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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, atas rahmat dan

karunia-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini akhirnya dapat dapat

dirampungkan. Tak lupa selawat beriring salam senantiasa tercurah buat junjungan

alam, penutup kenabian yakni baginda Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga,

sahabat dan orrang - orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir. Amien.

Tesis yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Cerai

Talak Akibat Syiqaq di Tinjau dari Hukum Islam,” ditulis untuk memperoleh

gelar Magister Hukum (MH), Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal

Syakhsyiyah) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, teristimewa penulis haturkan penghormatan teramat

dalam kepada (Alm) Drs. H. Baharuddin Nur, Lc., M.A., Bapak yang dicintai,

dirindukan dan diteladani, serta Zulfa, S.Pd.I, seorang ibu yang memiliki jutaan

rasa kasih sayang, nasehat, dan doa sehingga penyusunan Tesis ini dapat terlaksana

dengan baik. Ucapan sayang kepada isteri tercinta Najmi Hayati, Am.Keb., yang

telah membantu Penulis baik moril dan materil agar semangat merampungkan

kuliah.

Penulis juga menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih kepada Bapak

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau,

Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, M.A., selaku Pembimbing I  dan Bapak Dr. Helmi

Basri, M.A., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran -
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saran kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan

Tesis ini.

Ucapan dan rasa terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Jenderal

Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia atas pemberian izin belajar kepada

penulis untuk mengikuti perkuliahan Strata Dua, Bapak/Ibu Hakim, Pegawai

Pengadilan Agama Dumai dan seluruh Bapak/Ibu Dosen, Karyawan Pasca yang

sudah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis juga menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih kepada Eva Noor

Auda (Alm), Izzuddin Saleh, ST., Ahmad Zahabi dan Ziyad Ayaturrahman.,

kakanda serta adinda yang selalu menjadi semangat, dorongan dan motivasi kepada

penulis.

Tak lupa salam Magister kepada teman - teman seperjuangan angkatan 2014

pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau khususnya Prodi Hukum

Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) yaitu Ust. Lasri Nijal, M.H, Miftah Mukarrom,

M.H, Putra Irwansyah, M.H, Khairul Akhyar, M.H, Rina Fitrida, M.H, Murniati,

M.H, serta teman - teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu

disini.

Disini penulis telah berupaya dalam penyelesaian Tesis ini, berusaha untuk

menggali nash dan dilalah yang sekiranya berkaitan dari penelitian, baik secara

ijmal (global) maupun tafshili (rinci) demi tercapainya tujuan syariat (Maqashid

Syari’ah). Namun begitu, penulis sangat menyadari masih banyak kelemahan dari
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upaya ini baik dari segi kandungan maupun sistematika penulisan selayaknya karya

tulis ilmiah, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Semoga isi Tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu Syariah

dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti

selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.
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