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KATA PENGANTAR 

 

 
 

 

Sebagai makhluk ciptaan allah sepatutnyalah kita selalu berusaha 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Ketakwaan yang terwujud 

dari sifat syukur atas limpahan nikmat yang tiada putus-putusnya yang Allah 

SWT berikan kepada kita, Kemudian tak henti-hentinya kita  bershalawat dan 

salam kepada Nabiyuallah Muhammad ShallallahuAlaihiWaallam, sebagai 

pembawa risalah terakhir yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam meniti 

jalan kebenaran, allahlah tempat manusia bertawakkal menyandarkan segala 

urusannya sekali lagi saya mengucapkan syukur yang tiada tara kepada allah jalla 

pi ula karena dengan limpahan karunia dan hidayahnya penulis dapat 

menyelesaikan sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul “AKIBAT 

HUKUM PEMBATALAN MEREK TERHADAP HAK PENERIMA 

LISENSI DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG MEREK NO 20 TAHUN 

2016’’,  sebagai salahsatu rangkaian syarat untuk menyelesaikan program studi 

pada Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

Dalam setiap pekerjaan pasti ada kendala dan hambatan turut mewarnai 

penyelesaiannya karena disitulah letak kenikmatanya, penulis merasa terhutang 

budi kepada banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah 

berjasa membantu penulis dalam penyelesaian penulisan ini untuk itu pada 
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kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih serta 

penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasinya dalam penulisan ini 

kepada. 

1.  Kepada ayahanda tercinta Abdul Rahman Siregar dan ibunda tersayang 

Emmi Farida Harahap yang selalu mendoakan kebaikan kepada anak-

anaknya serta segenap anggota keluarga sebagai pendorong keinginan baik 

secara moral dan materil serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan. Dan semoga Allah memberkahi dan merahmati kehidupan 

kami serta melapangkan urusan saya dan keluarga baik didunia juga di 

akhirat kelak. 

2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Akhmad mujahidin, S.Ag., 

M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Islam Negeti 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr.H. Hajar, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeti Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeti Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

5.  Bapak Syafrinaldi, SH, MA selaku Pembimbing untuk Penulisan Skripsi 

ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, 

pengarahan dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini. 
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6.  Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan hukum yang 

telah memberi ilmu sejak semester pertama hingga akhir. 

7. Seluruh karyawan dan karyawati Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas 

Syariah dan hukum dan Pustaka Wilayah serta Perpustakaan lainnya yang 

memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam 

meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan. 

8. Untuk teman-teman yang pernah kenal dan pernah ada urusan dengan ku 

aku mohon maaf pada kalian semuanya,teman satu kampung aku Santo 

Siregar, SH, Usman Siregar,SP , Abdul Azis, SH, Ali MUDA, Sholahuddin 

dan  teman kos aku Massidik Siregar, Reza, Ari, bg Yudhi dan yang lainya. 

Sunguh tiada yang sanggup menghadapi sibuknya hari saling menggugat 

diakhirat kelak.  

9. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman 

seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2012 Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Yaitu kepada saudara M. Jamal Wahdi, Alfasiri, Abdul 

Aziz, Parlindungan, Toni Mamat, Fahrizul, Darmizon, Mula, Dandi, Jamil, 

Candra, dan semuanya. Kemudian saya mengharapkan adanya kritik dan 

saran untuk perbaikan karya ini kedepan hari. Wassalam. 
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