KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan
salam semoga teteap tercurahkan kepada suritauladan kita Nabi Muhammad SAW.
Beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga
kita selalu mendapatkan syafa’atdari-Nya, Aamiin.
Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah
Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya
tentang ilmu pidana islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulis
menyusun skripsi ini dengan judul: TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP
PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG
INFROMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008
Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas
maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan
dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh
dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat
membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang,
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya
bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisasn
skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang
tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:
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1. Kepada Kedua Orang Tua Ayahanda Kgs Heriansyah dan Ibunda Suhayati
2. Bapak Prof.Dr.H.Romli,SA,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN
Raden Fatah Palembang, Bapak Dr.H.Marsaid,M.A. selaku Wakil Dekan I,
Ibu

Dra.Fauziah,M.Hum.

selaku

Wakil

Dekan

II

dan

Bapak

Drs.M.Rizal,M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Abdul Hadi,M.Ag, selaku Ketua dan Bapak Fatah Hidayat,S.Ag,
M.Pd.I selaku sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah (Pidana Politik
Islam) serta staf dan jajaran yang selalu memberikan dukungan, bimbingan,
pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan tekhnis
lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs.Dzulfikridin,M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah
membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan
kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Dr. KA. Bukhori M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Ibu
Eti Yusnita,S.Ag,M.H. sebagai Pembimbing Kedua yang telah meluangkan
waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat
berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan
memperbaikinya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah
Palembang yang telah membimbing, mengajari, dan memberikan ilmunya
kepada penulis.
7. Seseorang yang selalu meluangkan waktu, perhatian, memberikan kasih
sayang, motivasi dan semangat untuk penulis.
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8. Teman-teman seperjuangan, terkhusus teman-teman di Fakultas Syari’ah
Jurusan Jinayah Siyasah 1 Tahun 2012 yang selalu bersedia berbagi ilmu,
pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal
perkuliahan sampai saat ini.
Semoga Allah SWT. membalas semua jasa dan kebaikan yang telah
mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 29 September 2016
Hormat Penulis

Husin Rianda
Nim: 12160024
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