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Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

dan Anugerah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ 

Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan – Bangunan Bersejarah di PT. Perkebunan 

Nusantara IV Kebun Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai”. Tidak lupa peneliti 

mengucapkan trimakasih yang begitu besar kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Slamat 

yang baik, Anak Allah Tunggal buat segala kasih karunia keselamatan-NYA sehingga 

masih bisa menikmati hidup yang indah ini. “Thanks so much Jesus Christ, I Love You”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh 

gelar sarajana pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna baik 

isi, teknik penulisan, maupun nilai ilmiahnya, mengingat keterbatasan pengetahuan 

kemampuan dan pengalaman. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati, peneliti 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini 

Dalam penulisan ini peneliti lebih banyak menerima bantuan dari berbagai pihak 

berupa moril maupun material. Maka dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa 

terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

 

 Bapak tercinta R. Damanaik dan Ibunda LM Br. Saragih tersayang yang 

telah mengajarkan arti hidup kepada peneliti dan sudah bekerja keras 

memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga ananda dapat 

menyelesaikan studi ini 



 Kakanda Ernie Carolina Damanik beserta Abangda Sofian Jati Munthe 

yang merupakan bagian hidup dari peneliti yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini 

 Buat keluarga terutama Nenek saya terima kasih selama ini saya telah 

diberi motivasi dan bantuan untuk menyelesaikan studi ini. 

 Bapak Dr Phil Ichwan Azhari, MS, Selaku dosen Pembimbing Skripsi 

Terima Kasih yang tak terhingga peneliti ucapkan karena dengan 

kesabaran dan bimbingannya Skripsi ini dapat diselesaikan. 

 Bapak Prof Dr Ibnu Hajar Damanik, M Si, selaku Rektor UNIMED 

beserta stafnya. 

 Bapak Drs H. Restu MS, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta 

stafnya. 

 Ibu Dra. Lukitaningsih M. Hum selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah, 

dosen pembimbing akademik dan juga Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, 

selaku sekretaris jurusan pendididikan sejarah serta seluruh dosen 

pendidikan sejarah. 

 Buat Para Pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) baik yang 

bekerja di kantor pusat maupun Pegawai Staff, Karyawan dan masyarakat 

Kebun Pabatu yang telah membantu dalam pengumpulan sumber yang 

dibutuhkan selama penelitian. 

 Pussis: Erond Litno Damanik, Msi, Ater Budiman Sinaga, S.Pd yang telah 

membantu dalam pengumpulan sumber yang dibutuhkan dalam penelitian. 



 Buat Kakak angkat ku di kampus Sri Mardiani, S.Pd saya ucapkan banyak 

trimakasih telah membantu menyelesaikan penelitian ini 

 Buat para sahabat ku dikampus, Harry Paskah, Roy Mulya dan Imam 

Mahdi, makasih selama ini kalian telah menjadi sahabat saya dan tidak 

henti-hentinya memberikan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan 

penelitian ini. 

 Teman-teman saya di Jurusan Pendidikan Sejarah khususnya Kelas C-Reg 

Posma, Sri Defi, Tiurlan, Emima, Iman, Ris Ariani , Rio, Dame, Lisa, 

Harion, Dini, Sevianna , Rika, Prima, Sondang, Novita dan sebagainya 

yang tak mungkin diucapkan satu per satu yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Untuk teman karib ku waktu SMA yang telah banyak membantu baik 

dalam tenaga dan waktu ( Deddy Oktavianus, Michael dan Jenita) 

 Buat teman-teman seperjuangan PPLT 2011 di SMA Negeri 1 Kotarih : 

Hendrik, Luhut, Evan, Dimpu, Ifo, Bangun, Yakup, Daniel, Nenny, 

Lenny, Fika, Lisa, Rose, Matina, Mitha, Dani, trimakasih buat segala 

pengertian pengorbanan kalian selama kita bersama-sama PPL sampai 

sekarang saya dapat menyelesaikan studi ini. 

 Buat teman-teman satu bimbingan skripsi ku Masri, Rio, Agustina, 

Yosephine dan lain – lain, trimakasih buat dukungan moril kalian untuk 

menyelesaikan skripsi ini 

 

 



Akhir kata Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu dan kalaulah ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan terima kasih. 

Peneliti dengan tulus mengucapkan mohon maaf atas kehilafan itu, semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang 

membutuhkannya. 
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