
Kata Pengantar

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Berkat rahmat serta hidayahnya yang

telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas

akhir berbentuk skripsi ini yang berjudul : “ Implementasi Undang – Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Mechanical Rights (

Penggandaan ) Lagu Dikaraoke Keluarga Kota Pekanbaru “. Shalawat dan

salam semoga tetap tercurah kepada baginda rasulullah saw. Dan semoga dengan

seringnya kita bershalawat kepada beliau kita semua mendapatkan syafaatnya

dihari akhir nanti amin amin ya rabbal alamin.

Selesainya skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan adanya manfaat

dari skripsi ini dikemudian harinya. Dan dalam proses penyelesaian skripsi ini

penulis banyak mendapatkan dukungan dan juga semangat dari berbagai pihak,

terutama keluarga penulis sendiri, para kerabat dan teman – teman sekalian serta

doa – doa mereka yang menguatkan penulis dalam proses penyelesaian tugas

akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan

kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, yakni ayahanda jamaris dan ibunda imus yang

selalu berdoa untuk kesehatan dan kesuksesan penulis serta memberikan

semangat dan motivasi kepada penulis untuk menjadi orang yang baik

kedepannya. Kakak penulis yang tercinta eka susanti dan adik penulis eci



harianti, sepupu terbaik micky eka saputra, anatasya dwi saputra , nenek

sani dan roma, abang ipar bujang saputra beserta keluarga besar yang

selalu memberikan banyak semangat beserta doanya.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau Bapak Prof.

Dr. H. Munzir Hitami, MA Serta Wakil Rektor I,II,III.

3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif  Kasim Riau Prof.Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, Wakil Dekan I

Dr. Mawardi M. Saleh, Lc. MA, Wakil Dekan II Dr. Hertina, M.Pd Dan

Wakil Dekan III Dr. Zulkifli, MA.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH Dan Sekretaris

Jurusan Ilmu Hukum Asril,SH.,SHI.,MH Di Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau.

5. Dosen pembimbing skripsi syafrinaldi, SH.,MA yang telah memberikan

waktu, pikiran serta tenaga kepada penulis dalam proses penyelesaian

skripsi ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Penasehat akademis benny asrianto, sh.,MH dan Hj. Nuraini Sahu,

SH.,MH terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang telah ibu dan

bapak berikan selama penulis kuliah hingga sampai sekarang ini.

7. Sekuruh dosen dilingkungan fakultas syariah dan hukum universitas islam

negeri sultan syarif  kasim riau. Terima kasih atas ilmu yang telah

diberikan kepada penulius, semoga bisa penulis terapkan dalam kehidupan

penulis kedepannya.



8. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan fakultas syariah dan hukum

universitas islam negeri sultan syarif  kasim riau.

9. Seluruh pihak DIVA dan Happy Puppy karaoke keluarga kota pekanbaru.

10. Kepala kementrian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia

kantor wilayah riau bapak Dr. ferdinan siagian, SH.,MH dan kepala bidang

pelayanan hukum ini nurhasnawati, SH yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini dengan baik.

11. Melaty puti pertiwi,S.Farm dan Ria Handayani, SH yang telah

memberikan semangat kepada penulis serta motivasi selama masa

perkuliahan hingga sampai saat ini, semoga kalian diberikan yang terbaik

oleh allah swt.

12. Rahman hadi, S.Pd, wiro alpendro,SH dan ridho fahrozi sebagai teman

yang sangat baik dan sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi

maupun perkuliahan selama ini, semoga allah memberikan balasan kepada

kebaikan yang telah kalian berikan amin.

13. Semua rekan – rekan mahasiswa jurusan ilmu hukum angkatan 2013, dari

ih 8 dan hukum bisnis A serta sahabat – sahabat penulis yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa kalian

semua dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini berguna dan

bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya kedepannya. Semoga Allah Swt

membalas semua bantuan selama ini,



ketulusan dan keikhlasan serta budi baik yang telah diberikan, amin ya

rabbal alamin.

Wassalammualaikum Wr. Wb.
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