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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kekhadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan 

karunia-Nya yang begitu besar, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan usulan penelitian yang 

berjudul, “PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN 

PEKERJA WANITA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA”. Tenaga kerja wanita 

merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpengaruh besar dalam pertumbuhan 

perekonomian suatu negara. Banyaknya tenaga kerja wanita yang bekerja pada beberapa sektor 

penting seperti sektor industri , menjadikan tenaga kerja wanita menjadi perhatian yang harus 

cukup di perhatikan. Dimana banyak tenaga kerja yang bekerja, disanalah yang banyak terjadi 

pelanggaran hak-hak pekerja.  Penelitian Skripsi merupakan salah satu syarat wajib yang harus 

ditempuh untuk mengambil gelar sarjana di  Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. 

Selain sebagai syarat pengambilan gelar sarjana, proses skripsi dapat menambah banyak manfaat 

bagi penulis, baik dari segi akademik maupun untuk pengetahuan dan pengalaman yang tidak 

dapat penulis peroleh pada saat mengikuti perkuliahan. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab 

itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

2. Bapak Christian Andersen, S.H, M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 
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3. Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan 

semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan  

penelitian ini. 

4. Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

5. Dr.Fransiska yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam 

menyelesiakan penelitian ini. 

6. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian  penelitian ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata semoga  penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun bagi 

para pembaca.  

 

                                                                                                           Bandung, 25 Juni 2018 

 

                                                                                                     Thomas  
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