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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas 

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Penerapan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah di Kantor 

Urusan Agama Kota Pekanbaru”. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam meraih kesuksesan 

dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa bershalawat dan menjalankan 

sunnahnya kita mendapatkan syafa’atnya, Aamiin. 

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan 

penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa 

penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan 

cakrawala berfikir penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, 

penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya 

membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. 

Di dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dari berbagai 

pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak rasa 

terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 

yang terhormat : 
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1. Ayahanda (Herman) dan ibunda (Maznah), dan semua keluarga Ananda 

yang tercinta yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk 

membiayai perkuliahan Ananda serta mendidik dan membimbing Ananda 

selama ini, sehingga sampai pada perguruan tinggi. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademika. 

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

Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh Lc. MA, 

selaku wakil Dekan I, Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku wakil Dekan II dan 

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan 

Hukum. 

4. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

5. Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, 

memberikan nasehat-nasehat serta saran-saran yang membuat penulis 

bersemangat hingga skripsi ini mampu diselesaikan tepat pada waktunya. 

6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Panesehat Akademik (PA), Ibu 

Dr. Jumni Nelli, M.Ag yang selalu memberi motivasi, pengarahan, nasehat 

serta ilmu yang bermanfaat sejak awal perkuliahan sampai sekarang 

terutama dalam penyelesaian skripsi ini. 
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7. Bapak dan Ibu Dosen, serta karyawan/i di lingkungan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN SUSKA Riau, khususnya di Jurusan Hukum Keluarga 

yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal. 

8. Kepala Perpustakaan UIN SUSKA RIAU serta seluruh staf yang telah 

memberikan pelayanan dan berbagai fasilitas literatur dalam penulisan ini. 

9. Kepala/PPN, Penghulu, serta Staf Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru 

tempat dilakukannya penelitian yang ikut menjadi ikon penting dan 

sumber data terpenting dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Teman-teman angkatan 2014 Pogram Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-

Syakhshiyyah) yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam 

merealisasikan penelitian ini. 

Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan 

balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini jauh 

dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan tugas akhir ini selanjutnya. 

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berlindung agar usaha yang 

penulis lakukan mendapat ridha-Nya dan menjadi amal shaleh serta berguna bagi 

penulis dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

             Pekanbaru, 28 Februari 2018 

          

          Penulis 


