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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Muhamad 

Nik’am Tamami, NIM : IS-18003, menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa Tesis ini : 

1. Seluruhnya merupakamn karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dujadikan 

rujukn dalam penulisan Tesis ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran surat pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Kudus, 24 September 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

Muhamad Nik’am Tamami 

NIM : IS-18003 
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MOTTO 
 

 

                             

            

 
 “ Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling 

lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang 

mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala 

yang besar.” 
(QS: Al-Isra’ : 9) 
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PERSEMBAHAN TESIS 

 

 

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Tesis ini saya 

persembahkan kepada : 

1. Yang  Maha Agung bagi Allah segala puji BagiNya, karena 

Allah yang dapat menggerakkan akal, memberikan 

kesehatan dan kekuatan yang pantang menyerah kepadaku 

2. Yang terkasih Rasulullah Muhammad yang menyampaikan 

cahaya kebenaran hingga akhir zaman, sehingga sampailah 

pula cahayanya kepadaku. 

3. Kepada Kyai dan Guru-guruku yang selalu saya nanti-

nantikan Mauidhoh Hasanahnya kepadaku. 

4. Kepada orang yang saya banggakan Bapakku Bambang 

Sutejo dan Ibukku Jasiyem, yang susah payah dalam 

membesarkan dan mendidik secara dhohir bathin secara 

tulus ikhlas, serta memberikan doa terbaik untukku dalam 

berusaha meraih cita-cits. 

5. Kepada kedua adekku, Fahrotul Badriyah dan Mauli Anjani 

Nur Aliyah, semoga kakak bias memberikan inspirasi hidup 

buat kalian dan semangat untuk meraih cita-cita, sehingga 

bias lebih hebat dariku. 

6. Kepada orang yang special saudari Wilujeng 

Rahayuningsih yang segera menjadi istri sholihahku. 

7. Kepada Bapak Rektor, Direktur Pascasarjana, dan semua 

Dosen Prodi HKI sekaligus Dosen Pembimbungku. 

8. Kepada semua teman-teman kelas HKI dan seangkatan 

2018. 

9. Kepada pembaca yang budiman semoga bisa memberikan 

ilmu yang bermanfaat. 
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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga 

penulisan tesis ini dapat terselesaikan. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan 

kepangkuan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 

sahabat-sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa 

mengikutinya. 

Tesis yang berjudul “Akibat Yuridis dan Sosiologis atas 

Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi 

Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202/Pdt.G/2015/PA.Pt.” ini, 

telah disusun dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Magister Hukum (S2) dalam Bidang 

Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan mungkin 

terselesaikan dengan baik tanpa ada dukungan dan bantuan dari 

segala pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

karena itu, penulis mengucapkan terimakasih terkhusus kepada : 

1. Dr. H. Mundakir selaku Rektor IAIN Kudus, sekaligus 

Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan dalam 

penyusunan tesis ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi selaku Direktur Pascasarjana IAIN 

Kudus yang telah memberikan motivasi dan nasihat untuk terus 

semangat belajar dan berkarya. 

3. Dr. H. Ahmad Atabik, LC. M.Si selaku Ka. Prodi HKI yang 

telah merestui tesis ini dan memberikan fasilitas belajar hingga 

penyelesaian tesis ini.  

4. Dr. M. Shohibul Itmam, MH. selaku dosen pembimbing II kami 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan saran, bimbingan, dan dorongan dalam 

menyelesaikan tesis ini.  

5. Para dosen dan staf pengajar di Pascasarjana IAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tesis ini. 

6. Bapak dan Ibuku yang telah memberikan semangat, dan 

dukungan penuh dalam penulisan tesis ini. Terimakasih atas 

motivasi dan do’anya. Salam ta’dzim dariku. 
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7. Semua teman-teman jurusan Hukum Keluarga Syari’ah atas 

dukungan dan persaudaraan yang terjalin. 

8. Semua pihak yang turut membantu mensukseskan proses 

penelitian dan penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu. 

Harapan dan penulis semoga amal kebaikan dan jasa-jasa 

dari semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini 

diterima oleh Alla SWT. serta mendapat balasan yang lebih baik 

dan berlipat ganda. 

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari 

kesempurnaan, semua ini karena keterbasan kemampuan serta 

pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharap kritikan dan saran dari semua semua pihak demi 

kesempurnaan tesis ini.  Namun penulis berharap semoga tesis ini 

dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. 

 

 

 

 

Kudus, 24  Oktober  2020 

Penulis, 

 

 

 

Muhamad Nik’am Tamami 

NIM. IS-18003 

  


