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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya-nya, sholawat serta 

salam senantiasa tercurahkan atas baginda besar Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga dan sahabatnya. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS 

KRIMINOLOGIS TERHADAP  PENJUAL KUE BROWNIES 

BERISIKAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”. 

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi baik 

hambatan moril dan materil. Namun atas pertolongan Allah SWT  melalui 

tangan hamba-hambanya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam 

waktuyang relatif singkat. Skripsi  ini rasanya tidak mungkin terselesaikan 

tanpa adanya bimbingan dan arahan dari  bapak H. Yesmil Anwar, S.H.,M.Si 

selaku pembimbing yang sepenuh hati meluangkan waktu, membagi ilmu, 

wawasan, dan kesempatan untuk memberikan bimbingan serta pengarahan 

kepada penulis dalam penulisan skripsi ini 

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucap syukur dan 

terima kasih yang tak terhingga kepada mamah dan papah tercinta yang telah 

menjadikan penulis seperti sekarang ini dan atas doa, kasih sayang, kerja keras 

kesabaran mereka, sehingga membuat penulis merasa orang yang paling 

beruntung didunia 
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Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini kepada : 

1. Dr.Dedy Hernawan S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung. 

2. Dr. Anthon Fredy Susanto S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

3. Hj. N. Ike Kusmiati S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 

4. H. Dudi Warsudin S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 

5. Melani S.H.,M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 

6. Seluruh staf dosen pengajar  Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung yang telah bersedia mendidik dan membimbing penulis dari awal 

perkuliahan sampai sekarang. 

7. Untuk teman-teman kelas B, sahabat-sahabat dari semester I Candra, Arlan, 

Cecep, Fariz, Robi, Dery, Fuji, Bagi saya kalian teman bagaikan saudara 

8. Buat keluarga dan seluruh saudara penulis yang memberikan dukungan dan 

semangat yang besar kepada penulis 

 

 


