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MOTTO

Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon
pertolongan.
( QS. AL FAATIHAH : 5 )
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.
( Ibu Kartini )
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah
dilaksanakan/diperbuatnya.
( Ali Bin Abi Thalib )

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen
bersama untuk menyelesaikanya.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Alhamdulillahirabbil’alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahakan rahmat, hidayah dan karunianya.
Serta tidak lupa kita curahkan shalawat dan salam untuk junjungan besar kita Nabi
Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tuladan bagi kita semua. Semoga kita
mendapat safaat nya di yaumil ahkir nanti, Amin.
Tugas ahkir berupa Skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Ekspeditur
dan PT. Kereta Api Indonesia dalam pengiriman barang berupa hewan hidup dan
penyelesainya (Studi PT. KeretaApi Indonesia DAOP VI Yogyakarta) yang
penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Dengan Kerendahan hati Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya
ini bisa terwujud tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari
berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Drs.Sarjuna dan Dra.Susiyanti, selaku kedua orang tua atas nasihat,
dukungan,

doa

dan

kesabaranya

sehingga

penulis

bisa

menyelesaikan Skripsi ini.
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2. Bapak Ery Arifudin, SH., MH sebagai pembimbing yang selalu
memberikan motivasi

dan masukan kepada penulis

untuk

menyelesaikan Skripsi ini.
3. Segenap dosen di Fakultas Hukum UII yang telah memberikan
banyak ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Fakultas
Hukum UII yang selama ini telah banyak membantu dan
memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan;
4. Untuk Wheny Astrina yang selalu memberikan cahaya terang
menemani melangkah dengan kesetiaan, kesabaran dan pengertian,
berbagi cerita, mendukung dalam kebenaran dan mengingatkan
dalam kesalahan dan memberi dorongan semangat serta selalu
berdoa untuk kelancaran skripsi ini;
5. Erwin Radon Ardiyanto, S.H, Dewi Larasati, Indah Satyani,
Muhamad Nirwan A, S.H, Ircham Suryo Nugroho, S.H dan Janni
Ahmad Dwi Sasongko atas nasihat, dukungan, doa dan kesabaranya
sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dan terima kasih
atas semua warna-warna yang memberikan kenangan penuh arti,
saat-saat bersama kalian adalah saat yang terindah, semoga
kekompakan ini selalu terjaga sampai nanti;
6. Semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum UII yang tidak dapat
disebutkan satu persatu semoga ilmu yang sudah kita peroleh dapat
bermanfaat;

9

2

7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu
yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
Penulis tiada mempunyai kemampuan untuk membalas semua bantuan
dan pertolongan yang telah diberikan, selain seuntai doa dan harapan, kiranya
uluran tangan yang tulusdari Bapak/Ibu semoga mendapat balasan pahala yang
berlipat ganda dari Allah SWT.
Dan akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan
skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan
pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penulis sendiri. Penulis
menyadari sepenuhnya tiada hasil tanpa usaha dan doa. Demikian pula skripsi ini,
terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
Penulis sangat mengahargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif dari
berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Febuari 2016
Penulis

(Adhitya Damar Wicaksono)
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