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KATA PENGANTAR

الرحمن الرحیمهللابسم 

Syukur alhamdulillāh penulis panjatkan kepada Allah SWT atas hidayah

dan anugerah kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik meskipun membutuhkan waktu

yang cukup panjang. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi

Muhammad SAW, sebagai suritauladan umat serta pembawa panji-panji

kebenaran dan pembaharuan bagi kehidupan umat manusia.

Penyelesaian penulisan tesis dengan judul “HUKUM KEBIRI DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 (STUDI ANALISIS

PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH)” ini tidak terlepas dari keterlibatan

banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan

kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mengakui banyak menemui kesulitan

dan hambatan terutama pengumpulan literatur bahan dan pengolahan data.

Namun, berkat do’a, bimbingan, dorongan, masukan serta support yang diberikan,

alhamdulillah, karya ilmiah ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu dan bekerjasama dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini. Pada

kesempatan ini pula perkenankan penulis menyampaikan secara khusus ucapan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
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1. Kedua orang tua tercinta Ayah Laode Abbas yang selalu memotivasi penulis

untuk sekolah setinggi-tingginya dan Ibu Suryati yang selalu menyertai

segala harapan penulis dengan doa-doanya.

2. Istriku Murni dan anak anakku Taraleja Qudsia Gani, Husnul Abid Gani,

Azzalia Qudsia Gani dan si bungsu Faiq Muhammad Gani, semoga kalian

menjadi qurrota a’yun, shaleh dan shalehah.

3. Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A sebagai Rektor UIN Sultan Syarif Kasim

Riau, yang telah mengizinkan penulis mengikuti pendidikan pada Program

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

4. Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana dan Dr.

H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Islam (HI)

Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Dr. Nixon, M.A selaku pembimbing I dan Dr. Erman Gani, M.A., selaku

pembimbing II Terima kasih atas bimbingan, pengarahan dan pencerahan

dan motivasi yang diberikan sehingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang

telah membimbing, mendidik dan mewariskan ilmunya kepada penulis,

semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan pahala di

sisi Allah SWT.
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7. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada

penulis dalam pencarian literatur yang diperlukan.

8. Teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif

Kasim Riau terutama Jurusan Hukum Islam Terima kasih atas bantuan dan

kerjasamanya selama studi.

9. Terakhir, semua pihak yang memberi semangat kepada saya dalam

penyelesaian tesis ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari

kesempurnaan, baik isi, bahasa, tekhnik penulisan, ketelitian, kerapian dan

metodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun perlu kiranya di

berikan demi perbaikan  dan penyempurnaan tesis ini.

Terakhir, hanya kepada Allah SWT semua dikembalikan. Semoga  tesis ini

dapat bermanfaat. Amin.

Pekanbaru, Juli 2017

Penulis,

GANA RADGUNA
NIM. 21592105911


