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KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur Alhamdulillah, Penulis ucapkan kepada Allah

SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat

menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “PEMBAKARAN HUTAN

DITINJAU MAQASHID SYARI`AH( STUDI KEBAKARAN HUTAN DI

RIAU.”

Selanjutnya Shalawat serta salam penulis aturkan agar tercurah kepada

junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman

kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu Pengetahuan. Keberhasilan

penulisan Tesis ini tidak terlepas dari jasa, bantuan dan dorongan semua pihak

antara lain para dosen Pascasarjana  UIN Suska Riau, khususnya Dosen

Pembimbing  yang  telah banyak  meluangkan waktunya untuk  membantu dan

mengarahkan penulis terhadap semua yang ada dalam proses penulisan tesis ini.

Untuk ini pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan

penghargaaan yang setingginya kepada semua pihak yang secara langsung

maupun tidak langsung telah membantu dalam penyeleseian tugas yang mulia ini

yaitu kepada:

1. Penghargaan dan penghormatan  yang  tidak  terhingga penulis persembahkan

buat Ayahanda tercinta al-marhum Syarifuddin dan Ibunda tercinta Hj, Fatimah

khatib dan seluruh keluarga.
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2. Bapak Rektor UIN Suska Riau ,Prof, Dr, H, Munzir Hitami,MA

3. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Prof, Dr, H, Ilyas Husti,

MA,MPM

4. Bapak Pembimbing, Prof,Dr,H, Mahdini,MA

5. Bapak  Pembimbing, Dr,H, Helmi Basri,Lc, MA

6. Bapak Wakil Direktur Pascasarjana, Dr, H, Zamsiswaya, M.Ag

7. Bapak Sekretaris Direktur Pascasarjana, Dr, H, Husni Tamrin, M. Si

8. Bapak Ka. Prodi Hukum keluarga, Dr, H, Hidayatullah Ismail,Lc, MA

9. Bapak –bapak dan Ibu-ibu dosen Pascasarjana UIN Suska Riau.

10. Bapak dam Ibu Karyawan dan karyawati  Pascasarjana UIN Suska Riau.

11. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Istri tercinta Sumarti,S.Pd.I dan

untuk anak tersayang yaitu Shabrina Athiyah.

12. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu Mertua yang

telah  berkorban materi untuk tercapainya cita-cita penulis membuat tesis ini.

13. Ucapan terima kasih kepada seleuh teman satu jurusan hukum keluarga tahun

2015 yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan

tesis ini.

Semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada

para pembaca terutama kepada penulis sendiri, Namun demikian penulis juga
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menyadari jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari karya ilmiah ini penulis

mohon maaf dan mohon bantuan kritik dan sarannya, lebih dan kurang saya

ucapkan terima kasih wassalam.

Pekanbaru, 08 Juni   2017

Penulis

MUHAMMAD HUSNI


