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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur 

Kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini tepat pada waktunya, 

tanpa ada halangan dan rintangan yang berarti. 

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar 

Doktor dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang. Sebagai promovendus, penulis telah berupaya 

semaksimal mungkin menyajikan proposal ini sebaik mungkin sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. Adapun judul penelitian ini adalah: “KONSEP 

IDEAL PENGAWASAN TERHADAP KEUANGAN DAERAH UNTUK 

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

BERBASIS NILAI KEADILAN  

”Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini bukanlah semata-mata 

merupakan jerih payah penulis sendiri, akan tetapi tidak terlepas dari bantuan 

semua pihak, khususnya Promotor dan Co-Promotor yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan dan juga dukungan moral dari rekan-rekan promovendus 

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. 

Oleh karena itu sangatlah pantas penulis mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Teguh 

Prasetyo, SH,M.Si., selaku Promotor dan Yang Terpelajar Dr. H. Jawade Hafidz, 

SH., MH., selaku Co-Promotor serta Yang Terpelajar Dr. Hj. Anis 
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Mashdurohatun, SH., M.Hum., selaku Kepala Program Doktor Ilmu Hukum 

Unissula, dimana ditengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktu 

untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan serta mendorong semangat 

penulis untuk menyelesaikan penulisan proposal disertasi ini.   

Pada kesempatan ini perkenankan juga, penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, 

antara lain kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Norman Muhdad dan ibunda Hari Nur 

Cahya Murni yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan 

menanamkan budi pekerti yang luhur serta iman dan taqwa kepada Allah 

SWT; 

2. Teristimewa isteriku tercinta Febtu Fani Yancelia dan anakkus Makayla 

Futiya Kusuma, yang telah banyak berkorban dengan penuh kesabaran dan 

pengertian serta memberikan dorongan dan do’a sehingga membuat 

penulis lebih bersemangat untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini; 

3. Rekan-rekan Promendus di PDIH Fakultas Hukum Unissula Semarang dan 

PDIH Universitas Jayabaya yang selalu menjalin kerjasama dan 

kekompakan selama mengikuti pendidikan; 

4. Rekan-rekan Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung dan 

memotivasi penulis selama menjalani pendidikan; 

5. Rekan-rekan Promendus Seperti UPH, Jayabaya, SMU Global Islamic 

School, SMU Madania, SMP 73; 
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6. Semua sahabat-sahabat, teman-teman, dan handai-taulan penulis 

dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa mendapat Rahmat dan 

Hidayah dari Allah SWT. 

Sebagaimana kata pepatah “Tak ada gading yang tak retak”, demikian 

halnya dengan penulisan disertasi ini yang masih jauh dari sempurna, dimana 

masih terdapat disana-sini kekurangan dan kejanggalan, untuk itu mohon 

dimaafkan. Segala saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat 

diharapkan untuk perbaikan penulisan disertasi ini. 

Syukur Kehadirat ALLAH SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan disertasi ini tepat pada waktunya dan semoga dapat memenuhi 

fungsinya sebagaimana yang diharapkan. 

      Semarang,   September 2019 

      Penulis 

 

 

 

       Tiyar Cahya Kusuma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


