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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas faksionalisasi yang dialami 

internal DPD PAN Surabaya dalam pemilihan Ketua DPW PAN Jatim periode 

2015-2020. Pada saat Muswil terbentuk dua faksi dukungan pada masing-masing 

calon ketua, yaitu kubu DPD dan 11 DPC yang mendukung Kuswiyanto melawan 

kubu 20 DPC yang mendukung Masfuk untuk maju menjadi Ketua DPW PAN 

Jatim. Adanya persaingan kedua faksi ini dalam memperebutkan kepemimpinan 

partai di Jatim sempat memunculkan dinamika di internal DPD PAN Surabaya 

yang berdampak pada kericuhan pada saat Muswil berlangsung. Berangkat dari 

latarbelakang tersebut setidaknya ada dua permasalahan yang harus dijawab. 

Pertama, mengapa terjadi faksionalisasi di DPD PAN Surabaya pada saat 

pemilihan Ketua DPW PAN Jatim periode 2015-2020. Kedua, Bagaimana wujud 

faksionalisasi yang terjadi di DPD PAN Surabaya saat pemilihan Ketua DPW 

PAN Jatim periode 2015-2020.  

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif-deskriptif, yang 

mana penelitian ini menjelaskan data empiris yang ditemukan dilapangan 

sehingga mendapatkan gambaran mengenai fenomenafaksionalisasi. Teori 

faksionalisasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data tentang 

pecahnya internal partai dan memunculkan kubu-kubu yang ada di DPD PAN 

Surabaya pada saat pemilihan ketua DPW PAN Jatim.  

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil temuan lapangan ini bahwa 

penyebab terjadinya faksionalisasi di DPD PAN Surabaya pada saat Muswil DPW 

PAN Jatim yang pertama disebabkan oleh lemahnya ideologi partai dalam 

menghadapi dinamika di internal DPD PAN Surabaya. Kedua, bahwa faktor 

tradisi regenerasi kepemimpinan partai juga menjadi penyebab munculnya 

faksionalisasi di internal DPD PAN Surabaya. Ketiga, faktor karakter patronase di 

dalam partai. Keempat, adanya perbedaan kepentingan dari elit DPP PAN dan elit 

partai di daerah. Kelima, karena adanya gaya sentralistik dalam pengambilan 

keputusan didalam partai. Sedangkan wujud dari faksionalisasi yang terjadi di 

DPD PAN Surabaya lebih bersifat kompetitif namun dalam perkembangannya 

sudah mengarah pada faksionalisasi degeneratif.   
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