
II

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohimi, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah dengan selalu memanjatkan puji syukur kepada

Nya atas rahmat, dan Karunia Nya yang begitu banyak dan tiada terhingga yang telah diberikan,

dan juga atas pertolongan dan petunjuk Nya serta bimbingan Nya, sehingga atas seizin dan ridho

Nya, Tesis ini dapat diselesaikan dengan optimal.

Penelitian Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dari Program Magister Ilmu Hukum (S-2)

konsentrasi Hukum Bisnis Internasional di Universitas Esa Unggul.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi atau bahan kajian yang

dapat bermanfaat dan digunakan sebagai sarana penunjang dan menjadi point – point tolok ukur

dalam penerapan Hukum Islam yang akan di gunakan khususnya dalam perbankan shariah serta

sebagai bahan ilmu yang dapat dikaji secara mendalam dan lebih lanjut.

Dalam penyelesaian tesis ini tidak sedikit kendala yang ada, dari segi sumber – sumber

bahan dalam penulisan serta data – data yang dikumpulkan dan juga motivasi, waktu dan tenaga

yang terkadang sulit di pastikan konsistensinya, dengan demikian hal tersebut tidak luput dari

dukungan para pihak secara materiil dan moril serta doa atas semua usaha yang diberikan agar

penulisan tesis ini dapat diselesaikan secara baik dan benar.

Ucapan Terima kasih, khusus diberikan untuk kedua Orang Tua, Almarhum B.Nasori,

BE dan Almarhumah Siti Ngatinah, Bapak dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkah dalam

menggapai cita – cita setinggi tingginya, support yang selalu Bapak berikan agar mencari ilmu

sebanyak – banyak nya dan doa yang terus Ibu panjatkan agar kami selalu dalam lindungan dan

pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada dapat terbayarkan semua apa yang mereka telah
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lakukan demi keberhasilan kami dunia dan akhirat, serta keluarga besar yang selalu mendukung

apapun yang terbaik yang dilakukan.

Ucapan Terima kasih juga diberikan kepada;

1. Prof. DR. Jeane. N Saly,SH,MH,APU, selaku pembimbing tesis yang selalu terbuka terhadap

ide – ide atau pemikiran yang di tujukan kepadanya dan meluangkan waktu nya yang

demikian padatnya sehingga tesis ini menjadi motivasi agar penulisannya menjadi lebih baik

dan lebih baik lagi.

2. Prof, DR. Hendra Tanu Atmadja, S.H., M.IP., LL.M. selaku Ketua Program Studi Pasca

sarjana Magister Hukum Universitas Esa Unggul dan sekaligus Penguji, yang atas masukan –

masukan yang detail dari segi penulisan dan motivasi atau dorongan dan dukungan moril,

sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang tepat.

3. DR. Wasis Susetio, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan

sebagai Penguji tesis yang telah memberikan masukan, kritik dan saran serta bantuan dalam

menulis agar penulisan tesis ini menjadi lebih baik.

4. Para narasumber dalam seminar SKPI yang telah dilaksanakan oleh Universitas Esa Unggul

dalam tanya jawabnya sebagai bahan referensi tambahan dalam penyempurnaan tesis ini.

5. Keluarga besar tercinta, dimana kita bertemu bukan karena kebetulan tapi sudah takdir yang

Maha kuasa, dengan kalian hidup menjadi lebih berwarna dan semangat menjadi bertambah

yaitu ;

a. Kawan-kawan seperjuangan Angkatan XII Magister Hukum Univesitas Esa Unggul,

yang ingin rasanya disebutkan satu – persatu namanya karena kalian selalu membuat

kelas menjadi solid dan kompak, kebanggan dalam persahabatan dan menjadikannya

persaudaraan, sehingga memotivasi ingin terus bersama dalam bidang pendidikan.
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b. Kawan Yandri yang dengan ikhlas dalam memberikan dukungan dan masukan yang

diminta tanpa mengharapkan balasan apapun.

c. Kawan Setiawan yang selalu ingin membantu dengan kapasitasnya dalam proses

pembuatan tesis ini.

d. Seluruh Dosen dan karyawan/karyawati Magister Hukum Universitas Esa Unggul

yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan teknis akademis selama perkuliahan

hingga selesai dan khusus nya untuk mba Indri yang selalu memberikan deviasi

waktu dalam dead line – dead line yang telah di tentukan dan support yang begitu

banyak di akhir – akhir penyelesaian tesis ini.

e. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak

memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan tesis ini.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas, mendapat balasan

dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa untuk kritik dan sarannya dari semua pihak untuk tesis

ini, kesempurnaan hanya milik Allah, dengan besar harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat

dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, February 2018,

Penulis


