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Kata Pengantar 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan hidayah 

dan pertolongan-Nya telah banyak memberikan berbagai kemudahan kepada 

penulis dalam rangka penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis 

sampaikan kepada junjungan umat, manusia pilihan, Nabi Muhammad SAW yang 

telah membawa kita ke jalan yang benar dengan cara yang benar pula. Tesis yang 

berjudul : “Pelaksanaan Kewajiban Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika” 

Sebagai hasil penelitian penulis dalam rangka memperkuat program rehabilitasi 

bagi pengguna narkotika. 

Pada kesempatan ini, ijinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang 

terhormat, khususnya: 

1. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul 

2. Dr. Wasis Susetio, SH, MH, MA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Esa Unggul dan selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini 

3. Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH, MIP, LL.M selaku Ketua Program 

Studi Magister Hukum Universitas Esa Unggul dan selaku Penguji dalam 

Sidang Tesis 

4. Letnan Kolonel (CPM) (Purn) Dr. drs. Helvis, S.Sos, SH, MH selaku 

Penguji dalam Sidang Tesis 

5. Para Dosen yang telah banyak memberikan materi keilmuan dalam 

pertemuan perkuliahan yang interaktif dan bersemangat.   

6. Rekan-rekan seangkatan penulis, yang juga mendorong dan memotivasi 

penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini  

7. Segenap Staff Administrasi Program Pascsarjana yang telah memberikan 

bantuannya, selama masa perkuliahan hingga sidang tesis ini. 

8. Orang tua penulis, yang telah membesarkan dengan penulis perhatian dan 

kasih-sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat dan mampu 

mandiri. Semoga Allah SWT selalu mengasihi dan menyayangi mereka, 
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sebagaimana keduanya telah mengasihi dan menyayangi kami para anak-

anaknya dan menantu-menantunya.  

9. Istri tercinta dan anak-anak terkasih, yang telah memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis. Dengan caranya masing-masing telah banyak 

membantu penulis. 

Sebagai seorang ilmuwan dituntut untuk bekerja ilmiah melalui “tangan” dan 

“penanya”, dengan harapan dapat tersampaikan kepada generasi berikutnya. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan atau 

referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari masihlah ada kekurangan 

dalam naskah disertasi ini, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, 

tepatlah apa kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Untuk itu, saran dan 

kritik yang membangun selalu penulis nantikan. Demikianlah kata pengantar ini 

disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi diri penulis, agama, bangsa dan negara 

Republik Indonesia yang kita cintai. 
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