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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

Siapa yang berbuat baik terus menerus sampai seribu kali, sebaiknya jangan 

menunggu diakui, diingat apalagi dipuji oleh orang lain meskipun sekedar satu 

kali. 

Tetapi siapa saja yang diduga berbuat buruk satukali saja, meskipun belum 

tentu ia yang melakukanya, hendaklah ia bersikap untuk dituding, diingat dan 

dikutuk oleh orang lain minimal seribu kali. (Emha Ainun Nadjib ”Cak Nun”) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini ku persembahkan kepada : 

1. Bapak dan Ibu beserta keluarga yang senantiasa berdo’a serta 

memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril 

maupun materiil. 

2. Saudara serta teman-teman dan orang-orang yang ku sayangi 

yang selalu mendukung untuk selesainya skripsi ini. 

3. Almamater. 

 

  



 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmad 

dan hidayah-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skirpsi ini dengan judul 

“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH 

POLRETABES SEMARANG” . penulis kripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah 

satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum Di  Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo setyanto, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

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

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Indah Setyowati,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk 

hingga terselesaikanya skripsi ini. 

4. Bapak Dr. H. Amin purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku dosen wali atas 

perhatian, bimbingan dan arahanya selama penulisan menjadi mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

6. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

7. Pimpinan dan staf polrestabes semarang yang telah membantu dalam penelitian. 



 
 

8. Seseorang yang selalu menemaniku dan membantuku memberi semangat motivasi 

dan dukungan penuh 

9. Sahabat-sahabat terbaik ku yang telah banyak membantu dan memberi semangat, 

motivasi dan dukungan penuh. 

10. Dan teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih 

yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat 

korektif, kontruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di 

kemudian hari. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi semua pihak yang membacanya. 

Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. 
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