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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillahhi rabbil ‘alamin, segala puji syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis yang 

berjudul “Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Menetapkan Putusan Perkara Nomor 

1588/PDT.G/2015/PA.PBR Mengenai Ahli Waris Pengganti”. 

Seiring dengan itu shalawat serta salam penulis kirimkan kepada 

junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa umat 

manusia dari alam kejahiliaan kepada alam yang penuh berkah, hidayah dan ilmu 

pengetahuan. 

Dalam penyelesaian tesis ini penulis tidak luput dari kesulitan, terutama 

sekali dalam pengumpulan data. Oleh karena itu wajarlah kiranya penulis 

mengucapkan ribuan terima kasih kepada setiap yang ikut serta dalam penulisan 

tesis ini: 

1. Keluarga besar yang berada di Kecamatan Kuba Kabupaten Rokan Hilir, 

kedua orang tua penulis, Ayahanda A. Rahman dan Ibunda tercinta, yaitu 

Ibunda Mahmuda,  M. Khoir, SE (Abang), Silvia Indriani, S.Farm, A.pt 

(Kakak), mereka yang telah banyak menyumbangkan bantuan moril maupun 

materil, juga doa-doanya yang selalu diselipkan di setiap shalatnya agar 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini.  
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2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff.  

3. Prof. Dr. Afrizal M, MA selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Drs. Iskandar Arnel, Ph.D selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

5. Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku ketua jurusan Program Studi Hukum 

Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah), yang telah memberikan arahan terhadap 

penulis dalam penulisan tesis ini.  

6. Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA, sebagai pembimbing I, yang telah 

banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan 

pengarahan kepada penulis sampai tesis ini terselesaikan.   

7. Dr. H. Nixson, Lc, MA, sebagai pembimbing II, yang telah banyak 

meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan 

kepada penulis sampai tesis ini terselesaikan.  

8. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pengetahuannya dan 

bimbingan serta arahan kepada penulis.  

9. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan 

literatur yang penulis butuhkan.  

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, Jasmiati, S.Sy, MH, Neneng Ria 

Mulyati, S.Sy, MH, Riska Putri Mulia, SH, Hasmiati, SH, dan masih banyak 
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lagi yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu 

penulis dalam memberikan ide-ide untuk penulisan karya ilmiah ini.   

11. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian 

penulisan karya ilmiah ini. 

Akhirnya penulis mengharapkan tegur sapa, saran-saran dan kritik sehat 

yang bersifat membangun dari segenap cerdik pandai dan cendikiawan demi 

kesempurnaan tesis ini selanjutnya, semoga ada manfaatnya bagi masyarakat 

bangsa dan Negara.  

Kepada Allah SWT penulis berserah diri agar senantiasa Allah Swt 

memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. 

Amin Ya Rabbal Alamin.   

Wassalam 

 

Pekanbaru,   Desember 2018 

Penulis, 
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