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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa melimpahkan kasih dan anugerah-Nya yang tiada batas, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

dalam menyelesaikan perkuliahan pada jenjang S-1. Adapun yang menjadi judul 

skripsi ini adalah: “Upaya-Upaya Pemenangan Politisi Etnis Tinghoa Dalam 

Pemilu Legislatif Era Reformasi Di Kota Medan”. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

dimana masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun 

dari segi literatur ilmu, oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan 

masukan dan kritikan yang bersifat membangun drmi penyempurnaan sripsi ini. 

Atas masukan yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih. 

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari 

berbagai pihak baik yang berupa bantuan doa, moril dan materil. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 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. 

3. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

masukan kepada penulis, beliau sudah menjadi ayah saya selama 

menempuh pendidikan di kampus. Trimakasih ayah. 
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4. Bapak Syahrul Nizar S, M. Hum, M.A selaku Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah sekaligus Dosen Pengujiyang telah banyak 

memberikan saran-saran membangun kepada penulis. 

5. Bapak Drs. Ponirin M.Si selaku Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing 

Akademik. Semoga sehat selalu pak, dan senantiasa dalam lindungan 

Tuhan. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial terkhusus di Jurusan 

Pendidikan Sejarah. Ibu Lister Eva, Ibu Syamsidar, Ibu Hafnita, Ibu 

Syarifah, Ibu Apri, Ibu Ika, kak Silvy (TU), Bapak Ichwan Azhari, Bapak 

Pristi, Bapak Pulung, Bapak Haris dan Bapak Arfan, Bang Akhmad Fakhri 

Nasutionyang telah banyak memberi pengajaran dan inspirasi kepada saya. 

7. Kedua Orang Tua yang sangat saya kasihi, Ayahanda Bambang Osmar 

Hutahaean dan Ibunda Pasti Uli br. Manurung yang senantiasa mendoakan 

seluruh perjalanan hidup penulis. Didikan dan semangat dari kalian yang 

mengajarkan saya untuk selalu tahu diri dalam menempuh pendidikan, 

selalu mengajarkan bagaimana untuk selalu terlebih dahulu menilik 

kebawah sebelum menengadah keatas, dimana masih lebih banyak orang 

yang tidak mampu menempuh pendidikan, maka harus senantiasa 

bersyukur dan rendah hati serta takut Tuhan. 

8. Kepada Keluarga Besar, abang Boy Hutahaean, S.Pd yang selalu ada 

ketika penulis butuh semangat dalam bentuk apapun itu, Kakak Fricka 

Hutahaean yang senantiasa memantau perkembangan penulis. Trimakasih 

buat semangatnya!. Buat Christine Yohanna Hutahaean trimakasih untuk 
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menjadi adik yang senantiasa membantu penulis, tercapailah mimpi dan 

cita mu dik!, buat Opung dan Paktua semoga panjang umur dan sehat 

selalu. 

9. Kepada pihak DPC PDIP (Partai demokrasi Indonesia Perjuangan) kota 

Medan, terlebih kepada bapak Kasyim, Wong Chun Sen, Bayu Rini yang 

telah bersedia menjadi informan yang memberikan informasi, data dan 

petunjuk juga saran kepada penulis. Sukses terus, selalu semangat buat 

menyerap dan menyampaikan aspirasa masyarakat Medan untuk Medan 

yang lebih baik. 

10. Kepada pihak Fraksi Gerindra DPRD kota Medan, terlebik kepada bapak 

Adri Agam telah bersedia menjadi informan yang memberikan informasi, 

data dan petunjuk juga saran kepada penulis. Sukses buat rencana bapak 

untuk maju dalam pemilu legislatif periode yang akan datang pak. 

11. Kepeda pihak fraksi Partai golkar DPRD kota Medan terlebih bapak 

Arifin. Semoga tuhan Memberkati bapak. 

12. Kepada pihak PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa) kota Medan 

terlebih kepada bapak Halim Loe, Thanks a lot for all of your kindness, 

sir! Kalian luar biasa. Tuhan memberkati. 

13. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2012, 

terkhusus kepada rekan-rekan di kelaurga besar Yahudi’s Class (B 

Reguler). Ada 40 orang kita, trimakasih untuk kalian semua. Canda, tawa, 

tangis kita sudah lewati itu bersama. 
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14. Keluarga besar Naposo (Pemuda) Sektor I HKBP Seksama Resort 

Seksama Medan. Terimakasi atas semua hal yang boleh kia lewati 

bersama termasuk pelayanan, pergumulan, tawa-canda-tangis, suka duka 

pelayanan, buat semua dukungan dan doanya. Semoga Naposo Sektor I 

semakin bertumbuh di dalam Yesus Tuhan kita . 

15. Kepada Indah, Memes dan Kalin, Rani Siringo-Ringo, Jefry, Romi 

trimakasih untuk pertemanan semoga persahabatan kita tetap berlanjut 

hingga tua.  penulis selama penyusunan skripsi. Terkhusus buat Indah 

semoga cepat menyusul dan tetap semangat!. 

16. Untuk seluruhnya rekan-rekan di PPLT SMK N 1 Meranti. Trimakasih 

untuk kebersamaannya. Semoga cepat menyusul kawan-kawan. Semangat 

dan God Bless! 

17. Buat teman-teman di club bulutangkis (PB) Adyatama dan Classic untuk 

semua dukungan dan doanya.  

18. Kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelasaikan 

penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. 

        

      Medan,   September 2016 

      Penulis 

 

 

       Jonuel S. Hutahaean 


