
 
 

KATA PENGANTAR 

ْحَمِن  ِحْیمِ بِْسِم اّ�ِ الرَّ الرَّ  

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

 Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

kasih dan karunia yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk 

memenuhi syarat gelar Sarjana (S1) Universitas Dharmawangsa Medan. Adapun 

judul dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: 

“Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

Pada  PT. Bintang Rezeki Maju”. 

 Selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak 

memperoleh bantuan moral dan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada: 

1. Bapak Kusbianto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

2. Ibu Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak H. Suparman, SH, MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Dharmawangsa Medan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Azmiati Zuliah, SH, MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 

Dharmawangsa Medan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

iii 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



 
 

memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum  Universitas Dharmawangsa 

Medan yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa 

perkuliahan. 

6. Bapak Direktur, Bapak Manager Operasional, Kepala Divisi Humas beserta 

segenap staf  PT. Bintang Rezeki Maju - Sumatera Utara yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk memperoleh data dan keterangan yang 

diperlukan dalam penulisan skripsi ini.  

7. Ibu HRD PT. Bintang Rezeki Maju Shafira Namira, SE yang telah 

memberikan dukungan serta telah menjadi sahabat terbaik dalam 

penyelesaian penulisan skripsi ini. 

8. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda 

Tersayang Misno dan Ibunda tercinta Sumarseh yang telah mengasuh, 

merawat, membesarkan dan mendidik,  selalu memberikan doa, semangat, 

bimbingan, serta dukungan moral & materi sejak kecil hingga sampai penulis 

menyelesaikan perkuliahan ini. 

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Abangda Andi Suherwin, 

Toni Fredianto, SE, Dedi Walhidayah, kakanda Tety Handayani, dan Adinda 

Anisa Rahmani, S.Ak yang telah memberikan inspirasi, semangat, doa, 

dukungan moral dan materi selama perkuliahan sampai saat ini. 

10. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat 

seperjuangan Merlina Ang, Eka Sapitri, Sandi Surya, Jhoni Pranata, Wiwi 

Waty, Gurseren Kaur, Elvira Afni Dalimunthe, Inggit Kinanti, dan seluruh 

sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih 
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karena selama ini telah senantiasa menemani, membantu, memberikan 

banyak dukungan, saran dan doa selama masa perkuliahan hingga sampai 

penulisan skripsi ini. 

 Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penulisan ini 

terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-

besarnya, semoga ALLAH SWT selalu memberikan karunianya dan melindungi 

kita semua. 

Amin Ya Robbal ‘Alamin  

 

 

 

  Medan,23 April 2019 
  Penulis 
 
 
  DINA NURFADILA 
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