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KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga dapat menyelesaikan penelitian/penulisan Disertasi yang berjudul: “Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya di Provinsi Lampung (Studi di Pengadilan Agama Provinsi lampung)”, Ṣalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia.
Disertasi ini ditulis sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Doktor Hukum Keluarga di Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga; Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian disertasi ini sesuai dengan rencana tidak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya; Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan dengan hormat kepada:
	Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberi dukungan, nasehat dan spirit serta banyak meluangkan waktu dalam memberikan motivasi secara langsung, hingga Disertasi ini dapat selesai ditulis dan dapat diujikan.
	Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag., selaku  Direktur PPs UIN Raden Intan Lampung yang tanggap dengan kebutuhan dan keluhan mahasiswa, sehingga dapat menyelesaikan studi Program Doktor dengan baik.
	Bapak Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A., selaku Promotor;  Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A., selaku Co-Promotor I, dan  Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H., selaku Co-Promotor II, yang tidak pernah lelah dalam banyak membantu, membimbing, mengarahkan dan memotivasi, bahkan dalam waktu-waktu sibuk beliau, sehingga Disertasi ini dapat selesai ditulis dan dapat diujikan. 
	Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag., dan Bapak Dr. Jayusman, M.Ag., yang telah banyak membantu dari aspek administrasi dan tahapan-tahapan prosedur dalam rangka terlaksananya ujian tertutp.
	Majlis Penguji Ujian Disertasi: Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Ketua Sidang, Dr. Jayusman, M.Ag., selaku Sekretaris, Prof. Dr. Hj. Enizar, M.A, selaku Penguji I, Prof. Dr. H.M. Damrah Khair, MA, selaku Penguji II, Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A, selaku Penguji III, Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H, selaku Penguji IV, Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A, selaku Penguji V,
	Para Guru Besar, Bapak dan Ibu dosen, para staf karyawan Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu, banyak memberikan ilmunya ketika kuliah, dan memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
	Ayahanda H. Muhammad Basri (alm) dan ibunda Hj. Siti Zulaikho (almh) tersayang yang begitu ikhlas mendidik, membesarkan dan menghantarkan sampai ke-jenjang S1, dengan diiringi doa dan materi hingga dapat meraih cita-cita akademis di PPs UIN Raden Intan Lampung, sampai pada jenjang S2 dan S3.
	Isteri tercinta Hj. Muayanah, S.Ag yang sangat ikhlas membantu dan meringankan tugas sebagai mahasiswa, dengan mengurus kebutuhan rumah tangga tanpa keluh kesah, bahkan dalam kesibukannya pula sebagai karyawan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi lampung; begitu juga anak-anakku Nova Auliani, S.H.,M.H., dan Ami Rizki Purnawan, S.H.,M.H; anak mantuku Winardi, S.Pd.,M.M dan Tri Fitriani, S.P., dan cucu-cucu tercinta: Arsyad Ifhami, Arfa Effendi, Fahreza Rafizki Tripurnawan, yang selalu menjadi permata jiwa dan obat penawar ketika payah dan lelah menerpa, khususnya ketika masa-masa proses penyelasaian Disertasi ini.
	Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam disertasi ini.

Disadari bahwa penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki; untuk itu, kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran, guna kesempurnaan yang diharapkan dalam tulisan ini. Akhirnya, betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman dimasa kini.

Bandar Lampung, 08   Oktober  2018
Penulis,


KHOIRUL ABROR



















