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KATA PENGANTAR 
 
 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

 

Assalaamu ‘alaikum  Wr Wb 
 
 

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang 

telah   memberikan taufik dan hidayah-Nya sampai ssat ini, sehingga tesis ini 

dapat terselesaikan sebagai persyaratan  untuk menyelesaikan studi  S2 (strata 

dua) pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Bisnis pada  

Universitas Islam Riau.Semoga diakhir kemahasiswaan, Penulis tetap berada 

dibawah naungan cahaya Ilahi, ilmu rahmat dan hidayah-Nya.Tidak lupa Shalawat 

beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi  Muhammad 

SAW, keluarga, sahabat dan seluruh ummatnya yang senatiasa  istiqomah dijalan 

agama yang lurus ini.  Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkah dari 

perjuangan mereka untuk tetap konsisten terhadap tuntutan hidup yang benar 

hingg akhir zaman.yang telah menyerukan kepada manusia agar menjadi orang 

yang berilmu pengetahuan aamiin.  

Bahwa tesis ini adalah membahas tentang “Konsistensi  Penghukuman  

Pembayaran Nafkah Iddah Secara Ex Officio Pada Perkara Perai Talak  (Studi 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Pada Tahun 2013)”, 

adapun yang menjadi latar belakang penulis menulis karena sedikit sekali putusan 

majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menggunakan hak ex officio 

dalam pengkukuman Pembayaran Nafkah Iddah pada perkara cerai talak,oleh 

sebab itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi. 
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Dalam penulisan tesis ini penulis dibimbing oleh Dosen pembimbing, maka 

dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. H. 

Abdullah S., M.Hum., Pembimbing I dan Bapak  Dr. H. Abdul Thalib, S.H., 

M.C.L. Pembimbing II, atas segala arahan dan bimbingannya dengan penuh 

kearifan dalam membimbing penulis, Semoga Allah SWT melimpahkan anugrah 

dan hidayah kepada beliau. 

Selanjutnya penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima 

kasih kepada yang terhormat : 

1.     Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, M.A., sebagai Rektor Universitas Islam Riau 

Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menuntut ilmu di PPS- UIR; 

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

Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan berbagai 

kemudahan selama penulis mengikuti perkuliahan; 

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

Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang senantiasa mengarahkan 

dalam pemilihan judul ini, terbuka dan rendah hati dalam melayani 

mahasiswa disela-sela jadwalnya yang padat; 

4. Bapak dan Ibu penguji yang telah meluangkan waktu untuk membaca 

naskah tesis ini kemudian memberikan saran dan kritik yang sangat berguna 

demi baiknya tesis ini; 
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5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang 

telah bersedia untuk berbagi ilmu dan pengalaman sehingga mempu 

membuka cakrawala berfikir penulis selama menempuh program studi di 

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau; 

6. Seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Universitas Islam Riau 

yang telah memberi bantuan dalam proses administrasi dan registrasi 

selama masa-masa studi sampai penyelesaian tesis ini;  

7. Teristimewa untuk yang terhormat ibunda Rosni, suami tercinta Drs. 

Anizar, kedua ananda tersayang Miftahul Ishlah Zarli, Hikmatur Ridha 

Zarli, seluruh sanak saudara dan semua pihak serta yang telah ikut 

mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan moril dalam penyelesaian 

studi ini ; 

8. Bapak  Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. selaku Direktur Pembinaan 

Tenaga  Teknis Peradilan Agama Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, 

yang telah mengeluarkan surat izin untuk mengikuti perkuliahan;  

9. Bapak  Dr. H. Alimin Patawari, S.H., M.H. selaku  Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Pekanbaru yang telah memberikan izin keluar kantor untuk 

mengikuti perkuliahan; 

10. Bapak/Ibuk Hakim, Pejabat, seluruh pegawai serta Tenaga Kontrak 

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci atas semua bantuan dan 

sumbangsihnya telah ikut membantu penulis selama mengikuti perkuliahan 

sampai akhir penulisan tesis ini;  

 
Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T penulis berdoa, semoga semua 
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bantuan dan pengorbanan yang diberikan dibalas dengan kebaikan. Harapan 

penulis, semoga penelitian ini memberi manfaat kepada semua pihak, terutama 

pembaca dan mereka yang mendalami kajian hukum Islam, khususnya bagi 

penulis sendiri amiin, mohon saran dan kritik yang membangun guna baiknya 

tesis ini, sehingga tesis ini dapat menjadi bacaan yang menarik bagi pihak-pihak 

yang berkecimpung dalam dunia hukum di Indonesia. 

 

Pekanbaru, November 2016 

Penulis 
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