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Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat, taufiq

dan hidayahnya, disertasi ini dapat diselesaikan.

Atas kerelaan, bantuan dan kerja sama yang baik, dengan segala kerendahan hati pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami selaku rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberi

kesempatan untuk menempuh pendidikan Doktor (S3) Hukum Islam.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti sebagai direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau yang

selalu memberikan motivasi dan perhatian kepada mahasiswa dengan kebijaksanaan,

keikhlasan yang merupakan cermin ketauladanan dan tanggung jawab intelektual.

3. Bapak Dr. Zamsiswaya, MA selaku wakil direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau yang

telah memberikan dorongan dan fasilitas dalam rangka terselenggaranya ujian hasil

seminar hasil disertasi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku promotor penulis ditengah

kesibukan beliau tidak bosan dan tanpa mengenal lelah memberikan arahan dengan

penuh kesabaran dan membuat penulis terharu ketika beliau membawa disertasi ini

melalui tiga Negara sambil mengoreksi disertasi dan atas dedikasinya hanya Allah SWT

yang dapat membalas.

5. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd. Selaku co-promotor yang telah memberikan

saran perbaikan yang sangat bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis.

6. Para Ketua Prodi, Seluruh karyawan dan karyawati PPs UIN SUSKA Riau yang telah

melayani dan memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
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7. Para Dosen PPs UIN SUSKA Riau yang telah memberikan semua dukungannya kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Semua teman di S3 UIN SUSKA Riau baik dalam Negeri maupun luar Negeri yang telah

banyak menjadi teman diskusi.

9. Orang tua penulis tercinta, dengan do’a yang tulus dan besarnya perhatian beliau

terhadap pendidikan dan mendorong penulis untuk bekerja keras dan kedua mertua yang

baik hati selalu memotivasi penulis untuk tidak pantang menyerah.

10. Istri dan kedua anak tercinta yang setia mendampingi dan mendorong penulis untuk

menyelesaikan studi ini.

Akhirnya penulis berharap, semua yang dilakukan mendapat pahala di sisi Allah SWT

dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

Pekanbaru,
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