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PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena 

atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan 

tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai 

gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (FHUEU). 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

mulai dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah 

sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

2. Dr. Wasis, SH, MH, selaku Dekan FHUEU dan Dosen Penguji tesis yang 

telah memberikan saran-saran berharga bagi penulis, maupun, yang 

memberikan cakrawala pemikiran baru tentang hukum bagi penulis. 

3. Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LLM, selaku Ketua Program 

Studi Magister Hukum FHUEU dan Pembimbing tesis, yang berperan 

besar dalam menyumbangkan pemikiran, kritikan, waktu dan 

tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini dan 

pemikiran baru tentang HKI bagi penulis selama perkuliahan. 

4. Dr. Drs. Zulfikri Aboebakar, SH., AK., CPA., MH, selaku Dosen Penguji 

tesis yang telah memberikan saran-saran berharga bagi penulis, 

maupun sebagai dosen yang memberikan masukan yang berharga 

bagi penulis. 

5. Drs. Dihin Septyanto, SE., ME, selaku Direktur Universitas Esa Unggul 

Kampus Citra Raya. 

6. Segenap dosen pengajar pada Program Pasca FHUEU, yang telah 

berbagi ilmu dengan penulis. 
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7. Segenap staff kesekretariatan Program Pasca FHUEU yang telah 

banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan dalam 

penyusunan tesis ini. 

8. Sahabat selama perkuliahan, yang telah memberikan dukungan dan 

memberikan kesan mendalam bagi penulis selama perkuliahan 

9. Istri dan anak-anak penulis, kedua orang tua penulis, yang selalu 

memberikan dorongan dan memberikan semangat untuk selalu 

menimba ilmu dan yang selalu sabar selama masa perkuliahan penulis 

berlangsung. 

10. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga segala bantuan dan kebaikan dan budi baik yang telah 

diberikan itu mendapat balasan berupa berkah dan karunia dari Allah Yang 

Maha Esa. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Penulis 

memohon maaf stas segala kekurangan yang ada, dan penulis menerima 

kritik dan masukan yang berguna bagi penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, 

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan 

sumbangsih bagi kemajuan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. 

 

 

Tangerang, 1 Maret 2018 
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