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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur saya atas rahmat dan nikmat yang 

telah dianugerahkan oleh Allah Swt, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penulisan tesis ini dengan judul:  UPACARA WAISAK DI CANDI MUARA 

TAKUS (Studi terhadap Komunitas Buddha dalam Melaksanakan Upacara 

Waisak 2560 BE/2016 M). 

Shalawat dan salam teruntuk Nabi kita, Muhammad Saw., keluarganya, dan 

para sahabatnya, serta para pengikut yang loyal terhadap ajaran yang dibawa beliau.  

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi 

untuk meraih gelar sarjana S1 (S. Ag) di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tentu 

mendapatkan hambatan dan tantangan. Namun berkat pertolongan Allah Swt. dan 

dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan itu bisa 

dilewati, sehingga tesis ini bisa diselesaikan.    

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah 

memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini, maka sangat wajar 

penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:  

1. Teristimewa ucapan terima kasih penulis haturkan kepada ayahanda 

Hasanuddin dan ibunda Nur Azizah. Atas segala doa di setiap sembah 

sujudnya, hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.  

2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA, Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Dr. Wilaela, Ma. Ag, Dekan Fakutas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Bapak Dr. Abu Bakar, M. Pd selaku Ketua Jurusan Perbandingan Agama 

Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.  

5. Bapak Dr. Abu Bakar, M. Pd dan Ibu Khairiah, M. Ag sebagai dosen 

pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta 

perkenannya meminjamkan literatur kepada penulis sehingga tesis ini bisa 

terselesaikan. 

6. Bapak Jamaluddin, M. Us, selaku penasehat akadamemik selama saya 

menjalani studi di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Kepada segenap dosen yang selama ini telah berbagi ilmu kepada penulis 

selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau ini.  

8. Pihak Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Perpustakaan Umum UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan penyediaan buku-

buku referensi, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini. 

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis, yang telah menjadi teman seiring 

yang senantiasa saling memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi ini. 

10. Semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam skripsi ini, -tanpa 

mengurangi rasa terima kasih- tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.  
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Akhir kata, besar harapan penulis tesis ini dapat berguna bagi pembaca serta 

dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis. 

          

  Pekanbaru, 05 Mei 2017   

        Penulis, 

             

 

              Hasnur Irwansyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


