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KATA PENGANTAR

صالة وسالما على رسول هللا وعلى الھ وصحبھ أجمعین–حمدا وشكرا 

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam

semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat

serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Adalah suatu kebahagiaan bahwa tesis ini, sebagai bagian dari persyaratan

untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana (S2) Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi Hukum Islam, telah

dapat penulis rampungkan.

Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, penulis telah berhubungan dengan

banyak pihak dan menerima berbagai kemudahan dan bantuan, yang tidak

mungkin penulis rincikan satu persatu. Terhadap itu semua, penulis memanjatkan

puji syukur ke hadirat Allah Swt seraya mengaturkan rasa terima kasih dari lubuk

hati yang paling dalam.

Bimbingan dan pengarahan ilmiah telah penulis terima dari para guru besar

dan staf pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan

Syarif Kasim Riau. Diskusi dengan sejawat penulis, para mahasiswa Program

Studi Hukum Islam PPs UIN Suska Riau, telah juga memberikan sumbangannya.

Untuk melaksanakan kegiatan di atas, kemudahan administrasi dan

petunjuk teknis yang tersedia dan diberikan oleh pimpinan beserta staf Program

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tempat penulis belajar, serta serta

pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai instansi tempat
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penulis bertugas, merupakan unsur yang menentukan dan tidak dapat penulis

lupakan. Begitu juga do’a yang tidak pernah putus serta keteduhan yang diberikan

oleh kedua orang tua dan sanak kerabat lainnya telah memberikan andil tersendiri

dalam penyelesaian pendidikan ini.

Tanpa mengurangi terima kasih dan penghargaan kepada semuanya, penulis

ingin menyebutkan lima buah nama:

1. Ayahanda tercinta Alm. H. Abdul Karim dan Ibunda tercinta Hj. Syamsidar

beserta seluruh keluarga yang telah mencurahkan dan memberikan segenap

motivasi, baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan karya ilmiah ini dalam melengkapi tugas dan memenuhi syarat

memperoleh gelar sarjana “Magister Hukum” di PPs UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis menyandang prediket mahasiswa PPs

UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA selaku pembimbing I, yang tidak

bosan-bosan mendengarkan pertanyaan penulis, telah mengemukakan alternatif

tata pikir dan karenanya memberikan semacam pencerahan kepada penulis.

5. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, MA selaku pembimbing II, yang telah

menyediakan waktu dan bimbingan berharga serta mendorong penulis untuk

merenung lebih intens dan lebih dalam lagi sebelum mencapai kemantapan

final.
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6. Bapak DR. H. Firdaus ST., MT, Selaku Walikota Pekanbaru  sebagai atasan

penulis yang telah memberikan izin dan dukungan moril dalam

menyelesaiakan pendidikan ini.

7. Bapak Drs. H. Edwar S Umar, M.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Kampar, yang telah memberikan rekomendasi bagi penulis

untuk menempuh pendidikan di PPs UIN Suska Riau.

8. Isteri dan dan anak-anak penulis, yang dengan ketabahan dan kelapangan

hatinya telah menciptakan ketenteraman dan menimbulkan gairah tersendiri

dalam hari-hari panjang perkelanaan penyelesaian program pendidikan ini.

Hasil kajian yang berbentuk tesis ini, penulis gelarkan ke hadapan sidang

pembaca, dengan harapan merangsang pihak-pihak yang berkompeten untuk

merenungkan dan meneruskan kajian ini. Di samping itu, penulis juga menyadari

bahwa tulisan ini masih mengandung sesuatu yang layak untuk disempurnakan.

Karena itu, saran dan kritik membangun para pembaca sangat penulis harapkan.

Akhirnya, kepada Allah jualah kami memohon petunjuk, karena hanya

dengan hidayah-Nya kita dapat menemukan kebenaran dan hanya dengan karunia-

Nya pula kita dapat menegakkannya.

Pekanbaru, 01 Rajab 1438 H
30 Maret 2017 M

Penulis,

Akmal  Khairi
NIM. 21492106366


