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SURAT PERTTYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nmta : Rahmatika Rimadhani

NIM :30301308250

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ihniah yang berjudul:

.Upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota

Semarang (Studi Kasus di Polrestabes Semarangan)

Adalah benar hasil karya saya dan p€nuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan
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plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Q.S.Al-Baqarah: 286) 

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian 

sendiri” (Q.S. Al-Isra: 7) 

“Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya, Dia memberi rezeki kepada 

yang di kehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa”  

(Q.S. Asy-Syura: 19) 

“Ketika satu pintu tertutup maka pintu lain akan terbuka, kadang kita terlalu lama 

terpaku di depan pintu tertutup itu.” (Alexander Graham Bell) 

 

 

 

 Persembahan: 

 aku persembahkan skripsi ini 

dengan segala ketulusan hati sebagai wujud kasih sayangku 

kepada mama dan alm. papa 

kepada semua kakakku 

kepada almamaterku 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, 

dan inayah serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

hukum (skripsi) ini dengan judul “Upaya Penanggulangan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang” dengan baik, 

walaupun dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang penulis 

rasakan. Penulisan hukum ini merupakan syarat akademis dalam 

menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa 

penyusunan penulisan hukum dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan 

dari berbagai pihak baik dukungan moril maupun materiil, oleh karena itu 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc.M.A., Ph.D. selaku Rektor 

Universitas Islam Sultan Agung. 

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

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing, 

atas kesabaran dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama 

proses bimbingan hingga selesainya skripsi ini. 



4. Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan selama masa perkuliahan 

penulis. 

5. 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. 

6. Bapak AKBP Sidik Hanafi, S.H., (Kepala Kepolisian Resor Kota 

Besar Semarang Kasat Resnarkoba) 

7. Bapak Kompol Hasin Setiawan, S.Ag. (Kasubag Pers Polrestabes 

Semarang) serta Aiptu  Agus Yatmono dan Brigadir Yudhi Sidiq, S.E. 

yang telah memberikan motivasi penulis dalam menyeselaikan skripsi 

ini. 

8. Bapak AKP Paryudi S.H. (Kepala KBO Sat Resnarkoba Polrestabes 

Semarang) dan Briptu Azwar Anas, S.H., (Anggota KBO Resnarkoba 

Polrestabes Semarang) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan pengarahan, informasi dan data yang dibutuhkan penulisa 

guna menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepada kedua orang tua penulis, Alm. Papa Rosyadi dan Mama R. Sri 

Utami atas doa yang tiada henti dicurahkan serta semua cinta, kasih 

sayang, kepercayaan, penegrtian, dukungan. Terima kasih untuk 



semua kesabaran, kenyamanan, dan keamanan membuat penulis 

merasa semuanya pasti akan diberikan jalan oleh Allah SWT. 

10. Kepada Nenek  penulis, Manaah yang selalu mendoakan penulis. 

11. Kepada kakak-kakakku tersayang, kedua kakak laki-lakiku Dedi 

Hermawan dan Haris Hernowo, kedua kakak perempuanku Rosmiata 

Rimadhani dan Afiata Chasanah (terima kasih atas doa, dukungan dan 

perhatiannya selama ini serta kebersamaan yang tidak akan 

terlupakan). Semoga kita bias tetap bersatu dan membahagiakan 

almarhum bapak dan mamah tercinta. 

12. Kepada suami dan istri dari kakak-kakakku Mba Asri, Mas Ridwan 

dan Mas ari yang juga senantiasa mendoakan dan memberi dukungan 

kepada penulis. 

13. Sahabat-sahabat terbaiku Radea, Syarifah Bella, Relis , Yumna, Riski, 

Lita yang telah sabar menghadapi dan mendampingi penulis dalam 

suka maupun duka selama masa perkuliahan. Terima kasih dukungan 

dan doanya semoga semuanya tidak akan berpisah walaupun nanti kita 

telah mempunyai perjalanan masing-masing. 

14. Teman-teman terbaikku Cathrin, Maria, Angel, Sri, Tatan dan yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi 

dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

15. Saudara-saudara penghuni kost ( Shofi, Nana, Mba Nurul, Ayu, Bey, 

Aisy, Devi, Wahid, Romi, Mba Nung, Mb Sherli) yang mendampingi 

penulis selama ini. Terima kasih atas persahabat, persaudaraan, 



dukungan dan semangat kalian hingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

16. Ratna, Ratih, Ida, Andra dan Anggota keluarga besar SAEC (Sultan 

Agung English Club) yang sudah memberikan dukungan. 

17. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Penulis hanyalah manusia biasa yang punya keterbatasan dan 

kemampuan, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. 

Akhir kata, sempoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan berharga bagi penulis maupun bagi pihak lain. Semoga Allah 

SWT senantiasa menyerahkan rahmat, hidaya, dan taufikNya untuk kita 

semua. Aamiin. 

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 

Semarang, Maret 2017 

Penulis, 

 

Rahmatika Rimadhani 

 


