
“PERAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 
KABUPATEN MALANG DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI 
KONSTITUENNYA”  

 

 

Oleh: Yusnu Vidi Amin ( 00230046 )  

Goverment Science 
Dibuat: 2006-05-03 , dengan 2 file(s).  

 

Keywords: Partai Keadilan Sejahtera,Pendidikan Politik  

Partai politik di Indonesia mengalami stagnansi fungsi pendidikan politik semenjak berkuasanya 

rezim orde baru, karena semua aktivitasnya dikendalikan oleh rezim penguasa orde baru. 

Datangnya era reformasi sebagai awal dari titik pencerahan perpolitikan di Indonesia menjadikan 

partai politik bebas untukmengekspreikan semua aktivitasnya termasuk menjalankan fungsi 

pendidikan politiksecara optimal kepada masyarakat, hal tersebut juga didukung dengan 

munculnya UU no 32 tahun 2002 dan UU no 12 tahun 2003tentang PEMILU yang bertujuan 

mengarahkan partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat dengan 

baik dan benar. Dengan kondisi yang serba baru ini maka kinerja partai politik akan bisa dilihat 

secara mendalam tanpa adanya intervensi dari pemerintah seperti yang terjadi pada masa lalu. 

Unutk itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana proses pelaksanaan 

pendidikan politik konstituen yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan 

Sejahtera Kabupaten Malang ?; Apa tujuan pelaksanaan pendidikan politik konstituen yang 

dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Malang ?. 

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif yang mencoba menggambarkan proses pelaksanaan 

pendidikan politik konstituen dan tujuannya. Peneliti menggunakan purpossive sampling, 

sehingga peneliti menentukan sendiri secara bebas orang yang ditunjuk sebagai sample 

penelitian. Sample dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, semuanya adalah pengurus DPD PKS 

kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara 

semi terstruktur dan observasi. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap semua 

data yang diterima dan analisis dilakukan selama maupun sesudah kegiatan lapangan. 

Dari hasil penelitian bisa diketahui bahwa proses pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan 

dalam bentuk kajian pekanan yang dilaksanakan setiap pekan secara terus- menerus selama tiga 

bulan dan kampanye politik dialogis/ monologis yang dilaksanakan menjelang peksanaan 

PEMILU/PILKADAL. Sedangkan tujuan pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD PKS 

kabupaten Malang secara umum bertujuan untuk mendewasakan pemikiran politik dan perilaku 

politik konstituen yang ada di kabupaten Malang.  

Peneliti menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan pendidikan politik konstituen yang 

dilaksanakan oleh DPD PKS kabupaten Malang dengan menggunakan meatode kajian pekanan 

dan kampanye politik sudah berjalan dengan baik, karena dilaksanakan secara terprogram, nyata, 

gradual, dan disiplin. 

Secara keseluruhan tujuan pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD PKS kabupaten Malang 

tercapai, karena dengan jumlah banyaknya peserta yang mengikuti proses pendidikan politik 

PKS secara sukarela membuktikan adanya tingkat partisipasi politik yang tinggi. Adapun saran 

dari peneliti adalah ; PKS harus memberiukan tambahan materi kajian pekanan yang berupa 

kajian budaya masyarakat kabupaten, stuasi politik kabupaten Malang, dan memberikan contoh 

riil pelaksanaan pendidikan politik konstituensehingga masyarakat akan lebih mudah tertarik 

untuk mengikuti pelaksanaan kajian pekanan ini. 


