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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang Maha Mengasihi 

dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada 

penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak 

mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini. 

Shalawat dan salam kehadirat junjungan alam, sang revolusioner yang 

disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan 

beliaulah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa 

tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya. 

Skripsi ini berjudul “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota 

Legislatif Ditinjau dalam Siyasah Dusturiyah”. Dalam penulisan ini penulis 

banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya 

sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi 

dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh 

karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Ayahanda (Faisal), ibunda (Ernawati) serta adik penulis (Siti Nur’ain) yang 

telah memberikan bantuan materil, moril maupun spiritual kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

SUSKA RIAU. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN 

SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU. 

3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan 

I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, 

M.Ag, dan Bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA. 

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag serta 

Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Syamsudin Mu’ir, Lc. 

MA yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 

5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan 

petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan 

motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU Ibu Dra. Hj. 

Irdamisraini, MA 

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya dan seluruh 

dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, 

yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama 

menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU. 

8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS 

angkatan 15 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada 

penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan 

kita tetap bersatu selamanya. 
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9. Teruntuk kawan perjuangan penulis Grup Liqo’ 15 yang telah 

memperjuangkan hak-hak mahasiswa sebagaimana mestinya. 

10. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis Yuli Susanti yang telah banyak 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial 

dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama-

namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas 

semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia 

penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan 

dari Allah SWT. Amin ya robbal ‘alamin. 

       Pekanbaru, 19 Juli 2019 

       Penulis 
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NIM. 11524101111 


