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KATA PENGANTAR

ِحْیمِ  ْحَمِن الرَّ بِْســــــــــــــــــِم هللاِ الرَّ
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Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan
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Islam IAIN Bone, Wakil Dekan I, Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI., Wakil

Dekan II, Ibu Rosita, S.H., M.H., beserta stafnya, dengan penuh keikhlasan dan

bertanggung jawab telah membina fakultas ini.
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seluruh Hakim serta staf yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat, dan

data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

10. Bapak Ali Said, S.Sy., M.Sy., Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam

(HKI) 9 yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian

studi ini serta telah menjadi orang tua di kampus.

11. Terimah kasih kepada Ashar Indrawan S.p.d., Satrio, S.H., Muhammad Supriadi,
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