
KATA PENGANTAR 

        

         Segala puji bagi Rabb semesta alam, ungkapan syukur tiadataranya atas 

Kuasa dan Penyertaan-Nya sehingga tesis ini dapat diselesakan. Kemudian 

salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Muhammad Saw, 

yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta alam. 

         Tesis ini berjudul “Dampak Hukum Perjanjian Pranikah Dengan Pengajuan Syarat 

Untuk Tidak Poligami  di Pengadilan Agama”, ketertarikan penulis memilih judul  

tersebut berkaitan dengan perjanjian pranikah yang mengkaitkan dengan syarat untuk 

tidak poligami berdampak pada prestasinya, namun pada sisi lainnya dalam keadaan 

tertentu akan berbenturan dengan ketentuan hukum poligami. 

Selesainya tesis ini disusun dan telah dipertahankan dihadapan tim penguji maka 

berakhirlah pendidikan penulis pada  Program Pascasarjana (S2) Program  Studi Ilmu 

Hukum Universitas Islam Riau. Mengingat kembali perjalanan pendidikan ini, maka 

selama menempuhnya dirasakan telah meningkatkan pengetahuan penulis yang mana 

hal tersebut tidak terlepas dari peranan tenaga pendidik (para dosen), tenaga 

kependidikan serta sarana prasarana  yang baik. Dengan demikian, tidaklah berlebihan 

jika pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syarinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas 

Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk 

mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana (S2) Program Studi 

Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. 



2. Bapak  Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. 

4. Bapak Dr. H. Abdullah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang 

berjasa memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan dalam 

penulisan tesis ini. 

5. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni. S.H., M.Si. selaku Pembimbing II yang berjasa 

memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan masukan dalam penulisan 

tesis ini.   

6. Seluruh tenaga pendidik (Dosen) Program Pascasarjana Program  Studi 

Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.  

7. Seluruh tenaga kependidikan pada Program Pascasarjana Program Studi 

Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan 

memberikan kemudahan untuk semua urusan berkenaan dengan 

pelaksanaan pendidikan. 

8. Rekan-rekan peserta Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Islam Riau. 

9. Semua pihak yang telah berjasa yang tidak dapat Penulis sebutkan satu 

persatu namanya dalam kata pengantar ini. 

         Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih dimungkinkan terdapat 

beberapa kekurangan terutama dalam pandangan ahli,  untuk itu  kritik dan saran 



yang konstruktif amatlah diperlukan guna penyempurnaan tesis ini. Semoga isi 

tesis ini berguna bagi ilmu pengetahuan. 

Pekanbaru,  5 Juni 2018 

Hormat Penulis 
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