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Mempersembahkan karya terbaik ini untuk: 

Pemilik nyawa dan segenap jiwa raga, Allah SWT, 

Uswah dan seluruh umat Islam, 

Rasa hormat dan terimakasih kepada almamater tercinta, 

Program Studi Magister Ilmu Hukum, 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum, 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 

Persembahan khusus kepada keluarga tercinta, 

Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya, 

Ketulusan doa dan dukungan kalian dalam madrasah kehidupan, 

 menjadi cambuk semangat untuk terus berkarya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tesis dengan judul “Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban para 

Pihak dalam Perjanjian Produksi Minyak Bumi pada Sumur-Sumur Tua di 

Struktur Banyubang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah antara KUD 

Wargo Tani Makmur dengan PT. Pertamina EP.” Shalawat serta salam senantiasa 

tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia 

junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. 

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar 

Master Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah SWT terhadap 

hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir pascasarjana 

ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari 

sempurna karena dengan media ini penulis banyak belajar, berfikir dan 

berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula 

penulis semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki 

sehingga dapat memotivasi penulis untuk selalu berbenah diri dalam mencapai 

kehidupan yang lebih bermakna. 

Sebuah proses yang cukup panjang dalam penulisan tesis ini tidak lepas 

dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini 
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penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang tak terhingga 

jazakumullah khairan kasiran kepada: 

1. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta; 

2. Dr. Aunur Rohin Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 

3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program 

Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 

4. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis 

yang telah berkenan memberikan bimbingan serta pengarahan progresif 

dan konstruktif kepada penulis di sela-sela kesibukannya. Dengan penuh 

kesabaran dan kebijaksanaan telah bersedia membantu, membimbing, 

memberikan arahan-arahan dan menyemangati penulis dari awal hingga 

akhir dalam penulisan tesis ini. Terimakasih kepada sang maha guru yang 

luar biasa ini; 

5. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku anggota penguji yang telah 

memberikan ilmu dan masukan pada tesis ini sehingga dapat mendukung 

penulis dalam melakukan perbaikan dalam langkah ke depan; 

6. Ery Arifudin, S. H., M.H., selaku anggota penguji yang telah memberikan 

ilmu dan masukan pada tesis ini sehingga dapat mendukung penulis dalam 

melakukan perbaikan dalam langkah ke depan; 

7. Seluruh Dosen dan staf Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum 

Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing dan memberikan 
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ilmunya serta pelayanan dan kemudahan administrasi, Nurul Khasanah, 

Yusri Fahmanto, Ika Asriningsih, Helawan Perwiranto, Syifaa Shaabrina, 

Listya Anggraini, Tuti Haryati dan Zuri Ikhwanta, semoga tali silaturahmi 

ini terus terjalin. 

8. Bapak dan Ibunda, terimakasih atas semua kepercayaan, perhatian, cinta 

dan doa serta kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diberikan; 

9. Suamiku tercinta Sunaryo, anak-anakku semua yang aku banggakan, M. 

Prihatislam Primadi dan M. Ryasislam Prakarsa; 

10. Kakakku Sri Rahayu, Edy Muhammad Ismail, adikku Alif Arifin, Enny 

Mukharomah, dan Nur Amanah Sholikhati. Terimakasih atas kebersamaan 

dan supportnya selama ini; 

11. Rekan-rekan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Angkatan 

XXIX, Ika Novi Nur Hidayati, Sri Widiastuti, Siti Ummi Akhiroh, 

Noorzana Muji Solikha, yang telah menemani dan menimba ilmu bersama 

dalam suka maupun duka di fakultas tercinta ini, terima kasih atas 

sepenggal waktu yang tak kan pernah terlupakan, semoga ukhuwah tetap 

terjaga hingga akhir waktu; 

12. Saudara, teman, rekan-rekan dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu yang telah membantu maupun memberikan 

semangat. 

Yogyakarta, 07 Februari 2016 

Penulis 

Erma Suharti 

12912054 




