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LEMBAR PERNYATAAN 

 

1. Disertasi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas 

maupun perguruan tinggi manapun). 

 

2. Disertasi adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri tanpa 

bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan co-Promotor. 

 

3. Pada disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah di tulis 

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

mencantumkannya sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut 

dalam daftar pustaka. 

 

4. Persetujuan dari Ketua Program Doktor. 

                                                                             

 

                                                                       Semarang, 11 April 2017 

                                                                     Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Edi Sumarwanto  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO: 

 Bersujudlah sementara masih ada peluang, karena ada berjuta manusia di 

dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan supaya dapat bersujud kepada 

Allah SWT. 

 Dengan menjadi orang sukses, kau mungkin akan dikagumi. Tapi dengan 

menjadi orang yang bermanfaat, kau akan dicintai. 

 Kun Fayakun, jika semudah itu Allah menciptakan surga dan neraka, 

langit dan bumi, matahari dan bintang, manusia dan tumbuhan. Maka aku 

yakin, tak akan sulit bagi Allah untuk menolong hamba-Nya. Sebesar 

apapun masalah itu, tak ada yang mustahil bagi Allah SWT. 

PERSEMBAHAN: 

 

- Karya dan tulisan ini kupersembahkan kepada negara dan tanah air tercinta 

Negara Republik Indonesia, khususnya kepada para rekan seprofesi baik 

dokter maupun dokter gigi yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas 

memberikan pelayanan kesehatan demi kesejarteraan masyarakat. 

- Untuk isteri saya tercinta: drg. Eny, yang selama ini selalu memberikan 

motivasi dan dorongan agar Penulis tetap tekun, yakin dan percaya diri 

dalam menyelesaikan disertasi ini. 

- Untuk anak-anakku, menantu dan cucu, semoga kalian mau meniru dan 

mencontoh ayah meski usia tidak muda lagi tetapi selalu semangat dalam 

menimba ilmu. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah, yang telah 

memperjalankan saya untuk belajar ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang. Semoga dengan 

pendidikan ini, akan membawa manfaat dan barokah bagi saya pribadi dan 

masyarakat luas, baik lingkungan pendidikan dan penegakan hukum. 

Sholawat serta salam  senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 

Akhiruzzaman Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman 

kebodohan menuju zaman islam yang penuh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi seperti sekarang ini. 

Subhanalloh, Maha suci Allah  yang senanti selalu memberi rahmat, taufiq 

dan hidayah serta nikmat kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

penulisan proposal disertasi ini  pada waktunya, sebagai prasyarat awal untuk 

mendapat gelar Doktor. 

Allohu Akbar, Alloh Maha Besar yang telah menggerakan Penulis 

meskipun masih banyak kesulitan-kesulitan dalam penulisan disertasi hukum ini. 

Namun demikian, Bismillahirrahmaanirrahiim dengan niat dan motivasi yang 

kuat dan sunggun-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam untuk segera  

menyelesaikan disertasi ini dengan sebaik-baiknya. Karena Penulis yakin, 

bersama kesulitan itulah yang senantiasa akan menghantarkan kita kepada 

kemudahan, seperti firman Alloh “innamaa-l-‘usri yusro”. Amien. 

Atas selesainya Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur yang tak 

terhingga, Penulis haturkan ucapan terimakasih kepada: 

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

Malik Toha, Lc.MA.; 

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

selaku Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan 

dalam penyusunan disertasi ini, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan 

sebagaimana mestinya; 
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3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Dr. Anis Masdurohatun, 

SH., MHum., beserta staff pengajar dan staff administrasi yang 

memberikan bantuan dan kemudahan Penulis untuk mengikuti pendidikan 

di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Semarang; 

4. Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Dr. Sri Endah 

Wahyuningsih, SH.,M.Hum.; 

5. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. Selaku co-Promotor dan penguji yang 

telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan sehingga 

disertasi ini dapat selesai sebagaimana mestinya; 

6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu Penulis dalam 

mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi tepat pada waktunya; 

7. Teman-teman seprofesi dokter dan dokter gigi yang telah membantu 

Penulis dalam mengumpulkan data dan berdiskusi untuk menyelesaikan 

disertasi ini. 

Penulis sadar bahwa Disertasi ini adalah jauh dari harapa, oleh karenanya 

kritik, saram dan masukan yang membangun dari pembaca dari kalangan dosen, 

mahasiswa, praktisi hukum, profesional dokter dan dokter gigi serta pihak lain 

sangat Penulis harapkan, sehingga hasil penulisan disertasi ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum maupun ilmu kedokteran di Indonesia. Akhiru-l-

kalam. 

 

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

Penulis 

 

         Semarang 
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