
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan berkat, rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Sengketa Paten berkenaan 

dengan Syarat Kebaruan dan Langkah Inventif pada Invensi Teknologi 

Mesin Sepeda Motor (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 

802K/Pdt.Sus/2011)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, 

bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum 

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I 

yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, 

motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan; 

3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi 



 

 

 

 

dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi 

ini dapat diselesaikan; 

4. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah 

memberikan kritik dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam 

penulisan skripsi ini; 

5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah 

memberikan banyak saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini; 

6. Ibu Eka Deviani S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu setia 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

khususnya Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Bagian Hukum Keperdataan 

yang telah mendedikasikan diri untuk memberikan ilmu pengetahuannya 

yang bermanfaat bagi penulis, serta segala kemudahan dan pertolongannya 

selama penulis menyelesaikan studi; 

8. Seluruh keluargaku tercinta: Ayah tercinta Torkis L.Tobing dan Ibu terkasih 

Tujuana br.Nainggolan, saudara terbaikku abang Immanuel CML Tobing, 

kakak tercantik Laras ML Tobing, dan adik tertampan Choky MGL Tobing. 

Mereka adalah alasan terindah yang selalu mendorong penulis untuk terus 

bekerja keras meraih impian yang telah dicita-citakan. Secara khusus untuk 

seluruh keluarga besar LumbanTobing (Op.M. LumbangTobing/ 

br.Hutagalung) dan keluarga besar Nainggolan (Op.M.H 

Nainggolan/br.Aritonang) yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang 

selalu memberikan motivasi dan Doa untuk kesuksesanku; 



 

 

 

 

9. Saudara-saudariku tercinta : Yulius Riansa P, Benediktus Alsep Barus, Laura 

Batlayar, Ig. Iqbal Alberdo, Delta Ayu, Ferry Sitompul, Methodius 

Pradiawan, Benny K, Leonardus I.L, Daniel Marbun, Vincent, Santo, Yanto 

Kristiono,  serta teman-teman (Fx.Community dan IPA1 Community) lainnya 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan 

dan motivasinya. 

10. Para sahabat terbaik di seluruh bagian program ilmu hukum Unila : 

Nouvindri, Kumoro, Ahmadi, Afrizal, Asmoro, Siswanto, Aryo Novran, 

Agus Budiarto, Satria „Icat‟, Bayu M, Echo, Iqbal Muzawi, Agung Wahyudi, 

Aditya Arisandi, Adi Pangestu, Oji, Merly YS, Melly, Anggun, Neil, Abram, 

Hans, Dede, Saut, Ricko, Sonya, Crystal, Jonathan Adi, Rindi, Jimbo, Zul, 

Shifra, Harsa, Kelvin Tan, Wana, Gemilang, Sandhika dan teman-teman 

lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas Doa, 

motivasi dan semangat kebersamaan yang telah terjalin selama ini; 

11. Teman-teman  KKN Sukamaju : Afrizal, Atsilah U, Akhmad Rifai, Nesya, 

Eca, Debby Ayuza, Fransisca, Rafky, Ridwan Amin, atas kebersamaan 

selama 40 hari, Doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini; 

12. Rekan-rekan seperjuangan khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung 

Angkatan Ketiga Tahun 2009 yang terus memberikan dukungan pada penulis 

sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Walaupun telah menempuh jalur 

pendidikan yang berbeda. Terima kasih untuk doa, bantuan dan motivasi yang 

telah kalian berikan untuk penulis. 

13. Rekan-rekan komunitas Kaskuser Regional Lampung (KRL) dan teman-

teman organisasi KBAI SHOSHIN AIKIDO di Bandar Lampung. Penulis 



 

 

 

 

mengucapkan terima kasih untuk setiap doa, dukungan dan bantuan-bantuan 

serta pengalaman dari kalian  kepada penulis selama ini.  

14. Setiap rekan-rekan di luar sana yang penulisa tidak ketahui persis dalalm hal 

identitas, namun rekan-rekan pernah bertemu, berbincang, berdiskusi dan 

membagikan informasi-informasi yang telah membantu penulis dalam upaya 

untuk terus menumbukan rasa ingin tahu penulis dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan sebagai bekal di kemudian hari.  

15. Almamater Tercinta Universitas Lampung. 

 

Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai kita semua dan kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum 

dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya. 

 Bandar Lampung, 11 Agustus 2014 

 Penulis, 

 

 

 

      Bismar Adhika Pasca L.Tobing 


