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KATA PENGANTAR 

 

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Shalawat 

beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan 

merevolusi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian 

dari umat beliau yang akan mendapat syafa’at di hari akhirat kelak.  

Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN MEDIASI OLEH HAKIM 

MEDIATOR MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016 DALAM TINJAUAN 

HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 

2017 – 2018)”  hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu 

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum 

Keluarga Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud 

tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis 

haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling 

dalam kepada : 

1. Ayahanda Martinis dan Ibunda Mayarnis yang selalu memberikan doa, 

dorongan dan  motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis. 

2. Adikku Nurdina Fitri Arizal teman terbaik, pengingat terbaik untuk selalu 

semangat menyelesaikan skripsi. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska 

Riau beserta staf. 

4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan 

beserta staf yang telah memberikan pelayanan Akademik selama proses 

perkuliahan penulis.  

5. Seluruh Dosen dan Pegawai dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum 

yang telah memberikan pelayanan Akademik selama proses perkuliahan 

penulis.  
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6. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc.,Ma dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, 

M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang 

senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi 

ini.  

7. Bapak Haswir, M.Ag yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini 

serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.  

8. Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku Penasehat Akademis penulis yang telah 

memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 

dengan baik.  

9. Teruntuk teman – teman hukum keluarga B 2015, yang telah 

membersamai selama duduk di bangku perkuliahan. 

10. Teman – teman seperjuangan Misqueen Apriliana Sari, Andrisa Alifni, 

Putri Rahmatul Huda, Putri Yanti, Resti Ayu Rahmadani, Siti Asiyah, dan 

Wenti Lusi, yang turut terlibat dan ikut membersamai penulisan skripsi ini 

serta ikut memberikan masukan dan sarannya. 

11. Semua pihak yang tak dapat penulis ucapkan satu-persatu, yang merasa 

ikut membersamai penulisan skripsi ini. Percayalah penulis juga 

menganggapnya demikian.  

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tak luput dalam 

penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan demi  kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin. 

      Pekanbaru, 15 April 2019  
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