tengah mengalirnya kran 

demokrasi yang dibuka di era reformasi, merupakan fenomena yang menarik 

untuk dikaji, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya adalah Partai Keadilan 

yaitu salah satu partai yang menjadikan Islam sebagai ideologi dalam berpolitik. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kebijakan partainya mempunyai 

visi umum sebagai partai da’wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam 

bingkai persatuan umat dan bangsa. Sehingga visi ini akan mengarahkan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai, partai da’wah yang memperjuangkan Islam 

sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat 

pembaharuan nalar politik dan pemberdayaan rakyat, Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) hadir dengan penampilan baru yang berbeda dengan partai lain, Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) telah menjadi partai garda depan yang mempunyai 

kepedulian tinggi terhadap pembelaan dan perlindungan pada korban 

kemanusiaan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mampu meyakinkan publik 

sebagai partai yang bersih, isu money politics tak terdengar sebagai mana partai-

partai lainnya pada saat akan adanya pemilihan umum berlangsung. Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) secara belak-belakan memberi catatan khusus agar 

kader-kadernya menjauhkan diri dari korupsi.  

Penampilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memberikan makna yang 

sangat mandalam, tidak hanya secara parsial, tetapi juga secara substantif. Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) identik dengan partai Islam karena mengusung Islam 



 

 

sebagai ideologi partai. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) pada bab 2, tentang dan usaha, pasal 5 mengatakan 

bahwa tujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai da’wah yang 

bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, pada pasal 6 

mengatakan usaha untuk mencapai tujuan tersebut akan diusahakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari bentuk kedhaliman 

2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islam  

3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai 

problema dan tuntutan masa mendatang 

4. Membangun sistem kehidupan masyarakat dan bernegara yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam 

5. Membangun Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa. 

Dalam kebijakan dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibidang 

politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merumuskan hal sebagai 

berikut: 

1. Pembangunan sistem, memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam 

dalam sistem kemasyarakatan  dan kenegaraan 

2. pembangunan komunikasi politik, berusaha melakukan penyadaran 

umum pentingnya sistem politik Islam sebagai solusi terhadap 

persoalan bangsa dan negara, berusaha mengokohkan kredibilitas dan 

efektifitas komunikasi antara partai dan masyarakat 



 

 

3. Pembangunan budaya politik, mengokohkan Islam sebagai sistem nilai 

budaya dalam kehidupan politik, mengembangkan budaya egaliter dan 

demokrasi yang tercermin dalam perilaku politik, menbangun budaya 

rasional dalam kehidupan politik 

4. Pembangunan partisipasi politik menumbuhkan kondisi yang 

menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisifasi 

politik melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara sukarela, 

mempersiapkan suasna yang kondusif yang dapat menarik orang untuk 

berpartisipasi secara bebas. 

Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi tidak pernah lepas dari kontrol masyarakat. Karena didalam 

partai politik ini terdapat keder, simpatisan dan masyarakat umum.  

Aktivitas yang mereka lakukan sebagai batu ujian dalam segi kemampuan, 

loyalitas dan dedikasi terhadap organisasi. Untuk kemudian dijadikan calon-calon 

anggota partai. Sifat partai sangat sentris dan hirarki, karenanya setiap calon yang 

akan masuk menjadi anggota partai harus memenuhi standar keanggotaan yang 

ditentukan oleh partai. Untuk itu mereka diindoktrinasi dan digembleng dari segi: 

kemampuan, dedikasi, loyalitas, dan kemampuan ideologis. Kegiatan tersebut 

sebagai dasar untuk mencapai karier sebagai anggota atau untuk menjadi 

pimpinan partai dan pimpinan negara dimasa yang akan datang. Karena 

kedudukan pimpinan partai dituntut kemampuannya dan kehidupan untuk 

menguasai seluruh aspek kepartaian dan kehidupan masyarakat (Sumarno,1990: 

57). 



 

 

Bertolak dari realitas yang ada sekarang ini, berpolitik diarahkan untuk 

membangun kehidupan bangsa yang sejalan dengan paham kebangsaan, tidak 

diskriminatif, tidak sektarian, di lain pihak ada beberapa partia politik yang 

berkecenderungan mengarah ke politik aliran, dari adanya kesenjangan tersebut 

peneliti menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul  “Peran 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu:. 

1. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan 

pendidikan politik ? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam 

melaksanakan pendidikan politik ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui program kegiatan yang digunakan Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam 

melaksanakan pendidikan Politik ? 



 

 

2. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi  

dalam melaksanakan pendidikan politik ?  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah Perbendaharaan perpustakaan sebagai sumbangan 

pemikiran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini dan 

sumbangan pengetahuan kepada mata kuliah yang berkaitan dengan 

Ilmu Politik dan Etika Politik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi partai politik dalam usaha untuk semakin 

meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pendidikan politik 

bagi pengurus, anggota, maupun bagi generasi muda dapat 

dioptimalkan. 

 



 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Partai Politik 

1.  Pengertian Partai Politik 

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang 

anggota-anggotanya mempunyai orientasi. Nilai-nilai dan cita-cita yang 

sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk 

melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 1999: 160). 

Lebih spesifik lagi, partai politik didefinisikan sebagai organisasi 

artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam 

masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada 

pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh 

dukungan rakyat. 

Untuk mempertajam pengertian diatas, dibawah ini disampaikan 

beberapa definisi mengenai partai politik : 

a. Carl J. Fredrich mengartikan partai politik sebagai  “sekolompok 

manusia yang  terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau 

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan 

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada 



 

 

anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materil” 

(Budiardjo, 1999: 161). 

 b. R.H. Soltou mendefinisikan “Partai politik sebagai sekolompok warga 

negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu 

kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk 

memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan 

kebijakansanaan umum mereka” (Budiardjo, 1999: 262). 

 c. Sigmund Neumann dalam karangannya Modern political parteis 

mengemukakan definisi sebagai berikut : “Partai politik adalah 

organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk kekuasaan 

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan 

dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai 

pandangan berbeda” (Budiardjo, 1999: 162). 

Dari definisi tersebut, partai politik merupakan perantara utama 

yang menghubungkan kekuasaaan dan ideologi-ideologi yang beredar di 

masyarakat dengan lembaga-lembaga formal (pemerintah). Partai politik 

berusaha mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat luas 

dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan kebijakan-kebijakan publik. 

Pemilu 1999 dan 2004, bukanlah pemilu multipartai pertama untuk 

memilih anggota legislatif bagi bangsa ini. Pada pemilihan umum pertama 

tahun 1955 pernah juga dilakukan pemilu multipartai, yang ketika itu 

diikuti oleh 36 partai politik (36 tanda gambar), baik yang mewakili partai 

maupun perorangan (Onghokham, 1995: 222). 



 

 

Banyaknya partai politik ini, melambangkan sebuah negara yang 

demokratis, yang kemudian diharapkan menjadi penyalur aspirasi rakyat 

yang beragam, serta penyeimbangan kekuatan politik yang ada. Begitu 

juga dengan banyaknya partai, diharapkan menjadi lembaga kontrol 

terhadap pemerintah serta sebagai sarana mengkritik rezim yang berkuasa. 

Walaupan ada yang pro dan kontrak dengan suburnya politik yang akan 

mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu (Haryanto, 1984: 11). 

2. Peranan dan Fungsi Partai Politik 

Di negara-negara yang sedang berkembang, Partai politik 

mempunyai peranan terkait dengan identitas nasional. Di negara 

demokrasi peranan partai politik sebagai berikut : 

a.  Dalam proses pendidikan politik 

b.  Sebagai sumber rekruitmen para pemimpin bangsa guna mengisi 

berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara 

c.  Sebagai lembaga yang berusaha mewakilkan kepentingan masyarakat,  

d.  Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat (Fadjar, 2008: 21). 

 Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan 

beberapa fungsi (Haryanto,1982: 89-96), yaitu : 

a. Partai politik sebagai Sarana Komunikasi Politik 

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai komunikasi politik. 

Dalam hal ini partai politik sebagai penghubung, maksudnya 

menghubungkan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang 

diperintah. Partai politik bertindak sebagai penghubung yang 



 

 

menampung arus informasi, baik informasi yang berasal dari pihak 

penguasa kepada masyarakat maupun yang berasal dari masyarakat 

kepada pihak penguasa. 

Dengan demikian terjadilah arus informasi bolak-balik, dari pihak 

penguasa kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pihak 

penguasa. Di negara yang demokratis, komunikasi dapat berlangsung 

dua arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat dan dari 

masyarakat kepada pihak penguasa. 

b. Partai Politik sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan  

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam 

pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat. Maka sudah sewajarnya 

jika partai politik mengaturnya sedemikian rupa agar semua pendapat, 

aspirasi maupun tuntutan masyarakat dapat tersalurkan.  

Artikulasi kepentingan Proses untuk mengolah dan kemudian 

merumuskan pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat sehingga 

dapat disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk tuntutan dan 

dukungan sedangkan Agregasi kepentingan Proses pnggabungan 

tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan dan sikap-sikap dari berbagai 

kelompok yang terdapat di dalam masyarakat yang sedikit banyak 

mempunyai persamaan. Dalam suatu sistem politik, artikulasi dan 

agregasi kepentingan merupakan input yang disampaikan kepada 

instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang berwenang membuat 

keputusan atau kebijaksanaan yang mengikat, dalam hal ini Dewan 



 

 

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, untuk kemudian diolah atau 

dikonversikan menjadi output dalam bentuk peraturan-peraturan yang 

mengikat seperti Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya.  

c. Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi Politik 

Partai politik disamping menanamkan ideologi partai kepada para 

pendukungnya, harus pula mengajarkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan 

politik yang berlaku dimasyarakatnya atau dinegaranya. Partai politik 

juga harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kasadaran dan 

tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dan lebih 

mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingannya sendiri 

atau golongan.  

Dalam proses sosialisasi politik, maka cara yang biasanya 

dipergunakan oleh partai politik adalah dengan cara memberikan kursus-

kursus, ceramah-ceramah maupun penataran-penetaran tentang politik. 

Di negara-negara demokratis partai politik berperan untuk 

menyelenggarakan integrasi warga negara kedalam masyarakat umum.  

d. Partai Politik sebagai Sarana Rekruitmen Politik  

Partai politik dalam fungsinya sebagai sarana rekruitmen politik 

adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada warga negara untuk 

menjadi anggota partai. Rekruitmen politik ini merupakan salah satu 

cara untuk menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk 

dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin. Pada umumnya cara yang 



 

 

ditempuh oleh partai politik adalah dengan menarik golongan muda 

untuk dididik dijadikan kader dan dari para kader ini akan nampak 

anggota-anggota yang mempunyai bakat yang pada gilirannya dapat 

diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin. 

Rekruitmen politik ini juga dimaksudkan untuk menjamin 

kelangsungan hidup partai politik yang bersangkutan. Dengan adanya 

anggota-anggota partai yang dipersiapkan menjadi pemimpin, maka 

proses regenerasi di dalam tubuh partai yang bersangkutan akan dapat 

berjalan lancer. Hal ini berarti bahwa kelangsungan hidup partai dari 

segi partai sudah dapat  terjamin. 

Partai yang mempunyai paham demokratis akan memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi para warga negara untuk masuk 

menjadi anggota partai dam memberikan kesempatan yang sama kepada 

mereka untuk bersaing agar dapat terpilih menjadi calon-calon 

pemimpin. Partai yang mempunai paham demokratis ini dalam merekrut 

anggota-anggotanya juga harus melalui persaingan dengan partai-parta 

lainnya yang terdapat di dalam masyarakat atau negara tersebut. 

e. Partai Politik  sebagai Sarana Pembuatan Kebijaksanaan 

Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan apabila 

partai tersebut merupakan partai yang memegang tampuk pemerintahan 

dan menduduki badan perwakilan secara mayoritas mutlak. Apabila 

partai tersebut hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, maka partai 



 

 

tersebut tidak merupakan sarana pembuatan kebijaksanaan akan tetapi 

sebagai pengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. 

f. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur konflik 

Di negara-negara yang menganut paham demokratis perbedaan 

pendapat dan persaingan di antara para warga negara atau golongan-

golongan yang ada memang sering muncul. Perbedaan pendapat dan 

persaingan tersebut sering mengakibatkan terjadinya konflik-konflik 

atau pertentangan-pertentangan diantara mereka. 

Partai politik dapat mengatur perbedaan pandapat, persaingan atau bahkan 

konflik-konflik yang terjadi, sehingga akibat yang ditimbulkannya tidak 

akan merusak integrasi nasional yang telah dibinanya. Sebaliknya partai 

politik justru mempertajam perbedaan pendapat, persaingan atau konflik 

yang berlangsung di masyarakat. Apabila partai politik melakukan 

tindakan yang berakibat mempertajam perbedaan pendapat, persaingan 

atau konflik maka akibatnya integritas nasional dapat terancam menjadi 

goyah.      

Fungsi partai politik menurut Fadjar (2008: 22) : 

a. Partai politik sebagai Sarana Komunikasi Politik, yaitu : 

Di satu pihak merumuskan kepentingan (interest articulation) dan 

menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (interest aggregation) 

masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, 

sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan 



 

 

menyebarluaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat (khususnya 

anggota parpol yang bersangkutan). 

b. Partai politik sebagai Sarana Sosialisasi Politik, yaitu : 

Proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi, dan 

nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Proses tersebut juga 

mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan 

nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui kursus-

kursus pendidikan, parpol menanamkan nilai-nilai, ideologi dan 

loyalitas kepada negara dan partai. Di NSB seperti Indonesia, yang 

bangsanya pada umumnya sangat plural, parpol dapat membantu 

peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional. Istilah 

sosialisasi politik (political socialization) merupakan istilah yang ketat 

pengertiannya adalah pendidikan politik (political education), 

sedangkan yang paling ketat disebut indroktrinasi politik (political 

indoctrination). 

c. Partai Politik sebagai Sarana Rekruitmen Politik, yaitu : 

Proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang 

yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekruitmen 

politik akan menjamin kontuinitas dan kelestarian partai, dan sekaligus 

merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai 

atau pimpinan bangsa. 

 

 



 

 

d. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konfik, yaitu : 

Bahwa dalam negara demokrasi yang masyarakatnya terbuka dan 

plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi 

sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, 

konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut 

yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam 

hal ini, parpol dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin. 

Fungsi partai politk menurut Eko Handoyo (2008: 93-94) : 

a. Partai politik sebagai Fungsi Sosialisasi Politik, yaitu : 

Fungsi ini menyangkut proses pembentukan sikap dan orentasi 

politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi ini, para 

anggota masyarakat memperoleh sikap, dan orientasi terhadap 

kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini 

berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal, non-formal, dan 

informal serta melalui kontak dan pengalaman sehari-hari baik 

dikeluarga, tetangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui 

kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan 

dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem demokrasi 

dapat melaksanakan pendidikan politik sebagai bagian dan fungsi 

sosialisasi politik. 

b. Partai politik sebagai Fungsi Rekruitmen Politik, yaitu : 

Fungsi ini menyangkut seleksi dan pemilihan atau seleksi dan 

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan 



 

 

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umunya dan pemerintahan 

pada khususnya. Fungsi ini makin besar porsinya manakala partai politik 

merupakan partai tunggal atau merupakan partai mayoritas dalam badan 

perwakilan rakyat, sehingga berwenang membentuk pemerintahan 

dalam sistem politik demokrasi. 

c. Partai politik sebagai Fungsi Partisipasi Politik, yaitu : 

Fungsi ini mengandung makna kegiatan warga negara biasa dalam 

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanakan kebijaksanaan 

umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Partai pilitik 

mempunyai fungsi membuka kesempatan, mendorong dan mengajak 

para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan 

partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. 

d. Partai politik sebagai  Fungsi Memandu Kepentingan, yaitu : 

Masyarakat memiliki sejumlah kepentingan yang kadang berbeda 

dan bahkan bisa saling bertentangan. Untuk menampung dan 

memandukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, 

maka partai politik perlu dibentuk. Fungsi memandu kepentingan yang 

dilakukan oleh partai politik dalam dalam pengertian partai politik 

melakukan kegiatan menampung, menganalisis, dan memandukan 

berbagai kepentingan yang berbeda atau bertentangan menjadi berbagai 

alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Fungsi ini merupakan 



 

 

fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan 

kekuasaan. Dalam sistem politik demokrasi, fungsi ini sangat vital. 

e. Partai politik sebagai Fungsi Komunikas Politik, yaitu :  

Proses penyampain informasi mengenai politik dari pemerintah 

kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam 

kaitan ini partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak 

hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah 

kepada masyarakat, tetapi juga penyampaian aspirasi dan kepentingan 

berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Agar informasi dari 

pemerintah ataupun aspirasi dari masyarakat dapat dipertemukan, maka 

partai politik harus dapat merumuskan infotmasi dan aspirasi 

sedemikian rupa dalam bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah 

pihak. 

f. Partai politik sebagai Fungsi Pengendalian Konflik, yaitu :  

Sistem politik demokrasi menyadari betapa konflik sebagai suatu 

gejala politik yang tidak terhindarkan. Namun demikian sistem politik 

hanya menerima dan mentoleransi konflik yang tidak menghancurkan, 

sehingga permasalahannya bukan menghilangkan konflik, melainkan 

mengendalikan konflik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan 

penyelesaian dalam bentuk keputusan politik. Dalam hubungan ini, 

partai politik berfungsi mengendalikan konflik melalui cara dialog 

dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memandukan 

berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik serta 



 

 

membawanya dalam musyawarah di DPR guna mendapatkan 

penyelesaian berupa keputusan politik. 

g. Partai politik sebagai Fungsi Kontrol Politik, yaitu : 

  Kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan 

penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan 

kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur yang 

dipakai untuk kegiatan kontrol politik adalah nilai-nilai politik yang 

dianggap ideal dan baik yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau 

peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk meluruskan 

kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan 

memperbaiki yang keliru, sehingga kebijakan beserta pelaksanaanya 

sejalan dengan tolak ukur tersebut. Dalam sistem politik demokrasi 

dengan sistem presidensiil, kontrol konflik yang dlakuakn oleh partai 

politik baik yang ada di dalam parlemen maupun di luar parlemen dapat 

digunakan untuk memperbaiki kinerja sistem politik. Dalam sistem 

pemerintahan parlementer, kontrol yang dilakukan oleh  partai politik 

oposisi terhadap kebijakan partai yang memerintah dapat menjatuhkan 

partai yang berkuasa apabila mosi tidak percaya mendapatkan dukungan 

mayoritas dari parlemen.      

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai 

politik, fungsi partai politik sebagai sarana : 



 

 

a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan Masyarakat luas agar menjadi 

warga negara republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Pencitaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa untuk mensejahterakan rakyat. 

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat    dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan 

e. Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 

gender. 

3. Klasifikasi Partai Politik 

Partai politik pada umumnya dapat diklasifikasikan menurut tiga 

kriteria (Kantaprawira, 2002: 67) 

 a. Berdasarkan komposisi dan keanggotaannya 

Berdasarkan komposisi dan keanggotaannya secara umum partai 

politik dibagi dalam dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai 

massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah 

anggota, sedangkan partai kader mementingkan keketatan organisasi dan 

disiplin kerja dari anggota-anggotanya. 

 b. Berdasarkan sifat dan orientasinya 



 

 

Klasifikasi ini membagi partai menjadi dua jenis, yaitu    partai 

lindungan (patronage party) dan partai ideologi atau partai azas 

(weltanschauungs partie atau pragmatic party).  

Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang 

kendor (sekalipun organisasi di tingkat lokal  sering cukup ketat), 

disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan 

pemungutan iuran secara teratur. Partai Ideologi atau partai azas 

biasanya mempunyai pandanagan hidup yang digariskan dalam 

kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat 

dan mengikat. 

c. Berdasarkan sistem kepartaian  

Secara konvensional, dikenal tiga sistem klasifikasi sistem 

kepartaian. Pertama, sistem satu partai  (one party system). Dalam suatu 

negara hanya ada satu partai politik, atau dalam suatu negara sebenarnya 

terdapat partai-partai lain, namun karena terlalu kecilnya partai-parti 

tersebut, hanya satu partai yang dominan dalam pengaruh politiknya. 

Kedua, sistem dwi partai, yaitu dalam suatu negara terdapat dua 

partai. Dalam sistem ini biasanya partai yang menang dalam pemilihan 

umum menduduki posisi pemerintahan (berkuasa). Sebaliknya partai 

yang kalah menjadi oposisi setia (loyl oposition) terhadap kebijakan 

partai yang berkuasa.  



 

 

Ketiga, sistem banyak partai (multi party system). yaitu 

Dimaksudkan bahwa di suatu nagara terdapat banyak partai, tidak 

terpengaruh berapa jumlah partai dan partai mana yang berkuasa. 

 

B. Pendidikan Politik  

1. Pengertian Pendidikan Politik 

Pendidikan politik sering disebut juga dengan istilah political 

forming atau politisce bulding. Disebut political forming karena intensitas 

untuk membentuk insan politik yang mandasari status, kedudukan 

politiknya ditengah masyarakat. Disebut bulding (pendidikan diri sendiri) 

karena istilah ini menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan 

kesadaran penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik (Kartono, 

1989: 13). 

Pendidikan politik (political education) bagi rakyat. Edgar Fore dkk. 

(1978) mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi 

untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, 

dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik 

karakter manusia non formal oleh partai politik, media massa, lembaga 

swadaya masyarakat (Prihatmoko, 2003: 74) 

R. Hajer memberikan definisi pendidikan politik ialah usaha untuk 

membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam 

politik (Kartono, 1989: 14).  



 

 

Dari definisi tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan politik merupakan upaya pendidikan politik yang disengaja 

dan sistematis unuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan 

yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan 

politik. Hal ini dilakukan dalam bentuk pendidikan orang dewasa dengan 

jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mandapatkan 

penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. 

2. Inti dan Tujuan Pendidikan Politik  

Inti pendidikan politik ialah penyadaran warga negara untuk sampai 

pada pemahaman politik, pamahaman aspek-aspek politis dari sistem 

permasalahan, sehingga mempengaruhi dan mengambil keputusan di  

tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik (Khoiri, 1999: 5).  

Inti pendidikan politik ialah  pemahaman politik atau pemahaman 

aspk-aspek politis dari setiap permasalahan, dan pemahaman politik 

berarti pemahaman konflik. Pendidikan politik diadakan untuk 

mempersiapkan, (1) kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam 

pertarungan politik, (2) untuk mendapatkan penyelesaian konflik, (3) 

sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan (Kartono,1989: 19). 

Sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa, pendidikan politik 

menyangkut relasi antar individu, atau individu dengan masyarakat 

ditengah medan sosial, dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh 

bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. 

  Tujuan pendidikan politik dapat dirumuskan sebagai berikut : 



 

 

1.  Membuat rakyat (individu, klien, peserta didik, warga masyarakat, dan 

lain-lain) : 

a) Mampu memahami situasi sosial-politik yang penuh konflik, 

b) Berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat 

yang tidak mantap, 

c) Aktivitasnya diarahkan pada proses demokrasi sejati, dan 

d) Sanggup memperjuangkan kepentingan serta ideologi tertentu, 

khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan 

hidup bersama. 

2. Memperhatikan :  

a)  Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara, 

kemudian, 

b) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (pengetahuan, 

wawasan, sikap, ketepampilan dan lain-lain), 

c) Agar ia bisa berpartisipasi dalam proses politik, demi 

pembangunan negara dan bangsa (Kartono, 1989: 20). 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 peran partai politik, 

dalam melaksanakan pendidikan politik sebagai berikut : 

1)  Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat 

sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan 

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara 

lain: 

a.  meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat 



 

 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

b.  meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat 

dalam   kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c.  meningkatkan kemandirian, kedewasaan, persatuan dan 

kesatuan bangsa membangun karakter bangsa dalam rangka 

memelihara  

 2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. 

 

C. Partai Keadilan Sejahtera 

1. Pengertian Partai Keadilan Sejahtera 

Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat menjadi PKS merupakan 

partai berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan 

aktivitas da’wah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan 

lambang dua bulan sabit ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang 

didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 ( Kompas, 2004: 301). 

Awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan keIslaman yang 

mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturnya, 

terutama masjid kampus mulai bersemi. Gerakan da’wah ini merebak dari 

tahun ke tahun mewarnai suasana keIslaman di kampus-kampus dan 

masyarakat umum. Bahkan, menjalar ke kalangan pelajar dan mahasiswa di 

luar negeri, baik Eropa, Amerika maupun Timur Tengah. Gejolaknya 

muncul dalam bentuk pemikiran keIslaman diberbagai bidang dan juga 



 

 

praktik-praktik pengalaman sehari-hari. Persaudaran (Ukhuwah) yang 

dibangun di antara mereka dan menjadi sebuah alternatif cara hidup di 

tengah-tengah masyarakat yang cenderung semakin Individualistik 

(Kompas, 2004: 301). 

Lengsernya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 

dirasakan membuka iklim  kebebasan yang makin luas. Musyawarah 

kemudian dilakukan oleh para aktivis dakwah Islam, pendirian partai politik 

yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan untuk mencapai tujuan 

dakwah Islam dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak 

orang. Maka mereka sepakat untuk membentuk sebuah partai politik. 

Sebelumnya,dilakukan sebuah survei yang melingkupi cakupan luas dari 

para aktivis dakwah, terutama yang tersebar di masjid-masjid kampus di 

Indonesia, untuk melihat respon umum dari kondisi politik yang 

berkembang di Indonesia. Atas dasar beberapa hal yang melatarbelakangi 

sejarah berdirinya Partai Keadilan itu, maka wajar jika para fungsionaris 

partai ini adalah mereka yang tergolong muda dan kalangan intelektual 

Islam kampus.  

Partai Keadilan secara resmi didirikan pada tanggal 20 Juli 1998. 

Islam menjadi asas partai baru ini, tercatat lebih dari 50 pendiri partai ini, di 

antaranya adalah Hidayat Nur wahid, Luthfi Hasan Ishaaq, Salim Segar 

Aljuari dan Nur Mahmudi Ismail. Nur Mahmudi Ismail menjabat sebagai 

Pimpinan Partai Keadilan, sedangkan Hidayat Nur Wahid menjabat sebagai 

Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 9 



 

 

Agustus 1998 di masjid Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta dengan dihadiri 

oleh sekitar 50.000 massa (Kompas, 2004: 301). 

  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang 

berasaskan Islam mempunyai visi politik Pertama, menjadi unsur perekat 

dan pengarah kesatuan umat dan bangsa. Kedua, menjadi pendidikan politik 

bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia sekaligus menuju tangga 

kepemimpinan nasional. Ketiga, menjadi pelopor pengembang kultur 

pelayanan dalam tradisi politik Indonesia. Keempat, menjadi dinamisator 

pembelajaran bagi bangsa Indonesia. Kelima, menjadi akselator bagi 

terwujudnya masyarakat madani di Indonesia (Kamarudin, 2003: 74). 

Pemilu 1999 Partai Keadilan mendapat 7 kursi DPR, 21 kursi DPRD 

Tingkat I dan sekitar 160 DPRD Tingkat II. Dengan hasil perolehan 

1.436.565 suara, Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh di antara 48 

partai politik peserta pemilu 1999. Bahkan di kota Jakarta, Partai Keadilan 

menduduki peringkat kelima. Namun, sayangnya hasil ini tidak mencukupi 

untuk mencapai ketentuan electoral threshold, sehingga tidak bisa mengikuti 

pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang (Kompas, 2004: 302). 

Bersama dengan 41 partai politik lainnya, Partai Keadilan 

memelopori tuntutan perubahan ketentuan Undang-undang pemilu tentang 

electoral threshold yang dirasakan tidak adil oleh mereka. Upaya ini 

menghadapi jalan buntu karena dihadang oleh sebagian kekuatan partai-

partai besar yang khawatir akan rivalitas dari kekuatan yang baru tumbuh. 

Pasca pemilu 1999 dan berusaha agar ketentuan electoral threshold itu 



 

 

dibatalkan, Partai Keadilan juga menyiapkan sebuah partai lain untuk 

mengantisipasi tetap diberlakukannya ketentuan electoral threshold. Maka 

pada tanggal 20 April 2002 didirikanlah partai baru yang akan menjadi 

wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga partai keadilan, yaitu 

Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat PKS. Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) dipimpin oleh Almuzammil Yusuf. Sementara, sejak tanggal 21 Mei 

2000 partai keadilan dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Pimpinan 

Partai, karena Nur Mahmudi Ismail mengundurkan diri dari kepengurusan 

partai setelah ia terpilih menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam 

kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Kompas, 2004: 302). 

Pergantian kepemimpinan dan pengurus yang berjalan dengan mulus 

baik di dalam Partai Keadilan maupun di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

menjadi ciri yang selama ini melekat pada partai ini. Hal ini bisa terjadi 

karena kedua partai ini mencoba menerapkan sistem demokrasi secara 

internal, di dalam tubuh partai mereka sendiri. Pengurus atau ketua tidak 

boleh mencalonkan diri atau ditunjuk, tetapi dipilih oleh semua pengurus 

dari pusat hingga ketingkat yang paling kecil di daerah. Pengurus yang 

terpilih adalah mereka yang mendapat suara terbanyak. Ketua umum 

sekalipun tidak diperbolehkan melakukan intervensi atas keputusan hasil 

pemilihan (Kompas, 2004: 303). 

Setelah resmi berdiri lewat akta notaris, untuk mengukuhkan 

pendiriannya pada tanggal 18 Maret 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

melakukan pendaftaran sementara sebagai partai politik yang berbadan 



 

 

hukum ke Departemen Kehakiman dan HAM. Sejak saat itu, terdapat dua 

partai yang berjalan dan melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan. 

Sering kali mereka terlibat dalam sebuah aksi-aksi demonstrasi. Misalnya 

pada tanggal 20 Maret 2003 Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak, aksi ini 

diikuti oleh sekitar 30.000 massa (Kompas, 2004: 304). 

Dalam musyawarah majelis syuro XIII Partai Keadilan yang 

berlangsung tanggal 17 April 2003 di Wisma Haji Bekasi, Jawa Barat . 

Merekomendasikan agar Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS). Namun, penggabungan itu baru resmi dilakukan pada 

tanggal 3 Juli 2003. Dengan penggabungan itu, seluruh hak milik Partai 

Keadilan manjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk anggota 

dewan dan para kadernya. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

yang sudah mendaftarkan secara resmi ke Depkehham pada tanggal 27 Mei 

2003, akhirnya dapat disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum 

pada tanggal 17 Juli 2003. Setelah itu dilakukan perombakan pengurus, 

hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2003 Pengurus DPP Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) masa bakti 2003-2008 dikukuhkan. Dalam 

kepengurusan yang baru, Hidayat Nur wahid yang semula menjabat sebagai 

Pimpinan Partai Keadilan menggantikan posisi Almuzzamil Yusuf sebagai 

Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Kompas, 2004: 304). 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki visi khusus, yaitu partai 

berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam 



 

 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Dengan bekal visi itu, 

partai ini mendasarkan prinsip kebijakannya sebagai partai da’wah Artinya 

da’wah menjadi poros utama seluruh gerak partai, sekaligus menjadi 

karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Dalam verifikasi 

faktual oleh KPU, partai ini lolos di semua provinsi yang diajukan. 

Menghadapi pemilu 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memenuhi 

kuota perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Dengan 

mengusulkan calon anggota legislatif perempuan sebanyak 37,4 persen 

(Kompas, 2004: 304) 

2. Pengertian Kader atau Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah mereka yang 

terdaftar, terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian, melakukan 

ekspansi da’wah,menyebarkan fikrah, memperluas pengaruh dan 

membangun kepemimpinan di masyarakat untuk menentukan keberhasilan 

misi da’wah dengan sudah mendapatkan pembinaan secara rutin melalui 

pelatihan pengarahan kerja di berbagai bidang sehingga setiap kader bukan 

saja berkualitas secara normatif  teoritis tetapi juga berkualitas secara praktis 

aplikatif serta dinyatakan lulus untuk masing-masing jenjang 

keanggotaannya (AD / ART PKS: 33). 

Jenjang Pengkaderan atau Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) adalah sebagai berikut: 

a.  Anggota Pendukung yang terdiri atas: 

1) Anggota Pemula, dan 



 

 

2) Anggota Muda. 

b. Anggota Inti yang terdiri atas : 

1) Anggota Madya, 

2) Anggota Dewasa, 

3) Angggota Ahli, dan  

4) Anggota Purna. 

Kewajiban Kader atau Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

adalah sebagai berikut : 

 a. Mengirarkan janji setia kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS); 

b. Berpegang teguh kepada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, 

keputusan Musyawarah Nasional, putusan Majelis Syura, dan peraturan 

Partai; 

c. Melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku; 

d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Partai; 

 Hak-hak Umum Kader atau Anggota Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) adalah sebagai berikut : 

a.  Hak memperoleh pembinaan; 

b. Hak memperoleh status keanggotaan sesuai dengan jenjangnya; 

c. Hak menyatakan pendapat, berkreasi, dan berinisiatif dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan adab Islam dan tata tertip organisasi; 

d. Hak membela diri, mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum 

serta rehabilitasi; 



 

 

e. Hak memberi nasihat, mengkritik,  mengevaluasi, mengemukakan 

pendapat, dan usulan secara bebas sesuai adab Islam; 

 Hak-hak Khusus Kader atau Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

adalah sebagai berikut : 

a. Hak ikut serta dalam pemilihan dan pencalonan pada berbagai lembaga 

dan badan-badan Partai; 

b. Hak ikut serta dalam aktivitas dan kegiatan Partai; 

c. Hak bicara dan hak suara; 

d. Hak memperoleh pendampingan dan pembelaan di hadapan ketua Majelis 

syura, di depan Dewan syari’ah atau Badan Penegak Disiplin Organisasi, 

di muka lembaga peradilan sepanjang menjalankan tugas-tugas Partai (AD 

/ ART: 37). 

Ciri-ciri dari Kader atau Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

adalah sebagai berikut  

1. Adanya tanda pengenal keanggotaan (Kartu Tanda Anggota). 

2. Kesiapan berkorban untuk kepentingan Partai (Ikhlas dalam berdakwah). 

3. Membayar Iuran anggota tiap bulan. 

4.  Mengikuti setiap kegiatan pembinaan,pelatihan dan pendidikan  yang 

dilaksanakan oleh Partai (AD / ART PKS: 13). 

Tujuh karakter khusus profil Kader Paerati Keadilan Sejahtera 

(PKS) adalah : 

1.  Kokoh dan Mandiri. 

2. Dinamis,Kreatif dan Inovatif. 



 

 

3. Spesialis yang berwawasan global. 

4. Murabbi produktif. 

5. Mahir beramal Jama’i. 

6. Pelopor pengubahan. 

7. Kepemimpinan masyarakat (Departemen kaderisasi DPP PKS). 

 Tiga karakter pertama merefresikan Kapasitas Internal seorang 

kader yang memahami dinamika global kehidupan saat ini, tetapi memiliki 

kemampuan spesialis yang profesional. Aktivitas kerja dan dakwahnya 

senantiasa ditandai oleh kekokohan dan kemandirian diri, gerak yang 

dinamis serta ide-ide yang kreatif dan inovatif. Kapasitas internal ini 

diperkuat dengan dua karakter yang merefresikan Kapasitas Sosialnya, 

yaitu orang yang mampu mendidik masyarakat dan menjadikannya kader 

dakwah, dengan pola kerja amal Jama’i sesuai prinsip-prinsip dakwah 

Islam. 

 Kapasitas Internal dan Kapasitas Sosial kader disempurnakan 

dengan dua karakter berikut, yaitu pelopor pengubahan dan kepemimpinan 

masyarakat. Ini adalah Kapasitas Politik yang dituntut dari setiap kader. 

Artinya, kebaikan diri dan sosialnya dijadikan modal untuk menjadi aktor 

politik yang shaleh dan senantiasa memelopori pengubahan dengan beragam 

program, dengan menghimpun segala potensi masyarakat dan 

mengarahkannya sesuai prinsip dan sasaran. Menggerakkan potensi menjadi 

energi pengubahan yang positif  serta modal akumulatif bagi pembentukan 



 

 

posisi kepemimpinannya di masyarakat (Departemen kaderisasi DPP PKS, 

2006: 4-5).   

3. Pengertian Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

 Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah mereka yang 

tidak terdaftar dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan kepartaian dan tidak 

mempunyai ikatan khusus, tetapi mendukung, mengikuti pembinaan, 

pendidikan, dan pelatihan kepartaian. 

  Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempunyai 

kewajiban seperti Kader atau Anggota Partai Keadilan Sejahtera dan hak-

hak umum  tetapi mempunyai Hak-hak Khusus Simpatisan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut : 

a. Hak ikut dalam acara-acara resmi Partai yang berlaku baginya: 

b.  Hak ikut dalam pendidikan dan pelatihan Partai. 

Ciri-ciri Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai 

berikut : 

1.  Mempunyai tanda pengenal tetapi tidak kartu anggota tetap; 

2.  Tidak membayar iuran wajib Anggota tetapi membayar sumbangan setiap 

kali mengikuti acara-acara resmi yang diadakan oleh Partai; 

3.  Mengikuti kegiatan pembinaan,pelatihan dan pendidikan yang 

dilaksanakan oleh Partai; dan  

4.  Memberikan Pendapat, kritik dan evaluasi pada Partai setelah mengikuti 

acara-acara yang di laksanakan oleh partai. 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menemukan  

kebenaran (Rachman, 1999: 2). Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penelitian kuantitatif dan penelitian 

kualitatif. Metode yang di gunakan dalan penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan 

gejala-gejala secara holistik-kontekstual (penyeluruhan dan sesuai dengan 

konteks). 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004: 4), mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis adalah 

suatu pengumpulan data secara kaya dari suatu fenomena yang ada untuk 

dianalisis, sehingga diperoleh gambaran terhadap apa yang sudah diteliti. Data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, tingkah laku.  

 

 

 



 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan 

ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu 

penelitian akan dilakukan. 

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi. 

 

C. Objek Dan Fokus Penelitian 

 Penetapan objek penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung 

jawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka objek penelitian perlu 

ditetapkan terlebih dahulu. Dalam objek peneliian ini, objek yang peneliti pilih 

adalah Dewan Pengurus Daerah Partai Keadian Sejahtera (PKS) Kabupaten 

Bekasi, dengan pertimbangan sebagai berikut : 

Penelitian ini adalah tentang Peran Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam Melaksanakan Pendidikan 

Politik. Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan judul dan permasalahan 

penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada :  

1. Program kerja yang di gunakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam 

melaksanakan pendidikan politik baik pengurus Partai keadilan Sejahtera 

(PKS) maupun bukan pengurus pengurus Partai keadilan Sejahtera (PKS). 

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses Partai Keadilan   

Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dilapangan. 

 



 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitin adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila 

peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, 

maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan. Apabila 

peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, 

gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka 

dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang catatan subjek 

penelitian atau variabel peneliti  (Arikunto, 2002: 107). 

Menurut Land dalam Moleong (2002: 112), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber data Primer 

Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama atau primer (Moleong, 2002: 112). Sumber 

data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara 

yang diperoleh peneliti dari : 

a. Responden 

Responden merupakan orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti atau orang-orang yang terlibat langsung 

dalam penelitian ini (Arikunto, 2002: 198). Dalam penelitian ini yang 

menjadi responden adalah Kader dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Kabupaten Bekasi. 



 

 

b. Informan 

Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi 

tidak secara langsung, karena orang-orang tersebut dibutuhkan 

informasinya dalam melakukan penelitian. Informan dalam Penelitian ini 

adalah : 

1).Unsur pimpinan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Kabupaten Bekasi,  

2). Unsur pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder  

penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, arsip,dan 

dokumen resmi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan data melalui informan ataupun responden. . 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya adalah 

agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Pengamatan (Observasi) 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan 



 

 

dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang 

diselidiki, disebut observasi langsung. Observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang 

akan diselidiki (Rachman, 1999: 77). 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung. 

pengamatan langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian dan ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, sehingga diadakan 

penelitian lapangan kepada objek yang berhubungan dengan pembuatan 

skripsi ini.  

Hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang 

telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembanding antara hasil 

wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada 

kesesuaian atau tidak. 

2.  Metode Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara langsung 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu  (Moleong, 2004: 186). 

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu 

diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 



 

 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dan 

format itu dinamakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu dapat 

juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya 

dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Pokok-pokok 

yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. 

Keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan pendalaman 

pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara agar sampai berdusta. 

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda 

dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk 

menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. 

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur. Pertanyaan 

biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan 

dan ciri yang unik dari responden. (Moleong, 2004: 190-191). 

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur. Karena disini pewawancara yang 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih 

dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun didasarkan atas 

masalah dalam rancangan penelitian. Agar data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sesuai dengan harapan, maka langkah-langkah yang 

ditempuh dalam mengadakan wawancara adalah : 



 

 

a.  Mempersiapkan hal-hal yang akan diungkap; 

b.  Menciptakan hubungan baik dengan rsponden yang akan diwawancarai; 

c. Menciptakan kerjasama yang baik dengan responden; 

d. Memberitahukan kepada responden tentang tujuan wawancara ; dan 

e.  Mencatat segala hasil yang diperoleh. 

Kaitannya dengan penelitian ini, wawancara dilakukan  untuk 

memperoleh data dan informasi mengenai program apakah yang 

digunakan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pendidikan politik serta faktor apa 

saja yang mendukung dan menghambat Dewan PengurusDaerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan 

pendidikan politik. Menurut Moleong (2006: 224) tujuan menentukan 

sampling dalam penelitian kualitatif ialah untuk menggali informasi yang 

akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu 

peneliti, dalam pengumpulan datanya menggunakan sampel bertujuan 

(purposive sampel). Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a.  Rancangan sampel yang muncul: Sampel tidak dapat ditentukan atau 

ditarik terlebih dahulu. 

b.  Pemilihan sampel secara berurutan: Tujuan memperolah variasi 

sebanyak-sebanyak hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan 

sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan 

dianalisis. 



 

 

c.  Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: Pada mulanya setiap sampel 

dapat sama kegunaannya. Namun sesudah banyak informasi yang masuk 

dan makin mengembangkan hipotesis kerja, akan ternyata bahwa sampel 

makin dipilih atas dasar fokus penelitian. 

d.  Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan: Pada sampel 

bertujuan ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-

pertimbangan informasi yang diperlukan. 

3.  Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. 

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu 

sulit dalam arti apabila terjadi suatu kekeliruan sumber datanya masih 

tetap, belum berubah. 

Penggunaan metode dokumentasi ini peneliti memegang checklist 

untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau 

muncul variabel yang dicari, maka tinggal membubuhkan tanda chek 

atau tally di tempat yang sesuai untuk mencatat hal-hal yang bersifat 

bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat 

menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 2000: 231). 



 

 

F. Keabsahan  Data 

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Teknik 

keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria 

yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian (Moleong, 2004: 

324). 

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan 

diperlukan teknik sebagai berikut : 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004: 330). 

Triangulasi yang digunakan antara lain sebagai berikut : 

1.   Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu 

yang berbeda dalam metode kualitatif. 

2.  Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu 

mengurangi bias dalam pengumpulan data. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

dengan sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan 

untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode 

yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara / 

pedoman wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam 



 

 

metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang 

penelitian ini. 

Triangulasi dengan sumber data dapat di tempuh dengan jalan sebagai 

berikut : 

1.  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2.  Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 

3.  Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4.  Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang 

yang berpendidikan, orang yang berbeda 

5.  Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya, yang dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

 

 

  

 

 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait 

Sumber Data 
Pengamatan 

Wawancara 



 

 

 

 

 

 

 

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan 

pelaksanaannya dengan praktek 

 

 

 

 

G. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu 

analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 200: 103). 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 

2000: 103). 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, 

Sumber Data 

Wawancara 

Dokumen 

Sumber Data 
Teori 

Pelaksanaan 



 

 

menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis 

data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. 

Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 120). Tahapan 

analisis data adalah sebagai berkut : 

1. Pengumpulan Data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data, yaitu : memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian atau proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transpormasi data “kasar” yang muncul dari catatan 

tertulis dilapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan,menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat 

ditarik dan diverifikasi (Miles, 1992: 15-16).  

3. Penyajian Data 

Penyajian data, yaitu : sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan 

kolom-kolom dalam sebuah  matriks untuk data kualitatif dan menentukan 

jenis dan bentuk data yang dimasukan dalam kotak-kotak matrik (Miles, 

1992: 17-18). 



 

 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Verifikasi data adalah usaha untuk mencari,menguji,mengecek 

kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, alur, sebab-akibat, atau proposisi.. Kesimpulan adalah suatu 

tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau 

sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya (Miles, 

1992: 19). 

Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat pada bagan berikut  

ini : 

Bagan IV :  Analisis Data Kualitatif 

 

Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 120). 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

(1) Pengumpulan Data 

(2) Reduksi Data (3) Penyajian Data 

(4) Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 



 

 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. 

Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah 

direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga 

digunakan untuk penyajian data. Apabila  ketiga hal tersebut sudah selesai 

dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.  

 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap yaitu : 

1. Tahap pra penelitian 

 Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat 

instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian. 

2. Tahap penelitian 

a. Pengamatan secara langsung yang dilaksanakan  di Kantor Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi  

mengenai strategi dan metode apa saja yang digunakan Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

dalam melaksanakan pendidikan politik dan faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pendidikan 

politik generasi muda. 

b. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-buku. 

3. Tahap pembuatan laporan 



 

 

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk 

dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan dan 

terbentuk suatu laporan hasil penelitian. 

 

 

 

 



 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Objek  Penelitian 

a. Profil singkat DPD PKS Kabupaten Bekasi 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten 

Bekasi terletak di sebelah  timur Jakarta. Jarak Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Kabupaten ± 25 km, 

sedangkan jarak Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) ke Kecamatan ± 1 km. 

Batas-batas Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Kabupaten Bekasi sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Pemukiman penduduk 

Sebelah Selatan  : Jalan raya utama arah ke Kabupaten 

Sebelah Barat : Pemukiman penduduk Ds. Tambun 

Sebelah Timur : Jalan raya Tambun Selatan 

  Gedung Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

dibangun di atas tanah seluas  1250 m2, dengan bangunan seluas 450 

m2. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdiri 

sejak tanggal 20 November 2005, jadi DPD Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) sudah berusia 4 tahun. 



 

 

b. Visi dan Misi DPD PKS Kabupaten Bekasi 

 Visi umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 

”Sebagai Partai da’wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam 

bingkai persatuan umat dan bangsa” sedangkan visi khusus Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

adalah ”Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, 

maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

madani”. Indikator visi tersebut adalah : 

1) Partai da’wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2) Kekuatan transpormatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses 

pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang. 

3) Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan 

berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakan nilai dan 

sistem Islam yang rahmatan lil alamin. 

4) Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia. 

 Untuk mencapai visi diatas, Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi mengembangkan misi 

sebagai berikut : (Platform Kebijakan Pembangunan PKS, 2008: 1) 

1) Menyebarluaskan da’wah Islam dan mencetak kader-kadernya 

sebagai anashir taghyir (pembeda) 



 

 

2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islam 

diberbagai bidang sebagai markaz taghyir (pengumpulan data) dan 

pusat solusi, 

3) Membangun opini umum yang Islam dan iklim yang mendukung 

bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 

4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, 

pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. 

5) Menegakan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara 

konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 

6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan 

ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk 

perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi 

kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan 

aktivis partai (dapat dilihat pada lampiran 1 hal  95).   

c.   Program Kerja DPD PKS Kabupaten Bekasi 

 Untuk mencapai visi dan misi diatas, Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

mengembangkan misi (Platform Kebijakan Pembangunan PKS, 2008: 

15) sebagai berikut :  

1) Program Kerja bagian Kebijakan Publik Dewan Pengurus Daerah 

Patai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi Tahun 2009 

(dapat dilihat pada lampiran 16 hal    ). 



 

 

a.  Nama Program : Bank Data dengan bentuk kegiatan data sosial 

politik Kabupaten Bekasi, tujuannya memiliki data sosial politik di 

Kabupaten Bekasi dan targetnya terpenuhinya data-data terkini 

yang mendukung kebijakan partai. 

b. Nama Program : Jaulah Tokoh dengan bentuk kegiatan 

silaturahmi, tujuannya mengenalkan PKS pada tokoh masyarakat 

dan targetnya terciptanya jaringan dengan para tokoh masyarakat. 

c. Nama Program : Seminar, Diskusi dan Kajian dengan bentuk 

kegiatan diskus dan kajian tentang kebijakan yang terkait dengan 

publik masyarakat, tujuannya meningkatkan wawasan dan daya 

kritis terhadap kebijakan yang terkait dengan publik dan targetnya  

terciptanya kontrol kebijakan pemerintah demi kepentingan 

masyarakat. 

d.  Nama Program : Jaulah Media dengan bentuk kegiatan 

silaturahmi dan diskusi dengan media, tujuannya menjalin jaringan 

dengan media massa dan targetnya terciptanya hubungan yang 

baik dengan media massa. 

e.  Nama Program : Info layanan masyarakat dengan bentuk kegiatan 

spanduk dan pamflet, tujuannya mengjak masyarakat pada hal-hal 

kebaikan dan targetnya tersosialisasinya ide-ide kebaikan partai 

pada masyarakat. 

f.  Nama Program : Jartis dengan bentuk kegiatan pembentukan 

aliansi jaringan teknis, tujuannya mensikapi kondisi aktual di 



 

 

masyarakat dan targetnya tercipanya jaringan dengan elemen 

masyarakat yang baik. 

g.  Nama Program: Ahad PKS dengan bentuk kegiatan memaknai 

atribut PKS tiap hari ahad, tujuannya mensosialisasikan PKS dan 

targetnya masyarakat lebih mengenal PKS. 

2) Program Kerja bagian Sosial Kesehatan Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi Tahun 2009 

(dapat dilihat pada lampiran 16 hal     ). 

a.  Nama Program: Pos Keadilan Sejahtera dengan bentuk kegiatan 

pos yang solid, tujuannya membentuk pos keadilan sejahtera 

yang mantap, mandiri dan targetnya terciptanya kemandirian 

dalam operasionalisasi pos. 

b.  Nama : Bakti Sosial dengan bentuk kegiatan pengobatan gratis, 

tujuannya memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada 

masyarakat dan targetnya PKS lebih mengakar di masyarakat, 

c.  Nama Kegiatan : Pasar Murah dengan bentuk kegiatan pasar 

sembako yang terjangkau dan murah, tujuannya menyediakan 

sembilan bahan pokok yang terjangkau dan targetnya 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan PKS semakin dikenal 

masyarakat. 

d.    Nama Kegiatan : Pelatihan Tenaga Medis dengan bentuk 

kegiatan pelatihan tenaga medis pos keadilan sejahtera, 

tujuannya meningkatkan kemampuan para tenaga medis pos 



 

 

oleh para dokter yang berkopenten dan targetnya terampilnya 

para tenaga medis pos keadilan sejahtera. 

e. Nama Kegiatan : Pelatihan PPPK dengan bentuk pelatihan P3K 

untuk Kader, tujuannyamemberikan kemampuan pertolongan 

pertama kecelakaan pada kader dan targetnya kader dapat 

mengatasi hal-hal yang terkait dengan P3K. 

3)  Program Kerja bagian Kewanitaan Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi Tahun 2009 

(dapat dilihat pada lampiran 16 hal     ). 

a.  Nama Program: Training ketahanan keluarga dengan bentuk 

kegiatan pelatihan bagi anggota partai khusus masalah-masalah 

kewanitaan dan rimah tangga, tujuannya membekali anggota 

muslimah partai agar siap dan mampu mengatasi problematik 

kewanitaan dan rumah tangga dan targetnya anggota muslimah 

PKS mampu mengantisipasi dan menghadapi problematik 

kewanitaan dan rumah tangga. 

b. Nama  Program : Festival Ibu dan Anak dengan bentuk kegiatan 

ceramah, lomba dan bazaar untuk ibu-ibu dan anak-anak, 

tujuannya meningkatkan keberanian dan kreatifitas anak serta 

menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan elemen 

kewanitaan lain dan targetnya anak-anak muslim pati berani, 

kreatif dan mengenal ssamanya serta terjalin kerjasama dengan 

elemen kewanitaan lain. 



 

 

c.  Nama Program : komunikasi dengan eleman kewanitaan lain 

dengan bentuk kegiatannya silaturahmi, tujuannya menjalin 

silaturahmi dengan ukhuwah dan targetnya menjalin dan 

kerjasama. 

d.  Nama Kegiatan : Pelayanan masyarakat dengan bentuk kegiatan 

bakti sosial terpadu, tujuannya pelayanan masyarakat yang 

membutuhkan dan targetnya masyarakat merasa terlayani 

kebutuhan sosialnya. 

4) Program Kerja bagian Kewanitaan Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi Tahun 2009 (dapat 

pada lampiran 16 hal     ). 

a.  Nama Program :   Iuran Wajib anggota dengan bentuk kegiatan 

setiap anggota PKS dikenal iuran partai, tujuannya menambah 

kas DPD dan targetnya bertambahnya kas DPSD. 

b.  Nama Legiatan : Bantuan PEMDA  dengan bentuk kegiatan 

mengupayakan cairan bantuan yang diberikan oleh PEMDA 

pada setiap partai peserta pemilu, tujannya.membuat lancar 

aktivitas  kesekretariatan dan targetnya aktivitas sekretariatan 

partai lancar. 

c. Nama Kegiatan  : Donatur dengan  bentuk kegiatan 

mengupayakan bantuan dari para donatur, tujuanya membuat 

lancar seluruh aktivitas DPD Kabupaten Bekasi dan targetnya 

aktivitas DPD PKS menjadi lancar. 



 

 

d. Program Kerja bagian Kewanitaan Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi Tahun 2009 

(terdapat pada lampiran 16 hal     ).  

a. Nama Program : Koordinasi dengan bentuk kegiatan rapat 

bagian pembinaan Kader, tujuannya koordinasi, 

sinkronisasi, program dan evaluasi dan targetnya program 

tertata dan berjalan baik. 

b. Nama Program : Training Orientasi Partai dengan bentuk 

kegiatan pelatihan bagi calon anggota partai, tujuannya 

memperkenalkan visi dan misi PKS bagi calon anggota 

partai dan targetnya peserta mengenal visi dan misi PKS. 

c.  Nama Kegiatan : Training Rutin Partai dengan bentuk 

kegiatan pelatihan peningkatan kualitas bagi anggota 

partai, tujuannya meningkatkan kualitas anggota partai dan 

targetnya peserta memahami visi, misi dan kiprah PKS 

dalam konstelasi politik nasional 

d.  Nama dan Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Nama sebuah partai politik dan juga lambangnya tentu saja 

mempunyai landasan filosofis yang dalam, begitu juga dengan nama 

dan lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nama keadilan dipakai 

bagi partai ini bukan tanpa nama, namun keadilan dipakai sebagai 

sunnah kauniah (data atau dalil-dalil penguat pernyataan yang bias 

dibuktikan kebenarannya) yang menjadi ciri dari segala sesuatu. 



 

 

Kalangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendefinisikan keadilan 

ialah meletakan sesuatu di tempatnya tanpa melampaui batas, sebab 

melampaui batas adalah dosa dan perkataan setinggi-tingginya. 

Keadilan adalah keadilan akidah dalam mengakui ke-Esa-an Allah, 

hak-Nya untuk disembah bukan ditentang, disyukuri bukan diingkari, 

untuk diingat bukan dilupakan. 

Sejahtera bukan hanya menyediakan ruang bagi setiap orang 

untuk mendapatkan hak-hak asasinya sebagai manusia, tetapi 

mewadahi semua potensi, inovasi dan kreativitasnya. Kesejahteraan 

juga ditebarkan rasa aman dan membebaskan manusia dari intimidasi 

dan rasa takut. Sehingga tidak ada lagi minoritas yang tertindas dan 

mayoritas yang dizalimi.  

Secara menyeluruh makna lambang Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) adalah sebagai berikut : menegakkan nilai-nilai keadilan 

berdasarkan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju 

kegemilangan dan kejayaan umat dan bangsa (terdapat pada lampiran 

2 hal  105). 

 
Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 



 

 

Persfektif Gambar Makna 

Bentuk Kotak 
persegi 
empat 

Kesetaraan, keteraturan, keserasian, 
persatuan, dan kesatuan arah. 

 Ka’bah Kesatuan umat. 

 Bulan sabit Lambang kemenangan Islam, dimensi 
waktu, keindahan, pencerahan, 
kesinambungan sejarah. 

 Untaian 17 
(tujuh belas) 

Adil, ukhuwah, istiqomah, berani, 
tegas, dalam mewujudkan 
kesejahteraan, dan kedispilan dalam 
menjalankan tugas. 

Warna Putih  Bersih, suci, mulia, dan bersih 

 Hitam Aspiratif, kepastian, dan akomodif 

 Kuning emas Kecermelangan, kebahagiaan, 
kejayaan 

 

e.   Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

 Struktur organisasi tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) terdiri, Majelis Syuro, Dewan Syariah, Dewan Pengurus Pusat, 

Sedangkan struktur organisasi tingkat wilayah terdiri dari Dewan 

Syariah Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah yang berkedudukan 

pada tingkat Propinsi, dalam ruang lingkup wilayah didirikan 

organisasi tingkat daerah yang berkedudukan di Kota atau Kabupaten. 

Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Bekasi terdiri dari, ketua umum, 

sekertaris umum, bendahara umum, bidang pembinaan pemuda, 

bidang pembinaan kader, bidang kewanitaan, bidang KESRA 

(Kesejahteraan Masyarakat), bidang EKUINTEK (Edukasi, konsultasi, 

advokasi, ilmu pengetahuan dan teknologi), bidang pemenangan 



 

 

pemilu, bidang pembinaan wilayah, ketua MPD (Majelis 

Pertimbangan Daerah), sekretaris, ketua DSD (Dewan Syari’ah 

Daerah), sekretaris dengan susunan pengurus Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi (terdapat pada 

lampiran 12 hal      ) sebagai berikut : 

Ketua Umum   : M. Asmeldi Firman, Ak.MM. 

Sekretaris Umum  : H. Ahmad Hisyam, ST. 

Bendahara Umum  : Ir. Mohammad Irham 

Bidang Pembinaan Pemuda : Budi Muhammad M., A.Md. 

Bidang Pembinaan Kader  : Sunardi, SE 

Bidang Kewanitaan  : Lusiana Rachmawati, S.Pd 

Bidang KESRA  : dr Fakhrur Razi, MS. 

Bidang EKUINTEK  : Budi Purwanto 

Bidang Pemenangan Pemilu : Faizal Hafan Farid, SE 

Bidang Pembinaan wilayah : H. Zainudin, SE 

Ketua MPD   : Abdul Jabar Majid, MA 

Sekretaris   : Ir. Samidi, MM 

Ketua DSD   : Hizbullah Undu, Lc 

Sekretaris   : Kawidi 

f. Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti, peneliti menemukan sebagai berikut : 



 

 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : 

1. Bangunan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

yang terbagi menjadi 7 gedung, yaitu : 

a) Gedung ketua umum 

b) Gedung kesekretariatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

c) Gedung bendahara 

d) Gedung kaderisasi 

e) Gedung kewanitaan (pos wanita keadilan) 

f)  Gedung ekuintek 

g) Gedung polhukam 

h) Pos Jaga 

 2. Ruang yang ada, terdiri dari : ruang pertemuan, ruang tamu, koperasi, 

ruang serba guna, areal parkir 

3. Kendaraan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

yang terbagi menjadi 3 kendaraan, yaitu : 

a) Mobil untuk ketua umum terdiri dari 1 buah 

b) Mobil untuk layanan masyarakat Kabupaten Bekasi terdiri dari 2 

buah 

c) Motor untuk masing-masing ketua Dewan Pengurus Cabang Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) terdiri dari 28 buah. 

 

 



 

 

2. Progaram Kerja yang digunakan DPD PKS Kabupaten Bekasi dalam 

Melaksanakan Pendidikan Politik 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi merupakan lembaga eksekutif tingkat Kabupaten atau 

Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, dengan struktur 

pegurus yang terdiri atas: seorang ketua umum, beberapa ketua bidang dan 

bebepara ketua badan, seorang sekretaris umum dan beberapa wakil 

sekretaris umum, seorang bendara umum dan beberapa wakil bendahara 

umum, serta beberapa bagian. Melalui Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS), kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) menagalami perubahan yang didalamnya menyelenggarakan 

kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus da’wah, 

kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta kepemimpinan. 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten 

Bekasi bagi beberapa kalangan kadernya, dikenal sebagai partai yang 

memiliki program ideal, selain memiliki fungsi kepartaian pada umumnya, 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten 

Bekasi juga senantiasa memperhatikan tingkat kualitas kadernya. Terlebih 

dengan area fokus pergerakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang jelas-

jelas beraliran agamis, tentunya mensyaratkan bahwa Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) harus benar-benar mampu menyelaraskan visi misinya, 

sehingga seimbang antara kepentingan partai dengan kepentingan 



 

 

kadernya, atau kepentingan elit politik dengan para kader-kadernya 

ataupun dengan simpatisannya. 

 Pada hakikatnya perhatian terhadap peningkatan kualitas antara 

partai dan kadernya terjadi melalui hubungan dua arah yang saling 

menguntungkan. Artinya, partai demi mencapai tujuannya memerlukan 

wujud konsistensi dan loyalitas yang besar dari para kader partainya. 

Begitu juga dengan kader yang bersangkutan, tentunya kader juga 

mengharapkan manfaat yang baik dari keterlibatannya dengan partai 

tersebut.  

Upaya Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi dalam melebarkan sepak terjangnya tidak hanya 

dilakukan dengan jalur politik praktis, namun Partai keadilan Sejahtera 

(PKS) juga melakukan berbagai langkah aktif  partai, yaitu salah satunya 

dengan memberikan porsi perhatian yang besar kepada masyarakat umum, 

kongkritnya dengan memberikan pendidikan politik kepadanya. Karena 

mereka-mereka ini yang menjadi pokok utama dalam membangkitkan 

kemajuan dan menggali semua potensi yang ada dalam partai dan kader-

kadernya. 

Dari pernyataan pengurus menunjukan bahwa Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam 

tujuannya adalah mengarahkan pada pembentukan perilaku politik yang 

positif, moralitas, santun, anti KKN dan memiliki keimanan dan 



 

 

ketaqwaan melalui adanya aktifitas ibadah dan pendidikan politik yang 

diarahkan agar tidak terjerus terhadap ambisius memperoleh kekuasaan.    

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap pengurus, kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) terdapat program kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam 

melaksanakan pendidikan politik (terdapat pada lampiran  8 hal     ) 

sebagai berikut : 

a.  Peran DPD PKS Kabupaten Bekasi dalam Melaksanakan 

Pendidikan Politik   

Peran dalam partai politik ini adalah bagian dari usaha yang 

dilakukan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik. 

Kaitannya dalam pelaksanaan pendidikan politik diera ini sudah dapat 

dilihat kemajuannya dibandingkan dengan era-era sebelumnya. 

Tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia 

perlu langkah yang nyata, tegas dan transparan. Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) dalam kapasitas ini mampu mewujudkan tuntutan di 

atas dengan melakukan langkah-langkah pro sosial, dimana  Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan pendidikan politik bagi kader-

kadernya, dan pada umumnya bagi masyarakat Indonesia. Sehingga 

mereka nantinya dapat dipercaya mengemban tugas untuk 

melanjutkan dalam memimpin tampuk perjuangan negera. Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS)  dalam aktifitas kehidupan berpartainya, 



 

 

menggerakkan para kader partainya guna melakukan kegiatan untuk 

mensosialisasikan kepada masyarakat, dengan tujuan agar mereka 

dapat mengenal politik secara utuh dan menyeluruh. 

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh 

peneliti, terungkap bahwa peran partai politik menunjukan betapa 

besar pengaruh tingkat pendidikan politik terhadap pemahaman 

tentang politik dan wawasan dalam memandang realitas pluralitas 

Indonesia dan cita-cita atas negara dimasa depan, yang menjadi 

konsepsi dan cara pandang bagi gerak perjuangannya. Maka 

pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi. Secara 

terperinci pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan 

Pengurus Daerah (terdapat pada lampiran 7 hal    ). Misalnya seminar 

yang di selenggarakan pada hari minggu, 18 Februari 2007 dengan 

tema yang diangkat terkait dengan komunikasi dan kekuatan politik 

kontemporer Indonesia dan follow up  dari kegiatan ini adalah untuk 

pengkaderan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, 

dialog pada tanggal 19 Februari dengan tema demokrasi, partai politik 

dan pemilihan umum di Indonesia dan  arahan dengan kegiatan lebih 

kepada pengkaderan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten 

Bekasi, kunjungan atau visitasi pengurus Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) pada hari minggu tanggal 3 Maret 2007 dalam menjalin 

kemitraan dengan menjalankan kegiatan politik untuk semua unsur 



 

 

masyarakat dengan harapan untuk mencari dukungan masyarakat agar 

dapat memposisikan wakil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam 

pemilihan Bupati Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Mater 2007 

nanti, melalui kontak politik langsung pada tanggal 31 Mei 2007 

merupakan peran partai politik dalam mewujudkan pemerintahan yang 

jujur, bersih, transparan, dan bertanggung jawab dan follow up 

kegiatan ini adalah untuk mencari simpati masyarakat dengan 

dilanjutkan kegiatan talk show pada tanggal 22 Juni 2007 dapat dilihat 

bahwa peran serta politik dalam mensukseskan program pemerintah 

dengan kerja keras Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Kabupaten Bekasi untuk mendidik atau mencerdaskan 

masyarakat Kabupaten Bekasi, kegiatan pengajian merupakan 

kegiatan pendidikan politik dengan cara SWIPT (Studi wisata Islam 

plus takafur) pada hari jum’at tanggal 22 April 2007 dan 

pengarahannya untuk manjalankan visi dan misi partai, pada tanggal 6 

Januari  2008 yang bertempat digedung Sucopindo Cibitung Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan dialog 

”Pelatihan untuk kader menyongsong pemilu 2009” untuk mencari 

dukungan atau tindak lanjut program kerja partai, melalui sosialisasi 

pada tanggal 7 Februari 2008 sekitar ± 300 kalangan yang terdiri dari 

kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan 

acara pembekalan dan konsolidasi kader wanita Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) menyambut pemilihan Gubernur Jawa Barat dan itu 



 

 

adalah bagian untuk mencari dukungan partai ditengan masyarakat 

Bekasi, kelanjutan pendidikan politik oleh Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah pada hari sabtu-minggu 

tanggal 8-9 Maret 2008, yaitu training moografi politik di gedung 

Sucofindo Cibitung terkait untuk menginformasikan kepada 

masyarakat umum tentang pentingnya berpolitik, diskusi dengan cara 

bedah buku  pada tanggal 6 Juli 2008 merupakan publikasi yang 

dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada masyarakat, 

dengan kegiatan dialog partai maka Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) dapat mengukuhkan solidarias kerja dalam 

pemenangan pemilu 2009 pada tanggal 8 Juni 2008 bertempat di 

Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi, seminar yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 

2008 dengan memaknai hari keluarga dan hari anak nasional dengan 

kajian politik perempuan dan follow up dari kegiatan ini adalah untuk 

mendidik dan mencerdaskan perempuan-perempuan Bekasi agar 

mengerti arti pentingnya partai politik untuk pendidikan politik bagi 

perempuan, Kegiatan sosialisasi merupakan bentuk kegiatan yang 

lebih banyak mendapat simpatik dari masyarakat, maka pada tanggal 

15 Agustus 2008 Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) melakukan sosialisasi dari sepanjang jalan muka kerami sampai 

dengan Tol Cikarang lalu dilanjutkan dengan berkunjung kepasar 

Babelan ini merupakan komitmen dari perempuan-perempuan Partai 



 

 

Keadilan Sejahtera (PKS) untuk nasional Indonesia. Kegiatan ini 

menarik minat dari para anggota legislatif dan calon anggota legislatif 

dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, kontak politik 

langsung juga merupakan salah satu kegiatan yang digunakan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 20 Agustus 2008 untuk 

menjalankan visi misi partai yang termuat didalam program kerja 

partai dan kegiatan ini biasanya diikuti oleh kader dan simpatisan 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), selanjutnya Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 

Desember 2008 melakukan program kerja partai melalui workshop 

dengan tema yang diangkat, yaitu pemenangan pemilu 2009, untuk 

mendapatkan sapaan pemenangan pemilu 2009, maka Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

melakukan kontak politik langsung kerumah-rumah warga yang 

dilakukan pada tanggal 23 Maret 2009 harapannya adalah untuk 

mencari dukungan dan simpati masyarakat dalam pelaksanaan 

pemilihan legislatif , dan kegiatan ini ditetankan kepada para kader 

dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabupaten Bekasi, 

kegiatan pendidikan politik yang paling banyak mendapat minat dari 

masyarakat adalah dengan cara pengajian, maka pada tanggal 31 

Maret 2009 bidang pemenangan pemilu, pembinaan wilayah, 

pembinaan kader dengan bidang pembinaan pemuda melakukan 

aktivitas ini dengan menyongsong kemenangan da’wah  untuk 



 

 

menarik simpati masyarakat pada pemilu 2009 dan kegiatan ini 

memprioritaskan aktivitas da’wah diatas aktifitas pribadi atau 

keluagra, pesertanya adalah seluruh pengurus, kader dan simpatisan 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dialog adalah cara yang paling 

efektiif yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) untuk memfollow up kegiatan setelah pemilu legislatif 

dan untuk mencanangkan pilpres 2009. Kegiatan ini adalah evaluasi 

dan konsolidasi pemilu legislatif 2009, kegiatan pendidikan politik 

dengan menggunakan strategi seminar merupakan kegiatan yang 

paling sering dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi. Kegiatan seminar pada tanggal 27 

Mei 2009 dengan tema “peningkatan pemahaman bidang politik bagi 

organisasi kemasyarakatan” adalah kegiatan yang bekerja sama 

dengan DPRD Kabupaten Bekasi dan arah dukungan kegiatan ini 

adalah untuk menindaklanjuti kemenangan dalam pemilihan legislatif 

pada April 2009 lalu. Pendidikan politik yang dilakukan Dewan 

Pengurus Daerah  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan langkah 

kongkrit bagi partai dalam menjawab tuntutan zaman agar tiap kader-

kader partainya dapat menjadi sosok yang berkualitas, ideal, amanah, 

kapabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini menjadi 

jawaban dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa partai ini benar-

benar peduli terhadap peningkatan kemajuan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia seutuhnya, khususnya generasi muda Indonesia. 



 

 

Kegiatan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

mampu menarik perhatian masyarakat, terlebih bagi para kader maupun 

simpatisannya. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa kegiatan partai 

ini berhasil. Namun wujud keberhasilan tersebut memerlukan tindak 

lanjut yang lebih nyata. Artinya pendidikan politik yang diberikan tidak 

hanya berhenti pada taraf pendidikan awal, tentu harus ada tingkat atau 

level pendidikan yang lebih lanjut. Paradigma yang dibangun Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kadernya dalam melakukan 

pendidikan politik mengajarkan bahwa dalam berpolitik harus mampu 

menyeimbangkan antara pengabdian, perjuangan, kepentingan partai 

serta ideologi maupun tuntutan ajaran agama. 

Tidak selalu kegiatan yang diadakan oleh Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjalan dengan lancar, 

terlebih bila di lihat dari sisi keterlibatan masyarakat di dalamnya. 

Tidak semua masyarakat dapat menerima dengan baik kegiatan 

pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS). Selain karena faktor sikap yang fanatik terhadap hal-hal yang 

masih baru, masyarakat juga terkadang memiliki daya tarik yang 

lemah dalam menerima hal-hal yang ada di luar kebiasaan, 

pengetahuan atau pengalamannya. 

Kerja sama yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

dalam memperlancar kegiatan pendidikan politiknya kepada 

masyarakat terkadang sering terhambat, misalnya saja peran 



 

 

pemerintah yang tidak sepenuhnya ikut adil dalam ambil bagian 

memperlancar dan mendukung kegiatan pendidikan politik tersebut. 

Pendidikan politik menjadi bagian penting bagi upaya Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menarik simpati masyarakat, 

khususnya kader partai dan simpatisan. Tanggungjawab dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia Indonesia bukan hanya menjadi bagian dari tugas 

pemerintah saja, namun juga bagi partai hal ini merupakan 

kewajibannya.  

Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya melek politik. Oleh 

karenanya dibutuhkan kerjasama dari semua komponen bangsa untuk 

saling bahu membahu memberikan pengetahuan politik kepada 

masyarakat yang baik, terarah dan berkualitas. Masyarakat menjadi 

bagian penting yang tak terpisahkan dari unsur keberlangsungan 

kehidupan partai. Maka perhatian yang besar harus diberikan kepada 

masyarakat. Karena jika tidak, maka akan sulit bagi partai untuk 

memperoleh dukungan maupun output kader atau simpatisan yang 

loyal dan handal. Momen-momen pemberian pendidikan politik 

kepada masyarakat tentu harus mempertimbangkan aspek kesesuaian, 

kebutuhan dan kondisi riil di lapangan, sehingga capaian yang dapat 

diperoleh dan follow up nya mampu memberikan keuntungan dan 

manfaat kedua belah pihak. 



 

 

Partai sebagai bagaian dari komponen bangsa yang 

bertanggungjawab dalam menjaga keutuhan sumber daya Indonesia, 

harus mampu menggali tiap-tiap potensi yang ada dalam masyarakat. 

Hal ini diperlukan agar ketika masyarakat bergabung dengan partai, 

mereka benar-benar paham dan mengerti untuk apa mereka terlibat. 

Pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia seutuhnya menjadi 

perhatian utama bagi partai, semakin banyak kader dan simpatisan 

yang bergabung bersama dalam perjuangan politik partai dengan 

kualitas yang baik, maka partai tersebut akan besar dengan sendirinya. 

Karena alam tetap akan memilih bagi siapa saja mereka-mereka yang 

paling tepat untuk menjadi pemimpin. 

b. Program Kegiatan yang dilakukan oleh DPD PKS 

Pogram kegiatan dalam pelaksanaan pendidikan politik adalah 

cara-cara penyampaian atau penyusunan isi politik yang disesuaikan 

dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas dan biaya yang 

dipilih untuk mencapai tujuan oposisis. Pada  hakikatnya suatu 

program kerja dalam partai politik adalah keseluruhan keputusan 

kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan diambil guna 

mencapai tujuan politik masa depan. Strategi utama dan pertama yang 

harus dilakukan ialah memantapkan kelembagaan atau membesarkan 

kelembagaan. 

Dalam dunia politik, lembaga itu berupa partai politik. Publik 

sangat menghargai lembaga yang dapat memenuhi kepentingan dan 



 

 

kebutuhannya. Justru itu persepsi publik terhadap program kegiatan  

dan lembaga, sangat ditentukan oleh kegunaan lembaga itu bagi 

masyarakat. Makin tinggi kegunaan itu bagi publik, maka lembaga 

tersebut akan semakin diperlukan oleh publik atau masyarakat.  

Berdasarkan observasi, Pengurus Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi bahwa terdapat 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh partai politik yang sudah 

menampakkan orientasi politik seperti cara-cara baru yang digunakan 

dalam melakukan sosialisasi politik dan rekruitmen politik termasuk 

dalam proses kampanye (dapat dilihat pada lampiran 6 hal      ).  

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi yakin, terjadi pematangan dari kondisi transisi 

menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, ditandai dengan terbuka 

lebarnya ruang ekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib 

sosial yang mapan. Stabilitas politik hadir akibat kedewasaan elit 

politik dalam kontribusi bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan 

rakyat serta tingkat pendidikan politik generasi muda terus meningkat. 

Berdasarkan Observasi tanggal 27 Maret  2009 diketahui dalam 

melakukan dan memberikan pendidikan politik memiliki beragam 

teknik, sistem, cara, program kegiatan maupun media 

penyampaiannya. hasil utama yang diharapkan tentunya diperolehnya 

keuntungan bagi keberlangsungan kehidupan Partai (dapat dilihat pada 

lampiran 8     ). 



 

 

Program kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam 

melaksanakan pendidikan politik adalah dengan melakukan 

pendekatan seperti kader dan simpatisan Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi , mempersiapkan 

kader partai dalam berbagai bidang dan melaksanakan koordinasi 

kader partai anggota dengan membentuk dan menetapkan produk-

produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga 

struktural di bawahnya. 

Kepada masyarakat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga 

senantiasa melakukan upaya pengabdiannya. Sebagai langkah 

nyatanya, mereka berupaya keras dalam membantu masyarakat guna 

memahami dan mengerti tentang hakikat partai, politik, kejujuran 

maupun keyakinan. Maka yang dilakukan oleh Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) dalam pendidikan politik adalah melakukan 

pendekatan personal maupun pendekatan komunal. Pendekatan 

personal yang dilakukan oleh setiap kader dari tingkatan paling rendah 

sampai tingkatan tinggi baik kader mula, muda, madya, dewasa 

maupun tingkatan kader ahli serta simpatisan. Disesuaikan dengan 

keahlianya masing-masing, hal ini dilakukan untuk membangun 

kesadaran politik, dan partisipasi politikmasyarakat luas.  

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan fatimah pada saat Dewan 

Pengurus Daera Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 



 

 

memberikan nuansa khusus kepada kader-kadernya tentang 

memahami akan pentingnya keikutsertaan dalam berpolitik dan 

menyadari sebagai manusia bertanggungjawab akan partisipasi dalam 

pemerintah (terdapat pada lampiran 9 hal     ). 

Berdasarkan wawancara pada pengurus Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam 

melakukan proses pendidikan politiknya, membuat pengaturan bagi 

tingkatan-tingakatan peserta pendidikan tersebut. Artinya bagi peserta 

pendidikan politik yang baru bergabung atau baru ikut dalam kancah 

pendidikan politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, 

tentunya akan berbeda dalam berbagai hal dengan proses pendidikan 

politik yang diperuntukkan bagi kader inti maupun pengurus Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) (terdapat pada lampiran 8 hal     ). 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rutin dalam memantau laju 

perkembangan dan kemajuan partai, upaya ini dilakukan dengan 

beragam cara, langkah utama yang dilakukan yaitu dengan tetap 

mengkontrol sistem publikasi partai kepada masyarakat umum, 

sehingga  masyarakat tetap mengenal dan mudah mengingat partai ini 

dengan segala aktifitas dan perjalanan kehidupan partainya. Baik 

pamflet atau spanduk merupakan bagian dari upaya Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) untuk menghidupkan dan menjalankan 

tanggungjawabnya terhadap eksistensi partai tersebut. Karena tanpa 

cara publikasi ini, maka kemungkinan bagi Partai Keadilan Sejahtera 



 

 

(PKS) untuk tetap dapat hidup di tengah-tengah masyarakat hanya 

dapat terjadi pada moment Pemilu. Jika ini yang terjadi maka akan 

menjadi sebuah kemunduran bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

 Tingkat antusias peserta dalam mengikuti kegiatan pendidikan 

politik yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). sangat 

besar, hal ini menandakan bahwa keberadaan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS). sebagai partai yang berbasis ideologi agamis ini 

mampu mengambil perhatian dan daya tarik bagi masyarakat. 

Dalam memberikan pendidikan politik, Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) mendasarkan muatan meterinya kepada visi dan misi 

partai tersebut, sehingga di samping menjadikan kegiatan pendidikan  

politik tersebut sebagai tanggungjawab dan wujud kepedulian partai 

terhadap perkembangan kualitas sumber daya manusia khususnya 

generasi muda, juga merupakan sarana bagi Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) untuk mencari nutrisi dalam menghidupi partainya, tentunya 

dengan tujuan jangka panjang didapatnya kader-kader partai yang 

handal. Proses ini berlangsung, bagi yang menolak ikut satu dua kali, 

tapi yang menerima dilakukan pendidikan politik terus-menerus 

berkelanjutan, pelaksanaan pendidikan politik rutin dilakukan melalui 

cara-cara yang digunakan oleh partai politik, khususnya Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) biasa menggunakan sistem dialogis yang 

digelar dalam berbagai bentik seperti: sosialisasi, dialog, visitas, 

spanduk, pamplet, diskusi, seminar, media massa, kontrak politik 



 

 

langsung dan pengajian. Meskipun cara-cara lama juga masih 

digunakan diantaranya haqalah, daurah, bedah buku, Taklim Rutin 

Partai (TRP) dan Training Orintasi Partai (TOP).  

Muatan materi yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  

dalam melakukan pendidikan politik tentunya tidak terlepas dari nilai-

nilai agama sebagai komponen utama bagi perjuangan partai tersebut. 

Sedangkan muatan materi-materi lain pada umumnya bersifat 

pengkaderan yang tentunya mengharapkan keuntungan praktis bagi 

partai. 

Baik jadwal kegiatan, waktu maupun lamanya durasi 

ditentukan menurut kondisi yang tepat, terjadwal dan rutin, namun 

tetap pula tidak menutup diri dari penyesuaian terhadap kondisi yang 

mendukung di dalamnya. Sehingga jangan sampai kegiatan yang 

diadakan oleh partai malah mengalami kegagalan karena tidak 

bertemunya kesesuaian antara pelaksanaan dengan kondisi pesertanya. 

 

3. Faktor yang mendukung dan menghambat DPD PKS Kabupaten 

Bekasi dalam melaksanakan pendidikan politik 

Untuk mengetahui faktor yang mendukung dalam pelaksanaan 

pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, sesuai pengakuan 

dari pimpinan dan pengurus bahwa  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

didukung dan dibawa oleh   masyarakat terpelajar, akademisi sehingga 



 

 

gerakan perkembangan dalam pengorganisasian sangat cepat, antusias 

masyarakat semakin besar dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten 

Bekasi, kerja keras para kader dan simpatisan yang terus-menerus 

tanpa mengenal lelah memberikan kontribusi terbaik untuk generasi 

muda atau masyarakat Bekasi agar tampil sebagai manusia-manusia 

yang amanah, baik kepada tuhannya maupun masyarakat dan 

lingkungannya. 

Berdasarkan wawancara dengan para pengurus Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada bulan April 2009, bahwa faktor-

faktor yang menghambat antara lain :  Berasal dari eksternal partai 

masih rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan-

pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik maupun 

pemerintah, masih adanya sikap pragmatis dan paternalistik dari 

masyarakat yang pasif pada setiap pertemuan-pertemuan yang 

diadakan olen Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) karena masyarakat sangat sulit untuk diberikan panduan akan 

pentingnya berpolitik demi kemajuan kinerja pemerintah, sikap 

masyarakat yang masih fanatik dengan partai yang berdiri pada masa 

orde baru, masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa ikut 

berpartisipasi dalam politik hanya akan menjadi penyakit yang tiada 

obatnya, rendahnya pendidikan masyarakat sehingga tidak dapat diajak 



 

 

kerjasama dalam hal mengatasi perubahan pembangunan politik, 

masyarakat masih sangat sulit untuk dapat menerima kegiatan da’wah 

karena rendahnya pendidikan politik yang mereka miliki, karena 

keterbatasan dana dan kurangnya waktu untuk melakukan sosialisasi 

tentang pentingnya berpolitik. Sedangkan dari internal Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara lain, yaitu 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didukung dan dibawa oleh kalangan 

masyarakat terpelajar, akademisi sehingga gerakan perkembangan 

dalam pengorganisasian sangat cepat, masih kurangnya sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas, jarak antara tempat tinggal kader 

dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Dewan 

Pengurus Daerah, waktu yang sangat sulit untuk diadakannya kegiatan 

pendidikan politik karena kesibukan masing-masing, peran pemerintah 

yang tidak sepenuhnya ikut adil dalam pendidikan politik generasi 

muda Kabupaten Bekasi (dapat dilihat pada lampiran 8 hal     ). 

B. Pembahasan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi 

sebagai berikut :  

1. Program Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi dalam pendidikan polittik 

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa partai-partai 

politik khususnya di negara-negara berkembang memainkan peran 

penting dalam menciptakan dan mengubah kultur politik. Berdirinya  



 

 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah mendeklarasikan dirinya 

sebagai partai kader juga memproklamasikan sebagai partai da’wah. 

Namun apa yang dimaksud dengan partai kader dalam manifesto atau 

buku lainnya yang dikeluarkan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) tidak ada penjelasan rinci secara lebih lanjut. 

 Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Arifin 

(2006:53) dalam pencitraan politik bahwa Berdirinya partai-partai 

dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang 

sesungguhnya dan pendidikan politik merupakan kegiatan sukarela 

yang bertujun memberikan pengaruh agar memilih strategi umum, atau 

memilih pemimpin-pemimpin politik tingkat maupun nasional. 

Dalam observasi yang dilakukan peneliti jelas Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) bukan murni partai kader, tetapi kombinasi antara 

partai kader dan partai massa, karena ada ciri yang diberikan bagi 

partai kader tidak sesuai dengan kondisi Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS). Pertama, salah satu ciri partai kader merupakan orang-orang 

terkemuka yang disegani secara politik para aktifis didalamnya adalah 

mereka yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam 

konteks Partai Keadilan Sejahtera (PKS) para aktifisnya tidak banyak 

yang mempunyai pengaruh dimasyarakat kecuali untuk kelompok 

kecilnya, bahkan sebagian tidak dikenal oleh kalangan gerakan Islam 

lainnya. Kedua, ciri partai massa yaitu berupa dukungan keuangan 

bagi partai diperoleh dari massa anggotanya, bukan dari kalangan elit. 



 

 

Partai massa mengambil alih peran pendanaan oleh kaum kapitalis 

kedalam kegiatan pemilihan sehingga tercipta pola pendanaan dan 

keuangan partai yang demokratis (terdapat pada lampiran 6 hal     )  

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru yang terjadi sebaliknya 

meskipun anggota yang membayar, yang biasanya digerakan oleh DPP 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam musyawarah nasional dengan 

gerakan lima ribu rupiah (GALIBU). Dalam konteks Indonesia yang 

dilanda krisis ekonomi, gerakan galibu merupakan indikasi militansi 

kader partai terhadap partainya, tak hanya itu keuangan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) memang didanai oleh sumbangan rutin 

anggotanya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan kombinasi 

antara partai kader dan partai massa. Hal ini sesuai pernyataan Anis 

Matta, Sekretaris jendral Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahwa 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan gabungan antara apa yang 

disebut Nukhawiyah jamahiriyah, jadi gerakan elit dan massa. Pijakan 

yang melandasi Nukhawiyah jamahiriyah adalah proses  kebangkitan 

umat Islam kembali memerlukan kualifikasi kepemimpinan kolektif 

dalam umat ini. Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

memegang prinsip pemimpin akan bagus kalau dia didukung oleh 

basis massa yang kuat. Jika hubungan antara elit dengan massa 

pendukungnya mempunyai hubungan yang kuat. Sehingga tidak 

mudah nanti kohesi elit dan massa ini diputus oleh sebuah konspirasi 



 

 

politik. Karena pada suatu ketika dalam proses penyelenggaraan 

negara bisa menghadapi tantangan dalam berbagai bentuk. 

Syarbaini (2002:68) mengatakan bahwa Pola kepemimpinan 

menuntut korformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang 

pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam pembangunan 

disegala bidang. Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan 

yang kuat dari rakyat biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama 

politik, yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang 

cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya 

tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan 

yang dominan dalam masyarakat tradisonal di negara yang baru 

berkembang. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai yang 

mengusung Islam sebagai asasnya dan dalam kebijakan dasarnya dibidang 

politik Partai Keadilan sejahtera (PKS) memperjuangkan konsepsi-

konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan, berusaha 

melakukan penyadaran umum pentingnya sistem politik Islam sebagai 

solusi terhadap persoalan bangsa dan negara, berusaha mengokohkan 

kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara partai dan masyarakat, 

membangun budaya politik yang mengokohkan Islam sebagai sumber nilai 

budaya dalam kehidupan politik, dilihat secara substansi Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) bisa dikatakan merupakan politik aliran karena 

mengusung Islam sebagai asas partai namum dalam kontek partisipasi 



 

 

politik dan komunikasi ke masyarakat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

lebih mengedepankan orientasi politik kebangsaan, dimana Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) lebih mudah berkoalisi dengan partai nasional 

(non Islam) ketimbang partai Islam lainnya. Pandangan yang berlawanan 

datang dari mereka yang menerima kebangkitan kembali politik aliran, 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru mengusung isue-isue yang dihadapi 

rakyat. Fenomena politik aliran termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

merupakan realitas politik di Indonesia karena, pertama, partai politik 

merupakan wadah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan keyakinan 

yang dianut oleh suatu komunitas. Maka adalah hal yang wajar jika suatu 

partai politik dibuat berdasarkan pada nilai dan keyakinan yang dianut 

oleh komunitas tersebut. Kedua, adanya perbedaab merupakan prasyarat 

demokrasi termasuk adanya perubahan ideologi. Ketiga, anggapan bahwa 

politik aliran akan membahayakan kesatuan, persatua dan kehidupan 

berbangsa dan bernegara tidak lebih merupakan stigma orde baru untuk 

merubah ideologi diluar ideologi negara. Keempat, kehidupan demokrasi 

pada masa demokrasi parlementer relatif lebih baik daripada masa orde 

baru. Kelima, bagi umat Islam terdapat doktrin yang menyebut Islam 

merupakan sistem kehidupan yang mengatur prinsip maupun teknis 

seluruh aspek kehidupan. Hal ini melatarbelakangi umat Islam untuk 

menjadikan Islam sebagai ideologi dalam berpolitik. (Kamarudin, 2003: 

52) 



 

 

Menurut Sumarno dalam bukunya pendapat umum dalam sistem 

politik (1990:155) menegaskan bahwa pengembangan memutuskan dan 

memilih pada diri warga negara akan terjadi melalui koordinasi kelompok-

kelompok politik maupun nonpolitik, seperti berbagai asosiasi misalnya, 

dan dengan bergabungnya individu ke dalamnya. Dalam kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, individu akan berlatih 

untuk beraktivitas politik, menguatkan pengaruhnya, meminimalisir 

dominasi atasnya, dan secara efektif akan membentuk tokoh-tokoh politik. 

Pada era reformasi sekarang dimana nilai-nilai demokrasi 

dijunjung tinggi, berbagai implikasi itu bermuara pada suatu hal bahwa 

publik memperoleh ruang bebas dalam mengekpresikan aspirasi dan 

kepentinganya. Sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yang sudah 

diamandemen, pada pasal 28E ayat 2 dan 3 mengatakan, setiap orang 

berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

sikap sesuai hati nuraninya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapatmya. Salah satu bentuk kongkrit 

dari ekspresi kebebasan dalam politik itu adalah lahirnya partai-partai 

politik baru serta muncul kembali sejumlah partai politk lama, termasuk 

politik Islam maupun partai politik yang berbasiskan suku, agama dan ras. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai Islam yang lahir 

dimasa reformasi yang menggunakan asas Islam dan mempunyai tujuan 

yang termasuk dalam anggaran dasar (AD), pada pasal 5 tentang tujuan 

dan usaha, mengatakan bahwa tujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 



 

 

adalah partai da’wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil 

sejahtera yang diridhoi Allah subhanahu wa ta’ala dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) tidak pernah menyebutkan akan mendirikan negara Islam, demikian 

juga dengan penerapan syariat Islam bukan menjadi sesuatu yang harus 

menjadi ”dagangan politik”, sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pertama, Hidayat Nur Wahid, 

”bahwa kata-kata negara Islam bukan sesuatu yang diutamakan, tapi yang 

terpenting adalah bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu hadir dalam 

kaidah kehidupan dan kemudian publik mengarahkan potensinya untuk 

tidak melakukan kedzaliman pada apapun dan siapapun, didirikan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) bertujuan jelas dalam rangka mewujudkan 

bangsa dan negara yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT, 

dengan kata lain Partai Keadilan Sejahteran (PKS) ingin menciptakan 

negara berkeadilan dan berkesenjangan” (Furqon, 2003: 234). 

Hal ini tentunya sesuai dengan Pancasila, sebagaimana dalam 

pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat yang berbunyi, kemudian dari 

pada  itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat 



 

 

dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang 

adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menyimpan kelemahan, 

partai politik yang mengusung ideologi agama (Islam) bisa memunculakn 

friksi antara pendukung ideologi atau aliran yang berbeda, akan terjadi 

pengkotakan masyarakat berdasarkan ideologi yang dianut sehingga 

mangakibatkan disintegrasi bangsa. 

Masyarakat saat ini sudah lelah dengan debat, publik butuh bukti 

konkrit kerja para politisi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

dihadapi bangsa, rakyat tidak bisa lagi hanya diiming-imingi dengan janji-

janji palsu, tetapi butuh penampilan politik yang mencerminkan 

kesungguhan, kesejahteraan dan komitmen yang bisa dipercaya. Bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang heterogen, sehingga artikulasi politik Islam 

termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus menyadari bahwa 

kenyataan sosiologis bangsa  yang serba pluralitas adalah kondisi riil 

bangsa Indonesia, oleh karena itu artikulasi kepentingan politik Islam 

harus memperhatikan kenyataan sosiologis ini, memandang remeh kondisi 

ini berarti artikulasi tersebut terancam gagal. Maka apapun bentuk 

artikulasi kepentingan Islam di Indonesia harus memperhatikan dan 

mengkomodasikan kepentingan publik seluas dan sebanyak mungkin, 

bukan kepentingan golongan maupun kelompok kecil. Jika melihat 



 

 

penampilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana kader-kadernya yang 

ada diparlemen memegang teguh untuk tidak melakukan korupsi, 

konsisten dalam mengusung isue-isue, seperti konsisten dalam menolak 

kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan 

rakyat dan merugikan rakyat, seperti dalam hal menolak kebijakan 

pemerintah dalam kemiskinan, pengangguran dan pendidikan, kebijakan 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terjun langsung membantu 

masyarakat yang terkena bencana alam. Hal ini menjadi kelebihan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mampu 

mengangkat isu-isu dan konsisten dalam memperjuangkan serta 

menampilkan perilaku politik yang bersih. 

Dalam pendidikan politik, partai politik sampai batas tertentu 

memainka perannya melalui: Pertama, pengajaran politik yang benar. Hal 

ini dilakukan dengan mengadakan berbagai pertemuan, muktamar, resepsi, 

program pelatihan politik, pengajaran sejarah nasional, serta publikasi 

program dan pandangan politik di berbagai jurnal dan buletinnya. Partai 

termasuk lembaga pendidikan yang memberikan berbagai informasi 

politik, ekonomi dan sosial kepada rakyat dengan cara sederhana, namun 

membangkitkan kesadaran politik mereka. Di samping itu, partai bekerja 

untuk memobilisasi rakyat di belakang berbagai pandangan politik. Partai 

merupakan alat untuk menciptakan perubahan orientasi dan perilaku 

masyarakat.  



 

 

Kedua, pemberian kesempatan untuk partisipasi politik secara 

teratur dan dalam bentuk yang lebih kontinu. Hungtinton menegaskan 

bahwa sarana institusional yang utama untuk mengatur keluasan 

partisipasi politik adalah partai politik. Ia dapat memberi bingkai yang 

lebih penting dan serasi untuk mewujudkan partisipasi politik. Partisipasi 

ini akan menyebabkan semakin kokohnya nilai-nilai yang sudah ada, atau 

bisa juga menyebabkan tertanamnya nilai-nilai baru. Munculnya partai-

partai juga menumbuhkan keinginan anggota masyarakat untuk melakukan 

praktek politik dan berpartisipasi didalamnya. Jika mereka memiliki 

harapan atau optimisme bahwa partisipasi tersebut tergantung kepada 

kemampuan dan kecakapan mereka. 

Menurut Mukthie Fadjar pendidikan politik yang dilakukan oleh 

partai politik bertujuan membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik 

dan kesadran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk 

kemampuan dalam berpartisipasi pada individu agar individu menjadi 

kader partisipan politik yang positif (Mukthie Fadjar, 2008: 21). 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua 

umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, bahwa program 

kerja yang digunakan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) seperti sosialisasi, dialog, visitasi (kunjungan), spanduk, 

pamplet, diskusi, seminar, media massa, kontak politik langsung dan 

pengajian merupakan cara yang mudah untuk menarik simpati masyarakat 

Kabupaten Bekasi dan berperan penting dalam pendidikan politik terutama 



 

 

untuk membentuk kepribadian, kesadaran kader, karena partai politik 

merupakan tempat awal penggodokan kader, tempat berpraktik menjadi 

pemimpin, tempat menguji diri untuk memahami aspirasi masyarakat 

(dapat dilihat pada lampiran 8 hal      ). 

Pertama, ditinjau dari konstribusinya dalam kesadaran politik. 

Dalam Sosialisasi, dialog, visitas,spanduk, pamplet, diskusi, seminar, 

media massa, kontak politik langsung dan pengajian para anggotanya 

mengkaji persoalan-paesoalan sesuai dengan kondisi saat ini dan atas 

dasar itu pendidikan politik mengedepankan kondisi masyarakatnya, 

disamping itu juga mereka mengikuti perkembangan  berbagai peristiwa 

politik, dalam hal ini aspek kognitif tentu membangun pengetahuan politik 

anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai warga negara, dan bukan 

hanya untuk diketahui tetapi juga untuk menilai dan menentukan sikap 

terhadapnya hal ini membangun aspek afektif, cara bersama dan dialogis 

ini merupakan cara langsung menumbuhkan proses kesadaran politik dan 

sikap-sikap politik. Disisi lain cara-cara lama yang digunakan oleh Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) masih digunakan dalam setiap pertemuan antara 

kader dengan pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) merupakan sistem yang membangun kesadaran ideologis partai, 

sehingga visi,misi maupun kebijakan dasar Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) dibidang politik diwujudkan melalui elemen penting bagi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menanamkan ideologi bagi para anggota. 

Dalam hal ini program kerja partai memberi kontribusi dalam 



 

 

pengembangan kesadaran politik dikalangan anggota Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) dalam dua aspek, yaitu aspek kesadaran akan 

problematika dan sikap-sikap politik serta aspek kesadaran ideologis. 

Kedua, ditinjau dari kontribusinya dalam pembentukan kepribadian 

politik, tingkat antusias peserta dalam mengikuti kegiatan pendidikan 

politik yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat besar, 

hal ini menandakan bahwa keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

sebagai partai yang berbasis ideologi agamis ini mampu mengambil 

perhatian dan daya tarik bagi masyarakat. 

Ketiga, ditinjau dari partisipasi politik, dalam memberikan 

pendidikan politik, Partai Keadialn Sejahtera (PKS) mendasarkan muatan 

meterinya kepada visi dan misi partai tersebut, sehingga di samping 

menjadikan kegiatan pendidikan  politik tersebut sebagai tanggungjawab 

dan wujud kepedulian partai terhadap perkembangan kualitas sumber daya 

manusia khususnya generasi muda, juga merupakan sarana bagi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mencari nutrisi dalam menghidupi 

partainya, tentunya dengan tujuan jangka panjang didapatnya kader-kader 

partai yang handal. Kegiatan yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) pada prinsipnya merupakan kegiatan tangan 

panjang dari DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena garis kebijakan 

dan haluan partai tentu mengikuti hirearki yang lebih tinggi. Artinya dalam 

mengadakan dan melaksanakan kegiatannya, koordinasi dan 

pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah tetap harus terjaga dengan 



 

 

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sehingga pesan pendidikan politik 

yang disampaikan lebih sebagai pendidikan politik kepada kader atau 

simpatisan yang merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Bekasi dan 

Dewan Pengurus Daerah Partai keadilan Sejahtera (PKS) secara ketat 

melakukan kompetisi untuk mendapatkan kader dan simpatisan yang 

mampu memberikan kinerja kerjanya terhadap partai. Kompetisi dibentuk 

melalui proses pembentukan sikap politik dengan cara: 

a. Pendidikan politik melalui lembaga-lembaga pendidikan.  

b. Pendidikan politik melalui organisasi kepemudaan. 

c. Melalui bahan bacaan. 

d. Media massa yang sudah ditentukan oleh partai. 

2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pendidikan politik generasi muda, yang perlu 

dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah : 

1.  Peningkatan kemampuan diri dari para penyaji melalui pendidikan 

baik formal maupun non formal. Karena kekuatan partai kader 

terletak pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. 

Ukuran kualitas sumber daya manusia terletak pada kapasitas, 

kapabilitas dan kredibilitasnya. 

2. Menghilangkan sikap budaya primordialisme yang membelenggu 

rasionalitas dan keterbukaan. 

3.  Koordinasi perjenjangan kader untuk menyelesaikan suatu masalah 

baik sifatnya rutin, maupun yang sifatnya insidental. 



 

 

4.  Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan audensi 

dengan Bupati, anggota dewan dan kepala dinas-dinas yang terkait 

untuk diadakan kerja sama dalam pendidikan politik. 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang berjudul 

“Peran Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”,  dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai beriku.: 

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai politik yang 

berada di Kabupaten Bekasi telah menjalankan salah satu fungsi partai 

politik yaitu melaksanakan pendidikan politik kepada kader, simpatisan, 

maupun masyarakat secara umum. Penjabaran pendidikan politik yang 

dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Sosialisasi, dialog, 

visitasi (kunjungan), spanduk, pamplet, diskusi, seminar, media massa, 

kontak politik langsung dan pengajian.  

2. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) berciri dan bersifat keagamaan, namun pendekatan yang 

lebil ditekankan adalah pendekatan personal, hal ini untuk menguatkan 

konsolidasi kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keadaan seperti 

ini membuat kesan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai 

tertutup dan ekslusif. 



 

 

3. Hambatan yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam 

melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Bekasi masih rendannya 

tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang 

diselenggarakan oleh partai politik maupun pemerintah. Masih adanya 

sikap pragmatis dan paternalistik dari masyarakat yang pasif pada setiap 

pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS), masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas, jarak antara tempat tinggal kader dan simpatisan dengan 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjauhan, 

waktu untuk kegiatan yang sangat sulit dikarenakan kesibukan masing-

masing. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat 

disampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai politik lain, untuk 

senantiasa meningkatkan perannya  dalam pendidikan politik kader dan 

simpatisan , dan tidak hanya mengarah pada pemenangan partainya saja 

dalam pemilu tetapi lebih diutamakan terciptanya pemahaman kepada 

masyarakat tentang pendidikan politik yang lebih luas dan mendalam. 

2. Bagi pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih banyak memberikan 

kesempatan kepada partai politik untuk melakukan pendidikan politik, 



 

 

masyarakat tidak ragu-ragu untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan-

gagasan, maupun kritik untuk kemajuan pembangunan masyarakat. 
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Instrumen Penelitian 
  

 Instrumen Partai Politik dan Generasi Muda: Peran Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan 

pendidikan politik, di lakukan dengan teknik wawancara: 

1. Identitas Informan 

2. Untuk Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi 

3. Untuk Kader  dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
  

(Untuk Pimpinan dan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi) 

 

IDENTITAS RESPONDEN   

Nama  : 

Usia  : 

Alamat  : 

Hari / Tanggal : 

Keterangan : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap politik ?  

Jawab :…………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

2. Apa alasan yang melatarbelakangi Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi mengadakan pendidikan politik ? 

Jawab 

:…………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

3.  Bagaimana sistem pendidikan politik yang dilakukan Dewan Pengurus Daerah  

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi ?  

Jawab 

:…………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

4. Adakah level atau tingkatan dalam pelaksanaan pendidikan politik yang 

dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi ? 



 

 

Jawab 

:…………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

5. Sejauhmana efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi untuk 

Kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi ? 

Jawab 

:…………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

6. Sasaran apa yang hendak dicapai Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pendidikan politik? 

Jawab 

:……………………………………………………………………...…………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

7. Apakah Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten 

Bekasi melaksanakan strategi di bawah inin dalam melaksanakan pendidikan 

politik? 

 a). Sosialisasi : 

 (  ) Ya 

 ( ) Tidak 

 − Berapa kali diadakan sosialisasi selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

 − Berapa yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

 b). Dialog : 

 (  ) Ya 

 (  ) Tidak 

 



 

 

 − Berapa kali diadakan dialog selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

− Berapa yang hadir dalam kegiatan dialog tersebut ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

c). Visitasi (Kunjungan) : 

 (  ) Ya 

 (  ) Tidak 

 − Berapa kali diadakan visitasi selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

− Berapa yang hadir dalam kegiatan visitasi  tersebut ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

d). Spanduk : 

 (  ) Ya 

 (  ) Tidak 

 − Berapa kali diadakan pemasangan spanduk selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

 e). Pamplet : 

 (  ) Ya 

 (  ) Tidak 

 − Berapa kali diadakan pemasangan pamlet selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

 f). Diskusi : 

 (  ) Ya 

 (  ) Tidak 

 − Berapa kali diadakan diskusi selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

− Berapa yang hadir dalam kegiatan diskusi tersebut ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

 g). Seminar : 

 (  ) Ya 



 

 

 (  ) Tidak 

 − Berapa kali diadakan seminar selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

− Berapa yang hadir dalam kegiatan seminar tersebut ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

 h). Media massa : 

 (  ) Ya 

 (  ) Tidak 

 − Berapa kali diadakan penggunaan media massa selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

 i). ). Kontak politik langsung : 

 (  ) Ya 

 (  ) Tidak 

 − Berapa kali diadakan kontak politik langsung selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

− Berapa yang hadir dalam kegiatan kontak politik langsung tersebut ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

 j). Pengajian  

 (  ) Ya 

 (  ) Tidak 

 − Berapa kali diadakan pengajiani selama 4 Tahun ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

− Berapa yang hadir dalam kegiatan pengajian tersebut ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

8. Pertimbangan apa saja yang menjadi dasar dipergunakannya strategi tersebut? 

Jawab 

:……………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

 



 

 

9. Materi pendidikan politik 

1) Apakah materi pendidikan politik yang diberikan oleh Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi sudah sesuai 

dengan kehendak Kader dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

2) Apakah materi pendidikan politik disusun hanya oleh Pengurus Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Dewan Pengurus Daerah Kabupaten 

Bekasi ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

3) Apakah materi pendidikan politik disusun dengan melibatkan Kader dan 

Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai objek sasarannya ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

4) Apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan kebebasan kepada 

Kader dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam 

penyusunannya ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

5) Seperti apa kebebasan yang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berikan ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

6) Apakah materi pendidikan politik yang dibahas  inheren dengan kondisi 

politik saat ini ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 



 

 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

7) Sejauh mana pentingnya materi pendidikan politik yang dilberikan Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bagi Kader dan 

Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

10. Waktu pelaksanaan pendidikan politik 

1) Kapan pelaksanaan pendidikan politik dilakukan oleh Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi ?  

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

2) Apakah dalam menentukan waktu pelaksanaan pendidikan politik 

ditentukan oleh partai sepenuhnya ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

3) Apakah waktu pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan 

kebutuhan para Kader dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

saja ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

4) Apakah waktu pelaksanaan pendidikan politik sudah sesuai dengan 

kehendak Kader dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

11. Tempat Pelaksanaan pendidikan politik 



 

 

1) Dimanakah tempat  yang sering digunakan dalam pelaksanaan pendidikan 

politik ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

2) Dalam menentukan tempat apakah pengurus partai pada tingkat Dewan 

Pengurus Daerah yang menentukan sepenuhnya ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

3) Apakah tempat yang selama ini digunakan oleh Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi sudah cukup 

memadai? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

4)  Apakah tempat yang digunakan sudah sesuai dengan kehendak Kader dan 

Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

12. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pendidikan politik 

1)  Metode apakah yang digunakan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan 

pendidikan politik terhadap Kader dan Simpatisan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS)? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

 

 



 

 

2) Sejauh mana efektivitas metode yang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

lakukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

3) Apakah metode yang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lakukan selama ini 

mendapatkan tanggapan positif dari Kader dan Simpatisan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

4) Apakah metode yang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lakukan berlaku 

untuk semua Kader dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau 

berbeda ditiap level atau tingkatannya ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

13. Apa yang selama ini diterapkan oleh Partai keadilan Sejahtera (PKS) kepada 

Kader dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar mereka bisa 

bertanggung jawab kepada partai ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

14. Bagaiman interaksi antara pengurus partai dengan Kader dan Simpatisan 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

15. Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 



 

 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

16. Di lingkungan intern pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi sendiri, apakah ada faktor yang 

menghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

17. Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Dewan Pengurus Daerah bila ada faktor 

penghambat dalam melaksanakan pendidikan politik yang tidak menemukan 

jalan keluarnya? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

18. Adakah hambatan-hambatan yang terkait dengan strategi yang dilakukan oleh 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bekasi dalam 

melaksanakan pendidikan politik? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA  
 

Untuk Kader dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

 

IDENTITAS RESPONDEN   

Nama  : 

Usia  : 

Alamat  : 

Hari / Tanggal : 

Keterangan : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana Tanggapan saudara terhadap peran Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pendidikan 

politik ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

2. Apakah materi pendidikan politik yang selama ini diberikan sudah sesuai 

dengan kebutuhan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

3. Apakah strategi dan metode pendidikan politik yang digunakan oleh Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bekasi sudah sesuai 

dengan kebutuhan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

4. Apa manfaat yang saudara dapat dari adanya pendidikan politik yang diberikan 

oleh partai politik ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 



 

 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

5. Bagaimana pandangan saudara terhadap kualitas kader dan simpatisan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) setelah mengikuti pendidikan politik ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

6. Apakah pendidikan politik merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh 

saudara sebagai kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

7. Bagaimana tanggapan saudara tentang materi yang diberikan dalam pendidikan 

politik  oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

8. Apakah pendidikan politik yang dilakukan selama ini oleh Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dapat dikatakan 

berhasil ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 

9. Dimana letak keberhasilan atau ketidakberhasilan pendidikan politik yang 

dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kabupaten Bekasi terhadap kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) ? 

Jawab :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……............. 

…………………………………………………………………….……............. 



 

 

 Lampiran 6 

 

LEMBAR OBSERVASI / PENGAMATAN TERHADAP  KADER DAN 

SIMPATISAN 

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KABUPATEN BEKASI 

 

 

No Uraian observasi 
Ya 
( v ) 

Tidak 
( v ) 

Tidak pernah
( v ) 

1. Pelaksanaan pendidikan 
politik dilaksanakan di 
DPD PKS Kabupaten 
Bekasi 

v   

2. Setiap kader dan 
simpatisan harus 
melakukan pendekatan 
dengan pengurus DPD 
PKS Kabupaten Bekasi 

v   

3. Apakah materi 
pendidikan politik 
disusun hanya oleh 
pengurus PKS tingkat 
DPD Kabupaten Bekasi 

v 

 

  

4. Apakah materi 
pendidikan politik 
disusun dengan 
melibatkan kader dan 
generasi muda sebagai 
objeknya 

v   

5.  Pelaksanaan pendidikan 
politik di tingkat cabang 
menyesuikan dengan 
jadwal di DPD atau 
punya jadwal sendiri 

v   

6.  Apakah dalam 
menentukan waktu 
pendidikan politik 

 v  



 

 

ditentukan oleh partai 
sepenuhnya 

7.  Apakah pendekatan 
kelompok lebih 
diutamakan dibandingkan 
dengan pendekatan 
individu 

 v  

8.  Apakah pendekatan yang 
partai lakukan selama ini 
mendapatkan tanggapan 
positif dari generasi muda

v   

9.  Apakah pendidikan 
politik yang partai 
lakukan mempunyai 
tujuan 

v   

10. Apakah tujuan itu 
diketahui oleh generasi 
muda atau hanya 
pengurus saja 

v   

 



 

 

Lampiran 9 

 

LEMBAR WAWANCARA KADER DAN SIMPATISAN PARTAI 

KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KABUPATEN BEKASI 

 

No. Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana 

Tanggapan saudara 
terhadap peran Dewan 
Pengurus Daerah 
Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi 
dalam melaksanakan 
pendidikan politik ? 

Menurut Yeni 
Cukup baik, yaitu dengan pendidikan 

kepada generasi muda tentang pentingnya 
politik, selain itu para kader Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) memberikan pendidikan politik 
yang memberikan nilai-nilai positif yaitu 
dengan mengkaitkan dengan agama. 
Menurut Andre  

Peran Pengurus Daerah Partai Keadilan 
Sejahtera sudah cukup baik. Tetapi masih perlu 
peningkatan, mengingat banyak warga yang 
masih minim tentang pendidikan politik. 
Menurut Anisa S. 

 Sejauh ini cukup baik, karena Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) selalu berusaha 
menjadi partai yang terbuka dan bijak terhadap  
kepentingan politiknya. 
Menurut Rizal 

Sangat positif, karena DPD Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) memberikan gambaran pada 
kita bahwa yang namanya pemuda adalah 
seorang pemimpin dan sebagai anggota generasi 
muda yang akan memipin bangsa. 

 
Menurut Umar 

 Ya, sudah baik dilaksanakan tapi 
sehendaknya jangan di sarankan untuk 
membahas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu 
sendiri karena dalam education politik itu harus 
netral. 
Menurut Abunidal Gadhapi 

 Baik, sebabnya Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) memberikan pendidikan politik yang 
sifatnya positif, sehingga masyarakat bisa tahu 
tentang pentingnya politik pada era sekarang ini.
Menurut Fatimah 

Sangat bagus, karena DPD Prtai Keadilan 
Sejahtera (PKS) memberikan nuansa khusus 



 

 

kepada kader-kadernya tentang peran mereka 
dalam politik dan tentang bagaimana mereka 
memahami arti politik. 
Menurut Bagus 

Menurut saya peran DPD Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) di Bekasi masih kurang, karena 
masih banyak warga yang belum mengerti 
tentang politik. 
Menurut Audithia 

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh 
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat 
positif, karena kegiatan tersebut dikakukan 
dengan tujuan untuk memberi bekal kepada 
kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) untuk berkancah di dunia politik. 
Menurut Hidayat 

Saya rasa peran DPD Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) sudah cukup baik dalam 
melaksanakan pendidikan poliik, hal tersebut 
dapat dilihat dari kesadaran masyarakat dalam 
proses demokrasi. 

2. Apakah materi 
pendidikan politik 
yang selama ini 
diberikan sudah sesuai 
dengan kebutuhan 
kader dan simpatisan 
Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) ? 

Menurut Yeni 
Sudah sebab masyarakat telah menengerti 

akan pentingnya politik dan masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam demokrasi. 
Menurut Andre  

Saya rasa materi pendidikan politik yang 
diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan kader 
dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 
Hal ini dibuktikan dengan kesadaran mereka 
dalam melaksanakan proses demokrasi. 
Menurut Anisa S. 

Lumayan cukup. 
Menurut Rizal 

Mendekati, karena ada materi yang sifatnya 
kontemporer dan pemahaman-pemahamannya 
masih sulit untuk dipahami kami anggota 
pemuda. 
Menurut Umar 

Belum selesai. 
Menurut Abunidal Gadhapi 

Sudah, sebab kader-kader Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) telah mengerti dan dapat 
bekerja sama dalam politik, selain itu materi 
yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
semua berisi tentang nilai-nilai politik yang 



 

 

baik.  
Menurut Fatimah 

Materi yang didapat sudah ada susunannya 
sehingga mudah untuk dipahami dan tidak ada 
yang keluar dari ajaran islam.  
Menurut Bagus 

Sudah sesuai dengan kebutuhan kader 
partai, karena materi pendidikan politiknya 
sudah mencakup partisipasi politik, komunikasi 
politik dan sosialisasi politik. 
Menurut Audithia 

Materi yang diberikan sudah sesuai, yaitu 
meliputi bagaimana cara-cara berpolitik yang 
baik dan benar agar dapat bermanfaat dan 
berguna bagi masyarakat. 
Menurut Hidayat 

Cukup sesuai dengan apa yang di butuhkan 
oleh kader dan simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). 

3. Apakah strategi dan 
metode pendidikan 
politik yang 
digunakan oleh 
Dewan Pengurus 
Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera 
(PKS) Kabupaten 
Bekasi sudah sesuai 
dengan kebutuhan 
kader dan simpatisan 
Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) ? 

Menurut Yeni 
Belum. 

Menurut Andre 
Strategi dan metode yang digunakan sudah 

cukup sesuai dengan kebutuhan kader dan 
simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 
Menurut Anisa S. 

Sejauh ini cukup sesuai dengan 
karakteristik partai beserta simpatisan partai. 
Menurut Rizal 

Mendekati, karena ada strategi yang hanya 
pengurus distruktural yang memahaminya dan 
materinya hanya bisa diterima oleh kita 
sebagian kecil. 
Menurut Umar 

Belum banyak yang sesuai. 
Menurut Abunidal Gadhapi 

Sudah. 
Menurut Fatimah 

Cukup memadai, strategi dan metodenya 
mengikuti akan kebutuhan kader dan simpatisan 
serta pemantauan evaluasi yang dilakukan tidak 
terlepas dari DPP. 
Menurut Bagus 

Sudah sesuai, karena strategi dan metode 
pendidikannya menggunakan pendekatan secara 
sistematis dan langsung tepat pada sasaran. 



 

 

Menurut Audithia 
Strategi dan metode yang di gunakan sudah 

sesuai. 
Menurut Hidayat 

Strategi dan metode pendidikan politik 
yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kader 
dan simpatisan Partai Keailan Sejahtera (PKS). 

4. Apa manfaat yang 
saudara dapat dari 
adanya pendidikan 
politik yang diberikan 
oleh partai politik ? 

Menurut Yeni 
Masyarakat dapat mengerti politik dan 

dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi. 
Menurut Andre  

Manfaat yang saya dapat dari pendidikan 
politik adalah dengan adanya pendidikan politik 
dapat membuka wawasan saya mengenai politik 
yang dahulu saya anggap politik = kotor. 
Menurut Anisa S. 

Masyarakat jadi tahu akan nilai-nilai politik 
serta memberi wawasan yang lebih kepada 
masyarakat pada umumnya. 
Menurut Rizal 

Kami mendapatkan pengayoman, 
pengarahan dan penempatan yang lebih baik 
dalam hal penanaman nilai dan pribadi yang 
menyadari akan perannya sebagai warga negara 
dan hamba Allah. 
Menurut Umar 

Kita lebih mengetahui manfaat dan fungsi 
partai politik itu sendiri. 
Menurut Abunidal Gadhapi 

Dengan adanya pendidikan politik kita 
dapat  mengetahui bahwa politik sekarang ini 
sangat penting, sebab kehidupan sekarang ini 
tidak lepas dari politik. 
Menurut Fatimah 

Lebih memahami akan pentingnya 
keikutsertaan dalam politik, menyadari peran 
sebagai manusia dan tanggungjawab akan 
pentingnya partisipasi dalam pemerintah. 
Menurut Bagus 

Mengerti bagaimana cara berpartisipasi 
politik yang baik, mengerti bagaimana cara 
berkomunikasi politik yang baik, mengerti 
tujuan berpolitik. 
Menurut Audithia 

Manfaatnya, yaitu dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan 



 

 

politik, sehingga dapat meningkatkan kualitas 
dan kompetensi dibidang politik. 
Menurut Hidayat 

Saya merasa memiliki tanggung jawab 
terhadap kepentingan bangsa yang akan datang, 
dan hal tersebut saya aplikasikan melalui proses 
pemilu. 

5. Bagaimana pandangan 
saudara terhadap 
kualitas kader dan 
simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera 
(PKS) setelah 
mengikuti pendidikan 
politik ? 

Menurut Yeni 
Para simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) dapat meningkatkan peran sertanya 
dalam dunia politik, serta tetap setia dengan 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga para 
kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat 
menjalankan peran atau tugas masing-masing 
dalam dunia politik. 
Menurut Andre  

Kualitas kader dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) setelah mengikuti 
pendidikan politik adalah lebih baik, hal ini 
dapat dilihat dari kedewasaan dalam berpolitik. 
Menurut Anisa S. 

Cukup baik. 
Menurut Rizal 

Kualitasnya semakin bagus, karena hampir 
disetiap kegiatan masyarakat baik kader maupun 
simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap 
menjadi wakil-wakil masyarakat dan dipercayai 
mendudukinya. 
Menurut Umar 

Agak bias diandalkan, tapi kurang berbicara 
ditingkat nasional. 
Menurut Abunidal Gadhapi 

Kualitas kader Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) sangatlah bagus, sebab mereka telah 
menerapkan pendidikan politik dan bisa 
melaksanakan pendidikan politik dengan baik 
dan benar. 
Menurut Fatimah 

Lebih baik, karena minimal setiap kader 
memiliki kepribadian  yang Islami. 
Menurut Bagus 

Kualitas cukup bagus, hal ini dapat dilihat 
dari keluwesan kader Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) dalam berpolitik. 
Menurut Audithia 

Tentunya setelah mengikuti pendidikan 



 

 

politik, para kader dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi lebih baik 
kualitasnya untuk berkancan didunia politik. 
Menurut Hidayat 

Saya kurang memahami kualatas dari 
kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

6. Apakah pendidikan 
politik merupakan 
suatu hal yang sangat 
dibutuhkan oleh 
saudara sebagai kader 
dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera 
(PKS) ? 

Menurut Yeni 
Iya, sebab pendidikan tujuannya adalah 

mengubah dari yang tidak tahu menjadi lebih 
tahu. Selain itu dari pendidikan politik 
memberikan bagaimana cara berpolitik yang 
baik dan benar. 
Menurut Andre  

Pasti, karena pendidian politik menjadi 
dasar seseorang yang akan terjun ke dunia 
politik agar siap dalam menghadapi kerasnya 
kehidupan politik. 
Menurut Anisa S. 

Sangat dibutuhkan, karena dengan 
pendidikan politik masyarakat mengetahui nilai-
nilai politik. 
Menurut Rizal 

Ya, kader kami masih perlu untuk 
membangun diri kami untuk menjadi kader 
yang adil, mampu bersikap serta mampu 
mengembangkan dilingkungan masyarakat. 
Menurut Umar 

Ya, sangatlah penting. 
Menurut Abunidal Gadhapi 

Ya, sebab dengan pendidikan politik kita 
bisa mengetahui bagaimana kita bisa berpolitik 
yang baik dan benar. 
Menurut Fatimah 

Ya, karena tanpa adanya pendidikan politik 
maka pengetahuan saya akan politik sebatas 
pengetahuan dasar saja. 
Menurut Bagus 

Sangat di butuhkan, karena politik 
membuka ruang bagi kita untuk terjun dalam 
dunia atau berpartisipasi dalam dunia politik. 
Menurut Audithia 

Ya, hal semacam itu sangat di butuhkan 
agar para kader dan simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) benar-benar memiliki 
kompeten dibidang politik. 
Menurut Hidayat 



 

 

Saya bukan kader maupun simpatisan. Tapi, 
pendidikan politik memang sangat dibutuhkan 
bagi siapapun sebagai modal dalam menghadapi 
masa depan.  

7. Bagaimana tanggapan 
saudara tentang materi 
yang diberikan dalam 
pendidikan politik  
oleh Dewan Pengurus 
Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera 
(PKS) Kabupaten 
Bekasi ? 

Menurut Yeni 
Sudah cukup baik, sebab materi-materi 

pendidikan politiknya sudah mengenai sasaran. 
Yaitu telah memberikan nilai-nilai positif dalam 
dunia politik, yaitu merubah masyarakat dari 
yang tidak tahu menjadi tahu akan pentingnya 
politik. 
Menurut Andre  

Materi yang diberikan cukup baik, karena 
dalam hal ini pendidikan politiknya langsung 
berhubungan dengan masyarakat yang sangat 
membutuhkan pendidikan politik sebagai dasar 
dalam menganalisis kinerja pemerintah. 
Menurut Anisa S. 

Cukup dapat diterima oleh masrakat, karena 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) muncul sebagai 
partai yang memiliki karakter yang kuat. 
Menurut Rizal 

Cukup memadai, karena dalam proses 
pendidikan politik DPD hanya mengikuti 
platform dari DPP. 
Menurut Umar 

Tidak banyak tahu, mungkin sedang-sedang 
saja materinya, karena lebih banyak dibuat 
kampanye. 
Menurut Abunidal Gadhapi 

Materi yang diberikan sudah sangat bagus, 
sebab materi yang diberikan menjunjung nilai-
nilai kebaikan terutama dalam dunia politik. 
Menurut Fatimah 

Cukup memadai, karena sebenarnya dalam 
proses pendidikan politik sudah diatur oleh 
pusat dan DPD hanya mengembangkannya saja. 
Menurut Bagus 

Materinya sudah bagus, karena pendidikan 
politiknya langsung berhubungan dengan 
realisasi yang ada dalam kenyataan, yang 
semestinya dilakukan oleh para kader. 

 
Menurut Audithia 

Materi yang diberikan sudah sesuai dengan 
kebutuhan para kader dan simpatisan Partai 



 

 

Keadilan Sejahtera (PKS). 
Menurut Hidayat 

Materi yang diberikan sudah cukup sesuai. 
8. Apakah pendidikan 

politik yang dilakukan 
selama ini oleh 
Dewan Pengurus 
Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera 
(PKS) Kabupaten 
Bekasi dapat 
dikatakan berhasil ? 

Menurut Yeni 
Berhasil. 

Menurut Andre  
Menurut saya cukup berhasil. 

Menurut Anisa S. 
Belum. 

Menurut Rizal 
Ya, karena sudah bisa diterima oleh 

masyarakat. 
Menurut Umar 

Tidak. 
Menurut Abunidal Gadhapi 

Belum. 
Menurut Fatimah 

Berhasil. 
Menurut Bagus 

Menurut saya cukup berhasil, hal ini dapat 
ditunjukkan dari perolehan suara oleh Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu kemarin 
yang hampir mencapai 8%. 
Menurut Audithia 

Ya. 
Menurut Hidayat 

Cukup berhasil. 
 

9. Dimana letak 
keberhasilan atau 
ketidakberhasilan 
pendidikan politik 
yang dilakukan oleh 
Dewan Pengurus 
Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera 
(PKS) Kabupaten 
Bekasi terhadap kader 
dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera 
(PKS) ? 

Menurut Yeni 
Dapat mengubah penilaian masyarakat 

tentang pentingnya perpolitikan. 
Menurut Andre  

Letak keberhasilan yang dilakukan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) adalah keberhasilan 
terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang 
diberikan oleh rakyat, yang dapat dilihat bahwa 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat dihitung 
sebagai 10 besar partai di indonesia. 
Menurut Anisa S. 

Berhasil apabila rakyat atau masyarakat 
menjadi tahu, mengerti, memahami politik. 
Tidak berhasil jika masyarakat apatis terhadap 
politik atau partai politik. 
Menurut Rizal 

1.Banyak dari generasi muda yang mulai 
ambil adil akan pentingnya penanaman politik 



 

 

dari generasi muda yang paling mudah untuk 
diberikan. 

2.Sebagai kader dan simpatisan diberikan 
kepercayaan oleh DPD untuk memberikan 
pembinaan pada anak-anak sekolah dan anak 
jalanan.  
Menurut Umar 

Keberhasilan 
- Teori-teorinya 
Ketidak berhasilan 
- Mekanisme dan prosedur pendidikannya 

yang kurang efektif. 
Menurut Abunidal Gadhapi 

Berhasil untuk kadernya, belum bagi 
masyarakat Bekasinya 
Menurut Fatimah 

Keberhasilannya 
Banyak dari kader dan simpatisan yang 

lebih percaya untuk menjadi manusia yang siap 
diberikan kepercayaan oleh mayarakat seperti 
calon legislatif. 
Menurut Bagus 

Letak keberhasilannya adalah pada 
keefektifannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
dalam menggunakan metode atau strategi yang 
tepat dan sesuai dengan keadaan. 
Menurut Audithia 

Letak keberhasilannya dapat dilihat 
didalam sikap, mental, pola pikir dan pandangan 
para kader dan simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). Yaitu mereka berfungsi untuk 
memperjuangkan kesejahteraan rakyat, 
menyampaikan aspirasi rakyat dan mereka sadar 
akan hal-hal tersebut. 
Menurut Hidayat 

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 
proses demokrasi. 

 



 

 

Lampiran 8 

 

LEMBAR WAWANCARA PIMPINAN DAN PENGURUS DEWAN 

PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 

KABUPATEN BEKASI 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
1. Bagaimana pandangan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap 
politik ? 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM 
Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

politik itu bagian dari program da’wah, 
sehingga politik itu menjadi bagian dari 
sarana perbaikan terhadap kondisi negara , 
masyarakat dan politik itu merupakan 
salah satu pilar atau tiang yang diprogram 
kan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 
Menurut Ahmad Hisyam 

Islam adalah agama yang syamil dan 
mutakamil melingkupi semua aspek 
kehidupan, termasuk politik di dalamnya. 
Menurut Agus Susanto. 

Politik adalah proses pembentukan 
dan pembagian kekuasaan dalam 
penyelenggaraan Negara untuk 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
publikdengan mengambil berbagai 
keputusan-keputusan yang otoritatif untuk 
bangsa dan negara. 
Menurut Budi Al-Faqir 

Aktifitas yang mendekatkan manusia 
kepada kemaslahatan dan menjauhkan 
dari kerusakan serta mengantarkan kepada 
keadilan. 

2. Apa alasan yang melatarbelakangi 
Dewan Pengurus Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi mengadakan 
pendidikan politik ? 
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM 
Untuk memberikan penerangan 

kepada masyarakat didalam politik dan 
pentingnya politik dalam mengarahkan 
kehidupan yang lebih baik dimasa yang 
akan datang. 
Menurut Ahmad Hisyam 

Mayorits masyarakat Indonesia yang 
mayoritas muslim sejak negeri ini 
merdeka selalu dipolitiki. 
Menurut Agus Susanto. 



 

 

Untuk memperluas sekmen yang 
berkaitan dengan birokrasi, peningkatan 
partisipasi masyarakat unuk mempelopori 
repormasi sistem politik dan membina 
pemuda sebagai pilar pembangunan 
bangsa 
Menurut Budi Al-Faqir 

Untuk melaksanakan tugas kerja 
politik dari PKS, untuk menghasilakan 
pemerintahan yang efesian dan efektif 
dalam menjalankan amanahnya demi 
menciptakan keamanan dan kesejahteraan 
rakyat. 

3. Bagaimana sistem pendidikan 
politik yang dilakukan Dewan 
Pengurus Daerah  Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 
?  
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM 
Sistem kaderisasi untuk membentuk 

kader da’wah, sistem da’wah hisbiah atau 
da’wah kepartaian, pembentukan sayap 
organisasi, training orientasi partai (TOP) 
dan menciptakan opini melalui media 
massa. 
Menurut Ahmad Hisyam 

Melalui jenjang-jenjang kader (lihat 
AD/ART) secara fungsional dan melalui 
jalur struktural ke DPC dan DPRa. 
Menurut Agus Susanto. 

Sistem pengkaderan, da’wah, training 
orientasi partai (TOP) dan pelatihan untuk 
kajian ilmu-ilmu sosial. 
Menurut Budi Al-Faqir 

Sistem pengkaderan atau kaderisasi, 
sistem da’wah hisbiah, pembentukan 
sayap organisasi yang bernaun dalam 
PKS, training orientasi partai (TOP) dan 
kegiatan-kegiatan social dan keagamaan. 

4. Adakah level atau tingkatan dalam 
pelaksanaan pendidikan politik 
yang dilakukan oleh Dewan 
Pengurus Daerah Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM 
Pendidikan politik untuk simpatisan 

dan masyarakat umum, pendidikan politik 
untuk pendukung dan penidikan politik 
untuk kader inti. 
Menurut Ahmad Hisyam 

Level kader inti, level kader 
pendukung atau simpatisan dan level 
masyarakat. 
Menurut Agus Susanto 

Ada pendidikan politik untuk kader 
inti, pendidikan politik untuk kader 



 

 

pendukung dan pendidikan politik untuk 
simpatisan dan masyarakat. 
Menurut Budi Al-Faqir 

Pendidikan politik untuk kader 
pendukung, pendidikan politik untuk 
kader inti dan pendidikan politik untuk 
simpatisan dan masyarakat umum. 

5. Sejauhmana efektivitas pendidikan 
politik yang dilakukan oleh Dewan 
Pengurus Daerah Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 
untuk Kader dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi ? 
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM 
Meningkatkan kader dalam 

memberikan penerangan kepada 
masyarakat akan pentingnya pendidikan 
politik, jumlah kader yang melakukan 
pendidikan politik semakin banyak.  
Menurut Ahmad Hisyam 

Untuk kader sudah efektip, untuk 
kader dan simpatisan perlu ditingkatkan 
lagi. 
Menurut Agus Susanto 

Mendidik generasi muda karena 
merekalah calon-calon pemimpin masa 
depan, meningkatkan solidaritas kader dan 
struktur dan kesamaan visi didalam 
memandang PKS sebagai parti da’wah 
dalam partai politik. 
Menurut Budi Al-Faqir 

Dalam perolehan suara didalam 
pemilu tahun 1999, 2004, pilkada 2007, 
dan pilgub 2008 mengalami peningkatan 
suara yang signifikan 

6. Sasaran apa yang hendak dicapai 
Dewan Pengurus Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi dalam 
melaksanakan pendidikan politik? 
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM 
Memberikan pemahaman kepada 

masyarakat akan pentingnya politik bersih 
dan professional dan kepercayaan 
masyarakat yang memilih wakil-wakil 
rakyat yang seimbang antara agama dan 
kepentingan sosial.  
Menurut Ahmad Hisyam 

Politik bagian dari totalitas Islam. 
Tidak menghalalkan segala cara untuk 
menghalalkan tujuan politik. 
Menurut Agus Susanto 

Membangun kadernya menjadi kader 
yang adil, mampu bersikap adil dan 
menanamkan kepada generasi muda untuk 
betul-betul memahami politik dari 
persfektif Islam agar aktifitas politik tidak 



 

 

menghalalkan segala cara. 
Menurut Budi Al-Faqir 

Untuk memberikan pemahaman 
kepada masyarakat pentingnya politik 
yang bersih dan profesianal dan 
terpilihnya wakil-wakil rakyat yang diberi 
kepercayaan oleh masyarakat dan 
merupakan kader dan PKS. 

7. Apakah Dewan Pengurus Daerah 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi melaksanakan 
strategi di bawah inin dalam 
melaksanakan pendidikan politik? 
a) Sosialsasi  

Berapa kali diadakan sosialisasi 
selama 4 Tahun 
Berapa yang hadir dalam 
kegiatan tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Dialog  
Berapa kali diadakan dialog 
selama 4 Tahun 
Berapa yang hadir dalam 
kegiatan tersebut 
 

 
 
 
 
 
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 
melaksanakan sosialisasi sebanyak 14 kali 
yang diikuti kurang lebih 100 orang. 
 Menurut Ahmad Hisyam,  
Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi untuk 
kader inti melaksanakan sosialisasi rutin 
setiap pekan. 
Menurut Agus Susanto, 
Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 
melaksanakan sosialisasi sebanyak 14 kali 
yang diikuti kurang lebih 100 orang.  
Menurut Budi (Al Faqir), 
Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 
melaksanakan sosialisasi sebanyak 16 kali 
yang diikuti kurang lebih 100 orang. 
 
Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
Dialog diadakan 33 kali selama 4 tahun 
yang dihadiri kurang lebih 100 orang. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Tidak pernah diadakan dialog selama 4 
tahun ini. 
Menurut Agus Susanto, 
Dialog diadakan 32 kali selama 4 tahun 
yang dihadiri kurang lebih 100 orang. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Dialog diadakan fleksibel, dihadiri kurang 
lebih 100 orang. 
 
 
Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
Diadakan sembilan kali kunjungan, yang 
hadir tidak dapat ditentukan. 



 

 

 
 
c) Visitasi (kunjungan) 

Berapa kali diadakan visitasi 
selama 4 Tahun 
Berapa yang hadir dalam 
kegiatan tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Spanduk  
Berapa kali diadakan 
pemasangan spanduk selama 4 
Tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Pamplet  
Berapa kali diadakan 
pemasangan pamplet selama 4 
Tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Diskusi  
Berapa kali diadakan diskusi 

Menurut Ahmad Hisyam, 
Kegiatan kunjungan selalu diadakan tetapi 
tidak menargetkan seberapa sering 
frekuensi kegiatan kunjungan tersebut 
diadakan selama 4 tahun. 
 
Menurut Agus Susanto, 
Diadakan 12 kali kunjungan, dihadiri oleh 
banyak orang. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Diadakan 12 kali kunjungan, jumlah 
peserta yang fleksibel. 
Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
Pemasangan spanduk dilakukan setiap 
bulan sekali, jadi selama 4 tahun sebanyak 
48 kali. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Pemasangan spanduk tak terhitung 
jumlahnya. 
Menurut Agus Susanto, 
Pemasangan spanduk tak terhitung 
jumlahnya. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Pemasangan spanduk dilakukan 40 kali. 
 
Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
Pemasangan pamplet dilakukan pada 
moment besar saja, dilakukan 4 kali. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Tidak pernah diadakan pemasangan 
pamplet. 
Menurut Agus Susanto, 
Pemasangan pamplet diadakan secra 
fleksibel. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Pemasangan pamplet dilakukan sebanyak 
4 kali. 
 
 
Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
Diskusi dilaksanakan sebanyak 36 kali 
selama 4 tahun. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Diskusi dilaksanakan sebanyak 2 kali 
selama 4 tahun, dihadiri kurang lebih 200 
orang. 



 

 

selama 4 Tahun 
Berapa yang hadir dalam 
kegiatan tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Seminar  
Berapa kali diadakan seminar 
selama 4 Tahun 
Berapa yang hadir dalam 
kegiatan tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Media massa 
Berapa kali diadakan 
penggunaan media massa 
selama 4 Tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Kontak politik langsung 
Berapa kali diadakan kontak 
politik langsung selama 4 
Tahun 
Berapa yang hadir dalam 
kegiatan tersebut 

Menurut Agus Susanto, 
Diskusi dilaksanakan sebanyak 2 kali 
selama 4 tahun, dihadiri oleh banyak 
peserta. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Diskusi dilaksanakan sebanyak 48 kali 
selama 4 tahun, dihadiri oleh banyak 
peserta. 
 
Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
Seminar diadakan 3 kali dalam 1 tahun, 
jadi seminar diadakan 12 kali dalam 4 
tahun. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Seminar diadakan sekali dalam 4 tahun, 
dihadiri kurang lebih 300 peserta. 
Menurut Agus Susanto, 
Seminar diadakan 12 kali dalam 4 tahun. 
Kehadiran peserta fleksibel. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Seminar diadakan 4 kali dalam 4 tahun. 
Kehadiran peserta fleksibel. 
 
Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
Dilakukan penggunaan media massa 
sebanyak 12 kali. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Ya, diadakan penggunaan media massa.  
Menurut Agus Susanto, 
Dilakukan penggunaan media massa 
sebanyak 24 kali. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Dilakukan penggunaan media massa 
sebanyak 8 kali. 
 
Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
DPD mempunyai program kerja untuk 
struktur yang ada dibawahnya. Melakukan 
kegiatan dengan masyarakat secara 
langsung. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Sebanyak 3 kali diadakan event besar 
yaitu pilkada 2007, pilgub 2008, dan 
pilleg 2009. 
Peserta yang hadir sulit dihitung (banyak). 
Menurut Agus Susanto, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) Pengajian  
Berapa kali diadakan pengajian 
selama 4 Tahun 
Berapa yang hadir dalam 
kegiatan tersebut 
 
 
 
 
 

Tidak dapat ditentukan karena sifatnya 
fleksibel. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Tergantung pada bentuk kegiatannya. 
Jumlah peserta yang datang tak terhitung 
(banyak). 
 
 
Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
Sering diadakan kegiatan pengajian, tidak 
terhitung jumlahnya. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Sering diadakan kegiatan pengajian 
dengan jumlah peserta tidak terhitung. 
Menurut Agus Susanto, 
Dilakukan kegiatan pengajian sebanyak 
36 kali dengan jumlah peserta yang tidak 
terbatas. 
 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Dilakukan kegiatan pengajian sebanyak 
36 kali dengan jumlah peserta yang tidak 
terbatas 

8. Pertimbangan apa saja yang 
menjadi dasar dipergunakannya 
strategi tersebut ? 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
• Pedoman yang diberikan DPD 
• Program kerja dari DPD 
Menurut Ahmad Hisyam, 
• Struktural masyarakat Bekasi 
• Latar belakang pendidikan 
• Dana  
Menurut Agus Susanto, 
• Program kerja 
• Rapat umum pengurus bank di DPD 

dan DPW 
• Anggaran Dasar / Anggran Rumah 

Tangga. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
• Pedoman umum dari DPD 
• Program kerja yang telah dibuat. 

9. Materi pendidikan politik 
1) Apakah materi pendidikan 

politik yang diberikan oleh 
Dewan Pengurus Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi sudah sesuai 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
1) Materi pendidikan politik merupakan 

visi dan misinya Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) 

2)  a. Materi seluruhnya dari pusat 
     b. DPD hanya mengembangkannya 



 

 

dengan kehendak Kader dan 
Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) ? 

2) Apakah materi pendidikan 
politik disusun hanya oleh 
Pengurus Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) tingkat Dewan 
Pengurus Daerah Kabupaten 
Bekasi ?  

3) Apakah materi pendidikan 
politik disusun dengan 
melibatkan Kader dan 
Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) sebagai objek 
sasarannya ? 

4) Apakah Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) memberikan 
kebebasab kepada Kader dan 
Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS dalam 
penyusunannya ?) 

5) Seperti apa kebebasan yang 
Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) berikan ? 

6) Apakah materi pendidikan 
politik yang dibahas  inheren 
dengan kondisi politik saat ini ? 

7) Sejauh mana pentingnya materi 
pendidikan politik yang 
dilberikan Dewan Pengurus 
Daerah Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) bagi Kader 
dan Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) ? 
 

3) a. Ada yang sifatnya dasar dan pusat 
yang membuat. 
b.Sebagian kecil DPD serta 
pengembangannya. 

4) a. Mengikuti pusat 
b.Kader dan simpatisan 
mengembangkannya lagi. 

5) a. Pengembangannya melihat dengan 
kondisi masyarakat.  
b. DPD mengontrolnya. 

6) Sudah pasti, karena materi disesuaikan 
dengan masyarakat. 

7) Penting untuk menjadi visi dan misinya 
Partai Keadilan Sejahtera karena 
berideologi Islam dan agama yang 
utama. 

Menurut Ahmad Hisyam, 
1) Sebagian sudah 
2) Disusun oleh DPP, DPW, dan DPD 
3) Tidak melibatkan simpatisan. 
4) Asal tidak melanggar plat form 
5) Aman secara politik, aman secara 

syariat, dan aman secara administrasi. 
6) Ya. 
7) Memberikan wawasan berupa opini 

yang kontenporer. 
Menurut Agus Susanto, 
1) Materi yang diberikan sudah diatur oleh 

manhaj da’wah dan disesuaikan oleh 
visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS). 

2) Materi sudah dibuat oleh DPP dan DPD 
menjadikan pedoman dalam 
melaksanakannya. 

3) a. Materi dasar dari pusat  
b. Pengembangannya disesuaikan oleh 
Kader. 

4) Materi dari DPP tidak dapat dirubah, 
dan DPD hanya mengembangkannya 
lagi dengan bekerjasama dengan Kader 
dan Simpatisan. 

5) Para pengurus ditiap Cabang dan 
Ranting mempunyai kebebasan dalam 
melakukan pengembangan materi 
namun tetap mendapatkan Kontrol dari 
DPD. 



 

 

6) Sesuai dengan permasalahan politiknya 
karena materi yang dibuat juga harus di 
sesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat. 

7) Sangat penting, karena dijadikan 
landasan sebagai fikroh untuk visi dan 
misinya Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS). 

Menurut Budi (Al Faqir), 
1) Materi pendidikan politik adalah misi 

dan visi Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS). 

2) a. Sebagian besar materi dari pusat 
b. Sebagian kecil materi dibuat oleh 

DPD sendiri. 
3) Ada, materi yang sifat dasarnya dari 

pusat. 
4) Untuk memberikan materi dibawahnya 

boleh dikembangkan lagi oleh para 
Kader dan Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). 

5) Pengembangan materi disesuaikan 
dengan kondisi masyarakat sekitar 
dengan tetap mengacu pada materi dari 
Pusat. 

6) Sesuai dengan kondisi saat ini, karena 
materi yang diberikan berhubungan 
dengan kondisi saat ini, misalkan 
politik, ekonomi, sosial budaya dan 
pendidikan. 

7) Penting, karena untuk menjadi tujuan 
politik yang terjaga dan tanpa adanya 
penyimpangan. 

10. Waktu pelaksanaan pendidikan 
politik 
1) Kapan pelaksanaan pendidikan 

politik dilakukan oleh Dewan 
Pengurus Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi ?  

2) Apakah dalam menentukan 
waktu pelaksanaan pendidikan 
politik ditentukan oleh partai 
sepenuhnya ? 

3) Apakah waktu pelaksanaan 
pendidikan politik disesuaikan 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
1) Satu minggu untuk Halaqah dan 

sebulan untuk Tasqif. 
2) Ditentukan partai sesuai dengan 

periodenya. 
3) Fleksibel dan tidak pernah terikat. 
4) Sesuai dengan kehendak Kader dan 

Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS). 

Menurut Ahmad Hisyam, 
1) Pertemuan rutin dan sesuai dengan 

kebutuhan. 
2) Ya, dimusyawarahkan sesuai dengan 



 

 

dengan kebutuhan para Kader 
dan Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) saja ? 

4) Apakah waktu pelaksanaan 
pendidikan politik sudah sesuai 
dengan kehendak Kader dan 
Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) ? 
 
 

 
 

kebutuhan dan urgensinya. 
3) Ya.  
4) Diadakan musyawarah dan tergantung 

kebutuhan. 
 
Menurut Agus Susanto, 
1) Seminggu sekali (Kader Halaqah) 

diadakan oleh Cabang dan Ranting. 
Sedangkan Kader Tasqif dilaksanakan 
sebulan sekali oleh DPD. 

2) Sudah ditentukan partai. 
3) Fleksibel 
4) Sesuai dengan kebutuhan Kader dan 

Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS). 

Menurut Budi (Al Faqir), 
1) Agenda seminggu sekali untuk Kader 

Halaqah, agenda sebulan sekali 
pengajian, dan menjelang Pemilu lebih 
diintensifkan. 

2) Ditentukan oleh Partai, karena program 
kerja dari Partai menyangkut masa 
periode untuk menentukan waktu 
pelaksanaan pendidikan politik. 

3) Disesuaikan dengan kondisi Kader. 
4) Sesuai dengan kehendak Kader dan 

Simpatisan partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) namun harus ada kontrol dari 
DPD. 

11. Tempat Pelaksanaan pendidikan 
politik 
1) Dimanakah tempat  yang sering 

digunakan dalam pelaksanaan 
pendidikan politik ? 

2) Dalam menentukan tempat 
apakah pengurus partai pada 
tingkat Dewan Pengurus 
Daerah yang menentukan 
sepenuhnya ? 

3) Apakah tempat yang selama ini 
digunakan oleh Dewan 
Pengurus Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi sudah cukup 
memadai? 

4) Apakah tempat yang digunakan 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
1) DPD memberikan kesempatan kepada 

Kader untuk dapat bersilaturahmi di 
rumahnya. 

2) Cukup 
3) Sudah cukup memadai. 
4) Sesuai. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
1) Di kantor DPD, DPC, dan rumah 

Kader. 
2) Ya. 
3) Cukup memadai. 
4) Belum, terutama Kader yang jauh dari 

kota. 
Menurut Agus Susanto, 
1) Di rumah pengurus, di rumah Kader, 

dan di kantor DPD. 



 

 

sudah sesuai dengan kehendak 
Kader dan Simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS)? 

 

2) Dikembalikan kepada tugas dan 
tanggung jawab pengurus. 

3) Cukup memadai. 
4) Sesuai. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
1) Di rumah Kader, di kantor Partai, dan 

tempat umum atau DPD menyewa 
tempat bila ada acara besar. 

2) Tidak, disesuaikan dengan pengurus 
yang ada dibawahnya. 

3) Sudah cukup memadai karena Pusat 
selalu memberikan kontrol kepada 
DPD. 

4) Sesuai. 
12. Metode yang digunakan dalam 

melaksanakan pendidikan politik 
1) Metode apakah yang 

digunakan oleh Dewan 
Pengurus Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi dalam 
melaksanakan pendidikan 
politik terhadap Kader dan 
Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS)? 

2) Sejauh mana efektivitas 
metode yang Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) lakukan 
dalam rangka pelaksanaan 
pendidikan politik ? 

3) Apakah metode yang Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
lakukan selama ini 
mendapatkan tanggapan 
positif dari Kader dan 
Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) ? 

4) Apakah metode yang Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
lakukan berlaku untuk semua 
Kader dan Simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
atau berbeda ditiap level atau 
tingkatannya ? 

 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. MM, 
1) Metode ceramah, metode diskusi, 

metode klasikal, dan penyuluhan. 
2) Metode yang digunakan cukup mampu 

untuk membentuk Kader-Kader dan 
Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS). 

3) Mendapat tanggapan positif karena 
Kader semakin bertambah 
wawasannya. 

4) Ditingkat bawah dominan ceramah dan 
ditingkat atas diskusi lebih efektif. 

 Menurut Ahmad Hisyam, 
1) Melalui jalur-jalur pembinaan dan jalur 

struktural pengurus dibawahnya. 
2) Cukup efektif. 
3) Cukup baik tanggapannya. 
4) Berbeda. 
Menurut Agus Susanto, 
1) Metode ceramah, metode klasikal, 

metode diskusi, dan metode kajian. 
2) Metode yang digunakan cukup 

memadai untuk pembentukan 
Kadernya. 

3) Tanggapannya positif, karena Kader 
dan Simpatisan semakin bersemangat 
untuk menambah awwasannya. 

4) Metode ceramah digunakan dilevel 
bawah, sedangkan tingkat yang lebi 
maju menggunakan diskusi dan kajian. 

Menurut Budi (Al Faqir), 
1) Metode ceramah, metode klasikal, 



 

 

metode diskusi, dan metode kajian 
umum. 

2) Sejauh ini metode yang digunakan 
cukup mampu untuk dapat membentuk 
para kader dan Simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). 

3) Mendapat tanggapan bagus, karena 
setiap metode mempunyai kelebihan 
tersendiri. 

4) Dilevel bawah lebih dominan 
menggunakan metode ceramah dan 
dilevel atas menyesuaikan. 

13. Apa yang selama ini diterapkan 
oleh Partai keadilan Sejahtera 
(PKS) kepada Kader dan 
Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) agar mereka bisa 
bertanggung jawab kepada partai ? 
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. Mm, 
Memberikan Pengertian Bahwa Kerja Di 
Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Bukan 
Untuk Mencari Kekayaan, Melainkan 
Perbanyak Amal. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Untuk Kader inti saja. 
Menurut Agus Susanto, 
Memberikan pengertian kepada Kader 
bahwa tanggung jawabnya bukan hanya 
untuk kemajuan Partai, namun untuk 
mendapatkan Ridho Illahi. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Memberikan pengertian kepada Kader 
bahwa kerja di Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) adalah bagian dari kerja dakwah 
dengan tujuan mendapatkan Ridho Illahi. 

14. Bagaiman interaksi antara 
pengurus partai dengan Kader dan 
Simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS)  ? 
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. Mm, 
Rutinitas kunjungan struktural kepada 
pengurus yang dibawahnya. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Melalui kegiatan sosial, olahraga, 
pengajian, dan lainnya. 
 Menurut Agus Susanto, 
Adanya rutinitas kunjungan pengurus atau 
struktural kepada pengurus yang 
dibawahnya. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
• Pengajian yang dilaksanakan 

merupakan ajang untuk dapat 
berkumpul. 

• Adanya kunjungan dari pengurus 
kepada pengurus yang dibawahnya. 

15. Apakah ada faktor penghambat Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. Mm, 



 

 

dalam pelaksanaan pendidikan 
politik Dewan Pengurus Daerah 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi ? 
 

Ada, faktor penghambat diantaranya: 
• Rendahnya tingkat keikutsertaan 

masyarakat dalam pertemuan-
pertemuan yang diselenggarakan Partai 
Politik. 

• Sikap masyarakat yang masih fanatik 
dengan Partai yang berdiri pada masa 
orde baru. 

Menurut Ahmad Hisyam, 
Masyarakat Bekasi yang progmatis dan 
paternalistik. 

Menurut Agus Susanto, 
Ada,  
• faktor teknis, misalnya jarak dan 

keuangan. 
• Keterbatasan sumber daya manusia 

yang berkualitas. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Ada, 
• Faktor teknis biasanya masalah 

kesibukan dari para Kader atau 
Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS). 

• Keuangan. 
16. Di lingkungan intern pengurus 

Dewan Pengurus Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi sendiri, apakah 
ada faktor yang menghambat 
dalam pelaksanaan pendidikan 
politik? 
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. Mm, 
Ada, 
• Kurangnya sumber daya manusia yang 

berkualitas. 
• Peran pemerintah yang tidak 

sepenuhnya ikut andil. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Semua masalah diselesaikan dengan 
syuro, dan semua patuh dengan keputusan 
syuro. 
Menurut Agus Susanto, 
Ada, 
• Keterbatasan sumber daya manusia  
• Waktu yang sangat sulit untuk 

ditentukan karena kesibukan masing-
masing. 

Menurut Budi (Al Faqir), 
Ada, 
• Masih kurangnya kualitas sumber daya 

manusia. 
• Jarak antara tempat tinggal Kader atau 



 

 

Simpatisan Partai Keadilan Sosial 
(PKS) dengan DPD. 

17. Bagaimana kebijakan yang 
dikeluarkan Dewan Pengurus 
Pusat Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) kepada Dewan Pengurus 
Daerah bila ada faktor 
penghambat dalam melaksanakan 
pendidikan politik yang tidak 
menemukan jalan keluarnya? 
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. Mm, 
Diangkat oleh pengurus DPD kepada 
pengurus yang lebih tinggi tingkatannya. 
Menurut Ahmad Hisyam, 
Dimusyawarahkan ditingkat DPTD 
melibatkan DPD, MPD, dan DSD. 
 Menurut Agus Susanto, 
Diangkat oleh pengurus DPD kepada 
kepengurusan yang lebih tinggi. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Menjadi kajian terlebih dahulu untuk 
dibahas di DPD, namun bila tidak ada 
jalan keluarnya maka permasalahan 
tersebut akan dibahas oleh kepengurusan 
yang ada di DPD. 

18. Adakah hambatan-hambatan yang 
terkait dengan strategi yang 
dilakukan oleh Dewan Pengurus 
Daerah Partai Keadilan Sejahtera 
Kabupaten Bekasi dalam 
melaksanakan pendidikan politik? 
 

Menurut M.Asmeldi Firman, Ak. Mm, 
Ada, 
• Masih adanya sikap pragmatis dari 

masyarakat. 
• Sikap pasif akan kinerja yang Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) berikan. 
• Masyarakat sangat sulit untuk diberikan 

panduan akan pentingnya berpolitik 
untuk kemajuan bangsa dan kinerja 
pemerintah. 

Menurut Ahmad Hisyam, 
Dana dan waktu. 
Menurut Agus Susanto, 
Ada, 
• Masyarakat masih sangat sulit untuk 

dapat menerima kegiatan dakwah. 
• Rendahnya pendidikan politik yang 

masyarakat miliki. 
Menurut Budi (Al Faqir), 
Ada, 
• Masih banyak masyarakat yang berpikir 

bahwa ikut berpartisipasi dalam politik 
hanya akan menjadi penyakit yang 
tiada obatnya. 

• Rendahnya pendidikan masyarakat 
sehingga tidak dapat diajak untuk 
bekerjasama dalam hal mengatasi 
perubahan pembangunan politik. 

 



 

 

PROGRAM KERJA BAGIAN KEBIJAKAN PUBLIK 
DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KAB. BEKASI 

TAHUN 2009 
 

No Nama Program Bentuk Kegiatan Tujuan Target Waktu Biaya 
(Rp) 

Sumber 
Dana 

1 Bank Data Data sosial politik 
Kab. Bekasi 

Memiliki data sosial politik di 
Kab.Bekasi 

Terpenuhinya data-data terkini 
yang mendukung kebijakan 
partai 

April-Juli 
2009 

100.000 Kas DPD 

2 Jaulah Tokoh Silaturahmi Mengenalkan PKS pada tokoh 
masyarakat 

Terciptanya jaringan dengan 
para tokoh 

2 minggu 
sekali 

20.000/ 
kegiatan 

Kas DPD 

3 Seminar/Diskusi/Kajian Diskusi/Kajian 
tentang kebijakan 
yang terkait 
dengan publik 

Meningkatkan wawa-san dan 
daya kritis terhadap kebijakan 
yang terkait dengan publik 

Terciptanya kontrol kebijakan 
pemerintah demi kepentingan 
masyarakat 

nsidental Menye-
suaikan 

Kas DPD 
Donatur 

4 Jaulah Media Silaturahmi dan 
Diskusi dengan 
media 

Menjalin jaringan dengan media 
masa 

Terciptanya hubungan yang baik 
dengan media masa 

April-
Agustus 
2009 

- - 

5 Info Layanan 
Masyarakat 

Spanduk dan 
Pamflet 

Mengajak masyarakat pada hal-
hal kebaikan 

Tersosialisasinya ide-ide 
kebaikan partai pada masyarakat 

nsidental 600.000 Kas DPD 

6 Jartis Pembentukan 
aliansi jaringn 
taktis 

Menyikapi kondisi aktual di 
masyarakat 

Terciptanya jaringan dengan 
elemen masyarakat yang baik 

nsidental - - 

7 Ahad Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) 

Memakai atribut 
Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS)  
tiap hari ahad 

Sosialisasi  Partai Keadilan 
sejahtera (PKS) 

Masyarakat lebih mengenal 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

1 pekan 
sekali 

- - 



 

 

PROGRAM KERJA BAGIAN SOSIAL KESEHATAN 
DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KAB. BEKASI 

TAHUN 2009 
 

No Nama 
Program 

Bentuk Kegatan Tujuan Target Waktu Biaya (Rp) Sumber 
Dana 

1. Pos Keadilan 
Sejahtera 

Pos yang solid Membentuk Pos Keadilan 
Sejahtera yang mantap dan 
mandiri 

Terciptanya kemandirian dalam 
operasionalisasi POS 

Maret-April 
2009 

500.000 Donatur 
swadaya 

2. Bakti Sosial Pengobatan Gratis Memberikan pelayanan kesehatan 
gratis kepada masyarakat 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
ebih mengakar di masyarakat 

1 bulan 
sekali 

2.000.000 Kas DPD 
Donatur 

3. Pasar Murah Pasar sembakau 
terjangkau/murah 

Menyediakan sembilan bahan 
pokok untuk masyarakat yang 
terjangkau 

Terpanuhinya kebutuhan 
masyarakat dan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) lebih dikenal 
masyarakat 

3 bulan 
sekali 

2.000.000 Kas DPD 
Donatur 

4. Pelatihan 
Tenaga Medis 

Pelatihan tenaga 
medis POS 
KEADILAN 
SEJAHTERA 

Meningkatkan kemampuan para 
tenaga medis POS oleh para 
dokter yang kompeten 

Terampilnya para tenaga medis 
POS Keadilan Sejahtera 

September 
2009 

500.000 Kas DPD 

5. Pelatihan 
PPPk 

Pelatihan P3K untuk 
Kader 

Memberikan kemampun 
pertolongan pertama pada 
kecelakaan pada kader 

Kader dapat mengatasi hal-hal 
yang terkait dengan PPPK 

Januari 
2009 

500.000 Kas DPD 

 
 
 
 



 

 

PROGRAM KERJA BAGIAN KEWANITAAN 
DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) KAB. BEKASI 

TAHUN 2009 
 

No Nama 
Program 

Bentuk Kegitan Tujuan Target Waktu Biaya Sumber 
Dana 

1. Training 
ketahanan 
keluarga 

Pelatihan bagi anggota 
partai khusu masalah-
masalah kewanitaan dan 
rumah tangga 

Membekali aggota 
muslimah 

  

2. Festival ibu 
dan anak 

Ceramah, lomba dan bazar 
untuk ibu-ibu dan anak-
anak 

  

3. Pelayanan 
masyarakat 

Bakti sosial terpadu   

4. Komunikasi 
dengan elemen 
kewanitaan 
lain 

silaturahim   

 
 
 
 
 

 



 

 

Lampiran 7 
 
 
PENDIDIKAN POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH DEWAN 

PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 

KABUPATEN BEKASI 

 

No Pendidikan Politik  Peran Dewan Pengurus Daerah Partai Keailan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi 

1 Hari / Tanggal : 
Sabtu, 18 Februari 2007 
 

Melalui : Seminar 
Arah           :Untuk pengkaderan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi  

Tempat : Hotel laksana biru 
Tentang      : Komunikasi dan kekuatan politik 

kontemporer Indonesia 
Peserta        :  ± 100 kalangan yang terdiri dari 

kader dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 

2. Hari / Tanggal : 
Minggu, 19 Februari 
2007 

Melalui : Dialog 
Arah             : Untuk       pengkaderan     Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi  

Tempat    : Gedung  pertemuan  DPRD 
Kabupaten Bogor 

Tentang    : Demokrasi, partai politik dan 
pemilihan umum di Indonesia 

Peserta           :  ± 100 kalangan yang terdiri dari 
kader dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 

3 Hari / Tanggal : 
Minggu, 3 Maret 2007 

Melalui : Kunjungan (Visitasi) 
Arah : Untuk mencari dukungan 

masyarakat agar dapat 
memposisikan wakil Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) dalam 
pemilihan Bupati kabupaten 
Bekasi 

Tempat : 1. Pasar Babelan  
    2. Pondok pesantren   
         atqwa muara baru 
    3.Yayasan yatim piatu   
       darurul naim cabangbungin  
Tentang  : Menjalin kemitraan dengan 
  menjalankan kegiatan politik 



 

 

untuk semua unsur masyarakat 
Peserta : Masyarakat umum 

4 Hari / Tanggal : 
Kamis, 31 Mei 2007 
 

Melalui : Kontak politik langsung  
Arah  : Untuk mencari simpati 
    masyarakat  
Tempat : Rumah sakit umum daerah 

Kabupaten Bekasi 
Tentang : Peran partai politik dalam  
    mewujudkan pemerintahan yang 
    jujur, besih, transparan, dan 
    bertanggung jawab  
Peserta  : Masyarakat umum, kader dan 

simpatisan partai Keadilan 
Sejahtera  
(PKS) Kabupaten Bekasi 

5 Hari / Tanggal : 
Sabtu, 22 Juni 2007 
 

Melalui : Talk Show 
Arah  : Untuk mendidik atau 

 mencerdaskan masyarakat umum 
khususnya generasi muda 
Kabupaten Bekasi 

Tampat : Gedung sucofindo Cibitung. 
Tentang : Peran serta politik dalam  
    mensukseskan  
    program pemerintah. 
Peserta  : ± 300 Kalangan yang terdiri dari 
  masyarakat umum, kader dan 

simpatisan Partai Keadilan 
  Sejahtera (PKS) Kabupaten 

Bekasi 
6 Hari / Tanggal : 

Jum’at,  22 april 2007 
 

Melalui : Pengajian  
 Arah  : Untuk menjalankan visi dan misi 
    partai  
Tempat : Islamic Center bekasi   
 Tentang : Kegiatan pendidikan politik 
    SWIPT (studi wisata Islam plus 
    takafur)  
Peserta  : Fleksibel seluruh pengurus, kader 

dan simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi  

7 Hari / Tanggal : 
Minggu, 6 Januari 2008 

Melalui : Dialog 
Arah  :Untuk mencari dukungan atau 
    tindak lanjut program kerja partai  
Tempat : Gedung sucofindo Cibitung 
Tentang : Pelatihan untuk kader 

menyongsong pemilu 2009 



 

 

Peserta  : ± 300 kalangan yang terdiri dari 
kader dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi 

8 Hari / Tanggal : 
Kamis, 7 Febuari 2008 

Melalui : Sosialisasi 
Arah  : Untuk mencari dukungan partai 

ditengah masyarakat Bekasi  
Tempat : Aula Kecamatan Cikaran Barat 
 Tentang : Acara pembekalan dan 

konsolidasi kader wanita Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
menyambut pemilihan gubernur 
Jawa Barat. 

Peserta  : ± 300 kalangan yang terdiri dari 
kader dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi 

9 Hari / Tanggal : 
Sabtu-Minggu, 
8-9 Maret 2008 

Melalui : Training monografi politik. 
Arah  : Untuk mendidik masyarakat 

umum khususnya generasi muda 
Kabupaten Bekasi 

Tempat : Gedung sucofindo Cibitung 
Tentang : Menginformasikan kepada 

masyarakat umum tentang 
pentingnya berpoltik 

Peserta  : ± 300 kalangan yang terdiri dari 
kader dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi 

10 Hari / Tanggal : 
Minggu, 6 Juli 2008 

Melalui : Diskusi  
Arah  : Untuk publikasi partai 
Tempat : Gedung sucofindo Cibitung 
Tentang  : Bedah buku  

1. Dewan Pengurus Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta. 

Pembicara : Ustad Nasib 
2. Bidang Ekonomi 

Pembicara : Ramadan Erwin, Dr Dea dari 
presiden unifersity  
3. Bidang Politik 

Pembicara : C. Effendi Ph. D 
4. Bidang Sosial Budaya 

Pembicara : Sutrisno, M. Si (Dosen PTIK dan 
UNISMA). 

Peserta  : ± 300 kalangan yang terdiri dari 
kader dan simpatisan Partai 



 

 

Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi 

11 Hari / Tanggal : 
Minggu, 8 Juni 2008 
 

Melalui : Dialog partai 
Arah  : Untuk menjalankan visi dan misi 

partai  
Tempat : Kantor Dewan Pengurus Daerah 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi 

Tentang : Mengukuhkan solidaritas kerja 
dalam pemenangan pemilu 2009. 

Peserta  : ± 100 kalangan yang terdiri dari 
Kader dan simpatisan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 

12 Hari / Tanggal : 
Minggu, 6 Juli 2008 

Melalui : Sosialisasi 
Arah  : Untuk menjalankan visi dan misi 

partai 
Tempat : Gedung sucofindo Cibitung 
Tentang : Undang-undang partai politik dan 

platform 
Peserta  : Pengurus DPD, DSD, ketua DPC 

dan undangan 
13 Hari / Tanggal : 

Minggu, 27 Juli 2008 
 

Melalui : Seminar 
Arah  : Untuk mendidik dan 

mencerdaskan perempuan-
perempuan Bekasi agar mengerti 
arti pentingnya partai politik 
untuk pendidikan politik bagi 
perempuan  

Tempat : Gedung sucofindo Cibitung 
Tentang : Memaknai hari keluarga dan hari 

anak nasional dengan Kajian 
politik perempuan 

Peserta  : Masyarakat umum, kader dan 
simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). 

14 Hari / Tanggal :  
Jum’at, 15 Agustus 
2008 

Melalui : Sosialisasi 
Arah  : Untuk mencari Simpati 

masyarakat agar lebih mengenal 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi  

Tempat  : 1. Sepanjang jalan muka kerani 
sampai dengan tol cikarang. 

2. Pasar Babelan 
Tentang : Komitren perempuan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) untuk 
nasional Indonesia 



 

 

Peserta  : Anggota legislatif dan calon 
anggota legislatif dari Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) serta 
masyarakat umum 

15 Hari / Tanggal : 
Rabu, 20 Agustus 2008 
 

Melalui : Kontak politik lagsung  
Arah  : Untuk menjalankan visi misi 

partai yang termuat didalam 
program kerja partai 

Tempat : Gedung kesekertariatan DPD 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Tentang : Konflik politik langsung untuk 
kaum muslimah kader Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 

Peserta  : Flexibel untuk kader dan 
simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) 

16 Hari / Tanggal : 
Selasa, 30 Desember 
2008 

Melalui : Workshop 
Arah  : Untuk pengkaderan  
Tempat : Gedung PGRI-lapangan kobra 

tambun 
Tentang : Pemenangan pemilu 2009 
Peserta  : ±300 Orang Pengurus DPC dan 

DPRa setambun selatan, kader 
dan simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) kabupaten 
Bekasi 

17 Hari / Tanggal : 
Minggu, 23 Maret 2009 
 

Melalui : Kontak politik langsung 
Arah  : Untuk mencari dukungan dan 

simpati masyarakat dalam 
pelaksanaan pemilihan legislatif  

Tempat : Rumah masyarakat 
Tentang : Sapaan kemenangan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) 
Peserta  : Flexibel untuk kader dan 

simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten 
Bekasi Kabupaten Bekasi 

18 Hari / Tanggal : 
Selasa31 Maret 2009 
 

Melalui : Pengajian 
Arah  : Untuk mencari kemenangan dan 

memprioritaskan aktifitas 
pemenangan da’wah 
diatas aktifitas pribadi / keluarga 

Tempat : Kantor Dewan Pengurus Daerah 
Partai Kesdilsn Sejahtera (PKS) 
Kabupaten Bekasi 

Tentang : Menyongsong kemenangan 



 

 

da’wah untuk menarik simpati 
masyarakat pada pemilu  2009 

Peserta  : Seluruh pengurus, kader dan 
simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kabupaten 
Bekasi 

19 
 
 
 
 
 

Hari / Tanggal : 
Minggu, 24 Mei 2009 

Melalui : Dialog  
Arah  : Untuk memfollow up kegiatan 

setelah pemilu legislatif dan 
mencanangkan untuk pemilu 
presiden 2009. 

Tempat : Gedung Sucofindo Cipitung  
Tentang : Evaluasi dan konsolidasi pemilu 

legislatif 2009. 
Peserta  : Seluruh pengurus, kader dan 

simpatisan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS)  

20 Hari / Tanggal : 
Rabu, 27 Mei 2009 

Melalui : Seminar 
Arah  : Untuk mencari dukungan dan 

tindak lanjut kemenangan dalam 
pemilihan legislatif 

Tempat : DPRD Kabupaten Bekasi 
Tentang : Peningkatan pemahaan bidang 

politik bagi organisasi 
kemasyarakatan  

Peserta  : Pengurus, kader dan simpatisan 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
KabupatenBekasi 

 



 

 

Lampiran 11 
 
 

DAFTAR RESPONDEN 
 

 
N
o 

Nama Jabatan 

1 M. Asmeldi Firman, AK,. MM Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi 
2 Ahmad Hisyam Wakil Ketua DPD PKS Kabupaten 

Bekasi 
3 Agus Susanto Ketua DPC PKS Kabupaten Bekasi 
4 Ustad Al-faqir Pengurus DPD PKS Kabupaten 

Bekasi 
5 Yeni Kader dan Simpatisan PKS 
6 Andre Kader dan Simpatisan PKS 
7 Anisa.S Kader dan Simpatisan PKS 
8 Rizal Kader dan Simpatisan PKS 
9 Umar Kader dan Simpatisan PKS 
10 Abunidal Ghadapi Kader dan Simpatisan PKS 
11 Fatimah Kader dan Simpatisan PKS 
12 Bagus Kader dan Simpatisan PKS 
13 Audithia Kader dan Simpatisan PKS 
14 Hidayat Kader dan Simpatisan PKS 
 
 
 

 

 

 

 

 


