
 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur ku persembahkan atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan 

Maha Penyayang yeng telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Kewajiban Rehabilitasi Medis 

Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Nomor: 

PERBER/01/III/2014/BNN)”. Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan 
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1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum 
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meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta 

memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini; 

4. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H.  selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan saran, arahan, dan bimbingan serta nasehat kepada penulis 

dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini; 



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

memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini; 

6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan 

saran, kritik dan arahan kepada penulis dalam perbaikan dan 

penyempurnaan skripsi ini;  

7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang 

telah memberi bimbingan akademik, bantuan dan saran kepada penulis 

selama ini; 

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

khususnya di Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan bekal 

ilmu pengetahuan (hukum pidana) kepada penulis selama menempuh 

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;  

9. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

10. Seluruh narasumber Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., AKBP Azhari, 

S.H., M.H., Bapak John Robert Edwarsyah, SKM.,Bapak M. Farid S.H., 

M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

11. Ayahanda Darno dan Ibunda Murni tercinta. Terima kasih banyak atas 

do’a dan kasih sayang ayah dan ibu dalam mendidik dan membesarkanku 

dengan tulus. Semoga Allah SWT membalas segala yang telah ayah dan 

ibu korbankan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat Amiin.  



12. Kakakku Eko Andrian dan Wiwid Supriyadi yang telah memberikan 

semangat serta do’a untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini dan 

seluruh keluarga besarku yang telah menantikan kelulusanku. 

13. Sahabat-sahabatku semasa SMA: Ellyda Alma Ani S.pd, Ayu Lastari 

S.pd., Hendra Wijaya S. Pd dan yang selalu memberikan semangat dan 

motivasi selama ini penulis ucapkan terima kasih. 

14. Sahabat-sahabatku seperjuangan semasa kuliah: Valentina Silvia 

Megawati  (Ses kesayangan ), Selvia Renida (Tante), Prisca Oktaviani 

(Bebeb), Destry Fianica (Sist Berbie), Gevi Bralinza (Gepong), Farah 

Zatalini (Ses ), Erza Cechelya (Cece). Serta seluruh teman-teman FH Unila 

2011 yang lainnya terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama ini 

dan terima kasih atas semangat, motivasi kalian, tanpa kalian semua tidak 

akan berkesan. Semoga kita semua dapat menggapai kesuksesan di Dunia 

dan Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin. 

15. Teman-teman kostan Eko Wijayanti  tercinta: Ardelia Gestinarwati, 

Ni’malida, S.Pd, ,Febri Umpu S.Pd, Lian Ifandi, S.Ip, Rianza Julian, S.T, 
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penyelesaian skripsi ini. 
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Bagian Hukum Pidana dan seluruh teman-teman Angkatan 2011 Fakultas 
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perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama masa pendidikan. 
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