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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

”Hai Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Q.S Al-Baqarah: 153) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhan-mu lah engkau berharap” 

(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 

“Kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, namun cinta tanpa kecerdasan itu tidak 

cukup” 

(Baharuddin Jusuf Habibie) 

 

PERSEMBAHAN 

Karya ini aku persembahkan pada: 

1. Tercinta, tersayang, dan terkasih orangtua Penulis, Ayah Sony Suwandhi 

dan Ibu Nonik Septiniwati yang selama ini telah berkorban, berdoa dan 

menanti keberhasilanku; 

2. Kakak dan adikku yang menjadi penyemangatku dan berdoa untuk 

keberhasilanku; 

3. Almamater tercinta UNISSULA tempatku memperoleh ilmu dan 

merancang  mimpi untuk langkahku menuju kesuksesan; 
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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kemudahan dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES KUDUS”. 

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di fakultas Hukum Universitas 

Sultan Agung Semarang. 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan mampu menyelesaikan 

tanpa bantuan, dukungan dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini 

penulis mengucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua atas doa, motivasi, perhatian, pengorbanan dan kasih 

sayang yang tiada putus; 

2. Keluarga besar Perusahaan Sukun yang memberikan dukungan moril 

maupun materiil; 

3. Bapak Ir. H.Prabowo Setiawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang; 

4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto,S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dekan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

5. Bapak Dr. Amin Purnawan, SH. Sp.N., M.Hum Dosen wali yang 

mengarahkan penulis sejak awal perkuliahan; 
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6. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan dukungan, arahan, dan saran 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik; 

7. Bapak Sukadi, SH.,M.H.Kasat Satres Narkoba Polres Kudus yang telah 

memberikan informasi dan data pendukung skripsi saya; 

8. Penguji skripsi yang telah memberikan pengarahan dan masukan kepada 

penulis; 

9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali pengetahuan selama 

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang;   

10. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang; 

11. Kekasihku yang selalu memberikan dukungan dan semangat; 

12. Keluarga kecilku 146,  Tawa-Tiwi genk yang memberikan dukungan, 

semangat dan canda tawa setiap saat; 

13. Sahabatku, Saudara Arvin Faiz Kaukaba yang selalu menjadi tempat 

pengalihan jenuhku; 

14. Semua pihak yang telah membantu serta memberikan motivasi dan 

bantuannya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena 

keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis harapkan dan 

akan penulis terima. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis haturkan 

terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan saran yang diberikan. Penulis 
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berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat nantinya serta bisa menjadi 

referensi bagi pihak yang membutuhkan. 
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