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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T atas 

segala nikmat dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan 

judul : Tinjauan Yuridis Perkara Perdata Nomor 617 K/Pdt/2010 Tentang 

Penyerobotan Tanah Wakaf (Studi Kasus). 

Penyelesaian perkara penyerobotan tanah wakaf  pada tingkat Kasasi 

merupakan ketidakpuasan atau adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh 

Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Pengadilan Tinggi 

Riau, yang pada akhirnya di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung telah menguatkan 

putusan Pengadilan bawahannya. 

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan 

terimaksih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, 

motivasi serta bimbingan baik secara oril maupun materil, sehingga terselesainya 

skripsi ini. 

Kemudian penulis juga tidak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A., selaku Rektor Universitas 

Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat menimba ilmu di Universitas Islam Riau, Pekanbaru. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Riau 

3. Bapak Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah 

memberikan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mengarahkan 

dan memberi petunjuk-petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini 

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah 

meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini 

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat 

berharga kepada penulis 

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Unuversitas Islam 

Riau yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi 

Akademik terbaik kepada penulis 

7. Serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Islam Riau dan semua rekan-rekan penulis yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, 

motivasi dan bantuan dalam penulisan skripsi ini 
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Teristimewa buat kedua orang tua penulis, adik-adik penulis tercinta, yang 

dengan sabar selalu memberikan semangat maupun dorongan kepada penulis dalam 

perkuliahan dan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skrips ini masih 

ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi 

ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi setiap 

pembaca, Aamiin. 

Pekanbaru,  November 2016 

                                                                              Penulis 

 

                                                                                Destia Priska Sari 

 

 

 

 


