KATA PENGANTAR

 و، و أوضح للخلق شرائعه و أحكامه،الحمد هلل الذي شيد منار الدين و أعالمه
 يدعون: المصطفين لتبليغ رسالته من أنبيائه،بعث صفو ته و خصائص أوليائه
. لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل،إلى توحيده و ترك ما خالفه من الملل
 و فضله على من سبق و غبر من،و ختم الدعوة بنبينا محمد سيد المرسلين
. وجعل شريعته مؤيدة إلى يوم الدين،األولين و اآلخرين
Puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan berbagai
kenikmatan, semoga rasa syukur ini membuat setiap kenikmatan yang Allah
berikan senantiasa ditambah dan terus ditambah sesuai dengan janji-Nya.
Shalawat dan Salam membuktikan rasa cinta yang dalam kepada Rasulullah
Muhammad saw dengan penuh rasa harap semoga dihari yang pasti nanti akan
dikumpulkan bersamanya, janji Allah bahwa kita akan dikumpulkan bersama
orang-orang yang kita cintai.
Alhamdulillahirobbilalamin tidak ada satu kejadianpun tanpa seizin
darinya, bahkan daun yang jatuh dari dahannya adalah atas izin-Nya. Kalimat
inilah yang paling pantas peneliti ucapkan, sebab hanya karena kudrat, iradat,
hidayah, taufiq dan ma’unnah dari Allah lah, maka tesis yang berjudul Analisis
Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah
Nomor.090/MRBH/PKB/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari’ah, ini dapat
peneliti selesaikan.
Terlepas dari hasil kualifikasi penelitian ini, selesainya tesis ini tidak lepas
dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
dengan penuh hormat peneliti menyampaikan ungkapan terima kasih yang dalam
kepada :
1. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan setiap langkahku, terima
kasih untuk kasih sayang yang telah diberikan semoga setiap kebaikan
yang ananda lakukan, pahalanya Allah nilai sebagai amal sholeh yang
tetap mengalir untuk ayahanda dan ibunda dunia akhirat.
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2. Kekasih pertama dan terakhir peneliti, istriku tercinta Mega Citra Dewi,
ini adalah cita-cita kita dan semoga membawa kebaikan untuk rumah
tangga kita bersama anak-anak tercinta Nurul Umroh al-Hidayah dan Nur
Muhammad al-Huda, terimah kasih atas izin dan doanya.
3. Ibu mertua yang telah wafat mudah-mudahan lapang kuburnya dan Ayah
mertua semoga selalu sehat dan panjang umur, serta seluruh keluarga
besar yang terus memberi dukungan dan semangat.
4. Bapak Prof. Dr. Detri Karya, S.E., M.A., selaku rektor Universitas Islam
Riau, di bawah kepemimpinan beliau program Pasca Sarjana ini dapat
terlaksana dengan Baik.
5. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku Direktur Pasca Sarjana
Universitas Isalam Riau,
6. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.A., selaku Pembimbing I, dengan
arahan dan dorongannya tesis ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II terimakasih
atas koreksi dan perbaikan-perbaikannya.
8. Ketua prodi Ilmu Hukum Bapak Dr. Effendi Ibnususilo, S.H., M.H.,
beserta seluruh dosen PPS dan karyawan yang membantu selesainya
pendidikan peneliti.
9. Teman seangkatan tahun 2015 Ilmu Hukum A dan B yang telah memberi
warna

dalam

kehidupan

penulis,

semoga

persaudaraan

ini

mempertemukan kita di surga.
Penelitian ini sudah di upayakan dan dimaksimalkan sesempurna serta
seilmiyah dan seobjektif mungkin. Namun peneliti menyadari bahwa tesis ini
masih belum final dan terdapat kekurangan. Untuk itu agar tesis ini lebih
bermanfaat bagi kita semua peneliti mengundang kritik dan saran demi
kesempurnaanya.
Pekanbaru, 30 Oktober 2016.
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