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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan

rahmat, hidayah, dan ‘inayah-Nya sehingga disertasi yang berjudul “Sistem

Kalender Hijriah dan Implikasinya terhadap Beberapa Aspek Hukum Perkawinan

dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia” ini dapat diselesaikan. Salawat dan

salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat,

dan orang-orang yang mengikuti serta memelihara sunnahnya.

Penulisan disertasi ini dilakukan dalam rangka penyelesaian studi S3

Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Penulis menyadari bahwa selesainya

disertasi ini merupakan akumulasi dari usaha, bantuan, pertolongan, dorongan

semangat serta do’a dari berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu

persatu. Untuk segala bantuan tersebut penulis ucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya.

Ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr.

H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H.Ilyas

Husti, M.Ag., selaku direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Bapak Dr. H.

Hidayatullah Ismail, Lc., MA selaku Kaprodi Hukum Islam, serta semua pegawai

di lingkungan Pascasarjana UIN Suska Riau, atas bantuan yang diberikan dalam

kelancaran penulisan disertasi ini.

Kepada kedua promotor penulis, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Susiknan

Azhari, MA dan Bapak Prof. Dr. H. Alaiddin Koto, MA penulis menghaturkan

terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu beliau dan waktu yang sudah
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diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, dan segala bentuk bantuan

dalam rangka penyelesaian disertasi ini.

Terima kasih yang paling utama penulis persembahkan kepada

almarhumah ibunda tercinta, Hj. Djuriah, dan almarhum ayahanda Samin St. Sati,

yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis dengan sabar dan

penuh kasih sayang. Terima kasih yang tidak terhingga juga penulis peruntukkan

kepada suami tercinta, Bakat Sugianto, yang selalu sabar dan setia mendampingi,

memberikan dorongan dan semangat dalam rangka penyelesaian disertasi ini.

Demikian juga anak-anak tercinta, Iqbal Prima Bratasena dan Dwi Olivia

Katnanda yang selalu menjadi motivator penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Kepada para sahabat yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang

telah membantu, baik dalam bentuk fisik maupun mental, penulis haturkan terima

kasih yang tidak terhingga.

Semoga semua bentuk bantuan dari semua pihak yang dsebutkan di atas

menjadi amal salih dan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah swt. Penulis

menyadari, tulisan ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan.

Oleh karena itu, kritik dan saran untuk kesempurnaan sangat diharapkan. Semoga

Allah swt selalu memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar. Ãmīn.

Pekanbaru, 20 Februari 2017 M
23 Jumadil Awal 1438 H
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