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Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memeperoleh gelar doktor dalam Ilmu Hukum ini,
Telah disetujui oleh Promotor dan Co promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini
Pada tanggal, 12 Oktober 2018
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”
(Q.S Ar-Ra’du :11)
”Barangsiapa mendekati-KU sejengkal, niscaya Aku akan mendekatinya
sehasta, Dan barangsiapa mendatangi-KU sambil berjalan, niscaya Aku
akan Mendatanginya sambil berlari”.
(Al-Hadist)
”Setiap pekerjaan besar melewati masa-masa kekalahan dan kemenangan;
masa memulai, masa memperjuangkan dan masa meraih keberhasilan”
(Anonim)
“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama
kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”
(HR Tirmidzi)

PERSEMBAHAN
Disertasi ini dipersembahkan kepada :
1. Orang Tua dan Keluarga Besar saya
2. Istri Saya Hj. Sri Indarni, S.Pd, M.Pd.
3. Anak-anak saya, Muhammad Widya Iswara, SH dan Muhammad Isnaeni
Puspito Adhi, yang selalu memberikan inspirasi dan semangat
Serta almamater dimana saya menempuh proses pembelajaran Program Doktor
(S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Serta Promotor, Co Promotor, para Dosen, semua guru yang telah mengarahkan,
membimbing, membekali ilmu kepada saya.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb
Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, atas perkenan-Nya saya
bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini. Saya bersyukur bahwa
setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan akhirnya disertasi
ini bisa saya selesaikan dengan baik. Perjalanan itu dimulai dengan mendaftar
sebagai mahasiswa program studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSILA) Semarang. Hal itu kemudian diikuti
dengan berbagai kuliah, tugas-tugas dalam bentuk makalah presentasi, proposal
penelitian, ujian-ujian dan penelitian lapangan yang cukup panjang dan
melelahkan. Semua itu memiliki suka dan duka, namun pada akhirnya hanya
tinggal rasa bahagia dan Puji syukur kepada Allah SWT. Sudah tentu banyak
orang yang terlibat dan ikut membantu serta mendorong saya dalam
menyelesaikan tugas saya ini, tanpa mereka semua tidak akan dapat
merampungkan penelitian dan penulisan disertasi ini.
Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :
1. Prof. Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.,S.E,Akt.,M.Hum, yang bertindak sebagai
promotor. Dalam tugas-tugas yang cukup banyak sebagai dekan Fakultas
Hukum UNISSULA Semarang beliau masih sempat meluangkan waktu untuk
membimbing saya secara rutin dan selalu memberikan motivasi dan semangat
terutama pada saat saya menghadapi situasi yang hampir menyerah. Beliau
selalu memberikan semangat untuk saya segera menyelesaikan tulisan
disertasi.
2. Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsing,S.H., M.Hum. Bertindak
sebagai co
promotor, yang dalam tugas-tugasnya sebagai ketua program Doktor Ilmu
Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang yang sangat padat, berkenan
meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada saya, dan memberikan
motivasi untuk segera dapat menyelesaikan tulisan disertasi ini.
3. Penguji
saya
Dr.Hj.Anis
Mashdurohatun,S.H.,M.Hum,
Dr.Edy
Lisdiyono,S.H.,M.H, Prof.Dr.H.Achmad Busro,SH.M.Hum, Prof.Dr.H.Eko
Soponyono,S.H,M.Hum, Prof.Dr.Lazarus Trisetyawan,S.H.,M.Hum yang
telah memberikan saran dan kritikan untuk penyempurnaan disertasi saya.
4. Dekan
Fakultas
Hukum
UNISSULA
Prof.
Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.,S.E,Akt.,M.Hum Semarang , dan ketua program
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PDIH Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsing,S.H., M.Hum, para dosen dan staf
administrasi yang telah ikut membantu dan mendukung saya beserta temanteman berupa fasilitas belajar yang bermutu sehingga kami dapat belajar
dengan lancar dan baik.
5. Civitas akademika UNTAG Semarang tempat saya mengabdi dan bekerja,
khususnya pada Dr.Drs.H.Suparno,MSi selaku Rektor UNTAG Semarang.
Dekan Fakultas Hukum Dr.Edy lisdiyono,S.H.,M.H yang memberikan ijin
kepada saya untuk studi lanjut program Doktor di UNISSULA Semarang.
6. Teman-teman PDIH UNISSULA, Fakultas Hukum UNTAG Semarang
sebagai teman diskusi dan penyemangat ketika menghadapi kesulitan selama
proses bimbingan dan penyelesaian disertasi.
7. Ayah saya Alm.H.M Gozali dan ibu Sri Warsiki yang tidak pernah putus
mendoakan saya setiap hari agar saya dapat menyelesaikan studi Doktor saya.
8. Adik-adik saya : dr.Teguh Prakosa SPOG, Kombes Achmad Jamal
Yuliarto,SIK,MHum, Nur Aini,SE yang tidak pernah putus memberikan
motivasi dan doa kepada saya untuk menyelesaikan kuliah.
9. Keluarga besar bapak mertua Alm.H. M Murwan yang selalu mendorong dan
mendoakan saya untuk kelancaran dan menyelesaikan kuliah.
10. Istri saya, Hj.Sri Indarni,SPd,MPd, anak saya Muhammad Widya Iswara
Rizky Anugerah,SH dan Muhammad Isnaeni Puspito Adhi. Tanpa dorongan ,
kasih sayang dan pengertian dari mereka, pekerjaan menyelesaikan disertasi
ini terlalu berat saya rasakan.
11. Semua pihak, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga
Allah SWT membalas semua kebaikan mereka.
Saya berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan
masukan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang Hukum
khususnya masalah Pers dan Korupsi.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb
Semarang, Oktober 2018
H.Agus Wibowo,SH, MSi

