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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, 

atas berkah, rahmat, hidayah dan kuasaNya sehingga Tesis ini dapat peneliti 

selesaikan sesuai dengan ihtiar yang telah direncanakan, sebagai persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister di program Pascasararjana Ilmu Kenotariatan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Salawat serta salam tak lupa 

peneliti panjatkan kepada baginda junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, 

nabi akhir jaman, yang telah membawa suluruh umat dari alam kegelapan menuju 

alam yang terang benerang. 

Tesis ini berjudul “Corporate Social Responsibility Yang Diperjanjikan 

Secara Tertulis di Hadapan Notaris”. Peneliti harapkan dengan Tesis ini akan 

banyak bermanfat bagi pelaku corporate social responsibility, wabil khusus bagi 

masyarakat terdampak dari aktifitas perseroan. Alhamdulillah Tesis ini dapat 

terselesaikan berkat dukungan, dorongan serta do’a yang tulus dari berbagai pihak 

yang mungkin tidak akan dapat peneliti sebutkan satu persatu, diantaranya peneliti 

ucapkan ribuan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Fathul Wahid., S.T., M.Sc., 

Ph.D. 

2. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia Bapak Dr. Zairin Harahap., S.H., M.Si. 

3. Rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti sampaikan 

kepada Ibunda Dr. Siti Anisah., S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing 
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utama dan kepada Ayahanda Dr. Mulyoto., S.H., M.Kn selaku Dosen 

pembimbing kedua yang tidak bosan-bosannya, dengan kesabaran, 

kearifan dan kebijaksanaannya dengan rela dan ikhlas telah meluangkan 

waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan serta 

memberi inspirasi kepada penulis, ditengah kesibukan dan aktifitas beliau 

yang sangat padat. Semoga apa yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu 

pembimbing kepada peneliti menjadi jalan kebaikan di dunia dan di 

yaumul akhir. Amiin... 

4. Serta tak lupa peneliti sampaikan rasa hormat, terima kasih yang tiada 

terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya Bapak Nandang Sutrisno., 

S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku majelis penguji pada tesis ini, yang 

tiada hentinya memberikan motivasi, arahan, masukan-masukan dan juga 

inspirasi serta kritik membangun dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga 

apa yang telah diberikannya menjadi amal dan ibadah yang akan diberikan 

balasan kebaikan yang besar oleh Allah SWT. Amiin... 

5. Seluruh Dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Islam 

Indonesia yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan begitu banyak ilmu, inspirasi serta pengalaman yang akan 

peneliti jadikan sebagai batu pijakan dalam mengamalkan ilmu yang 

pernah peneliti dapat selama menjadi mahasiswa Magister Kenotariatan 

Universitas Islma Indonesia. 

6. Seluruh staf TU Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan 

Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu, memberikan 
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pelayanan dan informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan selama 

peneliti menjadi mahasiswa Magister Kenotariatan. 

7. Seluruh teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam 

Indonesia baik teman-teman kelas seangkatan (ANGKATAN V) maupun 

teman-teman diluar angkatan yang nama-namanya tidak dapat peneliti 

sebutkan satu persatu. Semuanya adalah teman, kawan, sekaligus saudara 

yang dapat saling mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya. 

Akhirnya ucapan terima kasih yang sangat pribadi peneliti sampaikan 

kepada kedua orang tua, kedua mertua, sanak saudara dan seluruh keluarga besar 

peneliti serta wabil khusus untuk seorang wanita hebat peneliti. 

1. Kepada kedua orang tua. Sembah, sujud untuk Ina Hj. Patimah, Bapak H. 

Abdul Kadir yang dengan susah paya telah banyak berkorban, 

memberikan dukungan moril maupun materil serta tiada henti-hentinya 

memanjatkan do’a terbaiknya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis 

ini. 

2. Kepada kekasih hati, penyemangat hidup. Seorang perempuan yang telah 

peneliti ikrarkan untuk hidup berjuang bersama mengarungi kehidupan 

pana ini. Istriku tercinta Sri Budi Darmawati., S.E, seorang wanita tangguh 

yang dengan kerelaan hatinya telah menyerahkan seluruh hidupnya, 

wanita yang telah begitu banyak berkorban serta pengabdian yang begitu 

luas, tulus dan ikhlas yang diberikan kepada peneliti. Entah dengan cara 

apa kelak peneliti bisa membalasnya. Wallahualam... Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Amiin... 
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3. Kepada keluarga besar peneliti. Ibu, Bapak mertua yang sudah peneliti 

anggap sebagai orang tua sendiri, adik, kakak, inak, kaminak, kamanak, 

ipar pera, sempu sai dua, yang selalu memberi dorongan dan semangat 

agar terselesaianya penulisan tesis ini. 

Akhir kata, dengan segala kekurangan, keterbatasan dan kemampuan yang 

ada, peneliti mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

Amiiin... 

Yogyakarta,   Oktober 2018 
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