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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata’ala 

atas perlindungan ,rahmat hidayah dan kasih sayangNya yang dilimpahkan kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat hambatan 

yang penulis hadapi, akan tetapi berkat usaha, bimbingan, dan doa serta dukungan 

yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Dengan rasa syukur penulis 

ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Hj. Nurfajri Yuliastuti serta dr. H. Gunawan Widodo, SpPd, FINASIM yang 

merupakan kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati. 

Penghargaan tiada tara ingin penulis sampaikan kepada beliau sekalian atas 

segala didikan, doa, serta semangat yang selalu diberikan selama ini. 

Motivasi yang Ibu dan Bapak berikan selalu menjadi panutan dan dorongan 

agar penulis bisa berhasil seperti yang selalu diharapkan dan ada dalam doa 

Ibu dan Bapak. Tidak lupa untuk kedua adik tercinta dari penulis Swastika 

dan Oktorina yang selalu mendukung, menemani, dan mendoakan penulis 

semoga penulis bisa memberi contoh yang baik kepada kalian berdua; 

2. Prof. Dr.Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga; 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LIBERALISASI PERDAGANGAN DIBIDANG JASA MENURUT 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

PRIMA BHINNEKA WIDIASTUTI



vii 
 

3. Koesrianti, S.H., LLM., PhD,  selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga sekaligus sebagai dosen pembimbing dari penulis yang dengan 

penuh kesabaran senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, 

memberikan ilmu dan juga memotivasi penulis ditengah kesibukan beliau 

hingga terselesaikannya skripsi ini. Beliau selalu memberikan masukan 

wawasan yang baru juga melalui buku dan ulasan hasil tulisan beliau yang 

sangat menginspirasi penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah 

SWT membalas beliau dengan pahala yang berlipat ganda; 

4. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., Intan 

Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum. sebagai dosen penguji sidang skripsi 

penulis terimakasih banyak atas kesempatan yang diberikan serta masukan 

yang luar biasa bermanfaat sehingga membuat skripsi penulis menjadi lebih 

baik lagi; 

5. Keluarga besar dan kerabat dari penulis yang senantiasa memberikan 

perhatian, kasih sayang, doa, serta dukungan kepada penulis selama ini, 

penulis menyampaikan banyak terimakasih semoga semuanya selalu dalam 

perlindungan Allah SWT; 

6. Teman-teman seperjuangan minat sudi hukum internasional atau Intercomm 

2011: Winner, Lulun, Firdy, Ella, Dinda, Yorgita, Adel, Ardyta, Qistin, 

Aldy, Alfian, Dirga, Reza, Yoyok, dan Haryo. Sangat menyenangkan 

belajar bersama kalian semoga kedepan kita semua bisa sukses dengan 

impian masing-masing dan tetap menjaga kekompakan yang terjalin selama 

ini; 
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7. Teman terbaik yang penulis dapatkan selama berkuliah di Fakultas Hukum 

ini, terutama the lovely sisters ever: Winner, Nara, Hilda, Louisa, Luvi, 

Qisthina,  Gita, juga senior kece mbak Metalia Puspitasari, S.H. tentunya 

yang selalu menjadi Happiness giver bagi para teman krucil ini, kemudian 

the awesome boys : Aldy, Farhad, Alex, Novritsar, Reza C., dan Bisyamsi. 

Terimakasih untuk semua kebahagiaan, nasihat, canda tawa, gurauan, dan 

sharing  selama ini. Semoga ada another moment untuk kita berlibur 

bersama lagi. Dari kalian penulis belajar banyak hal, memahami karakter 

orang lain juga lebih mengerti makna memiliki ketulusan dalam sebuah 

ikatan persahabatan. 

8. Sahabat baik penulis Anggra Iftitah M.J. dan Nuraini Juniawati yang sudah 

sejak masa SD langgeng bersahabat dengan penulis hingga saat ini, 

terimakasih atas segala support dan doa kalian semoga kesuksesan selalu 

menyertai kalian juga; 

9. Mbak dan mas yang berprofesi sebagai calon dokter saat ini yang sudah 

penulis anggap sebagai keluarga sendiri terimakasih karena selalu 

mendoakan dan memberi dukungan agar penulis bisa segera menyelesaikan 

pendidikan S1 ini sukses selalu untuk semua; 

10. Alasan dibalik senyuman dan kebahagiaan dari penulis, yang membuat 

penulis selalu berusaha memperbaiki diri dan dapat memikirkan tentang 

masa depan. Terimakasih atas doa dan dukungannya, semoga anda selalu 

dalam perlindungan dan kasih sayang Allah SWT; 
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11. Pustakawan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang 

telah membantu penulis dalam menemukan data-data yang digunakan untuk 

sumber bacaan penulis dalam skripsi ini; 

12. Staf  BAA, komputasi, akademik, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

yang telah membantu penulis untuk mengurus segala prosedur dan 

kebutuhan akademik perkuliahan selama ini,terimakasih atas jasa-jasanya; 

13. Photo Copy “PRIMA” di daerah Ketintang dan “Pink” di Universitas 

Airlangga terimakasih atas jasanya karena di tempat tersebut penulis 

menyelesaikan penjilidan skripsi ini; 

14. Komposer YIRUMA karena setiap instrument musiknya yang indah selalu 

menginspirasi penulis dan menemani penulis ditengah proses penggarapan 

skripsi ini; 

15. Semua teman yang penulis miliki baik itu dari SD, SMP, hingga SMA serta 

Angkatan 2011 Fakultas hukum Universitas Airlangga yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan 

kalian semua. 

Dengan demikian, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan 

digunakan oleh masyarakat luas 

 

Surabaya, 21 Desember 2014 

 

                                                                                                      Penulis 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LIBERALISASI PERDAGANGAN DIBIDANG JASA MENURUT 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

PRIMA BHINNEKA WIDIASTUTI




