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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat 

dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Sholawat beriring salam penulis haturkan untuk baginda Nabi Muhammad 

SAW, yang telah membawa cahaya bagi umat manusia dari alam kegelapan 

menuju alam yeng penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini 

berjudul “Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Tentang Hukum Tata Negara 

Pemberlakuan Hukum Islam Prespektif Fiqih Siyasah” merupakan hasil karya 

ilmiyah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

(S.H) pada jurusan Jinayah Siyasah Hukum Tata Negara. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa 

adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan uapan 

terimakasih banyak yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada : 

1. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan motivasi, 

doa kepada ananda baik itu secara materil maupun spritual, jasa dan kasih 

sayangmu akan ananda kenang hingga yaumil akhir kelak. 

2. Bapak rektor dan pembantu Rektor UIN SUSKA RIAU 

3. Bapak dekan fakultas syariah dan ilmu hukum beserta pembantu dekan 

I,II,III. 
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4. Kepada dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan perhatian, 

pengarahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. 

5. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN SUSKA 

RIAU 

6. Ibu penasehat akademis yang telah memberikan sumbangan pemikiran 

kepada penulis  

7. Seluruh Dosen-dosen fakultaas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA 

RIAU 

8. Seluruh sahabat-sahabatku tercinta, seperjuangan, senasib, baik senang 

maupun susah Jurusan Jinayah Siyasah Angkatan 2011 khususnya. 

Terimakasih sudah banyak memberikan pengalaman dan kenangan 

terindah semasa dibangku perkuliahan. Semoga kita semua sukses ataas 

keridhaan Allah SWT. Amin.. 

9. Seluruh adik-adikku tercinta Jurusan Jinayah Siyasah Hukum Tata Negara, 

jadilah insan yang bermanfaat dan berguna, belajarlah dari setiap garis 

perjuangan dimasa bangku perkuliahan, bersyukurlah atas apa yang 

didapatkan baik itu teori dan dilapangan. Kalian adalah generasi 

selanjutnya, harumkanlah kembali kiprah jurusan HTN. Raihlah semangat 

kalian untuk bangun kembali ukhuwah islamiyah rajutlah kembali tali 

silahtuhrami untuk diri kalian antar sesama dan lingkungan. Semoga 

jurusan HTN dalam lindungan Allah SWT. Amin.. 
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Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya 

mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa 

yang tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, maka dari 

itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari berbagai pihak sangat 

penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiyah ii dan masa yang akan 

dadtang. 

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya 

kepada Allah penulis memohon ampun atas semua kesalahaan, semoga skripsi ini 

dapat berguna, amin.. 
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