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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

Pada Bab II ini peneliti akan menjelaskan dan mendiskripsikan lokasi 

dalam penelitian ini yaitu hubungan keterbukaan diri dalam Ta’aruf dengan 

keputusan menikah pada Kader Tarbiyah PKS cabang Polokarto.  

Dekripsi yang diperoleh peneliti dari sumber data informasi di lokasi 

penelitian dan beberapa dari kepustakaan mengenai Partai Keadilan Sejahtera 

khususnya pada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Polokarto, berikut 

pemaparannya : 

A. Partai Keadilan Sejahtera 

Dalam historis kemunculan partai keadilan sejahtera sebagai gerakan 

sosial yang bernama Tarbiyah yang kemudian bermutasi sebagai partai 

politik. Dengan basis sosial partai tersebut adalah kelompok muslim terdidik, 

muda, dan kelas menengah kota yang mendulang simpati publik dengan 

mobilisasi kader dan simpatisannya. PKS tampil sebagai partai kader yang 

merapkan standart ketat dalam proses pengkaderan serta pelatihan dalam 

Tarbiyah. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut dari Partai 

Keadilan (PK) yang lahir pada 20 juli 1998. PKS yang secara resmi 

dideklarasikan di Jakarta pada hari Ahad, 20 April 2003 untuk melahirkan 

indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan menyiapkan kader- 

kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual dan 
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profesional. Karena itu, PKS peduli dengan perbaikan-perbaikan kearah 

terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang 

menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. (Muhtadi, 2012: 32) 

Dalam perkembangannya keberhasilan pengkaderan dalam PKS 

hingga sampai ke Desa. Untuk menjadikan PKS sebagai partai yang 

mengusung dakwah di parlemen pembentukan pengurus dari tingkat pusat 

DPP (Dewan Pengurus Pusat), tingkat propinsi DPW (Dewan Pengurus 

Wilayah), tingkat daerah/ Kabupaten DPD (Dewan Pengurus Daerah) , 

tingkat Kecamatan  DPC (Dewan Pengurus Cabang) , dan DEPRA (Dewan 

Pengurus Ranting) yang merupakan unsur pada tiap Desa. Pada setiap 

tngkatan memiliki kepengurusan dengan jenjang jabatan lima tahun dan akan 

bisa diperpenjang sesuai keputusan Dewan Pengurus Wilayah dalam dua 

periode saja. 

B. Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Polokarto 

Peneliti ingin mendeskripsikan tentang kepengurusan di tingkat 

Kecamatan sesuai dengan penelitian lokasi. Secara georgafis sekretariat PKS 

Dewan pengurus cabang Kecamatan Polokarto terletak di Tanjung, Kelurahan 

Bakalan, kecamatan Polokokarto, Kabupaten Sukoharjo yang merupakan 

jalan alternatif menuju arah Wonogiri maupun ke arah Solo. Kepengurusan 

DPC Polokarto membawahi dengan 17 Dewan Pengurus Ranting (DEPRA)  

sebagai pengurus di tingkat Desa. 
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Pada deklarasi pengurusan pada tingkat kecamatan atau cabang, 

berdasarkan keputusan DPD PKS Sukoharjo nomer : 12/ DSKEP/AK-37/ XI/ 

1424 tertanggal 25 Juni 2003.  

Adapun Visi dan Misi dari Partai Keadilan Sejahtera adalah 

sebagai berikut : 

Visi 

Umum; Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam 

bingkai persatuan umat dan bangsa. 

Khusus; partai berpengaruh baik secara kekeuatan politik, partisipasi , 

maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

madani 

Misi 

- Menyebarkan dan mencetak kader- kadernya sebagai bagian 

dakwah Islam 

- Mengembangkan institusi- institusi kemasyarakatan yang Islami 

diberbagai bidang sebagai pusat solusi 

- Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara 

konsisiten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 

Struktur  pengurus PKS DPC Polokarto pada tahun 2010- 2015 

Ketua   : Yuli Aswanto,M.Pd 

Sekretaris   : Agus Sriyadi,S.Pt 

Bendahara  : Muhammad Suparmin 
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Dengan memiliki bidang – bidang  

1. Ketua bidang Kaderisasi   : Ratno Budi Utomo 

2. Ketia bidang Humas dan Keumatan : Sri Wahyono 

3. Ketua bidang Kepemudaan dan Olahraga : Eko Utomo 

4. Ketua bidang Ekonomi   : Kaswanto 

5. Ketua bidang Perempuan   : Yumiati Rina, S.Sos 

Pada tingkat kecamatan (DPC) ada agenda bagi para kader baik tiap 

pekan maupun bulan sebagai berikut:  

1. Tasqif  (pengajian)  

Merupakan agenda keIslaman yang dilakukan pada tiap akhir 

pekan untuk meningkatkan ilmu agama bagi pelaksana dakwah dan 

terbuka untuk masyarakat umum. Pelaksanaan pengajian ini setiap 

hari Ahad atau minggu pada jam 06.30 sampai 08.00 WIB. Berikut 

pengisi pegajian tiap pekan: 

Tabel.2.1 

Jadwal Agenda Tasqif Pekanan 

No Minggu ke- Pengisi Tema 

1 Pertama Bambang Sudarsono, 

S.Ag 

Sirah Sahabat 

2 Kedua Bambang 

Nugroho,Lc 

Fikih 

3 Ketiga  Imam Syuhada, Lc Management Dakwah 

4 keempat Purwanto, M.Pd Ilmu Tawjid 

Sumber: Bidang Humas dan Keumatan, 2015 
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2. Mukhoyam (Kemah) 

Kegiatan Mukhoyam merupakan bagian dari Tarbiyah yang 

dilakukaan setiap satu kali dalam satu tahun. Sifat kegiatan ini 

wajib bagi kader dalam pelaksanaanya. Kegiatan Mukhoyam yang 

berarti berkemah dalam satu tempat yang diikuti jenjang kader. 

Pada penyelenggaran disebut juga MPKD (Mukhoyam Pandu 

Keadilan Dasar) yang pelaksanaan selalu berbeda tempat. 

Peserta MPKD berbeda- beda berdasarkan tingkatan kader 

dalam PKS ada yang disebut Tambidi, Muayyad, dan Kader Inti. 

Acara dalam Mukhoyam diisi dengan kegiatan Outbond, membaca 

Al Quran satu Juz, dan dan kegiatan sifatnya bakti ke masyarakat.  

3. Aktivitas Olahraga Bulu Tangkis 

Kegiatan rutin yang untuk umum, simpatisan dan kader dalam 

setiap satu pekan sekali pada malam Jumat. Kegiatan olahraga 

untuk ajang silahturohmi dengan para simpatisan PKS. Kadang 

juga diadakan turnament guna menyalurkan hobi dalam bulu 

tangkis.  

4. Daurah atau Pelatihan 

Daurah  bagian kegiatan Tarbiyah untuk melatih dan membimbing 

kader dalam berdakwah. Pelatihan yang bisa diikuti oleh orang 

diluar kader. Tema pada pelatihan ini disesuaikan dengan 

keingingan kader seperti tema pernikahan, spirit dakwah, motivasi 

menjadi Murobbi dan Murobbiyah dll.  
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C. Lajnah Munakahat 

Dalam organisasi PKS lajnah munakahat tidak masuk dalam 

struktur kepengurusan PKS Polokarto. Lajnah Munkahat adalah sebagai 

wadah bagi kader PKS dalam mencari pasangan menikah melalui Ta’aruf, 

pada empat tahun lalu di deklarasikan sebaga Rumah Sakinah. Dalam 

mencari pasangan tidak ada cangkupan wilayah tertentu para Kader diberi 

kebebasan calon pasangan yang berada diluar wilayah DPC. 

Keberadaan Lajnah Munakahat berada dalam kegiatan bidang 

kewanitaan sebagai DPD (Dewan Pengurus Daerah) bagian program 

bidang tersebut. Masing- masing DPC memiliki DP (Dewan Pengurus) 

yang setiap DPC memiliki 2 orang satu Ikhwan dan satu Akhwat dengan 

status keduanya sudah menikah.  

Sebelum memasuki masa ta’aruf seorang anggota yang akan 

melakukan proses Ta’aruf harus melalui pembuatan biodata yang berisikan 

informasi tentang pribadinya, baik secara umum maupun hal- hal yang 

terkait dengan privasi. Mengisi formulir biodata yang diberikan oleh 

Ustadz  dan Ustadzah yang kemudian formulir tersebut akan diserahkan 

kepada organisasi Lajnah Munakahat yang kemudian akan dijadikan 

database. Selanjutnya organisasi ini menunggu Ikhwan yang siap 

menikah, disertakan dengan biodata dari sang Ikhwan yang diserahkan 

oleh ustadz untuk dikumpulkan bersama dengan data dari Akhwat tadi.  

Setelah keduanya menerima dari pemberian Lajnah Munakahat  

akan berlanjut dengan proses Ta’aruf. Disini juga anggota yang akan 
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melakukan taruf bisa mencari informasi yang tak hanya berasal dari 

Murobbi maupun Murobbiyah, tapi juga bisa lewat informasi dari orang 

luar atau tetangga. 

Pada proses Ta’aruf peserta akan diberikan kesempatan untuk 

mengenal lebih jauh tetntang calon pasangan dimana pada proses ini akan 

disepakati tentang keputusan berlanjut pada pernikahan.   

D. Kelompok Tarbiyah PKS 

Pada deskripsi kelompok Tarbiyah yang merupakan sebutan lain 

kelompok pengajian kecil yang beranggotakan antara 3 sampai 9 orang 

pada tiap disebut juga sebagai Halaqah. Dalam kelompok yang tiap- tiap 

ada Murobbi maupun Murrobiyah yang memberikan arahan baik spiritual 

dan amal yaumi dalam keseharian kepada Muttarabbi, akan belajar agama 

Islam serta pembahasan akan partai dakwah.   

Murobbi atau Murobbiyah yang berarti orang yang melaksanakan 

proses Tarbiyah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, untuk 

membentuk pribadi muslim, shalih dan muslih yang memperhatikan aspek 

pemeliharaan, penumbuhan, pengarahan, dan penugasan. Kegiatan bentuk 

pengajian yang dapat disepakati bisa itu per pekan maupun dengan 

kegiatan yang tak harus berkumpul pada suatu tempat. Setiap halaqah 

terdapat kesepakatan dan agenda yang menjadikan kader PKS untuk 

menjadi kader yang militan dalam berdakwah. Tarbiyah dapat dilakukan 

secara mandiri (Tarbiyah dzatiyah) dan secara jamaah, namun dalam 

Tarbiyah Dzatiyah tidak dapat mengungguli Tarbiyah kelompok karena 
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Halaqah
11

 haruslah ada beberapa anggota untuk dapat membentuk kader 

Tarbiyah yang maksimal ( Muhtadi, 2012: 46) 

Serta adanya agenda kepartaian yang dilakukan pada menjelang 

Pemilu baik pada tingkatan Kepala Daereh, Legeslatif hingga pemilihan 

Presiden. Adanya kegiatan yang dilakukan pada Pemilu tersebut jamaah 

Tarbiyah melakukan simpati masyarakat guna mencari suara. Dengan 

melakukan pemasangan atribut, door to door, Direct Selling, sampai 

konvoi berkendara pada kampanye pemilu. 

                                                           
11

 Halaqah artinya pertemuan atau forum untuk mendiskusikan masalah-masalah agama Islam. 


