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ABSTRAKSI 

 

 

Otonomi daerah pasca berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang 

kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, telah memberikan kepada daerah untuk lebih 

berkembang dan kreatif dalam membangun daerahnya sendiri. Bagi pemerintah daerah, „era 

otonomi” adalah suatu kesempatan untuk merebut dan menunjukkan kekuatan daerah yang 

sangat berbeda dengan masa sentralisasi. Dengan lahirnya UU No. 32/2004 telah memberikan 

konsekuensi yang secara langsung mengenai suksesi kekuasaan daerah, yang mana kepala daerah 

dipilih langsung oleh masyarakatnya sendiri. UU No. 10 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa 

“Pemilihan Umum Anggata Dewan Perwakilan Rakya, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah”, Dalam UU No. 22 Tahun 2008 tentang “Partai Politik”. Merupakan 

sebuah referensi dari Pilkada di Indonesia 

Jenis metode penilitian yang kami gunakan adalah Kulaitatif Deskriptif, melalui pendekatan 

secara personal kedalam partai dan interviu terhadap para tokoh partai yang ada, subjek 

penelitian ditentukan dengan berdasarkan kepengurusan yang telah terbentuk dalam partai dan 

pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Analisis penelitian dengan menggunakan kualitatif supaya data yang didapat dapat 

dideskripsikan dan di kembangkan. 

Dari hasil penelitian dan wawancara di peroleh hasil bahwa mensin partai yang telah dimiliki 

oleh PKB Kabupaten Bangkalan sangat berjalan dengan baik, disamping itu pendekatan terhadap 

kiai, Blater, Pondok pesantren, Organisasi masyarakat yang ada telah membawa Calon PKB 

Kabupaten Bangkalan Memperoleh dukungan yang maksimal. Apalagi dengan ketokohan calon 

dari PKB ini merupakan salah satu tokoh yang terkemuka yaitu KH. M. Kholil. 

Tidak hanya itu PKB Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan sebuah momentum yang ada 

dalam masyarakat seperti Pengajian dan Tahlilan bisa menarik masyrakat agar bisa memilih 

calon yang telah di usung oleh PKB ini. Dengan pemberian kaos dan Almenak ternya salah satu 

strategi yang efektif dilakukan oleh PKB Kabupaten Bangkalan untuk mendapatkan dukungan 

massa yang banya. Apaun visi misi yang berpihak pada rakyat yang membuat Calon Incamben 

ini menang mutlak dibandingkan dengan calon yang lainnya. 

 

ABSTRACTION 

 

Autonomy of Regional after validity UU No. 22 1999 year about Regional Government revisied 

by UU No. 32 2004 year, publishet the Regional to develop the distrect. Autonomy era is era 

where the Regional shows the potential to another Regional on sentralitation era. UU No. 

32/2004 noticed consequency dirrectly about authority of Regional, where the head of regional is 

electid by the citizen UU No. 10 2008 year Noticed that public election of the council of 



delegation the council of delegation Region, in UU No. 22 year about political party, a reference 

from head of Regional election in Indonesia. 

A methode of research that we use is descriptive cualitative by personal approaching in political 

party and interview to elite politic. Subject of research determined by commite of political party 

and collected by methode of interview, observation, and documentation. Analizing of research 

by using cualitative in order to describe and developed. 

Result of election and interview that political party of PKB has good perform by approaching 

Kiai, Blater, Pondok Pesantren, and public organization, beside candidate of PKB is public 

figure “KH. M. Kholil”. 

 

Not only that PKB Bangkalan Regional but also PKB approach the massa exceed public agenda 

such a pengajian, tahlilal and istighosah beside, bay giving the costom and attribut for only the 

candidate is incumben. 

 


