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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Ridhonya 

dan ikhtiar yang tiada putusnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan. Sholawat beserta salam 

dipanjatkan kepada nabi Muhammad SAW, Keluarganya yang suci, Para Sahabat 

dan umatnya hingga akhir zaman. 

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam 

menempuh pendidikan program sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung. Tulisan dengan judul TINJAUAN YURIDIS 

MENGENAI PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NO. 35 

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN 

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1071 K/PID.SUS/2012 TENTANG 

PUTUSAN PASAL 127 PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH 

TERDAKWA MUH.SOFYAN ALIAS FIAN bin H.MUH.HATTA. Penulis 

menyampaikan rasa kasih sayang dan terima kasih kepada kedua orang tua 

tercinta H. Bambang Fitriyadi (alm) dan Hj  Neny atas segala cinta dan kasih 

sayang, do’a dan dukungan yang tanpa henti kepada penulis. Penulis menyadari, 

bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh 

karena itu pada tempatnya penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus, 

khususnya kepada pembimbing yang saya hormati ibu Dr. Dini Dewi Heniarti 

S.H., M.H. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk 

membimbing penulis dalam menyusun penulisan tugas akhir skripsi ini. Pada 

kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. dr. M Thaufik Boesoeri, M.S.,Sp THT KL(K) Selaku Rektor 

Universitas Islam Bandung.  

2. Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH.. Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung.  
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3. Hj. Euis Dudung Suhardiman S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.  

4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 

yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan pada penulis selama belajar di 

Fakultas Hukum sampai selesai.  

5. Seluruh staf akademik dan staf bagian administrasi Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis.  

Secara Khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah memberikan kesan yang mendalam selama penulis yaitu:  

1. Teman-teman Fakultas Hukum Kelas B yang telah memberikan kesan yang 

mendalam selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

2. Teman-Teman Asrama Demang Lehman yang telah memberikan dukungan 

dan kesan pada saat mengerjakan tugas ini.  

3. Tim Underdog yang memberikan kesan-kesan dan prestasi selama menjalani 

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

4. Teman-teman besment kamus yang telah memberikan kesan yang mendalam 

selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

5. Teman-teman Zombie yang selalu membantu dalam masa perkuliahan yang 

memiliki kesan yang mendalam luar biasa hingga sulit di deskriptifkan. 

6. Teman-teman Kucung yang selalu memberi motivasi selama saya menimba 

ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

7. Seluruh pihak yang selalu membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang selalu membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam 

penulisan tugas akhir ini. Hal tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman yang penulis miliki. Akhir kata, semoga penulisan tugas akhir skripsi 

ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.  

 

 

Bandung, April 2016 

 

 

 

Penulis  
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