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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto 

 “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena 

sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali 

kamu tidak akan sampai setinggi gunung” (Q.S. Al Israa’ : 37). 

 “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 

memudahkan padanya  jalan menuju  ke surga” (H.R. Muslim). 

 “Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal: iri hati terhadap orang 

yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfaqkanya pada malam hari dan 

siang hari. Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, 

dan dia membacanya setiap malam dan siang hari.” (H.R Bukhari dan 

Muslim). 

 “Kegagalan dan keberhasilan bukanlah takdir namun sebuah pilihan, 

kehidupan kan terasa nikmat mana kala kita selalu berfikir cerdas, ubahlah 

cara berfikir anda maka anda akan berubah”. 

 

 

Skripsi ini aku persembahkan kepada 

Kedua Orang tuaku yang aku cinta dan sayangi.. 

Adik dan kakak  yang aku banggakan.. 

Teman-teman semua……. 

Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan….. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan inayah Nya serta hidayah Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan hukum peran polisi 

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika studi di Polres 

Kendal” dengan baik, walaupun dalam penulisan ini masih banyak kekurangan 

yang penulis rasakan. 

Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan 

S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasakan bahwa skripsi ini 

tidak akan selesai tanpa pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai 

pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih kepada : 

1. Bapak H. Anis Malik Toha L.C., M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Bapak Drs. Munsyarif Abdul Chalim S.H., M.H., selaku wakil Dekan I dan 

Dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Maryanto SH, MH., selaku wakil Dekan II Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 
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5. Bapak R. Sugiharto, SH, M.H, selaku Dosen pembimbing. Terimakasih atas 

pengarahan, bimbingan, motivasi, serta meluangkan waktu dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi 

penulis sebagai bekal hidup ke depan, serta seluruh Staf dan Karyawan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

7. Bapak AKBP Widi Atmoko, S.i.k. ( Kepala Kepolisian Resor Kendal ) yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, informasi 

dan data yang dibutuhkan penulis guna menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak Supraptoyo, SH, (Kepala Bagian Sumber Daya Polres Kendal) yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, informasi 

dan data yang dibutuhkan penulis guna menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak Brigadir Gatot Santowi (Anggota  Bagian Kasat Narkotika Polres 

Kendal) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan 

pengarahan, informasi dan data yang dibutuhkan penulis guna menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Serta para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
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Akhir kata semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan 

sumbangan, pemikiran dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun 

pembaca. Amin.  

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 

 

 

 

Semarang, 30 Maret 2016 
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