
KATA PENGANTAR 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada 

segala yang memberi kehidupan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang 

berjudul: Perjuangan BPRPI Dalam Menuntut Tanah Ulayat di Kecamatan Percut 

Sei Tuan Tahun 1953-1968, yang penulis laksanakan dalam upaya memenuhi 

persyaratan untuk ujian dalam rangka mendapat gelar Sarjana Pendidikan serta 

sampai pada saat ini masih bisa berdialektika dalam segala kontradiksi yang 

terjadi dalam segala segi-segi kehidupan masyarakat menuju gerak yang lebih 

baru dan maju. 

 Penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kelemahan dan kesalahan, 

baik dari metode, kesempurnaan data maupun keterbatasan penulis sendiri 

sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari kawan-kawan 

sekalian agar skripsi ini dapat dijadikan pegangan untuk kajian ilmiah. 

 Hingga selesainya perkuliahan dan skripsi ini, penulis mendapatkan sangat 

banyak bantuan, dukungan dan pembelajaran, oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Rektor Unimed Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Pd. beserta semua 

aparatur dalam lingkungan universitas 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dr. Restu, M.Si beserta staff fakultas 

3. Ketua jurusan Pendidikan Sejarah Dra. Lukitaningsih, M.Hum, serta dosen 

pembanding ahli skripsi penulis 

4. Sekretaris jurusan Ibu Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si sekaligus dosen 

pembimbing skripsi 

5. Bapak dan Ibu dari penulis sebagai pemberi kehidupan dan pendidikan 

pertama serta yang paling berpengaruh dalam kehidupan penulis 

6. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah membantu 

pembelajaran penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Negeri 

Medan 



7. Teristimewa rekan-rekan juang di Barisan Demokrat (BARSDem). Putink, 

Abatink, Bolank, Muncunk, Sumbink, Kolink, Barunk, Balink, Kurdenk, 

Motenk, Gellenk, Jogank, Gononk,, Kalank, Musenk, Irenk, Tantunk, 

Mordonk, Istenk, Raffles, Lekonk, Jorenk, Manjank, Cemprenk dan Novi. 

Terima kasih yang untuk segala pembelajaran yang tidak terhingga! Salam 

Demokrasi!!! 

8. Kawan-kawan A-Reguler 2009 (Dayak). Semoga perjalanan selama ini 

menjadi pembelajaran serta memori yang tidak akan hilang. Terima kasih! 

9. Adik-adik ku di Jurusan Pendidikan Sejarah yang tidak pernah lupa 

mengingatkan dan menanyakan tentang pengerjaan skripsi dan waktu 

sidang, terkhususnya Ikatan Mahasiswa Kristen Sejarah (IMKRIS) dan 

Kelompok Lingkaran Baca. Terima kasih! 

10. Pengurus BPRPI, terkhususnya Bung Khairul Buchari. Terima kasih untuk 

semua bantuannya. Semoga perjuangan BPRPI dapat terwujud 

sebagaimana yang dicita-citakan. Tanah untuk rakyat! 

11. Kawan-kawan mahasisa, Mafrija, Yudhis, Tia, Iven, Ampara Pomo, Duem 

dll. Semoga bisa bertemu kembali di kemudian hari. 

Akhir kata penulis berharap kiranya penulisan yang sederhana ini dapat 

merasionalisasi pemikiran kita untuk pengembangan ilmu yang kita dapatkan 

selama ini serta berguna untuk kemajuan gerakan rakyat di kemudian hari. 

Dengan segaka kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih. 
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