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                    KEMENTERIAN AGAMA 

                SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

        KUDUS 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

 Cq. Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam 

 di – 

Kudus 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi saudara Ahmad Najib, NIM : 

212483 dengan judul “STUDI KOMPARASI PENDAPAT M. 

QURAISH SHIHAB DAN SAYYID QUTB TENTANG HUKUM 

MEMILIH PRESIDEN NON MUSLIM DI INDONESIA”, Jurusan 

Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah. Setelah 

dikoreksi dan diteliti dalam proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat 

disetujui untuk dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam siding munaqosah sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 

Kudus, 19 Juni 2017 

Hormat Kami 

Dosen Pembimbing 

 

 

H. Jaenal Arifin, M.Ag 
 NIP: 19740207 200701 1 026 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama  : AHMAD NAJIB 

NIM  : 212483 

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ahwal Syakhsiyyah 

Judul              : “ STUDI KOMPARASI PENDAPAT M. QURAISH  

  SHIHAB DAN SAYYID QUTB TENTANG     

  HUKUM MEMILIH PRESIDEN NON MUSLIM  

  DI INDONESIA ” 

Dengan ini bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya 

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila di kemudian hari 

terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi 

akademik. 

 

Kudus, 19 Juni 2017 

Yang membuat pernyataan, 

 

 
AHMAD NAJIB 
    NIM : 212483 
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MOTTO 
 
 

 . ا ヱاحدا خير لك مリ حヨر النعم فヲه أラ يヰدヵ ه بك رج
 )متفق على صحته(

 

 

Artinya: 

“Demi Alloh. Jika Alloh memberi petunjuk kepada satu 
orang saja lantaran kamu, tentu hal itu lebih baik bagimu 

daripada unta merah”.  
[Hadits disepakati atas kesahihannya] 

 
 

 مリ دل علヴ خير فله مثل أجر فاعله.

  ) خرجه مسلم في صحته(

Artinya: 

“Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya 

seperti pahala orang yang mengamalkannya”.  
[HR. Muslim] 
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Persembahan 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah swt, atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya ini. Dengan penuh rasa hormat kubingkiskan karya kecilku 

ini sebagai persembahan kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta M. Yusron Mustofa 

dan Almarhumah Ibunda Siti Fathonah, yang senatiasa mengiringi 

do’a, semangat, dan kasih sayang yang tak pernah pupus, tulus cinta 

yang beliau berikan tak akan pernah mampu terbalaskan. Terima 

kasih Ayah dan Bunda 

2. Istriku tercinta Siti Choridatuzzahro’ bidadari yang snantiasa 

menemani kala suka duka dan lara, Ananda A. Tsabbit Fatah Aqli 

dan Nilna Fahma Fathina yang cerdas dan ceria,yang selalu 

mengobarkan semangatku. 

3. Teman-teman Ahwal-Syakhsiyah Angkatan Tahun 2012, sekelas ( 1. 

pak Bambang Purnomo sang sesepuh, panutan, sumber inspirasi, 

motivasi dan kesemangatan. 2. Mas Andreas Wibowo/ sang pejuang 

tangguh tanpa lelah mengejar SH. MH. 3.mas Subowo/ sang big Bos 

dengan sejuta angan – angan dan cita - citanya. 4. Mas Siswanto / 

mbah modin yang masih belia dan sarjana. 5. Mas Faruq / Kiai yang 

sukses jadi pengusaha Kain Troso dan masih Jomblo, 6. Mas Hamid 

/ sang pemuda yang masih cari jati dirinya, 7. Mas Rudi / pemuda 

sukses berkat ikan dan garam di tambak. 8. Mas Irvan/ sang 

pengendang ulung terkenal seluruh kudus dan sekitarnya karena 

gelar sarjananya. 9. Sang Purti tunggal Iva / salah satunya alasan 

terkuat kenapa harus rajin berangkat kuliah., terimakasih semua 

atas kebersamaan dalam suka dan duka. 

4. Almamater Tercinta. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan 

berkah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan 

jika tanpa bantuan, dukungan, serta partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karen itu, 

ijinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Plt. Ketua STAIN Kudus yang telah 

memberikan ijin untuk penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.S.I  selaku Ketua Jurusan Syariah 

dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, telah memberikan ijin dan 

mempermudah dalam penyusunan skripsi ini. 

3. H. Jaenal Arifin, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang yang dengan 

keikhlasan, kesabaran, dan ketelitian telah membimbing, membantu, 

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud. 

4. Hj. Azizah, S. Ag. MM. selaku Kepala Perpustakaan STAIN yang telah 

memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen  Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN 

Kudus. yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu, terima kasih atas 

bimbingan, ilmu, dan semua yang telah diberikan kepada penulis. 

6. Seluruh karyawan di lingkungan Jurusan Syariah dan ekonomi Islam 

STAIN Kudus. 

7. Keluarga tercinta, anak-anakku, istri dan bunda yang senantiasa 

memberikan kasih sayang, do’a, motivasi dan dukungan tanpa mengenal 

lelah. 

8. Teman-teman jurusan Syariah dan ekonomi Islam Angkatan 2012 yang 

berjuang   bersama dalam menempuh pendidikan di STAIN Kudus. 
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9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu yang telah 

memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini. 

 

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan 

dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk 

perbaikan lebih lanjut. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Kudus, 19 Juni 2017 

Penulis 

 

Ahmad Najib 
NIM: 212 483 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


