
SANWACANA

Alhamdulillahirobbil alaamiin, Puji syukur hanya layak untuk Allah SWT Tuhan

seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada

terkira besarnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan

judul “PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT.

GHALAZ SUKSES PERKASA BANDAR LAMPUNG” sebagai salah satu syarat

mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan,

bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis

mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah

memberikan masukan-masukan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan saran-saran

selama proses perkuliahan dan terutama dalam penulisan skripsi ini sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan masukan-masukan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan saran-saran



selama proses perkuliahan dan khususnya dalam penulisan skripsi ini

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I dan Pembimbing

akademik yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan,

masukan dan saran selama proses perkuliahan dan khususnya dalam

penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Agus Triyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah

memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran selama

proses perkuliahan dan khususnya dalam penulisan skripsi ini sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Kantor PT. Ghalaz Sukses Perkasa yang telah memberikan informasi-

informasi, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian

dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik,

menempa, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis

selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas lampung.

9. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahandaku

Andi Arief dan Ibundaku Hoironnisa yang telah merawat, membimbing,

mendidik, menempa, dan menyayangiku dari dalam kandungan sampai

kapanpun agar penulis dapat menggapai sukses di dunia tanpa meninggalkan

dan melupakan akhirat serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-

cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi

seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara,

dan keluarga.



10. Teristimewa pula kepada kedua kakak dan kakak iparku Mecka Arfiani,

Bayu Satria, Adetya Arie Putra, Siti Ichlasia yang selalu memberikan adik

bungsumu support, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi

pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita

dan harapan.

11. Wanita hebat Athina Miftahul Jannah yang selalu menemani disaat suka dan

duka , selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi

ini, serta kasih dan perhatian yang tidak pernah berhenti diberikan kepada

penulis sampai saat ini semoga bersama dapat meraih kesuksesan serta cita-

cita yang diinginkan di kemudian hari.

12. Seluruh keluarga besarku (Kakek dan Nenek, Om dan Tante, Sepupu,

Keponakan) yang telah memberikan doa, motivasi, dan masukan-masukan

agar penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung.

13. Kyay Apri, Bang Aulia, Ibu Yenti, mas Hadi, prof Misiyo dan , Kyai Zakaria

atas bantuan dan fasilitas selama kuliah dan penyusunan skripsi.

14. Sahabat-Sahabatku Fajar, Beriya, Anto, Aceng, Bagas, Harizul, Tantan,

Yaser,  Bram, Yahya, Alkindi, Bangsawan, Juli, Riza, Ekal, Arya, Rempong,

Dayat, Kiting, Cepi semoga kita akan sukses di masa mendatang dan dapat

menjadi pemimpin-pemimpin hebat di Indonesia dan Internasional, semoga

Tuhan selalu memberikan jalan dan petunjuk pada kita.

15. Sahabat-sahabat seperjuanganku, semua kawan- kawan Angkatan 2010

Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat

penulis sebutkan semuanya karena keterbatasan media namun tidak

sedikitpun mengurangi rasa hormat dari penulis kepada kawan-kawan semua.



Bersama kalian, kulewati saat-saat manis dan pahit perjalanan ini, terima

kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini.

16. Keluarga KKN Desa Margosari Kecamatan Pesawaran Indah Kabupaten

Pesawaran, Bram, Ndong, Evri, Rani, Titi, Winda, Uwil, Dea, Ayi serta

seluruh warga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih karena

telah memberikan pembelajaran dan kenangan yang luar biasa, semoga kita

selalu diberkati Tuhan.

17. Sahabat-sahabat selama menduduki Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri

3 Bandar Lampung. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini,

semoga kita sukses di masa mendatang.

18. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang

yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang

tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima

kasih.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah

diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk

menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis

pada khususnya.

Bandar Lampung,Juni 2015

Penulis,

Yogi Febrian Putra


