
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 Alhamdulillah Hirobilalamin, dengan memanjat puji syukur kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “ PENERAPAN PRAKTEK 

MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA TERHADAP KEKAYAAN 

INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 

2001 TENTANG MEREK ” diajukan untuk melengkapi salah satu syarat 

mendapatkan gelar pasca sarjana pada Magister Ilmu Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan Tesis ini 

masih jauh dari sempurna. Untuk itu, segala saran dan kritik yang sifatnya 

membangun akan penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat 

memenuhi harapan ilmu pengetahuan pada dan ilmu hukum pada khususnya. 

 Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat : 

1. Dr. Wasis Susetio, SH.,MA.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul, yang telah memberi arahan dan pembinaan 

selama saya menempuh di Magister Ilmu Hukum Hukum Universitas Esa 

Unggul. 



2. Prof. Hendra Tanu  yang sekarang tengah  memperjuangkan melawan 

sakit yang dialami, semoga ALLAH SWT memberikan kesembuhan 

kepada beliau, yang telah membantu saya dalam memberikan arahan dan 

bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Pasca Sarjana Magister 

ILmu Hukum Hukum Universitas Esa Unggul. 

3.  Dr. Anwar Fuady, S.H., M.H.selaku dosen pembimbing yang dengan 

sabar memberikan arahan, bimbingan dan membantu selama penyusunan 

Tesis. 

4. Prof. Dr. Jeane N. Sally S.H., M. H dan Dr. Helvis, S.H., M.H. selaku 

dosen Penguji yang telah memberi masukan, kritikan serta perbaikan 

dalam penyempurnaan penyusunan Tesis. 

5. Teruntuk keluarga kecilku yang istimewa, isteriku …….…., belahan 

jiwaku …………….. terima kasih atas curahan kasih sayangnya, 

perhatiannya, pengertiannya, keikhlasannya kehilangan waktu untuk 

bersama,  selama   kuliah sampai terselesaikannya Tesis ini. 

Akhir kata saya menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan 

dan keterbatasan dalam pembuatan Tesis ini, oleh karena itu kritik dan 

saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya 

penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta,  27 Agustus 2016 
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