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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kehadirat allah SWT, karena rahmat dan hidayahnya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan pendidikan tingkat pasca sarjana  (S2) Pada 

program Megister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI)  

Makassar, Salawat dan salam  senantiasah tercurah kepada Nabi besar 

Muhammad SAW sebagai penutup dan suri tauladan bagi umat manusia 

terkhusus Umat Islam. 

Dalam melakukan penulisan tesis ini, banyak kendala yang 

penulis temui, namun karena dukungan dari berbagai pihak dan kemauan 

yang giat dari penulis, maka penyusunan tesis dapat berjalan dengan baik 

dan terselesaiakan tepat pada waktunya. Namun demikian penulis sadar 

tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan 

masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat kami 

harapkan guna perbaikan tesis ini.  

Dalam melakukan penyusunan tesis, penulis banyak 

mendapatkan bantuan, saran, serta masukan dari berbagai pihak 

terutama keluarga yaitu kedua orang tua Tercinta Ayahanda La Haiki 

(Alm) dan Ibunda Wa Ode Lindo, S.pd yang telah melahirkan dan 

berusaha payah membesarkan, mengasuh dan membimbing penulis 

sehingga dapat tumbuh dan berkembang, serta dapat mengenyam 

pendidikan yang layak. 
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Serta dosen pembimbing, dosen pengajar, teman kuliah, maupun 

pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada 

kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimah kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuannya, diantaranya : 

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

Muslim Indonesia, Beserta seluruh Jajarannya. penulis tidak mampu 

membalas jasa-jasa keduanya dengan apapun. 

2 Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. sebagai Direktur 

Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Beserta Para 

jajarannya. 

3 Prof. Dr. Syamsuddin Pasamai, S.H.,M.H., selaku ketua Program 

Studi Ilmu Hukum. 

4 Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH dan Dr. Hj. Hikmawati 

Mustamin, S.H.,M.H sebagai ketua dan anggota komisi pembimbing, 

yang telah meluangkan waktunya untuk terus membimbing penulis 

mulai dari pengajuan judul, seminar proposal dan seminar hasil 

sampai dengan ujian penutup dan pertanggung jawaban tesis penulis 

dihadapan para penguji yang  

5 Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H.,M.H., Dr. H. Abdul Qahar, 

S.H.,M.H., dan Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H.,M.H., yang 

bertindak selaku Tim Penilai/Penguji untuk memberikan masukan dan 

penilaian  demi kesempurnaan tesis ini. 
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6 Para Dosen dan segenap Civitas Akademik Program Megister Ilmu 

Hukum Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia yang telah 

banyak berjasah mendidik penulis menjadi ilmuan muslimin sejati. 

7 Bapak Fictor Teguh Prihartono, Bc.Ip.,S.Sos.,MH Sebagai Kepala 

Lembaga Permasyarakatan Narkotika Sungguminasa atas segala 

bantuan dan kerja samanya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. 

8 Bapak Baso Rasyid, SH.,MH., Selaku Panitra / atau sekertaris 

Pengadilan Negeri Makassar atas segala bantuan dan kerja samanya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

9 Seluruh teman- teman dikelas MH 4 dan MH Angkatan 38 Tahun 

2013 pada Program Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 

Muslim Indonesia yang namanya tidak sempat disebutkan satu 

persatu. 

Penulis hanya dapat mengucapkan semoga segala bantuan yang 

telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.  

Wassalam  

 
      Makassa, September 2015 
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