
vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Kasih 

Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Dimana skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar 

Sarjana Hukum Program Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Esa Unggul, 

Jakarta, yang berjudul; “PENSIUN DINI BERDASARKAN KETENTUAN 

KETENAGAKERJAAN INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

123K/PDT.SUS/2012)”. 

Tidak ada gading yang tak retak, penulis pun menyadari sesungguhnya 

mempunyai kekurangan dan keterbatasan, sehingga penyajian penulisan ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran ke arah 

penyempurnaan sangat penulis harapkan. Selain itu, penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyelesaian penulisan ini 

banyak suka dan duka serta kesulitan yang dihadapi, namun kesemuanya dapat 

teratasi berkat adanya bantuan, bimbingan, pengarahan serta nasihat yang sangat 

berharga bagi penulis yang diberikan oleh para pihak. Pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, kepada : 

1. Dr. Bapak Wasis Susetio, S.H., M.H, M.A. Selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Esa Unggul. 
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2. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn. Selaku Wakil Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Nurhayani, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Hukum Universitas Esa Unggul. 

4. Ibu Elok Hikamawati, S.H., M.M. selaku Pembimbing penulisan 

hukum yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan 

masukan, dorongan serta nasehat yang berharga bagi penulis. 

5. Ibu Rizka Amelia, S.H., M.H. selaku Ketua Sidang Penguji penulisan 

hukum yang meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, 

dorongan serta nasehat yang berharga bagi penulis. 

6. Ibu Ernawati, S.H.I., M.H. selaku Penguji penulisan hukum yang 

meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, dorongan serta 

nasehat yang berharga bagi penulis. 

7. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.  

8. Keluarga, yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada. 

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, terimakasih. 

 

Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu bahan pedoman pembelajaran bagi kawan-kawan mahasiswa Fakultas 

Hukum baik di Universitas Esa Unggul maupun universitas lainnya dan menjadi 
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bahan pengetahuan bagi masyarakat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

berguna bagi perkembangan dunia hukum negara kita tercinta. 

 

Jakarta, 4 Maret 2015 
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