
KATA PENGANTAR

Pada suatu dasar dan puncaknya, hidup merupakan rangkaian pelayanan

demi pelayanan. Kehidupan antara manusia dalam sebuah lingkungan dan bahkan

dunia ibarat sebuah mata rantai yang seharusnya tidak terutuskan. Masing-masing

bagian dari rantai itu seharusnya saling mengait, saling menguatkan dan saling

menghidupkan. Kita masing-masing adalah bagian dari mata rantai itu. Akibatnya

pada saat tertentu yang diperlukan, diantara sesama bagian dari mata rantai itu

layak untuk saling melayani. Ketika semua rantai itu hanya ingin dilayani maka

akan putuslah mata rantai itu. Secara keseluruhan, ketika semua mata rantai itu

bersedia saling melayani pada saat yang diperlukan maka mata rantai kehitupan

itu akan kuat. Kesatuan pelayanan itu secara bersamaan merupakan pelayanan

umat manusia kepada Sang Pencipta.

Skripsi ini merupakan suatu pelayanan dan tanggung jawab saya sebagai

bagian dari mata rantai civitas akademika Universitas Negeri Medan. Saya

menyadari pekerjaan skripsi ini tidak semata – mata atas kerja pribadi tetapi juga

atas pelayanan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang setia membantu peneliti

dalam mengerjakan skripsi ini, baik dengan memberikan bantuan dalam bentuk

materi maupun moral. Terkhusus persembahan saya buat mereka kedua orang tua

saya. Namun selain itu, ada sejumlah orang yang berperan penting dalam proses

pembuatan skripsi ini sejak dipersiapkan hingga selesai diuji nantinya, mereka-

mereka itu adalah :

1. Ayahanda Ashadianto Parapat dan Ibunda Jupida Tanjung S.Pd, yang dengan

penuh kasih sayang dan kesabaran meretas jenjang pendidikan saya, sehingga

mengerti akan arti ilmu pengetahuan. Semoga Allah selalu memberikan yang

terbaik untuk itu.

2. Adinda Alfi Hamdani Parapat, dengan motivasi, guyonan, amarahnya,

menjadi penyemangat untuk maju, dan betapa luar biasanya memiliki seorang

saudara sepertimu.

3. Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis M.Si. Ibu yang penuh budi dan kasih sayang

sekaligus Pembimbing Skripsi yang cerdas. Dari awal kuliah sampai



penelitian, karena bimbingan beliaulah pada akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Saya ucapkan sama terima kasih seperti apa yang saya ucapkan kepada kedua

orang tua saya. Ibu mendapat satu tempat dihati saya. Semoga seluruh

kebaikan-kebaikan yang dilakukan dapat balasan yang Kuasa.

4. Kepada Ibunda Dra. Lukitaningsih M.Hum, selaku Ketua Jurusan di jurusan

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan, Dari ibu, ananda belajar,

belajar kesantunan dan belajar arti pentingnya pelayanan, terima kasih atas

pelajaran berharga yang telah diberikan. Ananda mohon maaf atas kelakuan

selama ini. Dan juga terimakasih kepada seluruh dosen Jurusan Pendidikan

Sejarah Universitas Negeri Medan.

5. Terimakasih kepada 3 dosen penguji dan pembanding skripsi. Kepada Dr.

Phil. Ichwan Azhari M.S, minatnya yang sangat luas tidak mengurangi

ketajaman untuk memberikan kritik dan saran yang amat berguna dalam

penyempurnaan skripsi ini. Sejumlah data yang saya perlukan tentang gerakan

buruh dapat penulis peroleh, baik dengan meminjam buku ataupun mengcopy

data, karena jasa baiknya itu. Kepada Drs. Yushar Tanjung M.Si, yang dengan

caranya sendiri menyampaikan kritik membangun pada gagasan penulis yang

tidak terang, untuk selanjutnya menunjukkan jalan dan melepas penulis untuk

memilih sendiri keputusan yang mau diambil. dan kepada Drs. Ponirin,M.Si,

yang dengan sabar dan dalam kesibukannya, selalu tersenyum meskipun

penulis selalu buat salah dalam keseharian, saran – saran perbaikan untuk

pembuatan skripsi telah menyadarkan penulis bahwa skripsi ini harus

mempunyai sumber dan landasan data yang kuat.

6. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor

Universitas Negeri Medan, beserta staf jajarannya.

7. Terimakasih kepada Drs. H. Restu, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan beserta staf jajarannya.

8. Terima kasih kepada keluarga besar KSBSI, SBSI 92. Kepada Muchtar

Pakpahan, Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis, Soniman Lapao, Fatiwanolo

Zega, Adijon Sitanggang, Arsula Gultom, Nicholas, sungguh baik hatinya,

disela kesibukannya dengan ramah telah menawarkan dan memberikan



informasi data lewat diskusi – diskusi untuk memberi warna dalam skripsi ini.

Bantuan serupa juga diberikan oleh  Usaha Tarigan dan Wiskar Pakpahan,

terimakasih dengan sabar telah menghadapi peneliti, meminjamkan, memberi

artikel – artikel dan buku – buku pribadinya.

9. Terima kasih kepada alumni, senior senioren, kawan-kawan dan adik-adik

keluarga besar HMI Komisariat FIS UNIMED.

10. Saudara saya di ekstensi 2008 C.s, Ryan, Sutan, Sinton, Zulfikri, Umar, Arlan,

Emil Tarigan terima kasih banyak atas kebersamaan yang sudah dilewati,

kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan.

11. Salam hormat dan salam rindu untuk senior di JPS, Andres, Ipoel, Ahmad

Alm, Taufik, Ikhsan Syuhada, Jeptha, Suriani, Irma Sari, Leo, Roger dan yang

lainnya, terima kasih banyak sudah menjadi bagian penting dari saya.

12. Adik-adik di JPS, Ihsan, Siti, Andika, Aref, Rahmat, Muslim kiri, Aldiva,

Nurul, Adam, Vi Je, Desi, dan yang lainnya, terima kasih sudah bertemu,

bercanda, dan belajar bersama di JPS.

13. Terima kasih kepada Labura Center, teman RPB, mahasiswa progresif, para

penggiat perubahan, Indra, Franki, Herman, Andi Pranata, Balyan, Uji, Haris

Muda, Maruntung, kisah - kisah kalian akan jadi renungan baik bagi saya.

14. Andri Armada, Endar, Reza, Miko, Yuli, Zakiyah, dan kawan – kawan PPL

PABAKU 2008 lainnya, teman-teman seperjuangan bukan hanya di PPL

melainkan diseluruh kehidupan penulis, terima kasih atas segalanya.

15. Terima kasih kepada keluarga Pak Basuki yang ada di Stabat, bimbingan dan

kebersamaan yang sudah dilalui sangat berharga kepada penulis.

16. Selanjutnya keluarga pasangan Tomi Utomo-Inggrid H.E Siregar yang lebih

akrab penulis panggil ”Tomi-Ingge”, rekan peneliti yang dengan ramah telah

menawarkan fasilitas komputer dan perpustakaaan pribadinya sehingga

penulis amat dibantu. Lebih dari itu, Tomi yang selalu bersedia membaca draf

skripsi, memberi kritik dan saran untuk perbaikan isinya.

17. Beta Ria Syarifudin, My Inspiration, untuk dukungan, diskusi, dan

perhatiannya kepada penulis.



18. Valentina Ginting yang sampai sekarang mempunyai satu ruang dalam hati,

ingin rasanya saya tuliskan semua kebaikan untuknya diatas, tapi saya hanya

katakan, saya masih menyayaginya. Tetaplah semangat dan raih cita – cita.

Demikian, semoga Allah terus membalas semuanya dengan balasan pahala yang

berganda. Semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi positif dalam tradisi

keilmuaan dan memperkaya khazanah ilmu gerakan sosial dalam masyarakat kita.

Wassalam.

Medan, 25 Mei 2012

Airul Azwan Parapat
NIM. 308321006


