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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Orang besar bukanlah orang yang otaknya sempurna, tetapi orang besar 

adalah orang yang mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna. 

(Nabi Muhammad SAW) 

 Lakukan yang terbaik di dunia ini seolah-olah anda berada disini untuk 

tinggal selamanya, dan siapkan diri seolah-olah anda harus mati besok. 

(HR Bukhari) 

 Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan dan yang engkau 

harapkan,hadapilah dengan hati tenang tetaplah melangkah kau tak sendiri. 

(Bondan Prakosso) 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah oleh allah SWT, saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya yang sederhana ini saya 

persembahkan untuk: 

1. Bapak dan ibuku tercinta 

2. Seseorang yang sekarang dan kelak melengkapi hidupku 

3. Semua orang yang telah memberikan ilmu kepadaku 

4. Almamaterku UNISSULA 



KATA PENGANTAR 

segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENCEGAHAN SENGKETA 

KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OUTSOURCING BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN”. 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis juga 

keterbatasan sarana dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mengalami 

kesulitan-kesulitan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari semua pihak, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadi bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

dukungan, dan motovasi baik moril maupun spiritual dari banyak pihak, maka 

ijinkanlah pada kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. H. Anis Malik Thoha, MA, Ph. D., Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum, Dekan sekaligus Dosen 

Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan sehingga 

dapat tersusun skripsi ini. 



3. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH. yang selalu memberikan arahan dan 

motivasi dalam segala permasalahan baik tentang perkuliahan atau pribadi. 

4. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

5. Kedua orang tua yang saya cintai, Sudiarto dan Kartini yang membantu lahir 

batin kepada saya tanpa memperdulikan balas budi. 

6. Wahyudi selaku HRD pada perusahaan outsourcing PT ISS Semarang yang 

telah sudi membantu sebagai pusat sumber informasi dalam penulisan skripsi 

yang saya kerjakan. 

7. Untuk seseorang yang selalu berada di samping penulis dan telah banyak 

membantu melalui Do’a dan dorongan, Sulis Irnawati. 

8. Untuk adik tercinta yang selalu meminjamkan laptopnya kepada penulis, 

Atika Jumrah. Thank you ferry much 

9. Sahabat karib yang selalu memberi semangat dan bantuan. Ghalib, Ilham, 

Gardan, Arif, Fathul, Defri, Lutfi, Azizah, Ciena dan masih banyak lagi. 

10. Untuk saudara-saudari KSB Es-A yang memberi pelajaran mengenai 

kepercayaan dan keberanian dalam menghadapi masalah. 

11. Rekan-rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang angkatan 2013 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, 

yang telah banyak membantu dan memberi masukan untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 



12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu perjalanan penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca  pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 01 september 2017 
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kariyono 


