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PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga disertasi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Judul yang dipilih
dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2017 ini adalah
Efisiensi Pasar Berjangka Komoditas Kopi di Indonesia.
Disertasi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari semua pihak.
Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang
pertama, Bapak Dr Ir Harianto, MS selaku ketua komisi pembimbing yang telah
mengarahkan dan mengingatkan bahwa riset yang baik adalah riset yang dapat
dimengerti semua pihak. Kedua, Bapak Prof Dr Ir Bustanul Arifin, MS selaku
anggota komisi pembimbing yang selalu mengingatkan penulis bahwa riset yang
baik adalah yang dapat memberikan manfaat terutama kepada regulator dan sebagai
pengingat terhadap hal-hal yang belum atau kurang menjadi perhatian dan ketiga,
Ibu Dr Ir Heny Kuswanti S, MEc selaku anggota komisi pembimbing atas
arahannya selama masa penulisan disertasi ini.
Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof Dr Ir M Syamsul Maarif, MEng yang telah banyak memberi
dorongan, pengingat dan pemberi semangat bahwa ketelitian dan kerendahan
hati sangat penting dalam penulisan disertasi.
2. Bapak Prof Dr Ir Noer Azam Achsani, MS dan Prof Dr Ir Roy Sembel, MBA
selaku dosen penguji luar komisi atas masukannya yang luar biasa untuk
menyempurnakan penelitian dan penulisan disertasi ini.
3. Jajaran pimpinan di Standard Chartered Bank Indonesia yang telah mmberikan
izin, dukungan dalam keseharian dengan tetap memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya pada saat penulis menempuh studi doktoral sampai dengan
penulisan disertasi ini.
4. Ayahanda tercinta H. Machmud, SE dan Ibunda tercinta Hj. R.Ngt. Sri Siti
Muazizah Ermindari Siswohandojo, tanpa kasih sayang, dukungan dan doa dari
beliau, penulis tidak akan mampu mencapai tahapan ini. Tentu saja kekasih
serta seluruh keluarga, atas segala doa, kasih sayang dan pengertiannya ketika
penulis menempuh program doktor sampai dengan penulis menyelesaikan
disertasi ini.
5. Rekan-rekan DMB 10-SB IPB atas kekompakan dan dukungan luar biasa,
khususnya Bapak Dr Aruddy yang senantiasa membantu mempertajam
penulisan disertasi ini.
6. Pimpinan dan seluruh staf akademik Sekolah Bisnis IPB yang selalu siap sedia
membantu demi terlaksananya semua tahapan formal.
Semoga disertasi ini bermanfaat baik bagi penulis yang memiliki semangat
besar pada sektor pertanian dan komoditas, sektor perbankan dalam kaitannya
dengan kegiatan setelmen perdagangan berjangka, bursa berjangka, regulator dan
untuk pembaca sekalian. Tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya
mohon masukan dan saran agar tulisan ini dapat lebih baik lagi dan dapat
memberikan kontribusi yang baik kepada penulis dan almamater.
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