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MOTTO 

ُ لَُكْم َۖوإَِذاقِ  يَل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجالِِس فَاْفَسُحوا َيْفَسِح َّللاَّ

  اُوتُو اْلِعْلَم َدَرَجـٍت َوَّللاُ بَِما تَْعـَملُـْوَن َخـبِْيـرَّللا الِذْيَن اَمنُوا ِمنـُْكْم َوالِّذْيَن   اْنُشُزوافَاْنُشُزوا يَْرفَعِ 

Artinya : 

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu,"Berilah 

kelapangan didalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan  memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan 

berdirilah  kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat 

orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu 

beberapa derajat". (Q.S Al-Mujadalah ayat 11) 

 

ْنيَا فََعلَْيِه بِاْلِعْلِم َوَمْن اََرادَ  )َرَواهُ اْلبَُخاِرى   اْْلَِخَرةَ فََعلَْيِه بِاْلِعْلِم َوَمْن اََراَدهُِما فََعلَْيهِ بِاْلِعْلمِ  َمْن اََراَد الدُّ

( َوُمْسلِم    

“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. 

Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan 

ilmu.  Barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” (HR. 

Bukhori dan Muslim( 
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KATA PENGANTAR  

  

Assalamu’alaikum wr. wb.  

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya 

penulis  panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi 

petunjuk kepada  siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan 

karunia-Nya jualah penulis  dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi 

ini. Shalawat dan salam semoga  senantiasa tercurah kepada junjungan kita, 

Nabi Besar Muhammad SAW., nabi  terakhir yang tidak ada nabi sesudah 

beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk  dijadikan panutan dan 

tuntunan. Disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI  POLITIK 

HUKUM PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM   

BERBASIS  NILAI – NILAI KEADILAN” merupakan disertasi yang 

bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pelaksanaan 

sistem pengelolaan koperasi simpan pinjam yang berbasis nilai keadilan 

sebagaimana seharusnya mampu terwujud yang tidak hanya berkaitan 

dengan formalitas peraturan perundang-undangan saja. Namun betapapun 

penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi 

ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang 

terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala 

kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam 

disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa 

syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan 

rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:  

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang;  

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selakau Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Promotor yang 

dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya 

telah berkenan membimbing dan memberikan masukan yang dapat 

mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya 

terkait persoalan pelayanan publik pada sektor infrastruktur di 

Kabupaten Jepara;  

3. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program 

Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus 

Co-Promotor, yang telah memberikan dorongan semangat kepada 

penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;   
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4. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka,                          

yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi 

sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat; 

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri 

penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang; 

6. Rekan mahasisawa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah 

memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung 

di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai. 

Penulis selalu berdo’a dan berharap semoga Disertasi ini dapat 

bermanfaat terutama bagi diri Penulis dan masyarakat Kabupaten Jepara 

khususnya serta Warga Jawa tengah dan bagi bangsa dan Negara Indonesia 

yang kita cintai pada umumnya, terutama terhadap para pengemban fungsi 

pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pengambil kebijakan 

Pemerintah Daerah bisa menjadi pertimbangan atau bahan masukan 

sehingga akan menghasilkan produk perundang-undangan dan Kebijakan 

Pemerintah Daerah khususnya dalam pelayanan publik dan penataan ruang  

yang berbasis nilai keadilan. Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca 

yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi 

ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan 

disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat 

bermanfaat. Amin.  

Wassalamu’alaikum wr. wb.  

                              Semarang,  Maret 2020 
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