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KATA PENGANTAR 

Bismillahhirahmannirohim 

Assalamualaikum wr.wb 

 Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Karunia dan Rahmatnya penulis bisa 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul  “Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor.2838/Pid.B/LH/2017/PN.MDN Yang Menghukum Pelaku Tindak Pidana Dengan 

Sengaja Memperniagakan Satwa Yang Di Lindungi Dalam Keadaan Mati” sebagai sebuah 

pencapaian dalam studi yang telah penulis 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 penulis sayangi juga yang menyayangi penulis. Dalam kesempatan ini penulis 

ucapkan kepada : 

1. Bapak Dr. H.Kusbianto, SH.M.Hum. Selaku Rektor Universitas Dharmawangsa dan 

Sebagai Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan juga 

pengarahan; 

2. Ibu Ayu Trisna Dewi, SH.Mkn Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa 

3. Ibu Azmiati Zuliah,SH.MH Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa 

4. Bapak H.Bachtiar Hamzah, SH, MH. Dosen Pembimbing pertama yang telah 

memberikan bimbingan dan juga pengarahan; 

5. Terimakasih Kepada kedua orang tua penulis Bapak Achin dan Ibu Wagini atas segala 

doa dan dukungannya baik secara materil maupun moril; 

6. Kepada seluruh saudara kandung saya yang selalu memberi semangat dan 

mengingatkan saya bahwa satu hari menunda skripsi berarti satu hari juga menunda 

pernikahan; 

7. Terima kasih untuk Dyah Pramesti Wardhani Amd. Pajak, yang bersedia membantu 

membimbing saya untuk mengerjakan skripsi dan bersedia menerima keluh kesah 

saya; 

8.  Terima kasih untuk Ika Sembiring. SE. Ak yang selalu mengingatkan saya untuk 

selalu kerjakan skripsi agar cepat di lamar; 
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9. Terimakasih untuk orang – orang disekeliling saya yang namanya tidak bisa saya 

sebut satu persatu, untuk semangatnya selalu kepada saya; 

10. Terimakasih kepada seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa 

semoga kita semua sukses di tempat pilihan kita masing-masing;  

11. Dan terakhir, terima kasih banyak kepada Penulis sendiri, Tari Mutia. Terima kasih 

atas perjuangan yang telah kamu lakukan selama ini dalam menyelesaikan penulisan 

ini dan sudah sampai pada tahap ini. Ini baru awal. Masih panjang perjalanan yang 

harus kamu hadapi semoga mampu menggapai cita-cita dan dapat membahagiakan 

kedua orang tua hingga seluruh keluarga besar dan mampu menjaga nama baik orang 

tua serta Universitas yang telah membinamu; 

 

Semoga setelah ini Penulis lebih serius lagi dalam menulis lembaran-lembaran buku, 

entah itu buku nikah atau buku novel yang sedang di buat dalam sebuah naskah dan semoga 

Penulis bisa melanjutkan Pasca Sarjana atas ijin Allah dan orang tua, tetap semangat  Tari 

Mutia ada orang-orang yang menunggu suksesmu yang harus di bahagiakan dan almamater 

yang harus di banggakan di luar sana, semoga allah mengubah lelahmu menjadi lillah 

menggantikan setiap keringat yang  keluar menjadi pundi-pundi rupiah. 

      Wassalamualikum Wr, Wb       

 

 
 
 
 
 

Medan, 23 Agustus 2019 
Penulis 

 
 
 
 

           
            

         Tari Mutia 
 
 

iii

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




