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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum, Wr. Wb. 

 Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, karunia, serta kasih sayang-Nya kepada 

penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Undang-

Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Rehabilitasi 

Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan 

Narkotika Nasional Kota Pekanbaru)” guna memenuhi salah satu syarat  untuk 

mengikuti ujian comprehensive untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda tercinta H. 

AHMAD D dan ibunda tercinta RUMINAM (Alm), kemudian abang saudara dan 

saudari kandung  yang sangat luar biasa tersayang. Terima kasih atas segala cinta, 

kasih sayang, do’a dan isnpirasi serta dukungan yang selama ini tercurah untuk 

penulis. Serta kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan 

dan kasih sayang selama ini. 
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 Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dan bantuan berbagai 

pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami. MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 

beserta staff. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan bantuan dan 

dukungan serta masukan selama perkulihan penulis. 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA RIAU. 

4. Bapak Rusdi S.SOS, M,Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 

5. Bapak Dr. Rodi Wahyudi selaku pembimbing proposal yang telah banyak 

memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan 

proposal penelitian. 

6. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si  selaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan 

skripsi ini. 

7. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu yang 

berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi 

ini.yaitu  

8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri SUSKA Riau. 
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9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Sosial yaitu ANA B dari A-Z yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, 

motivasi, saran bantuan serata do’a dalam penyusunan  skripsi ini. 

10. Terima kasih kepada sahabat yang selalu ada disetiap suka   maupun duka 

yaitu Dodi, Habib, Gandi, Aryo, Munir, Nori, Lini, Imel, dan Sulis yang 

telah memberikan dorongan dan semangat hingga selesainya penulisan 

skripsi ini.  

11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa 

yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridha dan balasan 

dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karna itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya. Amin yaa rabbal ‘Alamiiiiin. 

 

Pekanbaru, 10 Januari 2017 

Penulis,  
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