
KATA PENGANTAR 

 

       Assalamu’alaikum  Wr. Wb, Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan segenap 

kerendahan hati memanjatkan puji dan syukur penulis kepada Allah SWT yang 

telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Peranan 

Orang Tua dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan 

Narkotika di Kalangan Remaja” 

       Sholawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Penulisan 

skripsi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan dan 

diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan 

akademisi Hukum pada khususnya.Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah 

banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam 

bentuk moril maupun materiil. 

       Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memudahkan dalam 

menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada: 

1. Bapak Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas 

Dharmawangsa Medan.
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2. Ibu Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak Suparman, SH, MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

4. Ibu Azmiati Zuliah, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. 

5. IbuAzmiatiZuliah,SH,MH, selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang telah 

berkenaan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada saya 

sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. 

6. Ibu Risma Laili Hasibuan, SH, MCL, selaku Dosen Pembimbing skripsi II 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan 

kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, Pegawai Administrasi yang telah 

berpartisipasi selama studi dan penelitian ini berlangsung. 

8. Teristimewa  kepada orang tua saya Bapak Saftono, SE dan Ibunda Elvira 

Zuraida, S.Pd yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya 

untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 

9. Serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, 

terkhusus pada Sahabat saya Magdalena Paskah yang telah banyak 

memberikan semangat kepada saya. Beserta saudara-saudara semua yang 

tak dapat saya tuliskan satu-persatu. 
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Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi semua pihak, terutama bagi penulis dalam mencapai cita-cita pada masa yang 

akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan, akhir kata penulis ucapkan 

terima kasih. 

 

                   Medan, 20 November 2019 

                                                                                       Penulis 

 

                                                                                 Nurul Fadillah 

                                                                                      NPM  : 15110093 
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