
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan    

Rahmat-Nya skripsi yang berjudul “pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap 

pelaku penyalahgunaan narkotika (rutan way hui) ini dapat diselesaikan. 

 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam proses penyelesaian 

skripsi ini banyak sekali pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis baik 

berupa bimbingan, kritik dan saran. Dalam menyusun sampai dengan selesainya 

skripsi ini juga berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak  Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 

2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

3. Prof. Dr. kadri husin, S.H., M.H., Pembimbing Utama yang telah banyak 

meluangkan waktu, pikirannya, dengan sabar memberikan petunjuk, kritik, 

saran serta motivasi selama penulisan skripsi ini; 



4. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua  yang 

telah banyak meluangkan waktu, pikirannya, dengan sabar memberikan 

petunjuk, kritik, saran serta motivasi selama penulisan skripsi ini; 

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembahas I skripsi yang telah 

memberikan saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini; 

6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas II skripsi yang telah 

memberikan saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini; 

7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini; 

8. Rutan way hui & Rekan yang telah memberi izin penelitian, bantuan-

bantuan dan kemudahan dalam mencari data penunjang skripsi ini. 

9. Keluargaku tercinta: Papa, Mama, popy, gusti, paduka, adikku rico, rido, 

dan rara, puan, ibu, ujuk, om tony, ami, om epi, dotu, emoel, pipit, anggun, 

kyay kiki, pokok nya semua keluarga cemara  atas doa dan dorongan 

semangat yang tiada henti selalu menyertaiku, serta Keluarga besarku yang 

sudah memberikan banyak doa dan semangat yang sangat bermakna bagi 

penulis; 

10. Seseorang yang ku sayangi terima kasih atas segala support, doa dan 

semangat yang selalu diberikan kepada ku  

11. Rekan- rekan artis “oki, fajar, monda, rendy, nanda, tamong senin, ican,  

bedok, popoy, diles, Albert, vido, ulil, semua terima kasih atas 

kebersamaannya selama ini yang telah kalian berikan kepadaku; 

12. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung 

Angkatan 2006, rendy, oki, tamong senin, ican, Albert, book, yang tidak 



dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan, 

kerjasamanya dan kebersamaan selama penyusunan skripsi ini. 

13. Semua pihak yang turut mendukung penulis menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang 

membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan 

mengamalkan ilmu pengetahuan. 

 

Bandar Lampung, 19 november  2010 

Penulis 

  

 Apriyansyah     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


