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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan 

hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai tugas akhir 

pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. 

Penulis menyadari dalam pembuatan tesis ini banyak pihak yang berperan 

dan telah banyak menyumbangkan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak 

terhingga kepada : 

1. Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A, sebagai Rektor Universitas Islam 

Riau, Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menjadi mahasiswa Program Pascasarja Ilmu Hukum UIR. 

2. Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana 

Universitas Islam Riau, beserta Asisten Direktur, yang telah memberikan 

dorongan serta masukan dalam perkuliahan maupun dalam proses 

Administrasi. 

3. Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H, sebagai Ketua Program Ilmu Hukum 

yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum 

maupun dalam mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan 

usulan Penelitian. 
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4. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing I penulisan Tesis 

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam 

mengarahkan baik Proposal maupun Tesis sehingga Tesis ini selesai 

dikerjakan oleh peneliti. 

5. Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing II pada penulisan 

Tesis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penulisan 

Proposal maupun Tesis selama ini. 

6. Kepala Tata Usaha Program Pasca Sarjana, yang telah membantu penulis 

dalam hal administrasi yang menyangkut Akademik kemahasiswaan. 

Karyawan dan karyawati Staf Tata Usaha, yang telah senantiasa membantu 

maupun meluangkan waktu untuk memberikan masukan maupun 

informasi mengenai Administrasi di lingkungan UIR. 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu dalam kata 

pengantar ini. Semoga segala amal dan keikhlasan yang telah diberikan 

menjadi pahala di sisi Allah SWT. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika 

didalam Tesis ini terdapat kejanggalan bahasa dan kesalahan yang menyangkut 

hubungan dalam bermasyarakat maupun Instansi. 

Pekanbaru, 04 April 2017 
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