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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

MOTTO : 

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang 

siapa menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa 

yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu” (H.R. 

Bukhari) 

 

PERSEMBAHAN : 

Bismillahirrohmanirrohim ....... 

 Kaulah kata, kubaca makna, terikat dalam alinea, kubingkai dalam bab 

sejumlah enam, jadilah mahakarya. 

 Gelar doktor kuterima, orang tua dan keluargapun baliagia... 

 

 

Karya ini kupersembahkan teruntuk : 
 

- Ibu tercintaku yang selalu mendoakanku 

- Keluarga tercintaku (istri dan kedua anaku) 

- Saudara-saudaraku, teman dan handai taulanku 

- Para pejabat di lingkungan kerja yang telah 

memberikan motivasi, mendorong, 

membimbing   dan dan mendoakan sehingga 

disertasi ini sebesar. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdullah, Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah 

S.W.T atas semua rahmat dan nikmat yang telah  diberikan  kita  semua.  

Berkat berkah dan ridhonya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  

Disertasi ini. Sholawat dan salam  tidak  lupa  kita  curahkan  kepada  

junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad S.A W. beserta keluarga,  

sahabat dan para umatnya, semoga  dihari  akhir  nanti  mendapatkan 

safaatnya, Aamiin. 

Disertasi dengan judul Rekontruksi  Penyelesaian  Sengketa 

Lingkungan Hidup Dengan Cara Litigasi  yang  Berbasis  Keadilan,  

merupakan sebuah ihtiar penulis untuk memberikan kontribusi, sumbangan 

pemikiran terhadap berbagai persoalan utamanya tentang penyelesaian 

sengketa lingkungan yang dirasa kurang memenuhi asas keadilan. 

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa  mendapatkan  

kesempatan, bimbinggan,  arahan  serta  bantuan  dan  dorongan  semangat  

dari  berbagai  pihak,  disertasi  ini  tidak  akan  terwujud  seperti  sekarang   

ini,  oleh  karena  itu  ijinkan  dalam   kesempatan   ini,   penulis 

menyampaikan penghargaan dan  ucapan  terima  kasih  dan  penghargaan  

yang setinggi - tingginya kepada : 

1. Penulis  hormati,  Rektor  Universitas  Islam  Sultan   Agung 

(UNISSULA) Semarang  yang  terpelajar  Ir.  H.  Prabowo  Setiawan,  

MT, PhD. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

mengikuti pendidikan Program Doktor  Ilmu  Hukum  di  Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Penulis hormati, Dekan Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Sultan 

Agung  (UNISSULA)  Semarang,  Guru  Akademik  di   PDIH 

UNISSULA Semarang, sekaligus Promotor yang terpelajar Prof. DR. 

Gunarto,  S.H.  S.E.  Akt,  M.Hum.  yang  telah  dengan  sabar 

memberikan bimbingan arahan,  siraman  ilmu,  motivasi  serta  restu 

untuk menyelesaikan studi S3 di PDIH  UNISSULA,  saya  ucapkan 

beribu – ribu terima kasih. 

3. Penulis  hormati,  Ketua  Program  Studi  Pascasarjana   PDIH 

UNISSULA Semarang, guru akademik sekaligus penguji, yang 
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terpelajar DR. Hj. Anis Masdurohatun, SH. M.Hum. yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan 

Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang, dukungan, bimbingan dan bantuan akademik 

untuk  menyelesaikan  disertasi  ini  tidaklah  mudah,  oleh  karenanya 

amal baik beliau mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan saya  

ucapkan banyak terima kasih. 

4. Penulis hormati,  yang  terpelajar  Prof.  DR.  Edy  Lisdiyono, 

S.H.M.Hum. selaku Co- Promotor dan penguji disertasi yang telah 

memberikan  motivasi,  dorongan,  bimbingan  dan  arahan  serta  

semangat untuk menyelesaikan disertasi ini, saya ucapkan banyak 

terimakasih. 

5. Penulis hormati, semua Dosen  Program  Doktor  Ilmu  Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA ) Semarang yang telah 

memberikan sumbangan keilmuan, serta tidak  ketinggalan  Bapak  dan 

Ibu Staf PDIH yang  telah  membantu  dan  memberikan  pelayanan 

selama penulis kuliah yang begitu ramah, baik dan memuaskan. 

6. Penulis hormati, Ketua, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembina 

Pendidikan  17  Agustus  1945  Semarang,  guru  akademik  dan  

terpelajar, Prof.  DR.  Sarsintorini  Putra,  SH.  MS.,  saya  haturkan  

terima kasih. 

7. Penulis hormati Rektor Universitas 17 Agustus 1945 ( UNTAG ) 

Semarang, yang  terpelajar  Prof.  DR.  Drs. H. Suparno,  M.Si,  yang 

selalu memberikan  dorongan,  arahan  serta  ijin  belajar  untuk  para 

dosen UNTAG yang sedang menempuh pendidikan S3. 

8. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 ( UNTAG ) 

Semarang, guru akademik dan terpelajar Prof. DR. Edy Lisdyono, 

S.H.Mhum. beserta Jajarannya, serta seluruh teman sejawat Dosen 

Wakultas  Hukum,  seluruh  tenaga  pendidikan,  dan  OB  Fakultas 

Hukum UNTAG Seamarang, saya ucapkan banyak terima kasih. 

9. Penulis sayangi dan banggakan serta hormati  Ibu  tercinta,  ( Alm )  

Bapak  tercinta  Sumitro  Warsidi,  semoga  husnul  khotimah  

ditempatkan disisi Allah S.W.T. 
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10. Penulis hormati dan takan pernah lupakan, jasadi  wa  ruhi  kedua 

mertuaku yang telah menghadap sang khaliq Allah S.W.T.  semoga  

husnul khotimah, ditempatkan disisi Allah S.W.T. 

11. Pendamping  setiaku  yaitu istri  tercinta  Dra.  Hj.  Kartini,  tidak   ada 

kata yang paling indah dapat aku samapaikan hanya kata cinta  dan  

sayang. Juga buat anak – anakku tercinta, Galih Purnapasca Julianto, 

S.H. dan Dwi Kurniawati, S.H. SAP. Terima kasih keluarga kecilku 

semoga selalu dilindungi Allah S.W.T. 

12. Saudara sekandung kakak – kakaku Jurianto Muntari beserta istri, H. 

Suyono, S.H.M.Hum berseta Istri, dan semua keponakanku, demikian  

juga keluarga besar istriku, adik Saadah dan keluarga, adik  Yusni  

Imawati dan keluarga, adik masfuatun serta sahabat – sahabat  karifku 

yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan 

kuliah ini, saya upackan terima kasih. 

13. Teman – teman PDIH Angkatan XV Periode Tahun 2015/ 2016 di 

UNISSULA Semarang, yang selalu  memberikan  semangat  dan  

dorongan untuk menyelesaiakan kuliah, saya ucapkan terima kasih. 

14. Sahabat – sahabat diluar kampus, tetanggga serta handai  tolan,  yang  

tidak  bisa  kami  sebut  satu  persatu  yang   selalu   memberikan 

dukungan baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  saya  haturkan  

banyak terima kasih. 

Penulis sadar  bahwa  karya  ini  tentu  masih  jauh  dari  sempurna,  

oleh karenanya kritik dan saran demi kesempurnaan disertasi  ini  dari  

pembaca dan semua pihak sangat kami harapkan, teriring do”a, semoga 

bantuan, bimbingan dan arahan dari semua pihak dapat menjadikan amal  

soleh, dan  semoga  disertasi  ini  dapat  bermanfaat  bagi  semua  pihak. 

Aamiin Ya Robbal Alamiin. 

 
Semarang, Maret 2020 

Penulis 

 
K U N A R T O,. S.H.M.Hum. 


