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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang banyak 
memberikan nikmat kepada kita semua, khususnya penulis, pembuatan tesis telah 
selesai, dengan judul; Peran dan Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota 
Jakarta Barat Dalam Proses Pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019, rasanya 
masih ada kekurangan yang perlu direvisi baik oleh penulis maupun oleh peneliti 
selanjutnya, karena keakuratan data selalu berubah pada waktu yang berbeda. 

Dinamika perkuliahan dan penelitian akhirnya dapat terselesaikan dengan “baik” 
walaupun memakan waktu yang cukup lama dalam hal penentuan judul dan 
penelitian yang dilakukan terkait aturan yang dibuat oleh instansi yang lebih 
tinggi yang penulis teliti (perubahan jadwal/PKPU/SE), dengan bantuan banyak 
pihak, terutama staff pengawasan panwas/Bawaslu Jakarta Barat, karena 
banyaknya data dan persepsi yang terkadang berbeda, juga tak terhingga kepada 
instansi KPU Jakarta barat. 

Sebagai salah satu Negara terdemokrasi di dunia setelah Amerika Serikat dan 
India, Indonesia dipandang cukup sukses melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi 
electoral, ditandai dengan suksesnya pergelaran pemilu dari secara regular, relatif 
demokrasi. Sebagai salah suksesnya pemilu adalah kehadiran partai politik dalam 
setiap pesta demokrasi, ada persyaratan khusus secara administratif bagi partai 
politik calon kontestan pemilu 2019 yang secara tehnis memerlukan peran serta 
sumber daya manusia untuk mengawal di lingkungan penyelenggara baik KPU 
secara tekhnis, Bawaslu dalam pengawasan dan pengiat pemilu sebagai unsur 
masyarakat agar kualitas dari rangkaian tahapan berjalan dengan baik. 

Pembuatan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 
gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen di Program 
Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Selesainya tesis ini tidak lepas 
dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, karenanya 
penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Dr. Farida Elmi, MM, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu memberikan arahan, masukan dan saran – saran kepada penulis 

selama penyusunan tesis. 

2. Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Mercu Buana. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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3. Dr. Aty Herawati, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen Universitas Mercu Buana. 

4. Ketua dan  Anggota Komisioner KPU Kota Jakarta Barat Priode 2013–

2018, maupun priode 2018 - 2023 

5. Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Barat, baik selama 

add-hock (2017-2018) maupun permanen (2018-2023). 

6. A. Muhajir. M.SI, staff Bawaslu Jakarta Barat, yang banyak berkontribusi 

dan teman diskusi dalam berbagai hal.  

7. Orang Tua, Istri, anak penulis Wildan Faqih dan Wildan Amira Shakira, 

yang memberikan motivasi dan inspirasi agar penulis tetap berikhtiar, 

belajar, bekerja dan tidak berhenti berfikir sampai waktunya nanti, hingga 

akhirnya selesai jua perkuliahan Pascasarjana. 

8. Partai politik di tingkat kota Jakarta Barat 

9. Para pengiat pemilu  

10. Pihak – pihak lain yang membantu penulis baik yang tidak dapat penulis 

sampaikan satu persatu. 

 
 

Jakarta, 27 September 2018 
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 Penulis 
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