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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulilah Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas 

berkat dan rahmatnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Sebelum dan Setelah 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas 

UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”. Sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, 

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna 

menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga 

banyak mendapat bantuan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, izinkan penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada: 

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda MARTIAS. 

dan Ibunda YULI HARMI yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta 

dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak 

henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu 



 iii 

bersabar dan memberikan semangat serta dukunga moril maupun materil 

serta do’a. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku rektor UIN 

SUSKA RIAU beserta stafnya yang memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menimba ilmu di Universitas yang dipimpinnya. 

3. Bapak Dr.Drs. H. Hajar . M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syriah dan Hukum 

beserta WD I, WD II, WD III, yang telah memberikan kesempatan dan 

pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA 

Riau dan sekaligus sebagai pembimbing Skripsi yang telah meluangkan 

waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan 

serta petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam 

meyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. H. MUH. SAID HM,MA.MM, selaku Pembimbing Akademik 

yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska 

Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan 

kepada Penulis 

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan 

administrasi kepada Penulis.  

8. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan 

kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian 

penelitian ini 
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9. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, pendapat, informasi dan 

dorongan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Sahabat saya, fajryan hakim,rio fabela, geby,rosyidah yang selalu 

meluangkan waktu untuk menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini sehingga penulis tidak jenuh dalam penulisan skripsi ini. 

11. Sahabat RR Squad, M.afif ariandi, Syarifah Soraya, R. Hermawan, Dede 

Chairuman, Fauzan Naufal Arie, Syarifah Azareha dan riski ramadhan 

yang selalu meluangkan waktu untuk menghibur penulis dan memberikan 

arahan dalam penyelesaian skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada 

kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi 

kepada setiap pembaca, Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Pekanbaru, 21 Maret 2019 

Penulis, 

 

 

 

ANDY DWI NOVRIADI 

NIM. 11427100585 


