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MOTTO 

“Hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi dan 

perjuangan yang harus dimenangkan” 

(Adheens San) 

“Kesuksesan tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras” 

(Louis Tom Linson) 

“Cara terbaik untuk memprediksi masadepan adalah dengan cara 

menciptakannya” 

(Dr. Florest C. Shaklee)
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia, sehingga 

Disertasi ini dapat diselesaikan. Pada mulanya, penulis berharap disertasi ini dapat 

memberi arti penting bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri, lebih dari 

sekadar pemahaman pribadi yang lebih dalam mengenai perdagangan secara 

elektronik (e-commerce), khususnya mengenai informasi syarat kontrak. Harapan 

itu juga lebih dari sekadar untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi 

program doktor. Harapan yang tinggi membuat penulisberusaha memasuki satu 

demi satu kedalaman teori-teori mengenai perdagangan secara elektronik yang 

setiap kali ingin mencapai dasar terdalam, ternyata mendapati kedalaman lainnya. 

Sebuah kesadaran muncul bahwa ilmu Allah tiada batas dan tiada alasan untuk 

berhenti menyelami kedalaman itu. Oleh karena itu, Disertasi yang mampu 

penulis tulis ini tentu tidak menjajaki semua kedalaman mengenai informasi 

syarat kontrak sekalipun. Demikian pula kenyataan dunia perdagangan secara 

elektronik yang telah menampilkan berbagai bentuk, tentu Disertasi ini belum 

memuat gambar penuh(complete picture) dari liku-liku dan kreasi-kreasi yang ada 

di berbagai belahan dunia dan dinamikanya. 

Penelitian untuk Disertasi ini telah dimulai pada 2014, ketika perdagangan 

secara elektronik telah mencapai bentuk yang mampu mengubah “landscape” 

ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik seiring perkembangan teknologi 

informasi yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol atau dikendalikan. Informasi 

syarat kontrak merupakan bagian kecil dari gelombang perdagangan secara 

elektronik yang meniscayakan pengendalian melalui mekanisme pengaturan 

hukum negara, bahkan hukum internasional. Apabila informasi syarat kontrak 

tidak dapat dikontrol dapat dipastikan muncul banyak potensi yang dapat 

merugikan, tidak hanya konsumen sebagai pihak yang cenderung posisinya lebih 

lemah, bahkan negara karena berhubungan dengan kondisi kehidupan bisnis dan 

ekonomi. Berdasarkan hal itulah penelitian untuk Disertasi ini dilakukan. Tentu 

seperti kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”. Bagaimanapun juga Disertasi 

ini dapat didedikasikan untuk negara dan bangsa, di samping ilmu hukum itu 

sendiri.  
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memberikan semangat dan membesarkan hati penulis dalam menyelesaikan 

disertasi ini.  

Sudah barang tentu, semua sisa kesalahan adalah milik penulis. Terima 
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