
ii 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirohim 

 
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT telah 

memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyesun dan 

menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “ Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian ( Studi Analisis di Pengadilan Agama kelas 1 

Makassar 2014-2016)’’ sebagai persyaratan dapat gelar megister Hukum (MH) 

dengan baik dan lancar. 

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW yang telah berjasa besar membawa umat ke jalan Dienul Islam. 

Beliau adalah hamba allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang 

diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita kehidupan. Sehingga, atas 

dasar cinta kepada beliaulah, penulis mendapat motivasi yang besar untuk menuntut 

ilmu.  

Sesungguhnya, penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas 

akhir perkuliahan sebagai wujud dari parsitipasi kami dalam mengebangkan serta 

mengaktualisasikan ilmu yang kami peroleh selama menimbah ilmu dibangku 

perkeliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat 

pada umumnya. Saya juga menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada 

semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian tugas ( tesis ) ini, baik 

secara langsung maupun tidak lansung. Terutama Prof Dr Said Sampara,SH.,MH,. 
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Selaku ketua komisi pembibing dan Dr. Hasan kadir., SH.,MH Selaku anggota komisi 

pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, 

petunjuk, dan arahan kepada penulis pada tesisn ini. 

Pada kesempatan ini pulan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

sedalam dalam nya kepada pihak-pihak, antara lain: 

1. Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA selaku Rektor Universitas Muslim 

Indonesia Makassar. 

2. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,MS, selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Muslim Indonesia Makassar. 

3. Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi 

Megister ilmu hukum pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. 

4. Prof . Dr. Syamsuddin Pasamai, SH.,MH, Prof . Dr. H. Laode Husen 

SH.,MH, Dr. Hamzah Baharuddin, SH.,MH, selaku penilaian pada sidang 

Ujian Tesis ini. 

5. Para Guru Besar, Dosen Pengajar, serta Staf, Khusus Pada Studi Megister 

Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar yang 

telah memberikan ilmu dan pengatahuan baru, semoga menjadi bekal dan 

amal dikemudian hari. 
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6. Ketua dan sekertaris, hakim dan Panitra serta para karyawan dan karyawati 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang telah koorperatif membantu 

telah memberikan fasilitas waktu, tempat kepada peneliti dalam penyusunan 

tesis ini. 

7. Teristimewa kepada Ayahanda H. usman Rashyd dan Ibunda Hj St. Hawa 

Tahamid yang telah berjuang sampai sejauh ini membesarkan dengan penuh 

cinta dan kasih sayangnya serta kakak-kakak, Arifin S,Ag., MHI, 

Kaharuddin SHI, Imran Spd dan marjan, yang selama ini memberikan 

dukungan moril dan materil sampai pada saat ini. 

8. segenap sahabatku pada pasca ilmu hukum, khususnya MH 3 yang saya 

sayangi dan saya banggakan yang telah membantu selama perkuliahan 

sampai sekarang ini. 

Saya sebagai manusia biasa yang takakan pernah luput dari salah dan dosa, 

menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

dengan penuh kerendahan hati, saya sangat mengharap kritik dan saran konkrutif 

demi kesempurnaan tesis ini. 
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Akhirnya, teriring do,a kepada Allah SWT, saya berharap semoga tesi ini 

dapat membawa manfaat bagi saya khusunya, dan bagi pembaca pada umumnya yang 

tentu dengan izin dan Rhido-Nya. Amin. 

 

                                                                                       Makassar, 17 Agustus 2017 

Penulis , 

 

 Muhammad Ilham 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


