
iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena

kasih, berkat dan Rahmat-Nyalah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi

dengan baik.

Skripsi ini merupakan syarat tugas ahir dalam menyelesaikan perkuliahan

pada program S-1 di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan untuk memperoleh gelar sarjana

pendidikan. Adapun judul skripsi ini adalah “Peran LSM Dalam

Penyelenggaraan Perlindungan HAM Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas UU  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak(Studi Kasus: PKPA Medan)”.

Dalam penulisan skripsi ini, mulai dari ahir penulis banyak menemukan

hambatan. Namun karena dukungan berbagai pihak akhirnya penulis dapat

menyelesaikannya. Dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati pada kesempatan ini

penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang sangat saya sayangi dan

akan selalu saya banggakan, H. Silalahi dan U. Manik sebagai motivator dan

malaikat penolong dalam hidup saya yang sangat banyak memberikan semangat,

doa, serta bantuan moril dan materiil kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan kuliah serta skripsi ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd selaku Rektor Universitas

Negeri Medan.

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan.

3. Bapak Dr. Deny Setiawan M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Medan dan dosen penguji.

4. Ibu Dr. Reh Bungana PA, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu sosial

Universitas Negeri Medan.



v

5. Bapak Arief Wahyudi, SH, MH, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas

Negeri Medan

6. Ibu Dra. Yusna Melianti, M.H, selaku dosen pembimbing akademik

sekaligus dosen penguji skripsi, yang telah banyak memberikan

masukan

7. Bapak Fahmi Siregar, M.Hum selaku dosen penguji penulis

8. Bapak John selaku bagian tata usaha Jurusan PPKn yang telah banyak

membantu dalam kelengkapan berkas yang dibutuhkan penulis

9. Bapak Mizran Lubis S.Ag sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan

Perlindungan Anak

10. Bapak Ramlan sebagai Manager Kantor di Pusat Kajian dan

Perlindungan anak

11. Seluruh staf di PKPA terkhusus Kak Amalia Dalimunthe sebagai Staf

Administasi  yang banyak membantu penulis dalam melengkapi data

yang dibutuhkan dan kepada Bang Ismail Marzuki yang telah banyak

memberikan informasi kepada penulis pada observasi awal

12. Abang dan Kakak penulis, terimakasih atas dukungan, bantuan, nasihat,

serta dukungan materi, dan yang telah banyak membantu dan

mendukung, dan juga keponakan-keponakanku yang telah banyak

membantu dan mendukung saya sepenuhnya.

13. Teman-teman penulis, seluruh ekstensi B PPKn 2012 yang telah

banyak membantu dan memotivasi.

14. Seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan PPKn terkhusus ekstensi

B 2012 dan teman-teman PPL 2015 yang telah banyak membantu dan

memotivasi.

15. Buat seluruh keluarga dan saudara-saudara penulis yang terkasih,

(Herbet Ivo Silalahi, HerlanYosi Silalahi, Herni Citra Silalahi serta

seluruh keponakan penulis, terimakasih juga kepada bou manahan dan

boutina yang telah memberikan dukungan materil untuk penulis.



vi

16. Kepada PKK dan KTB saya di UKMKP (kak Ria, Debora, Yeyen),

terimakasih buat semangat dan dukungan doa-doa yang diberikan

untuk terus berjuang memberikan yang terbaik untuk skripsi ini.

17. Teman-teman dan adik kost ku (Setia, Sulvi, Nadya, Putri).

Terimakasih atas motivasi dan semangat yang kalian berikan.

18. Seluruh kakak, abang, teman-teman, serta adik-adik yang selalu

mendukung penulis yang tidak bisa sebutkan satu persatu

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan, penulis menyadari bahwa

dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis

mengharapkan kristik serta saran yang membangun dari para pembaca demi

kesempurnaan skrpsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga

skripsi ini dapat bermamfaat.

Medan, Juli 2016

Penulis

Hernita Silvia Silalahi
NIM. 3123311017


