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MOTTO

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Maidah: 8).1
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KATA PENGANTAR

َُللا
ُ َُلا
ُ نُ ََلإللَ ُهَُإل
ُْ َُأَ ْشهَدُُا،ُ َو لب لُهُنَ ْستَ لعيْنُُ َعلَىُأم ْو لُرُال ُّدنْيَاُ َوالدي لْن،ِلُ َربُُال َعالَ لمي َْن
ُال َح ْمدُُ ل ّل
ُف
ُىُأَ ْش َر ل
َُ صالَةُُ َوال اسالَمُُ َعل
ُ َوال ا،نُم َح امدًاُ َعبْدهُُ َو َرس ْوله
ُْكُلَهُُ َوأَ ْشهَدُُاَ ا
َُ َوحْ َدهُُ ََل َش لري
ُْنُأَ اماُبَعْد
َُ ُ َسي لدنَاُ َو َم ْو ََلنَاُم َح امدُُ َو َعلَىُآَلل لُهُ َوأَصْ َح لاب لُهُأَجْ َم لعي،اءُ َوالمرْ َسلليْن
ُاألَنْ لبيَ ل.
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmatNya penulis bisa menyelesaikan Disertasi ini, sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Doktor S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadapan Allah SWT, dengan izinNya
dan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul
“REKONSTRUKSI REGULASI PERWALIAN MELALUI MEKANISME
WALI ADHAL”
Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
karenanya penulis berterimakasih dan sangat mengharapkan bimbingan dan
masukan serta kritikan dan saran yang membangun dan bermamfaat untuk
kesempurnaan disertasi ini.
Dalam penyelesaian penulisan disertasi ini, penulis sangat memeperoleh
bantuan dari orang-orang terdekat dan rekan-rekan penulis. Oleh karena itu dalam
kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada yang terhotmat:
1.

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan
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kesempatan, kepercayaan dan dorongan dalam kedisiplinan dan kejujuran
ilmiah.
2.

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Ketua Program Doktor Ilmu
Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah
memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan inspirasi kepada penulis
hingga selesainya penulisan disertasi ini.

3.

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, sekretaris Program Doktor
Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang
telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan inspirasi kepada
penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini.

4.

Prof. Dr. Mahmuhtarom, HR., M.H., sebagai Promotor yang telah sabar
memberi petunjuk, arahan, bimbingan dan motivasi untuk penyelesaian
disertasi ini.

5.

Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.,M.H., sebagai Co Promotor, yang telah
dengan sabar memberi petunjuk, arahan, bimbingan dan motivasi untuk
penyelesaian disertasi ini.

6.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus beserta Hakim, Panitera, Karyawan
dan Karyawati.

7.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta beserta Hakim, Panitera, Karyawan
dan Karyawati.

8.

Bapak/ibu Dosen Program Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

9.

Pihak Pengelola Program Doktor Ilmu Hukum beserta Staf Universitas Sultan
Agung Semarang.
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10. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih, yang teramat tulus kepada suami
dan anak-anak ku tercinta serta keluarga besar yang telah banyak berkorban
dalam membantu penulis selama menyelesaikan disertasi ini.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum angkatan VIII 2016.
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Semoga segala bimbingan, pengarahan, petunjuk maupun dukungan baik
moriil maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan
balasan dari Allah SWT. Amiin.

Semarang, Maret 2019
Penulis

Nursaidah, S.Ag., M.H.
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