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KATA PENGANTAR 

          

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah 

memberkan limpahan rahmat, karunia serta hidayah kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Politik Tokoh 

Agama Islam Kecamatan Kandis pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau 

Tahun 2018 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah”. 

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak dapat bergerak, tanpa karunia-Nya 

tentu tubuh ini tidak dapat bergerak, tanpa nikmta-Nya tentu penulisan skripsi ini 

tidak dapat terselesaikan. Kemudian sholawat dan salam juga tercurahkan kepada 

junjungan alam baginda Rosulullah SAW, Allahuma Shalli Wa Sallim ‘Alaa 

Sayyidna Muhammad. 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak 

terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu dan memberi support 

baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menghaturkan terima kasih stinggi-tingginya kepada : 

1. Yang teristimewa yakni keluarga, yang sangat penulis sayangi dan hormati 

sosok tangguh yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, keikhlasan 

beliau dalam mendidik serta menjaga keluarga kecil ini semoga dibalas 

dengan keindahan syurga, Ayahnda Jantasi Damanik dan Ibunda tercinta 

Supiam Sinaga. Kepada kedua orang tua yang telah mendidik dan memotivas 

penulis denga  kasih sayang yang tulus dan memberi dukungan berupa moril 

maupun materil demi kesuksesan penulis. Tetesan keringatnya adalah 



iii 
 

motivasi terbesar dalam hidupku, semoga lelah ayahnda dan ibunda menjadi 

semangat ananda untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak. 

Sungguh ananda tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas 

semua yang telah ayahnda dan ibunda berikan selama ini, hanya Allah SWT 

yang bisa membalasnya. Ananda hanya bisa berdo’a semoga keluarga kita 

senantiasa di beri taufik serta hidayah tenang dan selamat dunia akhirat, Amin. 

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor 

UIN Suska Riau. 

3. Yang terhormat bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III. 

4. Yang terhormat bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Tata 

Negara beserta sekretaris jurusan Bapak Syamsudin Munir yang telah banyak 

membimbing penulis selama perkuliahan. 

5. Yang terhormat Bapak Dr. Zulafami Bustami. MA selaku pembimbing skripsi 

penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada 

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

6. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.A, selaku penasehat akademis yang 

telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 

7. Yang terhormat bapak pimpinan perpustakaan Al-Jami’ah UIN Suska Riau 

beserta karyawan dan karyawati yang telah mengizinkan penulis untuk 

meminjam buku sebagai bahan referensi. 
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8. Kepada sosok kartini masa kini yang senantiasa mendampingi saya sepanjang 

waktu yakni istri saya Yusrika Ayuni Nasutin, SE yang teramat saya cintai di 

dunia dan syurga. Amin  

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan, Parno Purwanto, Lukman Hakim, Azharul 

Ikhsan Sapni, M. Rezki Harahap, serta cucu-cucu yang terlahir dari 

Asmaluwida yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

10. Kepada pihak-pihak yang terkait untuk membantu penulis baik itu secara 

pikiran, tenaga, moril, maupun materil. 

Kepada semua pihak yang telah membanyu dalam penyusunan skripsi ini 

mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT, segala amal jariyah dibalas 

dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amn ya robbal ‘alamin. 

 

Pekanbaru, 01 Juli 2019 

Penulis 
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