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KATA PENGANTAR 

 

 بسماهللا الرحمنالرحيم

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Syukur alhamdulillah penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat 

dan hidayah-Nya berupa iman, ilmu, kesehatan, kesabaran, keikhlasan serta 

optimisme yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK VANS DARI TINDAKAN 

PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PELANGGARAN MEREK 

VANS), selanjutnya shalawant dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang 

telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. 

Terlaksananya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang 

yang selalu mendukung dan mendorong penulis, serta do’a dari pihak yang terkait, 

yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non 

materil. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kedua orangtuaku yang tercinta Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Neti 

Herawati yang telah memberikan kasih sayang, pengertian, sabar, dan selalu 

memberikan nasihat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini, 

terima kasih ayah dan omak. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum beserta jajarannya, Bapak Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA 

(Pembantu Dekan I), Ibu Dr. H. Hertina, M.Pd (Pembantu Dekan II), Bapak 

Dr. Zulkifli, M.Ag (Pembantu Dekan III) yang mempermudah proses skripsi 

ini. 

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH., MH. dan Sekretaris 

Jurusan, Bapak Asril, SHI., SH., MH. 

5. Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang 

yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama 

penulisan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Semua staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Kakakku Nefti Ananda dan Adikku Panji Hidayat yang tersayang, terima 

kasih atas do’a dan semangat kepada penulis. 

9. Sepupuku tersayang Sumiati, S.H., M.H. (UnyPaty) yang telah bersedia 

membantu dan sumbangsi pemikirannya serta saran dalam membantu 

penulis, untuk Adikku Sukni Rusidah yang telah banyak membantu penulis, 

juga untuk Bang Riko Afandri yang telah selalu mendukung dan 

memotivasi penulis. 

10. Semua keluarga besar yang selalu mendukung, memotivasi serta menasihati 

selama penyelesaian skripsi ini. 
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11. Kepada sahabatku, Sri Eka Putri dan Rizky Permana yang telah membantu 

dan memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini. 

12. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum F (IH6) yang selalu semangat dan telah 

membantu memberikan informasi kepada penulis. 

13. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar 

penyelesaian skripsi ini, baik yang disebut namanya maupun yang tidak 

disebutkan, penulis ucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga Allah SWT 

membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan 

pahala yang berlipat ganda. 

 

Penulis menyadari, tanpa bantuan, bimbingan, saran, dan motivasi dari 

berbagai pihak yang terlibat skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. 

Hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan yang telah diberikan, amin. 

Pepatah mengatakan “Tak ada gading yang tak retak” dan penulis pun 

menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu penulis dengan senang hari menerima sekiranya ada kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis pribadi dan para pembaca yang budiman. 

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb 

 

 Pekanbaru, 09 Desember 2017. 

 

 

 Rafisha Nanda 


