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NIM : 211002 dengan judul “Studi Komparasi Pertanggungjawaban 

Penyertaan Tindak Pidana (Delneming) Menurut Hukum Pidana 

Positif (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)” 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, 07 Desember 2015 

Dosen Pembimbing 
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Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  :  Faisal Majid 

NIM  :  211002 
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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, 07 Desember 2015 

       Yang Menyatakan 

 

 

       Faisal Majid  

       NIM. 211002 
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MOTTO 

                             

                              

                      

                               

      

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], 
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Al-Qur’an, Surat al-Maidah Ayat 2, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahan, Syamil Quran, Bandung, 1971, hlm. 208. 
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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. Kepada Kedua orang tua tercinta, yang telah menjaga dengan penuh 

kesabaran, membesarkan dengan cinta dan kasih sayang, mendidik 

dengan penuh pengorbanan serta tanpa minta imbal balik suatu apapun, 

serta do’a - do’anya  dengan harapan peneliti menjadi manusia yang 

berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara dan khususnya agama 

Islam. serta kakak dan adikku yang selalu tak henti-hentinya 

memberiakan semangat agar skripsi ini cepat selesai. 

4. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku senasib seperjuangan selama 

kurang lebih 4 tahun bersama dalam satu kelas yaitu KMJS (AS) 

angkatan 2011 : Muhammad Noor , Naili Rohmah, Harir Aziz, Ali 

Aladuniah, Iseh Lina Sofiana, Muhammad Arifudin, Iip Kuswandi, Zainul 

Abidin, Abdul Qohar, Jiraij Al Irhasy, Nila Rukhama, Nor Khoiriyah, Siti 

Nor Hayati, Sido Mulyono, Rini Astuti, Uswatun Ummah, Lely Khoirun 

Nisa’, Syakhirul Amilin, Hamim Hidayat, Sholekah, Rusny Mu’anah. Serta 
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sahabatku kkn angkatan 2015 yang berada di desa Taruman (patram): 

Gus Ustadz Ajwad, Gan Sukron, Bapak Hana, Komandan Heri Somen, Yai 

Zainudin, Nyo Mita, Dhe Kayah, Meong, Mbok Nafi’, Buk Chusna, 

Siayamti, Mifhah (Cin2), Mbak Yunita, Muqodaroh. Yang selalu 

mendukung serta memberikan motivasi Do’anya kepada saya dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti sangat berterima kasih atas semua 

dukungan motivasi serta do’anya sehingga semakin semangat dalam 

mengerjakan skripsinya. 

5. Juga kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka semua dengan 

berlipat-lipat ganda atas bantuannya kepada peneliti secara moril 

maupun materiil. Terima kasih segalanya. Kurang dan lebihnya mohon 

maaf yang sedalam-dalamnya.                         

6. 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. 

7. Semua pihak yang sudah membantu selama menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

8. Your dreams today, can be your future tomorrow … 
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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 1 (S1) pada Jurusan 

Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul “Studi Komparasi 

Pertanggungjawaban Penyertaan Tindak Pidana (Delneming) menurut 

Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).” 

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. Taufiqurrahman Kurniawan, S.HI, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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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. 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, 07 Desember 2015 

        Penulis 

 

 

 

        Faisal Majid 

                                                                                     NIM. 211002 

 

 

 

 

 

 

 


