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SANWACANA 

 

Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat beriring salam penulis panjatkan 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pengemban risalah islam dengan 

mewarisi ilmu kepada umatnya yang telah tersebar kepada seluruh pelosok dunia. 

 

Skripsi ini berjudul “Kajian Teoritis Pengaturan Pendaftaran dan Pembatalan 

Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2000”. Di dalam penulisan ini mulai dari awal sampai akhir, 

banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, 

ide bahkan fasilitas moril dan materil, semoga Allah SWT senantiasa berkenan 

melimpahkan rahmat dan menjadikan amal saleh disisi-Nya. Berdasarkan hal 

tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua 

orang tua penulis yaitu Ayah Sudarmadi, SP dan Mama Raras Pudiyaningrum 

yang telah memberikan kasih sayang, doa serta semangat kepada penulis serta 

Masku tercinta Randi Kusuma Poetra, Sstp. Kemudian penulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H.,M.S. selaku dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 

2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian 

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 
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memberikan arahan selama penulis menjalankan pendidikan di Fakultas 

Hukum Universitas Lampung; 

3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H.,M.H selaku pembimbing I atas segala petunjuk, 

arahan dan bimbingan serta nasehat dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

4. Bapak Ahmad Zazili, S.H.,M.H. selaku pembimbing II atas arahan dan 

masukan selama penulis melakukan penulisan skripsi ini;  

5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan 

masukan saran dan kritikannya dalam penyusunan skripsi ini; 

6. Ibu DR. Endang P., S.H.,M.H. selaku pembahas II yang juga telah 

memberikan masukan berupa saran dan kritikannya dalam penyusunan 

skripsi ini; 

7. Bapak Sopian Sitepu, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membantu penulis menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

8. Bapak dan ibu PD I, PD II, PD III serta seluruh staf bagian akademik, 

bagian kemahasiswaan, bagian tata usaha Fakultas Hukum Universitas 

Lampung yang telah banyak membantu penulis selama penulis menjadi 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama 

ini terus membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam menempuh 

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.  

10. Bapak Drs. Ramadhan, Apt. yang telah bersedia memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) 
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selama 3 (tiga) bulan di BBPOM Bandar Lampung dan akhirnya mampu 

menyelesaikan PKLH dengan nilai yang memuaskan. 

11. Bapak Wahyu Jati Pramanto, S.H. selaku staf Subdit Pelayanan hukum 

Direktorat Jenderal Hak Cipta, DTLST, dan Rahasia Dagang pada Ditjen 

HKI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mendapatkan 

data wawancara guna menyelesaikan skripsi ini. 

12. Sahabat-Sahabatku para ”SRIKANDI MESIR” Dian (1112), Christine 

(Teman sekamar si Body Pageunt), Ledy (Gub FH tercinta), Winny (jeunk 

lemah lembut), Rida (Teman q yang heboh), Aziza (animal print people), 

Eya (si cantik) dan Bogel (anak gaul) makasih yah jeunk buat 

dukungannya, persahabatannya, utang piutangnya dan gosip-gosipnya. 

Teman-teman magangku Dilla dan Jeunk Firna (Anggoro) kapan jeunk 

kita magang lagi. Adik-adik tingkatku yang sudah sangat membantu 

selama ini Daine FH’07 dan Ajus FH’07 (Hero disaat-saat penting) 

terimakasih yah, dan semua sahabat-sahabatku angkatan 2006 yang tidak 

dapat kusebutkan satu persatu semoga persahabatan kita tetap terjaga 

sampai kapanpun. 

13. Gundam, Tata, CimCim, Herman, Balqis, Ewi, Evin, Dimas, Vino, Aziz, 

Open dan All Klendatu’s army yang tidak dapat kusebutkan satu persatu 

terimakasih atas pertemanan yang terjalin selama ini. 

14. Aldila Hapit yang telah dua tahun mendukung perjalanan hidupku, Gilang 

Ramadhan yang telah memberikan masukan dan bantuan yang tak 

terhingga kepadaku selama ini dan Yusri Ali Oesi Putro yang tak pernah 

lelah membantuku selama ini, terimakasih. 
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15. Keluarga besar BBQ FH Unila bimbingan Mbak Mia ”Ukhtiq tersayang” 

Risty, Firly, Eva, Nilla, Uly, yang telah membantu dan membimbing 

penulis untuk tetap menjadi orang yang mengerti akan keimanan. 

16. Kakak-kakak tingkatku angkatan 2003-2005 yang telah membantu dan 

mengembangkan karirku selama menempuh pendidikan di FH tercinta. 

17. Keluarga besar Barmud BEM FH Unila periode 2006-2007, BEM FH 

UNILA Periode 2007-2008 dan periode 2008-2009 serta Fossi FH Unila 

periode 2006-2007 dan periode 2007-2008 terimakasih atas dukungan dan 

kerjasamannya. 

18. Teman-teman kost ”ANGAN SAKA” Satrio, Yudha, Arif, Kak Yoyo, 

Mbak S, Eva, Zahra, Neli, Desmi, Desi, Ulpe, Nyai, Pak Ci dan tentunya 

Mak Ci yang telah banyak membantu penulis dalam suka dan duka 

menjalani kehidupan sebagai anak kost di kota Bandar Lampung ini. 

 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan 

krtik dari semua pihak demi kesesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, 

kepada Allah SWT penulis memanjatkan do’a semoga Allah berkenaan 

menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi 

mereka yang membacanya. 

Bandar Lampung,  22  Januari 2010 
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