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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan rahmat Allah SWT, beserta segala puja dan puji hanya bagiNya yang telah 

melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian tesis ini dengan baik, shalawat beserta salam juga penulis sanjungkan kepada Rasul 

junjungan alam pembuka ilmu pengetahuan Nabi Muhammad SAW, sekaligus pembawa 

manusia dari masa kegelapan kepada masa yang penuh cahaya berupa Iman, Islam dan Ilmu 

Pengetahuan. 

 Berkat izin dan rahmat yang telah Allah SWT berikan, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tesis ini dengan judul “USG PENGGANTI HUKUM IDDAH PERSPEKTIF 

MAQASHID SYARIAH”, untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Megister Hukum (M.H) 

pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan 

keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat bimbingan, motivasi serta bantuan yang penulis 

dapat dari berbagai pihak yang berpengaruh terhadap penulis akhirnya penulisan ini dapat 

diselesaikan, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayahanda Nasri dan Ibunda Rohima, yang selama ini selalu memberi dukungan baik 

berupa moril serta materil yang tak terhingga dan yang terpenting do’a dan kasih 

sayangnya yang penulis dapatkan selama ini dalam perjalanan akademik yang telah 

penulis lewati serta yang akan penulis lewati. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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3. Bapak Prof. Dr. Afrizal, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 

4. Bapak Dr. Junaidi Lubis selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. 

5. Bapak Dr. Hajar Hasan selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang banyak 

memberikan bimbingan, motivasi serta nasehat dan do’anya. 

6. Bapak Dr. Amru Muzan selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang banyak 

memberikan bimbingan, motivasi serta nasehat dan do’anya. 

7. Bapak/ Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

8. Teruntuk kepada sahabat-sahabat penulis dan seluruh teman-teman di Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang selalu memberi dukungan dan 

semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini. 

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran kebaikan mereka sebagai nilai ibadah di 

sisiNya. 

Pekanbaru,      April  2019 
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