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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas 

limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, penulisan tesis yang berjudul 

“Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta 

Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”  ini dapat diselesaikan 

sesuai dengan rencana. 

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk diajukan kepada Institut Agama Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Magister Hukum Islam (S-2) konsentrasi Filsafat Hukum Islam. 

Adalah kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang penulis telah 

merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan tesis ini. Oleh 

karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN 

Antasari Banjarmasin. 

2. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H., selaku mantan Direktur Pascasarjana IAIN 

Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan bantuan berupa 

dukungan morill secara tidak langsung kepada penulis. 

3. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. 

Muhaimin, S.Ag, M.A selaku dosen pembimbing II. 

4. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak 

memberikan pencerahan kepada penulis. 

Secara khusus penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat untuk Bapak 

dan Ibu (kandung/mertua) tercinta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, 

perhatian, kasih sayang dan do’a kepada penulis. Tidak lupa juga ucapan 

terimakasih disampaikan kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan 

semangat dorongan baik moril maupun materiil sehingga penulisan tesis ini dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya.  Terlebih lagi ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada isteri dan anak tercinta, karena berkat dukungan dan semangat dari 



 

mereka-lah penulis terus bertahan memiliki semangat belajar dan akhirnya dapat 

menyelesaikan studi magister ini dengan penuh rasa haru dan bangga.  Haru, karena 

menjalani proses pendidikan dengan penuh liku-liku pekerjaan, kegiatan, maupun 

degradasi semangat.  Bangga, karena perjuangan yang dilalui selama ini tidak disia-

siakan begitu saja. 

Akhirnya, penulis berharap kepada Allah SWT. semoga segala dukungan dan 

bantuan semua pihak, dijadikan Allah SWT sebagai tambahan amal baik dan terus 

mendapatkan balasan dari-Nya. Adapun hasil yang didapat dari tesis ini diharapkan 

dapat menjadi manfaat bagi orang-orang yang membaca guna mencari informasi 

pengetahuan hukum di dalamnya. 

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT.  Segala kekurangan dan kealpaan 

baik yang disengaja maupun tidak, penulis haturkan permohonan maaf dan 

menerima segala masukkan yang ada demi membenahi kekurangan yang terdapat 

dalam tesis ini. 

 

 

 Banjarmasin, 22 Juni 2016 

Penulis, 

 

 

Dairobi, S.H.I 

 

 


