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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, akhirnya penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan pada waktu yang tepat pula                      

, shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa serta kerabat rasulullah 

SAW yang telah berjasa dengan segenap pengorbaanan, beliau berhasil 

menghantar ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT. 

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam 

penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai 

pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu 

selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Keluarga tercinta, Ayahanda penulis yang tidak dapat penulis peluk 

kembali, hanya cucuran doalah yang dapat penulis persembahakna kepada 

beliau, semoga beliau dijauhkan dari siksa kuburnya dan ditempatkan 

disebaik baiknya tempat di jannahnya Allah SWT. Ibunda penulis 

Mahminaria Siregar yang kini jadi motivator terbesar bagi penulis, yang 

selalu memanjatkan doa disepertiga malamnya untuk penulis, yang selalu 

rela melinangkan air mata, keringat, bahkan darah untuk kehidupan 

penulis. 
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2. Kepada para kakak penulis Wasri Aminah Munthe, Gabena Sarah Munthe, 

Nurliana Sari Munthe, serta adik penulis Siti Rukmana Munthe, Dan Nurul 

Azmi Munthe, dan tak lupa pula abang ipar penulis Muhammad Irham 

Lubis dan Pardomuan Lubis, serta keponakan-keponakan penulis yang 

selalu penulis rindukan dan yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan serta dorongan kepada penulis untuk tetap berjuang dalam 

menyelesaikan perkuliahan ini pada umumnya dan karir penulis pada 

khususnya. 

3. Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag.  

beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. beserta 

jajaran yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus SH. MH dan Staf Jurusan Ilmu 

Hukum, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

6. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH., MH.,  yang telah memberikan bimbingan, 

arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini, semoga apa yang 

telah beliau berikan menjadi amal ibadah untuk beliau dan keberkahan 

untuk keluarga beliau. 

7. Bapak/ ibu Dosen jurusan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan 

memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti 

ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah 
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diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa 

yang akan datang. 

8. Penulis ucapkan pula terima kasih yang sebesarnya kepada para Ustadz-

Ustadz, Pengurus Pelmaha Riau dan Pelmaha Pusat, serta para teman-

teman Pelmaha Riau tahun 2013-2016 yang telah bersusah payah 

mengajari penulis ilmu-ilmu agama, sehingga sedikit banyaknya penulis 

dapat memperbaiki diri, teruntuk kepada Almukarrom Ustadz 

Abdurrohman Suyuthi S.Hi semoga allah melimpahkan pahala dan 

keridhoannya kepada beliau dan keluarga. 

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2013, serta 

rekan-rekan lainnya yang tak bisa penulis ucapkan satu persatu, terima 

kasih atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan selama ini. 

10. Kepada Kakak-kakak keluarga besar Gerakan Pramuka Gugusdepan Kota 

Pekanbaru 08.059/08.060 UIN Suska Riau, terkhusus kepada Alm. Drs. 

Hanafi., M.Ag semoga Allah sinari kuburnya dengan cahaya iman dan 

islam dan Allah jauhkan dari siksa kubur dan api neraka, tak lupa kepada 

Kak Makmur Ghorib, S. Ag, Kak Eri Surianto., S.Hi, kak DR. Julina, SE., 

M.Si., dan kakak kakak pembina, kakak kakak purna dan kakak kakak 

Warga Ambalan dan Racana yang tak dapat penulis sebutkan, terima kasih 

atas waktu dan kerja samanya dalam dinamika, proses, serta pengalaman 

yang sangat berharga ini. 

11. Kakak-kakak pengurus Dewan Kerja Daerah 04 Gerakan Pramuka Riau 

yang selalu mengingatkan penulis untuk terus menyelesaikan tulisan ini 

agar dapat secepatnya menjadi Sarjana. Tak lupa pula penulis ucapkan 
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terimakasih kepada kakak kakak Andalan Binamuda Kwarda Riau yang 

telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis, semoga apa yang telah 

diajarkan dapat menjadi bekal penulis untuk berlayar menuju samudra 

kehidupan. 

12. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada 

Adinda Eka Widya Ningsih atas dedikasi dan kesabarannya mengingatkan 

penuulis untuk terus melanjutkan tulisan ini. 

13. Serta kepada rekan rekan seperjuangan yang sedang menjalani hidup 

dimasing-masing tanah perantauannya, ada Irfan Azhari Nasution, Rudi 

Saputra Nasution, dan Serda Ahmad Idris Rambe semoga Allah SWT. 

Senantiasa memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan perjuangan 

kehidupan ini. 

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal dan kebaikan mereka 

dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

 

Pekanbaru,    Desember 2018 

Penulis, 

 

 

 

  

Abdul Wahab Munthe  

NIM. 11327101502 

 

 


