
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Semesta Alam Allah 

SWT dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad 

SWT berserta sahabatnya. Alhamdulilah atas kehendak-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Wewenang Badan 

Narkotika Nasional ditinjau dari Penegakan Hukum Pidana “. 

 

Adapun maksud penulis skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus 

dipenuhi untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun 

penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun 

penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membagun 

dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan 

skripsi ini. 

 

Penulis juga menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi juga 

berkat bimbingan  dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil 

sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu didalam kesempatan 



ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus 

kepada: 

1. Bapak  Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

2. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ketersediaannya untuk membantu, 

mengarahkan, dan memberi masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 

3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku pembimbing I (satu) sebagai 

Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan fikirnya dan 

memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah 

memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi 

ini. 

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H, selaku pembahas I (satu) yang telah 

meberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 

6. Bapak A. Irzal hardiansyah, S.H., M.H, selaku pembahas II (dua) yang telah 

meberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen berserta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan 

pembelajaran berharga bagi penulis serta memberikan kemudahan dan 

bantuannya selama ini. 



8. Kedua orangtuaku tersayang (Ayahanda Hi. Riswan dan Ibunda Hj. Masnin) 

yang tidak lelah memberikan materil, kasih sayang dalam membesarkan, 

mendidik, dan mendoakanku dalam setiap sujudnya dengan ketulusan dan 

keikhlasan demi menantikan keberhasilanku, dan kakakku berserta adik-

adikku (Risa Eka Sepreni, Maulidi Saputra, Putri Handayani, Rizky Andi 

Saputra) yang selalu memberikan dukungan, do’a, dn motivasi kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sungguh besar rasa sayang dan 

cintaku pada kalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. 

9. Kekasihku (Istikhorotun Hasanah) yang telah memotivasi, berkorban untuk 

membantu menulis, dan semangat yang tidak henti-hentinya diucapkan 

kepada penulis agar mendapatkan gelar kesarjanaan. 

10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Lampung 

(Hety Ratna Novitasari, M. Ruhly, Pundawa Abrosin, Triana Rahmadani, 

Meutia Kumala sari, Ni Putu Yudiastuti, selly, Alfian Bayhaki, Dico 

Primantara, Lukman Hakim, Johan Aziz, Gusti Anggi Merdeka P, Friangga 

Aditama, Inez Taufik, Idha Mutiara Sari, Doddy Irwansyah, bulan indriani, 

M. Ibnu Farhan, Rahmat Hidayat, Erick Barsellona, Selvi Yuliyanti, Terry 

Abdulrahman) yang selalu bersama dalam suka dan duka dan selalu 

memberikan nasihat, semangat, do’a serta bantuan secara moril maupun 

materil. 

11. Sahabat-sahabatku yang tidak bisaku sebutkan satu persatu, kebersamaan 

dengan kalian membuat penulis kaya akan pengalaman yang tidak mungkin 

bisa dilupakan dan diulang. Persahabatan tak terpisah oleh jarak dan waktu. 



12. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

13. Almamater tercinta. 

Semoga Allah SWTmenerima dan membalas semua kebaikan yang kita perbuat. 

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. 

Amin.... 

 

Banda Lampung,   April 2014 
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