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“Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, 
sangat besar kuasanya” 

Yakobus 5 : 16 b 

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, 
yang menaruh harapannya pada Tuhan!” 

Yeremia 17 : 7 

“Saya hanyalah sebatang pensil di 
tangan Tuhan. Biarkan Dia 

menuliskan dengan pensil, apa pun 
yang Dia Kehendaki.” 

Teresa 

 

”Waktu itu gratis, tapi sangat berharga. Kamu 
tidak akan dapat memiliki, tapi dapat 

memanfaatkannya. Kamu tidak dapat menyimpan, 
tapi dapat menghabiskannya. Sekali kehilangan, 
kamu tidak akan bisa mendapatkannya kembali. 

Harvey MacKay 

 

”Jika pikiran saya bisa membayangkannya, hati 
saya bisa meyakininya, saya tahu saya akan 

mampu menggapainya.” 

Jesse Jackson 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus atas segala kasih sayang, berkat, 

anugerah dan penyertaanNYA selama penelitian dan penyusunan sehingga Skripsi 

dengan judul“Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 

K/Pid.Sus/2012Terhadap Terpidana Pecandu Narkotika ditinjau dari Pasal 

111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi 

sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 

Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya.  

       Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Prof. Louie A. Divinagracia, M.Sc., DBA. selaku Dekan Program Studi 

Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah menyetujui 

skripsi saya karena lewat persetujuannya sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

2. Ibu Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum 

Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan ide dan 

mengarahkan topik skripsi yang akan saya buat sehingga mempermudah saya 

dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih atas didikan ibu selama ini yang 

begitu disiplin, rela meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memperjuangkan kami semua mahasiswa fakultas hukum UPH Surabaya. 

Ilmu dan nasehat-nasehat yang ibu berikan sangat begitu berharga dan 

bernilai, terutama sudah mengajarkan kami untuk menjadi ahli hukum/sarjana 

hukum yang bermoral, memiliki prinsip yang teguh untuk membela keadilan 

dan kebenaran serta tentunya senantiasa mengandalkan Tuhan. 

3. Ibu Agustin Widjiastuti. S.H., M.Hum selaku  Dosen Pembimbing I serta 

Penasehat Akademik yang begitu sabar dalam membimbing dan 

mengarahkan saya. Terimakasih atas motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, 

bahan-bahan buku dan waktu yang ibu sediakan selama penyusunan skripsi 

ini. Ibu bagi saya bukan hanya sebagai guru/dosen saja tetapi sudah seperti 

orang tua saya yang begitu mengasihi serta menjadi teladan yang begitu luar 

biasa selama saya berkuliah. Sekali lagi terimakasih ibu Agustin jasa ibu 

takkan pernah saya lupakan. Terimakasih “Bunda”. 
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4. Ibu Andyna S.Achmad, M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

dengan senang hati membimbing dan menyediakan waktu walaupun dalam 

kesibukan serta begitu sabar mengarahkan dalam penyusunan skripsi. 

Terimakasih atas nasehat dan motivasi yang selalu ibu berikan setiap 

bimbingan yang memacu saya untuk lebih giat dan tekun dalam penyusunan 

skripsi.  

5. Bapak Dr. Jacobus Jusup Setyabudhi, S.H., M.S. terimakasih atas motivasi, 

saran, buku-buku, perhatian dan candaan juga begitu menghibur yang 

membuat pikiran segar dan semangat kembali dari bapak yang begitu 

berharga dalam pembuatan skripsi ini.  

6. Ibu Rena Zefania Ritonga, S.H., M.H. terimakasih atas nasehat, candaan yang 

begitu menghibur dan semangat yang ibu berikan selama penyusunan skripsi.  

7. Ibu Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn. terimakasih atas masukan dan 

nasehat ibu selama penyusunan skripsi. Sangat membantu dalam 

menyempurnakan skripsi ini. 

8. Bapak Hans Edward Hehakaya, S.H., M.H. yang telah memberikan inspirasi 

dan semangat dalam penyusunan skripsisaya. Terimakasih juga atas pinjaman 

buku-buku yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi.  

9. Yang terkasih dosen-dosen hukum, Pak Suhariwanto, Pak Emannuel, Bu 

Elfina, Bu Suhartati, Bu Paula, Pak Tandyo Hasan, Pak Andi, Pak Martin, 

Pak Mulyo, Bu Anita, Pak Afdol, Bu Lili, Bu Go Lisanawati, Pak Sugeng, 

Pak Sariwanto terimakasih atas semua pengajarannya selama menjalani 

kuliah 7 semester yang begitu menarik dan menantang. Kuliah di Fakultas 

Hukum UPH Surabaya merupakan kesempatan berharga dapat bertemu beliau 

semua dan saya akan mengingat semuanya. 

10. Papa dan Mama yang terkasih dan tercinta yang senantiasa memberikan 

abang semangat, motivasi, perhatian, doa yang tiada henti-hentinya. 

Terimakasih papa dan mama yang selalu ada buat saya di saat abang sedih, 

putus asa, kesepian dan menjadi tempat curhat yang begitu luar biasa. Kasih 

sayang dan perhatian yang papa dan mama berikan tidak dapat abang 

balaskan, abang hanya bisa mendoakan kalian semoga sehat selalu, diberkati 

Bapa dan senantiasa menjadi teladan yang luar biasa bagi abang dan adek 

kris. “Sayang Papa dan Mama” 
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11. Yang tersayang adik saya satu-satunya Elvin Krismaswati Mendrofa yang 

cerewet dan sering ajak bertengkar tapi buat seru-seruan yang membuat hari-

hari saya tidak pernah bosan. Terimakasih “Dek Kris” yang dapat menjadi 

adik yang begitu perhatian, sering menelepon untuk menyemangati abang, 

senantiasa menghibur abang ketika sedih dan ada masalah. Abang senang dan 

bangga bisa menjadi abang darimu dek Kris, semangat, terus berprestasi, 

banggakan papa mama dan sukses buat kuliahnya di UPH Karawaci juga yah 

dek. “Sayang Dek Kris” 

12. Keluarga besar saya yang ada di Nias dan yang tersebar dipelosok Indonesia 

terimakasih atas dukungan, doa dan semangat yang kalian berikan selama 

proses perkuliahan di UPH Surabaya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. 

13. Temen-temen “HAGA” Surabaya, yang menjadi teman dan keluarga di 

Surabaya selama saya kuliah di Surabaya. Terimakasih selama ini kita saling 

mendukung, ibadah bersama, berdoa, menjadi tempat sharing bagi temen 

yang ada masalah serta mengalami momen indah selama di Surabaya. 

Semoga kedepan kita sukses semua. 

14. Julius Sujianto temanseangkatan saya menyusun skripsi. Terimakasih atas 

dukungan, waktu untuk cari bahan bersama dan semangatnya untuk giat serta 

tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kedepan kita sukses, amin. 

15. Special thanks untuk teman-teman Angkatan 2010 Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan Surabaya Adit, Leo, Rian, Chikka, Sylvia, Baby, 

Cindy, Cesaria, Tita, Dian, Alfind, Ivat, Halim, Dimas, Vincent dan Indra. 

Terimakasih teman-teman atas kebersamaan selama kuliah, suka-duka, canda-

tawa yang kita alami selalu akan menjadi kenangan indah. Saya tidak akan 

melupakannya. 

16. Teman-teman kos saya Raymond dan Anthony selama di Surabaya. 

Terimakasih atas kebersamaan selama di Surabaya, dukungan, canda-tawa, 

cerita bersama dan saling bantu selama saya dikos. Semoga kedepan kita bisa 

ketemu dengan keadaan sukses, amin. 

17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak 

membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat, 

kasih sayang, lindungan dan membalas semua kebaikan dari semua pihak yang 
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telah membantu penulis.Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum 

sempurna, untuk itu mohon kritik dan saran sebagai proses pembelajaran untuk 

hasil yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

Surabaya, 2April 2014 

 

Hervid Setiawan Mendrofa 
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