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                                              Artinya :  

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa 

kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan 

beragama Islam.Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang 

yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. 

(Qs. Ali- Imron:102-103)
1
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Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimennagkan (Friedrich Schiller). 

Today  better  than  yesterday … 

Where  there  is  a  will, there  is  a  way … 

 

 

 

 

                                                           
1
Depag, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,  Thoha Putra, Semarang,1996, hlm. 93-94. 
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PERSEMBAHAN 

Setulus hati kupersembahkan karya yang penuh perjuangan ini untuk ; 

1. Allah SWT. ucapan syukur tidak cukup untuk nikmat yang telah dan akan 

diberikan kepada hamba. Hanya atas ketentuanMulah hamba bisa 

berkesempatan merasakan nikmatnya mencari ilmu. Atas ketentuanMu 

hamba memperoleh kelancaran dalam proses Tholabul ilmi. Atas rahmat 

dan hidayahMu hamba bisa menyelesaikan tugas akhir ini.  

2. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan hamba 

Rasulullah Muhammad SAW.  

3. Kedua pahlawan dalam hidupku, Bapak  dan Ibuku Tercinta, (Sugeng 

Riyanto dan Nila Kanti). Bersedia repot bekerja keras banting tulang untuk 

membiayai anakmu ini. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih 

yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan 

Ibu, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, semua 

do’anya dan cinta kasih yang tiada terhingga. Yang tiada mungkin dapat 

ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan 

persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak 

dan Ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. 

Semoga doa kalian agar aku bisa menjadi anak yang solehah dikabulkan 

oleh Allah swt. 

4. Untuk adik-adikku tercinta terimakasih untuk segalanya. Terimakasih 

untuk semua dukungan serta do’anya. Terimakasih banyak sudah menjadi 

panutan seutuhnya meskipun kakak mu belum bisa menjadi panutan untuk 

orang lain. Tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua. 

Hanya karya kecil ini yang dapat aku berikan. 

5. Semua pihak yang sudah membantu selama menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaran-Nya segala puji syukur hanya tercurahkan pada-Nya yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan 

ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun belum mencapai sebuah 

kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat. 

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan 

beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi 

seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. 

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Jurusan 

Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul : “Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan 

Implementasinya Dikawasan Menara Kudus Menurut Hukum Islam”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si, selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Nur Aris, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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