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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO:  

 Ingatlah Allah saat hidup tidak sesuai keinginanmu. Allah pasti punya 

jalan yang lebih baik untukmu. 

 Allah selalu menjawab doamu dengan tiga cara. Pertama, langsung 

mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantikannya dengan 

yang lebih baik untukmu. 

 The only thing we have to fear is fear itself. (Franklin D. Roosevelt) 

 

PERSEMBAHAN : 

Atas selesainya penulisan skripsi ini dengan tepat waktu penulis sangat bersyukur. 

Karya ini, dipersembahkan kepada : 

 Bapak dan Ibuku tersayang Nur Anizan dan Rodhiyah serta adikku Dino, 

Qolbudin Hekmatiar 

 Almamater tercinta, UNISSULA 

 Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum UNISSULA 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 

Segala puji bagi Allah dengan penuh rasa syukur penulis haturkan karena 

telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 2004 BESERTA PERATURAN 

PELAKSANA (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA KOTA 

SEMARANG) dengan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi 

Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. 

Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua 

Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan 

syafaatnya di yaumul akhir nanti. 

 Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama 

proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta 

doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik 

guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibuku tercinta, Nur Anizan dan 

Rodhiyah yang selama ini telah memenuhi semua kebutuhan penulis serta 

semangat dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. 

2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, selaku rektor Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

4. Bapak H. Winanto,S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya dan selalu penuh dengan semangat dan motivasi, 
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kesabaran, nasehat, kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang 

senantiasa memberikan ilmu baik berupa materi ataupun praktek kepada 

penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini 

berakhir, serta telah menjadi tempat berdiskusi yang sangat membantu 

dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah 

diberikan dapat bermanfaat selalu bagi semua orang. 

6. Staff Tata Usaha dan Puskom Fakultas Hukum UNISSULA Semarang 

yang telah banyak membantu penulis selama poses perkuliahan 

berlangsung dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Iwan Budi Setiawan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota 

Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset dan 

wanwancara. 

8. Bapak Hendro selaku Pegawai Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja Kota 

Semarang yang telah membantu dan mempermudah proses perizinan 

penulis dalam melakukan riset dan wawancara. 

9. Ibu Suharni selaku Kepala Bagian Perselisihan Hubungan Indstrial di 

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yang telah bersedia meluangkan 

waktu nya untuk di wawancara. 

10. Bapak Tedjo selaku staf di bagian Perselisihan Hubungan Dinas Tenaga 

Kerja Kota Semarang yang telah bersedia berbagi informasi data-data yang 

mendukung penulisan skripsi ini. 

11. Adik laki-laki ku satu-satunya Qolbudin Hekmatiar yang sering 

menganggu penulis dalam membuat skripsi namun hal tersebut menjadi 

hiburan tersendiri bagi penulis. 

12. Keluarga besar penulis yang penulis sayangi dan hormati yang telah 

memberikan perhatian, semangat, serta memotivasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabat penulis yang penulis sayangi Mbak Ina, Wuri, Yayuk, dan 

anggota gang cimit-cimit Triyas, Sukma,Tafana, Syafira, Lilik dan Nova 
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Susanti serta sahabat jauh yang selalu memberi semangat Vahera, Sweety 

Pay, Auliya, Uus, Nurus. 

14. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam 

proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Senantiasalah berbuat kebaikan, dan semoga 

Allah senantiasa pula melimpahkan berkah, karunia, dan kesehatan atas 

segala bantuan yang telah diberikan. 

Akhir kata Penulis mengucapkan maaf dan terimakasih apabila terdapat 

kesalahan di dalam penulisan skripsi ini kepada seluruh pihak yang membaca, 

penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil penulisan 

skripsi yang terbaik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.    
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