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Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para 

sahabat dan umatnya. 

Dengan limpahan kasih serta rahmat-Nya alhamdulillah penulis telah 

menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi yang berjudul “Kajian hukum terhadap 

penggunaan logo Blue Bird secara melawan hukum oleh PT. BLUE BIRD 

dihubungkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek” 

Maksud dan tujuan Penulisan Hukum Skripsi ini adalah untuk memenuhi 

syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, program kekhususan hukum perdata 

pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

Dengan melalui berbagai kendala, tantangan maupun hambatan pada saat 

awal   penulisan   hingga   akhirnya   dapat   terselesaikan,   penulis   menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini banyak sekali orang yang telah membantu 

dan memberikan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

atas bimbingan dan pertolongan Allah SWT dan kepada kedua orang tua penulis 

yaitu Muchlis B. dan Medip I. yang sangat penulis cintai yang selalu 



mendoakan, mengorbankan pikiran, dan kasih sayangnya dengan tulus juga 

memberikan  dukungan  baik  moril  maupun  materil,  sehingga  penulis dapat 

menyelesaikan Usulan Penelitian Skripsi ini. 

Pada kesempatan kali ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih dan menyampaikan rasa hormat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembuatan Usulan Penelitian Skripsi ini: 

1. Bapak  Dr.  Dedy  Hernawan,  S.H.,  M.Hum,  selaku  Dekan  Fakultas 

Hukum Unpas. 

2. Bapak  Dr.  Anthon  F.  Susanto,  S.H.,  M.Hum,  selaku  Wakil  Dekan  I 

Fakultas Hukum Unpas; 

3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum Unpas; 

4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Hukum Unpas; 

5. Ibu Tuti Rastuti, S.H., M.H, selaku  Koordinator Bagian Hukum Ekonomi 

Internasional; 

6. Ibu Dr. Siti Rodiah, S.H,.M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 



7. Kakak Andi A, Riki W dan adik Erpin A dari penulis yang juga memotivasi 

penulis dalam menyelesaikan studi; 

8. Kepada seluruh anggota keluarga yang juga menyemangati penulis agar 

dapat menyelesaikan penulisan hukum ini; 

9. Seluruh  dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan  Bandung  yang 

telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti pendidikan; 

10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung yang telah banyak membatu dalam segala urusan administrasi dan 

lain-lain seputar perkuliahan; 

11. Kepada para sahabat seperjuangan Hasan, Gendut (wahyu), Desy, David, 

Kajum, Imam, Ragil yang sudah menemani dan memotivasi penulis dalam 

menyusun skripsi ini 

12. Kepada sahabat SMA Agit, Indra, Dery, Endi yang sudah memotivasi 

penulis dan masukan dalam menyusun skripsi ini; 

13. Kepada teman-teman Fakultas Hukum UNPAS angkatan 2012 yang tidak 

bisa   disebutkan   satu   persatu   yang   juga   telah   menyemangati   dan 

membantu dengan memberikan informasi seputar perkuliahan dan lain- lain. 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, 

semoga segala  dorongan  dan  bantuan  yang  telah  diberikan  kepada  penulis  

mendapat balasan dari Allah SWT. 
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7. Andi A, Riki W dan adik Erpin A dari penulis yang juga memotivasi penulis 
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