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Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, 

perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan 

orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu 

?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan 

tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah 

berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, 

lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman):  "Lalu 

letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-

bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka 

datang kepadamu dengan segera." dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs.Al-

Baqarah:260)
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*Al Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 260, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir 

Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 78. 
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Dengan Hati Yang Agak Berat: 

Mengingat tetesan kata-kata begitu sarat patahan, ataupun pikiran-pikiran 

penuh serakan, dengan tutur bahasa yang agak retak begai semacam pasir 

yang sulit diikat dengan tali waktu yang terus terulur, seakan saya 

kehabisan suara untuk berucap pada dunia, sekedar menyampaikan 

setangkai makna yang terpetik hari ini…   tetesan-tetesan "tinta hitam" 

mencoreng lembaran-lembaran kertas putih. 

 

Karya Ilmiah Ini Aku Persembahkan Kepada: 

 Sang mentari yang begitu rela kehilangan cahaya sinarnya, tersebut mulut 

jagat raya yang menjelma dalam tubuh pinjamanku ini, Ayah dan 

Ibundabapak Ruslan dan Ibu Hayati yang terhormat dan tersayang.   

 Sang bintang gemilang yang penuh kasih sayang pun juga rela kehabisan 

sinar kelap kelip indahnya itu, terlihat menawan, menghiasi langit biru 

dalam menggapai cita-cita, dan tak kan terlupakan begitu saja buat kakak 

sri handayani dan adikku "putri wulan fitriani dan lingga" tercinta dan 

bandel banget.   

 Sang bintang yang setia menabur cahaya cinta kasihnya pada gelap malam 

yang menyelimuti jiwaku ini, “Dian Yurika Prastika Amd,keb”yang selalu 

memberiku saran, dukungan dan nasehat-nasehat. 

 Buat Sahabat karibQ " yang selalu ada serta menemaniku dan menghiburku 

setiap saat. 

 Buat teman-teman syariah angkatan 2012 terima kasih atas semua 

motivasinya dalam belajar, tanpa kalian semuanya akan sia-sia. 

 Buat teman-teman KKN- desa Kropak tahun 2016 terima kasih atas 

dukungannya, bantuan serta semua yang diberikan, banyak salah yang aku 

buat, banyak khilaf yang aku toreh, sehingga banyak kekecewaan yang aku 

tuai tapi aku hanyalah manusia biasa, maafkanlah semua khilafku.  

 Dan semua pihak yang membantu kesuksesan skripsi ini yang tidak bisa aku 

sebutkan satu persatu. Semoga amal dan kebaikan mereka mendapatkan 

balasan yang setimpal dari Allah SWT.  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahir rohmanir rohim 

 

Segala puji bagi allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesemptan ini penulis dapat menyelesikan skripsi  

ini. 

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 

SE/6/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat Dalam 

Pandangan Hukum Islam” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) pada ilmu ahwal syakhsiyah di sekolah 

tinggi agam islam negeri kudus. 

Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku ketua sekolah tinggi agama isam 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. Dr. Any Ismayawati, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah. S.Ag, MM., selaku kepala perpustakaan sekolah tinggi agam 

islam negeri kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan sekripsi ini. 

5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah tinggi agama islam 

negeri kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 




