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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, karunia dan hidayah Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan Disertasi ini yang berjudul “REKONSTRUKSI SISTEM 

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MELALUI BADAN 

ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) BERBASIS KEADILAN DAN 

KEPASTIAN HUKUM”.  

Penyusunan Disertasi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Kepada Promotor dan Co-Promotor yang telah banyak memberikan arahan 

dan  dukungan serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis, 

rasanya tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih yang tak terhingga. 

Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka menerima kritik serta 

saran yang membangun serta penulis harapkan untuk menyempurnakan Disertasi ini, 

sehingga penulis dapat memperbaikinya. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kemudahan yang didapat 

penulis kepada : 

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Drs 

Bedjo Santoso MT PhD dan juga kepada seluruh dosen dan staf  
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2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang, Prof Dr.H.Gunarto, S.H.SE, Akt., M.Hum. beserta seluruh 

dosen dan juga staf administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum 

(PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Dr. Hj. Anis Masdhorohatun, S.H.M.Hum, selaku Ketua Program S3  

yang dengan semangat dalam memotivasi dan membnatu penulis 

mengikuti pendidikan di Program Doktor dan yang juga telah banyak 

membantu penulis dan penyususnan Disertasi ini. 

4. Dr.Hj.Sri Endah Wahyuningsih , S.H., M.H selaku sekretaris Program 

S3, yang selalu tulus dalam memotivasi penulis baik dalam perkuliahan 

dan penyelesaian  Desertasi ini. 

5. Prof.Dr.H.Gunarto,SH.SE.Akt.Mhum, selaku promotor yang telah 

banyak memberikan masukan dan juga solusi kepada penulis sehingga 

akhirinya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. 

6. Dr. Hj. Anis Masdhorohatun, S.H.M.Hum, selaku Co Promotor  yang 

dengan ikhlas dan semangat yang juga telah banyak memberikan 

masukan dan juga memotivasai penulis dalam penyususnan Disertasi 

ini. 

7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang dengan tulus telah membantu penulis dalam mengikuti seluruh 

rangkaian perkuliahan dan penyusunan Disertasi.. 
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8. Terkhusus untuk Istri dan anak-anakku yang tercinta dan tersayang yang 

telah mendampingi penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang 

serta kesabaran, dan juga atas seluruh pengertian dan pengorbanannya 

yang sangat besar yang selalu berdo’a kepada Allah SWT agar penulis 

dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan di Program Doktor 

Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang. 

9. Selururh teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu 

Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan juga kepada pihak-pihak lain 

yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang juga telah membantu 

penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelsaikan Disertasi ini. 

Penulis menyadari bahwa tulisan dalam disertasi ini masih jauh dari 

kesempurnaan  hal ini dikarenakan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka 

yang ditinjau. Penulis juga menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan 

dan pengembangan agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran agar disertasi ini bisa lebih sempurna dan menjadi 

lebih baik lagi serta sebagai masukan bagi penulis untuk melengkapinya di masa yang 

akan datang. 

Akhir kata, penulis berharap Disertasi ini memberikan manfaat bagi kita 

semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.  

Semarang, 5 Oktober 2020 

 

Syaiful Khoiri Harahap, S.H.,MKn 
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