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KATA PENGANTAR 

 بسن هللا الرحون الرحين

الحود هلل والشكرهلل والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا 

 وهولنا هحود وعلى الو وصحبو وهن وااله 

 اها بعد

  

Dengan mengucapkan Al-hamdulillah rasa puji syukur yang sedalam-

dalamnya kahadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan 

hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran, 

semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin 

Skripsi ini berjudul ”Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar 

(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 

0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr)”, hasil karya ilmiyah yang disusun untuk memenuhi tugas 

dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum ( SH ) pada Jurusan 

Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa 

adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada : 

1. Ayahanda (Rusli) dan Ibunda tercinta (Hasna) yang senantiasa mencurahkan 

perhatian,  dan kasih sayang serta do’a disetiap sujudnya bagi kebahagiaan dan 

kesuksesan penulis. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. M. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 

beserta staf. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum, beserta staf. 

4. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, Lc.,MA selaku Pembantu Dekan I 

Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya. 

5. Ibu Dr. Hertina, M. Pd selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syariah Dan  Hukum, 

beserta jajarannya. 

6. Bapak Dr. Zulkifli, MA selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan 

Hukum, beserta jajarannya. 

7. Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya 

demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala 

beliau dan menjadi amal Jariah , Amin Ya Robbal Alamin. 

8. Bapak Aswir, M,Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA sebagai Ketua jurusan 

dan Sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan 

dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini. 

9. Bapak Syafrinaldi, SH. MA sebagi Penasehat Akademis penulis. 

10. Bapak Drs. Barmwi, MH. dan Bapak Fakhriadi, MH Selaku Hakim Pengadilan 

dan Panmud Agama Pekanbaru yang telah banyak membantu pelaksanaan skripsi 

penulis. 

11. Bapak / Ibu Dosen serta Asistennya dan Civitas Akademika Fakultas Syari’ah 

dan  Hukum UIN SUSKA Riau. 
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12. Kepada Kakak saya (Reni Tania, S.pd.i), (Sulasmi), Abang ipar saya (Ramadhan) 

dan Adik saya (Khairati Jannah), yang telah memberikan dorongan dan semangat 

serta do’anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Untuk teman-temanku satu kos (Muhammad Arifin Yusuf, Mahdi Muttaqin 

Thoman, Mhd Arif, M. Yasri Mar, Nisfu Saputra), senasib sepenanggungan yang 

telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita. 

14. Untuk teman- temanku di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2013 senasib 

sepenanggunan dan teman-teman di Fakultas Syari’ah dan  Hukum yang lain dan 

memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun untuk 

perbaikan skripsi ini ke depan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua fihak. 

 

 

Pekanbaru,14 November 2017 

Penulis, 

  

 

MUSTAFA 

NIM. 11321105138 


