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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim…. 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia Nya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan 

Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

antara Karyawan Kontrak dengan PT. Kunango Jantan Rimbo Panjang (Ditinjau 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenangakerjaan)”. 

Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW 

yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil 

mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT. 

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan 

skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik 

secara moril maupun material yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya 

penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Ayahanda M. Nur dan Ibunda Nurmis yang begitu tulus dan bersusah payah 

mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moral demi penulis 

untuk menyelesaikan kuliah dan do’a beserta dukungan yang senantiasa 

diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. 
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2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta 

jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut 

ilmu di UIN Suska Riau. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari’ah dan 

Hukum, beserta Wakil Dekan I, II dan III, yang telah memberikan izin 

penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk 

itu penulis ucapkan terima kasih. 

4. Ketua Jurusan IImu Hukum, Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH. MH, dan Sekretaris 

Jurusan Bapak Asril, SH. MH, serta staf Jurusan IImu Hukum, yang telah 

banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan 

selama menempuh perkuliahan di perguruan ini. 

5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bermurah 

hati menyediakan waktu, fikiran dan telah sudi memberikan arahan dan 

bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Junaidi Lubis M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang selama ini 

selalu memberikan semangat, motivasi dan arahan kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik yang telah memberikan 

semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepada semua rekan-rekan jurusan ilmu hukum yang telah memberikan 

motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini. 

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

membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 
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Harapan penulis semoga Allah SWT menerima semua kebaikan mereka 

dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terimakasih. 

 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb…. 

 

Pekanbaru, 28 Mei 2018 

Penulis, 
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