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KATA PENGANTAR 

 

 
  Segala Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan anugerah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis 

yang berjudul “PERLINDUNGAN    HUKUM    MENURUT   UNDANG  -  

UNDANG  NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

TERHADAP PEKERJA  KARENA  PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

(PHK) SEBAGAI AKIBAT PENJUALAN SAHAM (AKUISISI) 

PERUSAHAAN PT. BIMA MITRA FARMA TANGERANG”. Adapun 

penulisan tesis ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu 

persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program 

Peminatan Hukum Bisnis Internasional Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 

Esa Unggul Jakarta.  

      Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dorongan, motivasi dan bantuan 

dari berbagai pihak, baik dari ketika awal perkuliahan sampai dengan penyusunan 

tesis ini, tentu sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaiakan tesis ini. Untuk itu 

secara khusus saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. 

Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LL.M., selaku pembimbing awal yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kebaikan serta kesabarannya dalam 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini, dan Bapak Dr. 

Helvis, SH., MH., yang meneruskan bimbingan hingga selesai penulisan tesis ini. 

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dr. Wasis Susetio, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Esa Unggul Jakarta. 
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2. Seluruh dosen/pengajar pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul Jakarta. 

3. Bapak Yulius Leosantiago, SN., Direktur PT. Bima Mitra Farma 

Tangerang. 

4. Rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Peminatan Hukum 

Bisnis Internasional angkatan X tahun 2014. 

5. Isteri dan anak-anak tercinta serta keluarga yang telah memberikan  

dukungan dalam doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan 

Magister Ilmu Hukum ini. 

6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis berdoa 

kiranya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan. 

  Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu baik saran maupun kritik yang 

membangun sangat diharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis 

terutama dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum. Akhirnya 

penulis mempersembahkan hasil penulisan tesis ini kepada para pembaca dengan 

harapan kiranya dapat member manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan. 

     Kiranya Kasih dan Angurah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita, 

Amin. 

Jakarta, 26 Agustus 2016 

 Kariando Saragih 

 


