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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat rahmat- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi 

ini berjudul “Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut UUPA No.5 Tahun 1960 

Di Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi ”. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

guna memperoleh gelar sarjana pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan, Unimed. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga bisa 

dilakukan perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari 

beberapa pihak. Untuk itu dengan segenap ketulusan hati, penulis banyak 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Drs. H. Restu, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 
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3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan sekaligus dosen penguji saya 

yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga 

skripsi ini bisa diselesaikan. 

5. Bapak Parlaungan Siahaan, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan sekaligus dosen 

penguji saya yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis 

sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. 

6. Bapak Drs. Buha Simamora, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan memberikan bimbingan 

serta masukan mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini. 

7. Ibu Sri Hadiningrum, S.H, M.Hum, selaku dosen penguji saya yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa 

diselesaikan. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama 

mengikuti perkuliahan, serta staf pegawai di Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

9. Teristimewa buat kedua orangtuaku Ayahanda M. Siregar dan Ibunda E. 

Hutabarat atas pengorbanannya selama ini kepada penulis, baik dari segi 

moril, materil, dan untaian doa dan kasih sayangnya yang tak terhingga 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan selama perkuliahan dan 

terutama selema penyelesaian skripsi ini. 

10. Terima kasih juga buat kedua adikku tersayang, Ester Masdawaty Siregar 

dan Winda Sulastry Siregar serta para sepupuku Indah Mentari Sembiring, 

Johannes Sembiring, K’ Vera Dinata Purba, B’ Daniel Ortega Purba, K’ 

Rouli Hartati Hutabarat serta kepada Robin P. Hutasoit yang telah 

memberi semangat dan doa kepada penulis . 

11. yang telah banyak memberikan mendukung penulis selama perkuliahan 

dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

12. Terima kasih juga buat keluarga yaitu kepada Bapak uda Jepri Siregar, 

Tante Jesika Hutabarat, Tante Karlos Hutabarat yang telah memberi 

dukungan dan semangat kepada penulis. 

13. Terima kasih juga buat teman-temanku Eva Pasaribu, Fera Hutasoit, 

Donna Damanik yang telah memberikan dukungan semangat kepada 

penulis. 

14. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan khususnya kelas Ekstensi Stambuk 2010 yang telah 

memberikan dukungan dan kebersamaannya. 

15. Terima kasih juga kepada teman-teman tersayang Dream House 217 

(Feronika Hutahaean, Marini Simangunsong, Cahya Simarmata, Mastika 

Hutajulu, Susi Pakpahan) yang telah memberi semangat dan doa kepada 

penulis beserta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 
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16. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah banyak membantu 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembaca.       

 

Medan,    Juli 2014 
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