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Sahabat Ujang : Perencanaan Dakwah Partai Politik Islam (Penelitian di DPW Partai 

Keadilan Sejahtera Jawa Barat) 

 

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu organisasi politik Islam mempunyai 

misi dakwah yang sampai saat ini masih konsisten mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman, baik 

diranah parlementer, birokrasi maupun dilingkungan masyarakat secara umum. Hal itu didukung 

dengan perencanaan yang matang, sistematis dan sinergis dalam proses perkembangan dakwah 

sekarang ini. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan partai PKS sebagai 

organisasi politik dalam mengusung Islam sebagai orientasi politik, perencanaan partai PKS 

sebagai organisasi dakwah dalam melakukan amar ma’ruf nahyi munkar, dan perencanaan partai 

PKS sebagai organisasi kader dalam menghasilkan calon pemimpin umat dan bangsa. 

 Penelitian ini dari dasar pemikiran bahwa setiap organisasi atau partai politik Islam akan 

sampai pada tujuannya ketika unsur-unsur manajemen diterapkan dilembaga tersebut. Salah satu 

unsur yang paling utama dalam proses manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan 

starting point dalam aktivitas manajerial. Jadi, setiap organisasi atau partai politik haruslah bisa 

membuat dan menentukan perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

secara optimal, begitupun dengan partai PKS. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara; 

observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Data-data yang diproleh kemudian 

diolah untuk menjadi hasil akhir penelitian.  

 Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perencanaan dakwah DPW PKS Jawa Barat telah 

tersusun dengan baik sesuai dengan para pakar manajemen. Mulai dari kejelasan tujuan, program 

dan strategi dalam membuat perencanaan tersebut, sehingga hasil dari perencanaan yang telah 

ditentukan mendapatkan hasil yang optimal. Untuk menjadikan nilai-nilai ke-Islaman sebagai 

orientasi politik DPW PKS Jawa Barat melakukan repat kerja kader atau pengurus, sehingga 

melahirkan program-program yang berupaya untuk mengembangkan ajaran Islam baik untuk 

pribadi kader, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia. Perencanaan ini juga mentukan 

langkah partai PKS sebagai organisasi dakwah dalam melakukan amar ma’ruf nahi munkar 

dengan dibuatnya lembaga layanan masyarakat seperti rumah keluarga Indonesia (RKI), gerakan 

memakmurkan masjid dan peduli anak yatim. Selain itu juga, untuk menghasilkan calon 

pemimpin umat dan bangsa, DPW PKS Jawa Barat melakukan perencanaan kaderisasi yang 

selektif dan baik berdasarkan pedoman dan ideologi organisasi atau partai. Program training 

orientasi partai (TOP) dan sekolah kepemimpinan partai (SKP) adalah program PKS Jawa Barat 

untuk menghasilkan calon pemimpin umat dan bangsa, yang bertanggungjawab atas 

kesejahteraan dan keadilan masyarakat. 

 

 


