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KATAPENGANTAR 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah, yang telah 

memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul: “DAMPAK ISTRI YANG DI PENJARA 

TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK MENURUT                                                                                                                                                                                

HUKUM ISLAM (Studi Di lembaga Permasyarakatan Klas II B Anak dan Wanita 

Pekanbaru)”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan 

ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. 

 Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berarti sekali sepanjang 

hidup penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada penulis 

berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca 

sekalian. Rampungnya penulis ini tentu saja tidak lepas dari bantuan keluarga, 

kalangan akademik UIN SUSKA dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis 

tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada: 

1. Ayahanda tercinta Makmur dan ibunda tercinta Nurasma beserta seluruh 

keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, MA, selaku rektor UIN SUSKA RIAU, 

yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan 

kedepan kepada penulis. 

3. Bapak Dr. H.Akbarizan, M. Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah, 

Bapak Dr. Mawardi Shaleh selaku wakil dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M. Pd 
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selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku wakil dekan 

III,yang telah membina penulis selama kuliah di Fakultas Syari’ah dan 

Hukum. 

4. Ibuk Mardiana, MA yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Bapak Haswir, M. Ag Selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah beserta 

Bapak Drs. Zainal Arifin, MA Selaku sekretaris Jurusan Ahwal al-

Syakhsiyyah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan spirit 

intelektual kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN SUSKA 

RIAU. 

6. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami’ah UIN SUSKA RIAU beserta 

karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis. 

7. Untuk saudara suhendri , Saukum Piliang, Asrul Sani, Aldia Riskon, sugi ari 

wardana, widiyan toro dan Amir yang selalu memberikan semangat, 

motivasi, membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

Penulis juga tidak menapikan bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan 

yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya 

ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi 

kita semua terutama bagi penulis sendiri. 

Penulis 
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