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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم
Puji sukur kehadirat Allah SWT, atas segala curahan ni’mat yang tiada

henti, atas segala limpahan rahmat yang tiada putus, atas sinaran hidayah yang

tiada padam, atas naungan inayah yang tiada barakhir sehingga penulis mampu

mengerjakan  tugas berat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam,

pembawa kebaikan dan kebenaran, pembuka pintu kebahagiaan dunia dan akhirat,

pemberi syafaat kepada ummat yang taat, yaitu Nabi Muhammad SAW., beserta

keluarga dan para sahabatnya serta  ummatnya yang senantianya mengikutinya

dengan penuh kecintaan dan ketaatan.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi

untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) di Program Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis

tentu mendapat hambatan, tantangan dan rintangan, terutama ditengah kesibukan

menjalankan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan kepala rumah

tangga. Namun berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan serta motivasi dari

berbagai pihak, akhirnya segala hambatan bisa dilewati, sehingga tesis ini bisa

diselesaikan.

Dalam penyusunan tesis ini penyusun menyadari sepenuhnya bahwa

walaupun sudah mengerahkan segenap kemampuan, tetapi masih jauh dari

kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat berharap akan adanya masukan, baik

berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.
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Selama penulisan tesis ini, penulis merasa banyak sekali mendapatkan

bimbingan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, maka sangat wajar penulis

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

1. Kedua orang tua penulis yang telah mendarma baktikan seluruh hidupnya dan

mendedikasikan seluruh perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-

anaknya, hingga menjadi manusia yang berguna.

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

beserta jajarannya yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk

menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga

(Ahwal Syakhsiyyah) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Prof.Dr. H.Alaiddin Koto, MA, dan Dr.H. Helmi Basri, MA, sebagai

dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan  motivasi

sehingga tesis ini bisa terselesaikan.

6. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang

telah memberikan pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi, sehingga

penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

7. Kepada segenap dosen yang selama ini telah memberikan tetesan ilmu dari

samudra ilmu yang begitu luas kepada penulis sehingga penulis dapat

mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui.
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8. Kepada istri penulis Sanjari Kumara Nengrum, ST., ananda tercinta Naila Afni

Nur Azizah yang senantiasa membawa keberkahan dengan do’a-do’anya dari

balik dinding Pondok Pesantren Gontor Putri, ananda tercinta Nadiya Sabili

Khusna yang dapat menghapus lelah hanya dengan untaian senyumnya, ananda

Nafisah Nufus yang dapat memacu semangat hanya dengan membayangkan

wajahnya, serta seluruh keluarga penulis yang lain yang senantiasa

memberikan motivasi. Berkat kasih sayang, pengorbanan, dorongan, dan

doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yang telah memberikan motivasi,

masukan dan bertukar pikiran dengan penulis.

Akhir kata, besar harapan penulis, tesis ini dapat berguna bagi pembaca

serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis.
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