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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt yang telah

mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu

menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan

kepada Rasulullah Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang

penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fiddunya wal akhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak,

baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan

bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada

Program Magister (S-2) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai

penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis

sampaikan kepada:

1. Ayahanda Syukri dan ibunda Emma Wati tercinta yang telah membesarkan dan

mendidik penulis dengan kasih sayang, dan doa beliau, penulis dapat memperoleh

prestasi akademik tertinggi dan mampu menyelesaikan Tesis ini.

2. Istri tercinta Deswita, Amd, Keb, Skm. yang memberikan inspirasi, dukungan

dan pengorbanan, tenaga dan waktu dalam proses penulisan dan penyelesaian

Tesis ini.

3. Saudara-saudariku, yaitu kakak tertua Martaon dan Istri, adik-adik Renita,

S.Pd, Nurda, Raobiatul Adawiyah, Muammar dan Muhammad Roihan serta

Keponakan Kami Rania Mutia az-Zahra, yang menjadi penyemangat dalam

menyelesaikan Tesis ini.

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

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk

meraih derajat akademik Magister di Universitas Ilm Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau, sebuah Universitas yang patut dibanggakan karena prestasi dan

kredibilitasnya dalam mendidik anak bangsa.

5. Prof. Dr. H.  Ilyas Husti, MA sebagai Direktur, Dr. Zamsiswaya, M.Ag selaku

Wakil Direktur dan Dr.Khairil Anwar. MA selaku Ketua Prodi Program Studi

Ekonomi Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim
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Riau yang telah banyak memberikan dan inspirasi berharga baik selama masa

studi maupun dalam penulisan Tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag sebagai Pembimbing I dan

Pembimbing II Dr.H. Heri Sunandar, M.CL.. yang penuh kearifan dan

kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga teah memberi tambahan ilmu

yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan

mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.

7. Segenap guru besar dan dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi,

pemikiran dan wawasan selama mengikuti perkuliahan dan dalam penulisan Tesis

ini.

8. Terlebih-lebih Abangda Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., S.H.I., M.Sy/MA., M.H.

kandidat Doktor, sebagai senior se-Almamater Alumni di Pondok Pesantran

Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal (pengurus KAMUS Riau)

sekaligus senior penggerak Qalbu Energi Motivator Inspirator penulis dalam

menempuh pendidikan menuntut ilmu di PPs UIN Suska Riau, yang penulis

jadikan pembimbing pribadi tempat konsultasi dan bertukar pikiran selama

menulis laporan penelitian Tesis ini, terutama dalam memahami kitab An-

Nizhaamu Al-Iqtishaadiy Fi Al-Islami karya Taqiyuddin An-Nahbani, sebagai

objek penelitian Tesis penulis ini.

9. Pihak pelaksana administrasi dan akademik program pasca sarjana Universitas

Islam Negeri yang dengan dedikasi tinggi telah bekerja sama secara baik dalam

melayani keperluan penyelesaian Tesis ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa

memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.
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