
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun judul skripsi 

ini yaitu “Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika di Kota Binjai”. 

Dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini, penulis mengucapkan 

terimakasi, terkhususnya kepada Bapak Ramsul Nababan, S.H., MH selaku 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan, 

dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, serta tidak 

terlepas dari kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi. Atas bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan dan penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak bantuan 

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 

menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang turut membantu, khususnya : 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.Km, M.Kes selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 



iii 
 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

beserta para staf dan jajarannya. 

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.SP Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial , Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dra. Flores Tanjung M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial 

, Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Waston Malau, M.SP Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu 

Sosial , Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Arief Wahyudi M.H sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila 

Dan Kewarganegaraan. 

7. Ibu Hodriani, S.Sos., M.AP., M.Pd. sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila Dan Kewarganegaraan dan juga sebagai dosen pembimbing 

Akademik (PA) saya yang selalu memberi motivasi dan arahan kepada 

penulis. 

8. Bapak/Ibu dosen penguji yaitu ibu Hodriani, S.Sos., M.AP., ibu Dr. 

Rehbungana Beru PA, S.H., M.Hum, Bapak M. Fahmi Siregar, S.H., M.H 

yang selalu memberikan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Terimakasi kepada seluruh Bapak/Ibu dosen jurusan PPKn dan seluruh 

staf tata usaha yang telah banyak memberi dukungan, motivasi dan 

pencerahan serta banyak membantu dalam melengkapi berkas-berkas yang 

di butuhkan penulis. 



iv 
 

10. Terimakasih kepada Bapak AKBP Suprayogi S.H selaku kepala BNN 

Kota Binjai dan seluruh staff Pegawai Kantor Badan Narkotika Nasional 

Kota Binjai. 

11. Bapak Suryawan, S.Sos sebagai Kasubbag Umum dan Bapak Bripka 

Darwa Girsang sebagai Analisis Intelejen BNN Kota Binjai yang telah 

berkenan memberi narasumber dan mengizinkan saya penelitian untuk 

melengkapi skripsi saya 

12. Teristimewa buat kepada Kedua Orang Tua penulis Bapak German 

Siahaan, S.Pd dan Ibu Emmy Purba, S.Pd yang tak penah menyerah untuk 

mendukung cita-cita anaknya. 

13. Teristimewa buat adik-adikku Irma Wita Siahaan dan Zona Trison Siahaan 

yang selalu mendukung, memotivasi bahkan menjadi alasan saya untuk 

tetap semangat menyelesaikan perkuliahan penulis. 

14. Teristimewa kepada Maktua Ratna Purba yang begitu baik yang selalu 

memberikan arahan dan dukungan kepada penulis. 

15. Teristimewa kepada sahabat saya Syakira S.Pd yang telah banyak 

membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi 

ini, serta menjadi sahabat terbaik saya. 

16. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan di jurusan PPKn Non 

Reguler 2014 atas pertemanannya dan kebersamaannya serta dukungannya 

selama perkuliahan. 

17. Terimaksih kepada Alan Natama Nainggolan yang telah membatu penulis 

selama penelitian berlangsung dan bertugas sebagai dokumentasi si penuis 



v 
 

dalam penelitian berlangsung serta Foyu/Blackcock yang telah banyak 

memberikan hiburan dan motivasi kepada penulis. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 

terlibat dalam penulisan skripsi ini dan jika ada yang terlewatkan penulis 

mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pembaca. Penulis meminta maaf atas kekurangan dan keterbatasan 

pada skripsi ini. Kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi 

bahan masukan bagi yang membutuhkan. 

 

 

 

Medan,  November 2019 

 

 

Oki Lesmana Siahaan 

NIM 3153311020 


