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Puji syukurku persembahkan atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan 

Maha Penyayang yeng telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung”. Skripsi ini 

sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

Penulis  menyadari bahwa selesainya  skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan 

bimbingan  berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan penulis. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasihk kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi 

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 

3. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Bagian Hukum 

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung 

4. Bapak Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang senantiasa 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta 

memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini 



5. Bapak Agus Triono, S.H., M.H.  selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan saran, arahan, dan bimbingan serta nasehat kepada penulis 

dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini 

6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam 

menyelesaikan skrips ini 

7. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah 

memberikan saran, kritik dan arahan kepada penulis dalam perbaikan dan 

penyempurnaan skripsi ini 

8. Bapak Deni Ahmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberi bimbingan akademik, bantuan dan saran kepada penulis selama ini 

9. Bapak Rusmiadi, S.H selaku karyawan di fakultas hukum terima kasih telah 

memberikan bimbingan nya selama ini kepadaku 

10. Bapak M. Sueb Nurdin selaku bagian hubungan industrial dan persyaratan 

kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung  

11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya 

di Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah banyak memberikan bekal 

ilmu pengetahuan (hukum administrasi negara) kepada penulis selama 

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung 

12. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung 

13. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan 

informasi berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

14. Ayahanda Agus Naidi .dan Ibunda Sri Wahyuni tercinta. Terima kasih banyak 

atas do’a dan kasih sayang ayah dan ibu dalam mendidik dan membesarkanku 



dengan tulus. Semoga Allah SWT membalas segala yang telah ayah dan ibu 

korbankan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat Amin. 

15. Teman teman enjoy family terima kasih telah memberikan dukungan nya 

selama ini buat saya dan juga makin kompak ya njoy. 

16. Sahabat-sahabat: ponidi, udin, arip, eka, bagus, abib, farah, andy lem, boga, 

daniko, ebol, asa, Serta seluruh teman-teman FH Unila 2011 yang lainnya 

terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama ini dan terima kasih atas 

semangat, motivasi kalian, tanpa kalian semua tidakakan berkesan.  

17. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, teman-teman di 

Bagian Hukum Administrasi dan seluruh teman-teman Angkatan 2011 

Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama masa pendidikan. 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua dan 

pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang 

bersifat membangun akan selalu diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan 

terimakasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita 

semua serta semoga tali silaurahmi diantara kita tetap erat dan kita dipertemukan 

kembali dalam keridhoan-Nya. AamiinAllahumma YaRabbal’alamin. 
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