
 
SANWACANA 

 

Assalamuallaikum Warahmatullah Wabarakatu 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang 

Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

(Studi Kasus No. 281/Pid.B/2013/PN.TK)” yang harus ditempuh sebagai salah 

satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk 

menambah mutu tulisan ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penghargaan setinggi-

tingginya dan ucapan terima kasih yang paling dalam penulis sampaikan kepada : 

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

Lampung. 

2. Ibu Diah Gustiniati Mauliani, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembahas I skripsi yang 

telah meluangkan waktu, memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi 

ini. 



3. Bapak Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H. selaku pembimbing utama atas 

semua kebaikannya serta telah meluangkan waktu, pemikiran dan nasihat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah 

meluangkan waktu, memberi arahan dan saran serta dorongan semangat 

dalam menyempurnakan skripsi ini. 

5. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H. selaku pembahas kedua yang telah meluangkan 

waktu, memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan nasihat dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa, serta 

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum Pidana, 

terima kasih atas keikhlasannya dalam memberikan ilmu. Semoga ilmu yang 

telah diberikan kepada penulis, dapat menjadi saksi kebaikan di akhirat nanti. 

7. Terkhusus kedua orang tua saya Drs. M. Mundhofir Barnawi dan Berty 

Agustiana yang senantiasa membantu penulis baik moril dan materiil, skripsi 

ini adalah persembahan pertama dari putra kalian, semua ini tiada sebanding 

dengan perjuangan dan pengorbanan yang kalian berikan selama ini, mudah-

mudahan ini menjadi langkah awal bagi putra kalian untuk membalas budi 

baik yang sangat besar yang telah kalian berikan selama ini, Aamiin. 

8. Kakak saya Erlingga Anugerah dan Wahyu Dading Abadi, S.H serta adik 

saya Alden Imawan Nugroho yang selalu memberikan semangat dan doa agar 

dapat berjuang bersama dalam mencapai cita-cita yang kita dan orang tua kita 

harapkan. 



9. Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk 

menjadi lebih baik kedepannya. Terutama tante arifa yang selalu memberikan 

dukungan dalam semua hal dan nasihat-nasihatnya. 

10. Terspesial Zulqadri Anand, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, 

memberikan masukan dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Teman-Teman seperjuangan, Abi Hussein, S.H., Ade kelek, Ade Bembi, 

Agung Rahmat Wibowo, S.H., An Haryadi, Bobby Affandi (Bung), Doni 

Bandarsyah (Banke), Cristian Chandra, Dewan Irawan, Devi Anggraini 

(Pooy), Docil, Fajar, Fikih, Herwanda Gautama, S.H., Julian, Kincai,Putra 

Maulana, S.E. (Qubu), Rendy, Uly, Zulqadri Anand, S.H., M.HTerima kasih 

atas persahabatan yang selama ini terjalin. Semoga ini bukan sebagai akhir, 

melainkan sebagai awal yang tiada akhir dan semoga sukses selalu menyertai 

kita, Aamiin. 

12. Teman-teman seperjuangan “Arista” : Acung, Ade Ramdhani, Alul, Angga 

Pratama, Apri, Dede, Ferdy, Jueng, Kwok, Sandi. terima kasih telah menjalin 

persahabatan ini dengan baik. 

13. Teman-teman Basket Perumnas, Afid, Agam cina, Didit, Dino tato, Dinda 

unyil, Dimas ringkih, Hestu ula, Kincai, Nato, Panji, Qubu hulk, Tyo besar, 

Tyo kecil.Semoga kita dapat meraih impian yang diinginkan. 

14. Tidak lupa saya sangat berterima kasih kepada Tiffany Anandhini Putri, yang 

telah bersedia meluangkan waktu hidupnya bersama-sama dengan saya dan 

memberikan banyak warna dalam kehidupan saya. Terima kasih atas 

pembelajaran yang saya dapat dari kamu, secara tidak langsung membuat 



saya bisa menjadi lebih dewasa lagi. Semoga kamu bisa menjadi lebih baik 

untuk kedepannya dan jadilah alasan untuk setiap langkah ini menuju. Sukses 

yah. Aamiin. 

15. Rekan-rekan seperjuangan FH Unila, Abi sipit, Adit gelap, Adenty, Agung 

coklat, Bembi, Bangkit, Dito penulis, Doy, Frans, Hafiz, Ino, Iwan, Lindra 

narko, Made, Ocha, Puja, Prabu, Rini Rima, Verdy, Zul nimbrung dan yang 

lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga sukses selalu 

menyertai kita, Aamiin. 

16. Teman-teman KKN Desa Sukadana Baru, Marga Tiga. Terima kasih atas 

kerja sama yang terjalin selama masa KKN. 

17. Almamaterku tercinta. 

 

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya untuk kehidupan yang 

lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. 

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada 

penulis, mendapat balasan pahala dari Allah SWT, Aamiin yaa robbal Allamin. 

 

Bandar Lampung, 20 Agustus 2014 

Penulis 

 

 

Manggara Guin Tricahyo 


