
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat kasihnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Bekerja Melebihi Jam 

Kerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia”. Skripsi ini diajukan 

sebagai salah satu syarat pokok untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan 

Ilmu Hukum di Universitas Dharmawangsa, Medan, Sumatera Utara.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih 

banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.  

Didalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh 

bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Sanghyang Adi Buddha yang telah menganugerahkan kasih karunianya 

berupa kesehatan dan kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

2. Orang Tua beserta keluarga penulis yang penulis cintai dan sayangi yang 

telah tanpa lelah mendoakan, memberikan semangat dan mendukung baik 

materil maupun nonmateril penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Semoga Sanghyang Adi Buddha selalu melindungi dan 
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memberikan kesehatan selalu kepada Orang Tua beserta keluarga yang 

penulis cintai dan sayangi dimanapun berada. Sadhu... Sadhu... Sadhu...  

3. Bapak Dr. Kusbianto, SH, M. Hum selaku Rektor Universitas 

Dharmawangsa, Medan, Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen 

Pembimbing Pertama Penulis yang telah membimbing penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Ayu Trisna Dewi, SH, 

M. Kn.  

5. Ibu Azmiati Zuliah, SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

6. Pembimbing Kedua Penulis H. Suparman, SH, MH yang telah 

membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

7. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, serta 

Karyawan Perpustakaan dan Administrasi Universitas Dharmawangsa 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

8. Teman-Teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa 

Medan yang sedang bersama-sama mengejar mimpi. Wi Wi Waty dan 

seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis. 

Semoga mimpi dan cita-cita kita semua terkabul. Sadhu... Sadhu... 

Sadhu...  

9. Segenap pihak yang belum penulis sebut disini atas jasa-jasanya dalam 

mendukung dan membantu dari segi manapun sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 
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Penulis tidak dapat membalas semua budi baik yang telah penulis terima, 

kiranya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalasnya. Amin 

 

         Medan, 5 Agustus 2019 

              Penulis, 

 

     JHONI PRANATA 

       NPM : 15110219 
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