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KATA PENGANTAR 

Hanya kepada Allah Swt, penulis panjatkan rasa syukur, atas segala 

curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap 

terlimpahkan kepada Khalifah fil ardl Muhammad Rasulullah Saw dengan keberanian 

dan Kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang bisa kita 

rasakan buahnya. 

Tidaklah sedikit bantuan dari segala pihak yang penulis terima, baik moril 

maupun materiil. Sehingga dapat terselesaikan gelar Magister Hukum Keluarga 

(M.H.) prodi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan 

kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang sangat berjasa dan tiada kenal 

putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala 

bentuk pengorbanan, baik materiil maupun moril yang diiringi dengan do’a 

restunya sepanjang waktu kepada penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin,. S. Ag., M. Ag., Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Prof. Dr. Afrizal,. M. Ma,. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M. Ag,. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Pasca 

Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA,. dan DR. H. Masrun,. 

MA,. Yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan 

tesis. 

6. Para Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di 

Jurusan Hukum Keluarga. 

7. Rekan-rekan seperjuangan di kampus Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau serta segala pihak dan sahabat-sahabat yang secara 

langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan tesis ini, 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah Swt membalas semua amal baik mereka dengan balasan 

yang lebih dan mendapatkan mereka pada derajat yang mulia disisi Allah Swt 

dan makhluknya. Apabila tesis ini baik dan bermanfaat semata hanyala dari 

Allah swt dan apabila tesis ini ada kekurangan , hanyalah keterbatasan 

penulis. 

Karya ini jauh dari kesempurnaan yang idealnya diharapkan . maka 

dari itu, saran yang membangun dan ide-ide yang cemerlang dari pembaca, 

demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini sangat penulis harapkan. Semoga 

dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Aamiin  

Pekanbaru,     Maret 2019 
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