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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Alloh SWT, karena atas 
berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. 
Sholawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada nabi besar 
Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.  

Penulisan tesis dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Integritas Pemilihan Umum” diawali dari 
kritik terhadap integritas pemilu. Perselisihan hasil pemilu dimulai dari proses 
pelaksanaan pemilu yang mengabaikan asas-asas pemilu demokratis. Pada 
beberapa kasus perselisihan hasil pemilu menjadi pemicu munculnya konflik 
kekerasan antar pendukung peserta pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) 
diharapkan mampu menyelesaikan perselisihan hasil pemilu melalui mekanisme 
yang demokratis dan mencegah bentuk konfik serta kekerasan politik. Melalui 
mekanisme peradilan akan menghasilkan Putusan MK tentang Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum (PHPU) untuk mengembalikan integritas pemilu. Penelitian ini 
akan menguraikan tentang perselisihan hasil pemilu dan menjelaskan mekanisme 
pengembalian integritas pemilu di Kota Surabaya tahun 2010.  

Kontribusi dari berbagi pihak dalam penyelesaikan penulisan tesis ini 
pantas mendapatkan apresiasi dan rasa hormat dari penulis. Secara khusus ucapan 
terima kasih disampaikan kepada: 

1. Terima kasih dan rasa hormat kepada Guru Besar Ilmu Politik 
Universitas Airlangga, Prof. Drs. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D. 
sebagai Pembimbing Ketua dan Drs. Haryadi, M.Si. sebagai 
Pembimbing Kedua atas bimbingannya dalam memberikan masukan 
dan pembelajaran selama proses penulisan tesis. 

2. Terima kasih dan rasa hormat kepada Dr. Budi Prasetyo, Drs., MA. 
sebagai Ketua Panitia Penguji Tesis dan Drs. Priyatmoko, MA. sebagai 
Anggota atas kritik yang disampaikan untuk kesempurnaan hasil.  

3. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh KPU Kota Surabaya 
dan Panwaslu Kota Surabaya dengan berbagai dokumen-dokumen 
penyelenggaraan Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010.  

4. Terima kasih kepada Eko Sasmito, Edward Dewaruci, Arif Laksana, 
Ibu Arnik, Wahyu Haryadi dan Bapak Suparno sebagai bagian 
penyelanggara pemilukada Kota Surabaya tahun 2010. Ucapan terima 
kasih juga ditujukan kepada Arif Afandi, Fandi Utomo, Fitradjaja 
Purnama, serta Bambang DH sebagai peserta pemilukada untuk 
berdiskusi dan memperdalam pembahasan materi penulisan tesis ini.  

5. Hilda dan Mas Tino yang telah membatu administrasi akademik. 
Semua rekan-rekan yang menjadi teman diskusi hingga larut malam. 
Untuk kader-kader HMI Komisariat FISIP tetap bersemangat untuk 
terus mentradisikan membaca, menulis, dan berdiskusi dengan sehat. 

Meski jauh dari sempurna, semoga penulisan tesis ini dapat memberikan 
kontribusi positif dan referensi penelitian tentang sistim pemilu selanjutnya. 
Demikian kiranya atas segala dukungan, saya ucapkan terima kasih. 
 

Surabaya, 03 Maret 2012 
Ervan Kus Indarto, S.IP. 
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