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MOTTO 

“Kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi 

jemputlah dengan kesiapan dan kesempatan” 

“Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman 

dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan diantara 

kamu beberapa derajat” 
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PERSEMBAHAN 

 

 

Kupersembahkan disertasi yang masih banyak kekurangan ini, 

sebagai tanda syukur ku kepada Allah SWT dan tanda kerinduan ku  kepada 

Rasuullah SAW. 

Terkhusus buat almarhum  ayahanda tercinta dan ibunda tersayang 

Abdul Manan Yatim dan Hj.Yusliyah, serta seluruh keluarga besar, kakak, 

adik, keponakan dan seluruhnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

disini, yang telah memeberikan motivasi dan semangat kepada  penulis untuk 

menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang (UNISSULA). 

Buah hati tercinta  Zikri  Faiz Zamzami yang juga menjadi 

semangat hidup dan motivasi dalam penyelesaian pendidikan dan penyelesaian 

Disertasi ini. 
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  KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr Wb. 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis hanya kepada Allah Subhanaahu 

Wa Ta’ala yang memberi hidayah, rahmat, taufiq dan karunia yang tak terhingga 

kepada hamba-hamba Nya. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasalam sebagai Rosul Allah, semoga kelak kita 

mendapat syafaat diakhirat. 

Mengikuti pendidikan pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, merupakan rezeki yang tak 

disangka dalam perjalanan hidup penulis. Maka dengan mengharap ridho dari 

Allah Subhanaahu Wa Ta’ala penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan 

judul: 

“REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA 

OUTSOURCING BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT”. 

Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) 

di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA. Dalam 

menyelesaikan Disertasi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai 

pihak, baik berupa moril maupun materiil. 

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada : 

1. Almarhum Ayahanda tercinta Abdul Manan Yatim dan Ibunda tersayang 

Hj.Yusliyah serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan 

mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam penulisan Disertasi ini. 
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2. Bapak Ir Prabowo Setiyawan, M.T.PhD, selaku Rektor Universitar Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program 

Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang. 

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

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai 

Promotor beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan 

bimbingan, masukan dan arahan serta inspirasi hingga terselesaikannya 

Disertasi dan studi Program Doktor. 

4. Ibu Dr.Hj.Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum., selaku Kepala Program Studi 

(Ka Prodi) PDIH Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 

sekaligus selaku Co Promotor yang juga telah banyak memberikan masukan, 

arahan, bimbingan dan perbaikan hingga terselesaikannya Disertasi ini. 

5. Ibu Prof.Dr.I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M selaku penguji 

pada Sidang Terbuka yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan serta 

masukan untuk dapat terselesaikannya penulisan Disertasi ini. 

6. Ibu Dr.Hj,Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum selaku penguji pada Sidang 

Terbuka yang juga senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada 

penulis hingga dapat terselesaikannya Disertasi ini. 
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7. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Sidang Terbuka yang  telah 

memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penulis demi kesempurnaan 

Disertasi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA 

Semarang yang telah menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam 

Ilmu Hukum serta segenap karyawan-karyawati administrasi yang telah 

memberikan pelayanan dengan baik hingga selesainya studi Program Doktor 

(S3) Ilmu Hukum. 

9. Buah hati dan putra mahkota tercinta Zikri Faiz Zamzami yang selalu 

mendoakan dan menginspirasi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.  

10. Rekan-rekan mahasiswa angkatan sebelas pada khususnya dan angkatan-

angkatan lain yang telah menjadi sahabat diskusi penulis, membantu pencarian 

data dan bersama-sama di Malaysia dan Singapura, sehingga Disertasi dapat 

diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

Dengan diiringi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga 

Allah Subhanaahu Wa Ta’ala yang membalas kebaikan masing-masing. Sebagai 

karya ilmiah, Disertasi ini tentu tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik 

yang membangun penulis harapkan.  

Wabillahittaufiq Wal Hidayah, 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

               Medan,  14 Oktober 2019  

   Penulis. 
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