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MOTTO

“Jangan berhenti jadi baik.”
“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zaarah pun, niscaya dia akan
melihat (balasan)nya.”
(– QS. Az-Zalzalah : 7)

“Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di
muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.”
(Qs. An-Nisa: 100)

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu
kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.”
(Ali Bin Abi Thalib)

“Dunia adalah ladang untuk akhirat, maka Bekerjalah. Sebab
engkau pasti memanen apa yang engkau tanam di sini.”
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PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada:
1.

Nusa dan Bangsa Indonesia;

2.

Kedua Orang Tuaku dan Kedua Mertuaku;

3.

Istri dan anak-anakku;

4.

Civitas Akademika UNISSULA;

5.

Civitas Akademika Universitas Semarang (USM);

6.

Promotor, Co Promotor, Para Dosen, Semua Guru yang telah mengarahkan,
membimbing dan membekali ilmu kepada Penulis.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.
Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat
dan Karunia-Nya, sehingga Penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta
kesempatan

untuk

menyelesaikan

penulisan

disertasi

yang

berjudul

“Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa
Berbasis Nilai Keadilan” dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai
tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S
3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak
terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Yth :
1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam
Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang
telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk
menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam
Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta
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segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat
berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3)
Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
dan juga selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan
dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau
dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala
kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas
dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang
tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta
keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua

Program

Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah
memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan
telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan
masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa
memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang
sangat berharga. Dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga
tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan
mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling
dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan
Allah SWT.
4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang yang
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telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh
studi.

Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan

Alah S.W.T.
5. Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H., sebagai Co Promotor, yang telah
memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan
telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan
masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, semoga beliau beserta
keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah
memberikan

sumbangsih

keilmuan,

juga

kepada

staf/

karyawan

administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang
baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan
tercapainya gelar doktor ini.
7. Orang Tuaku dan Keluargaku, yang dengan penuh perhatian, ketulusan
dan

pengorbanan

yang

besar

tiada

henti-hentinya

mendo’akan,

memberikan inspirasi, dorongan, semangat dan membesarkan hati penulis
dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan
studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini dengan tercapainya gelar
doktor ini.
8. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
UNISSULA Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis

1
1

sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah
membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam
penyelesaian Disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”,
disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih
terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan
saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada
dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara
Indonesia. Amin.

Semarang,

Oktober 2019

Penulis,

SUKIMIN
PDIH. 03VIII160423
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