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KATA PENGANTAR 

Bismillahhirahmannirohim 

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan Rahmatnya saya bisa 

menyelesaikan penulisan skripsi sebagai sebuah pencapaian dalam studi yang telah saya 

tempuh di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. 

Penulisan skripsi ini bukan hanya bentuk pencapaian melainkan sebuah hasil dari 

kerja keras usaha dan bukti nyata dari perjuangan yang keras. Penulisan dan pemikiran kata 

demi kata sebuah persembahan dan arti tanggung jawab kita untuk melindungin satwa yang 

ada di indonesia. 

Terselesaikannya skripsi ini atas bantuan dan doa serta dorongan dari orang – orang 

yang saya sayangi juga yang menyayangi saya. Dalam kesempatan ini saya ucapkan kepada : 

1. Allah SWT untuk segala karunia dan rizki-Nya kepada hamba dan memperlancar 

segala urusan hamba  

2. Ayah kandung saya, Bapak Zulfa Dedi yang selalu mensuport saya dalam suka dan 

duka  

3. Ibu kandung saya, Sri Agustina yang selalu mensuport dalam suka  dan duka, 

menasehati saya ketika saya mulai lelah mengerjakan skripsi ini  

4. Bapak  Dr. H.Kusbianto, SH.M.Hum Rektor dan Dosen pembimbing pertama 

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan saya yang dengan sabar 

membimbing saya  

5. Bapak Sunarto, SH, M.hum Dosen pembimbing Kedua Fakultas Hukum Universitas 

Dharmawangsa   Medan saya yang dengan sabar membimbing saya. 
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6. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum  Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa 

Medan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

7. Adik – Adik saya Alif dan Hasbi yang selalu mengigatkan saya  

8.  Terima kasih untuk teman saya di kampus Tari mutia, Luthfi alif indrianto, Ayu 

indah kumala, Tria maulida, Wahyu pramana, Fauzi rahman lubis yang telah 

membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini  

9. Terima kasih untuk anak anak Penikmat Kafein M.Dicky syahputra, Julisman sinaga, 

Arya gusnawan, M.Erwin, M.Ibrahim hafizh, M.Bima sena, Jaka prasetio dan Sanusi 

Gonzales 

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. 

 

Medan 22 november 
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