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KEMENTRIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di –

Kudus

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : Ahmad

Fuadul Aufa, NIM : 212058 dengan judul “PEMBERIAN REMISI

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal

Syakhshiyyah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses

pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk

dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut

diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang

direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kudus, 09 Juni 2016
Dosen Pembimbing

Nur Aris, M.Ag.
NIP. 19750903 200112 1 002
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KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Fuadul Aufa

NIM : 212058

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ahwal Syakhshiyyah

Judul Skripsi : Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan

Hukum Pidana Islam.

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Kudus pada tanggal :

21 Juni 2016

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Ahwal Syakhshiyyah.

Kudus, 18 Juli 2016

Ketua Sidang/Penguji I Penguji II

Dr. Supriyadi, S.H., M.H. Lina Kushidayati, S.HI., MA
NIP. 19721020 199903 1 001 NIP. 19800703 200912 2 002

Dosen Pembimbing Sekretaris Sidang/Penguji III

Nur Aris, M.Ag. Karebet Gunawan, S.E., M.M.
NIP. 19750903 200112 1 002 NIP. 19710625 200604 1 009
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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fuadul Aufa

NIM : 212058

Jurusan/Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam/AS

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh

orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang

lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai

bahan rujukan.

Kudus, 09 Juni 2016
Yang Menyatakan

Ahmad Fuadul Aufa
NIM. 212058
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MOTTO
...                       ....

... Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,

hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik,

dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat)

kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula) ...

( Q.S.  al-Baqarah : 178 )1

1 Al-Qur’an Surat Q.S.  al-Baqarah ayat 178, Al-Qur’an  dan Terjemahannya Al-‘Aliyy,
CV Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 21.
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PERSEMBAHAN
Setulus hati kupersembahkan karya yang penuh perjuangan ini untuk ;

1. Yang utama dari segalanya kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih
sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta
memperkenalkanku dengan dunia yang begitu indah. Atas karunia serta
kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat
terselesaikan.

2. Sholawat serta salam terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad
SAW.

3. Kedua pahlawan dalam hidupku, Bapakku Imamku dan Ibuku Tercinta
Surgaku, (Kusnin dan Rumiyati). 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.

4. Untuk adik laki-lakiku (Ataka Badrud Duja) serta Sepupu laki-laki dan
perempuan tercintaku (adik Arka, adik Ibad, Adik Wildan, Mbak Ika,
Mbak Lia) terimakasih untuk setiap senyuman yang selalu terukir dalam
bibir manis kalian serta terimakasih untuk semua dukungan serta do’anya.
Terimakasih banyak sudah memeberikan hiburan disaat aku sedang sulit
mengerjakan skripsi. Dan dengan senyum dan semangat kalian, aku ini
mampu menyelesaikan skripsi. Aku akan selalu menjadi kakak yang terbaik
untuk kalian semua. Hanya karya kecil ini yang dapat aku berikan.

5. Dosen pembimbingku, Nur Aris, M. Ag., terima kasih banyak atas semua
bimbingan dari bapak, dan sudah membantu, sudah dinasehati, sudah
memberi pelajaran. Takkan pernah terlupakan olehku atas bantuan dan
kesabaran Bapak dalam membimbingku hingga akhirnya karya sederhana
ini dapat terselesaikan.

6. Untuk kamu seseorang yang selama ini ku sebut dalam doa, seorang yang
aku inginkan dan aku harapkan kelak ada dalam hidupku, sebuah kisah
sebuah cerita cinta manis untuk ku kecup dan kurasa, dalam harap Allah
ridhoi kelak kan pertemukan kita dalam ikatan suci disaat aku telah siap
untuk memangkumu.

7. Untuk sahabatku Mas Farid, Mas Sodik, yang selalu menemaniku didalam
susah maupun senang, dalam pembuatan sebuah skripsi ini, terimakasih
banyak untuk motivasi dan dukungan. Mari kta tunjukkan dunia, bahwa
masadepan kita cerah dan akan sukses.

8. Untuk semua saudaraku “Keluargaku AS-B 2012”, yang tak bisa aku
sebutkan satu-persatu, aku tak kan melupakan kalian, kenangan senang,
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sedih, canda dan tawa selalu teringat sampai kapanpun dimemori kepalaku.
Kalian bukan sekedar teman, namun sudah kuanggap sebagai keluarga
kedua buatku. Semoga keakraban dan persaudaraan di antara kita semua
selalu terjaga ” we are always family”.

9. Untuk Bolo2 Mas Farid Cix, Gus Sodik, Kiyai Jamzuri, mas Asro
Carik, Kiyai Faiz M, mas Hnif Hirix, Gus Toyib, terimasih atas
dukungan dan materiilnya, curhat hatinya, kakak yang baik dan sekaligus
sahabat. Kalian adalah tempat saya untuk kembali, disaat saya benar dan
salah, disaat saya menang dan kalah, disaat saya suka maupun duka.

10. Teman-teman KKN kelompok 03 Desa Brati Kec. Kayen Kabupaten
Pati, khususnya (Riska “John”, Diyah “Gendut”, Ni’la “Cengeng”, Anisa
“Gembeng”) bersama kalian aku menemukan sebuah keluarga, dengan
kalian kebahagiaan menjadi mahkotaku, dan berkat kalian setiap ukiran
tawa selalu menyelimutiku. Tetap kuat dalam menjalani paitnya kenyataan,
don’t erase me in your memori.

11. Seluruh Rekan Tim LKBH Justisia Mbak Bahagiyanti, Satrio, Roup,
Asip, Fikar, Joko,Mas Badrudin, Mbak Iva, Mas Andre, Bos Amik,
Nailin, Rudi, dll, semoga kebersamaan kita dalam mencari ilmu dan
penglaman menjadikan kita sukses di masa depan, dan khususnya kepada
Pak Dr. Supriyadi yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman dalam
dunia Lawyers dan Konsultan, semoga LKBH Justisia semakin sukses.
Hanya ucapan terimakasih yang mampu aku ucapkan.

12. Untuk semua teman sekaligus kulargaku “UKM SMS Kudus” yang tak bisa
aku sebutkan satu persatu, dengan kalian kita bernyanyi bersama,
mengurai msalah dengan bait lagu. Semoga kalian tmbah berkarya
melantunkan Music sehingga music melebarkan sayap kekanca Music
Indonesia.

13. Seluruh Dosen pengajar di Prodi Ahwal Syakhsiyyah, terimakasih
banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti
yang telah kalian semua berikan kepada kami, semoga ilmu yang kami dapat
bisa bermanfaat di Dunia hingga Akhirat.

14. Untuk fotokopian ngarep kampus, MBAK HID dan MAS ROMADHON
sosok penuh jasa, selalu membantu dalam penyelesaian tugas selama kuliah
dan bersedia menerima jasa utang, sehingga sampai pada ujung kuliah ini,
skripsi ini mampu terselesaikan. Hanya terima kasih kata yang mampu ke
ucapkan pada kalian.

15. 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 inyah-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 1 (S1) pada Jurusan

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

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul “Pemberian Remisi

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum

Positif Dan Hukum Pidana 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. Shobirin, M.Ag, 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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ix

4. Hj. Azizah, S.Ag.,MM. selaku Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sampai penulis

dapat merampungkan pendidikan.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang secara langsung maupun tidak

langsung telah membantu, baik moril maupun materil dalam penyusunan

skripsi ini.

7. Adik-adikku yang tercinta yang mendukungku dengan memberikan

bantuan semangat dan do’anya.

8. Semua keluarga “AS-B 2012” kita menimba ilmu bersama selama kuliah.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Maka dari itu, kritik konstruktif

dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian,

penulis berharap sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, juga

diharapkan ada manfaatnya.

Kudus, 09 Juni 2016
Penulis

Ahmad Fuadul Aufa
NIM. 212058


