
 

 

ABSTRAK 

Niki Prasetiawan. Pengorganisasian Dalam Meningkatkan Partisipasi Basis 

Konstituen PKB Pada Pemilu Legislatif 2014 (Studi Deskriptif di Internal LPP 

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat Jl. 

Soekarno Hatta No. 580 Bandung). 

 

Penduduk Jawa Barat mayoritas adalah warga NU. NU dengan PKB 

memiliki hubungan yang sangat erat. PKB merupakan satu-satunya partai politik 

yang lahir dari aspirasi warga NU yang difasilitasi dan dideklarasikan serta 

didukung sepenuhnya oleh PBNU. Oleh Karena itu, idealnya warga NU di Jawa 

Barat menjadikan PKB sebagai satu-satunya rumah politik mereka. Namun fakta 

dilapangan berkata lain, warga NU Jawa Barat terpolarisasi ke berbagai partai 

politik yang lain. Maka kemudian yang dibutuhkan LPP DPW PKB Jawa Barat 

sebagai organ internal yang menangani praksis operasional Pemilu, adalah 

mengelola dan mengembangkan potensi politik warga NU agar bertransformasi 

menjadi basis konstituen PKB pada Pemilu Legislatif 2014. Dan untuk 

merwujudkan hal ini dibutuhkan proses pengorganisasian yang efektif dan efisien 

di internalnya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui spesialisasi kerja dan  

departementalisasi di internal LPP Dpw PKB Jawa Barat dalam meningkatkan 

partisipasi basis konstituen PKB pada pemilu legislatif 2014. 

Penelitian ini bertitik tolak dari proses pengorganisasian yang efektif dan 

efisien yang diterapkan di internal LPP DPW PKB Jawa Barat dalam mengelola 

pemenangan pemilu dapat meningkatkan partisipasi politik basis konstituen PKB 

pada Pemilu Legislatif 2014. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif. 

Karena tujuan pokok dari dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan 

memberikan penjelasan tentang proses pengorganisasian di Internal LPP DPW 

Jawa Barat, dalam Meningkatkan Partisipasi Basis Konstituen PKB Pada Pemilu 

Legislatif 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: 

menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menentukan jenis 

data dan sumber data, menentukan teknik pengumpulan data, dan akhirnya 

mengolah dan menganalisis data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Spesialisasi Kerja yang dilakukan 

LPP DPW PKB Jawa Barat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik basis 

konstituen PKB pada Pemilu legislatif 2014, dengan mengacu pada dua strategi 

besar yang sudah ditetapkan oleh LPP DPP PKB, Kemudian kedua strategi besar 

tersebut pecah menjadi pekerjaan yang terpisah dan membaginya menjadi 

sejumlah langkah dan tahapan dan akhirnya disatu temakan atas dasar kesamaan 

fungsi dan tujuan. Kemudian departementalisasi yang diterapkan, yaitu dengan 

mengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda dan kemudian 

dijabarkan menjadi beberapa divisi. 

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian di 

LPP DPW PKB Jawa Barat dapat meningkatkan partisipasi politik basis 

konstituennya pada Pemilu Legislatif 2014. 


