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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

- “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 

jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.” 

(Q.S. Al Isra :7) 

- “Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.” 

(HR. Turmudzi) 

- “Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 

menggunakan  untuk memotong, maka ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

(HR. Muslim) 

- “Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 

Teman yang paling setia adalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 

(Andrew Jackson) 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

- Orangtua saya, yang dunia dan seisinya takkan mampu untuk 

membalasnya. 

- Saudara-saudara  saya, keluarga yang kehadirannya adalah anugerah. 

- Dosen, Staff, dan Almamater saya, yang memberikan wadah dalam 

menuntut ilmu, dan memberikan ilmu. 

- Guru-guru saya, yang jasa-jasanya terus mengalir dalam hidup ini. 

- Teman-teman saya, yang telah memberi warna kehidupan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

 Alhamdulilahirobbil’alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah, dan 

inayahNya kepada penulis, sehingga atas karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam selalu 

tercurah kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang 

dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah.  

 Dengan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengawasan Pemenuhan Upah Minimum Kota (Umk) Pada Perusahaan 

Swasta Oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Demak. Mengingat keterbatasan 

kemampuan dan pengalaman penulis, juga keterbatasan sarana dalam penyusunan 

skripsi ini,  penuilis tidak lepas dari kebijaksanaan, sumbangsi, dukungan baik itu 

moril maupun spiritual, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan 

ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :  

1. Orangtua saya, Ayah Karso (Almarhum) dan Ibu Suwarti terimakasih atas 

dukungan, kasih sayang, doa, yang diberikan kepada penulis yang banyak 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini melalui moril maupun materiil. 

2. Saudara saya, Triyogo, Anjar Suroso, Sri Kunasih, Sri Kuyatun, Fitriyah yang 

telah memberikan dorongan motivasi, ikut membantu memberikan masukan, 

kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 
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3. Bapak Dr. Anis Malik Thoha, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Ibu Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum. selaku dosen wali terimakasih atas 

bimbingan dan arahannya. 

6. Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar 

telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta sumbangan pemikiran 

sampai terselesaikannya skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan banyak ilmu bagi penulis, beserta Staf dan 

Karyawan  Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

telah memberikan pelayanan serta kemudahan selama penulis menuntut ilmu 

di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

8. Kepada Bapak Drs. Bambang Saptoro Subandrio selaku Kepala Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak yang telah mengijinkan 

untuk pelaksanaan riset penulis. 

9. Kepada Bapak Haryanto, S.H. selaku Kepala bidang Hubungan Industrial  

dan Bapak Hari Iswanto selaku pegawai pengawas, serta seluruh staf dan 

karyawan kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Demak dengan penuh kerendahan hati telah membantu penulis dalam 

melakukan riset. 
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10. Teman-teman saya seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih atas bantuan dan sumbangan 

pemikiran yang diberikan kepada penulis hinnga terselesaikannya skripsi ini, 

dan terimakasih atas hari-hari yang menyenangkan penuh warna 

kebersamaan, canda tawa, suka duka yang telah kita lewati bersama, sukses 

selalu. 

11. Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Dalam penyusunan ini penulis menyadari banyak kekurangan dan 

ketidaksempurnaan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Kritik dan saran 

yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dalam penyusunan 

karya tulis selanjutnya. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini 

bermanfaat  bagi semua pihak yang membaca, dapat memperkaya khasanah 

pengetahuan kita, khususnya dalam Ilmu Hukum. Harapan penulis semoga Allah 

SWT. senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua 

untuk berkreasi dan berkarya demi Agama, Nusa, Bangsa, dan Negara. 

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

 

        Demak, Maret 2016 

        Penulis 

 


