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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahirabbil’alamin Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan 

Yang Maha Kuasa atas segala kasih dan karunia–Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pemikiran Demokrasi Pancasila Di Indonesia Menurut Akbar 

Tandjung”. Skripsi ini merupakan salah–satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Penulis 

menyadari, hidup ini penuh dengan banyak halangan dan rintangan yang harus dijalankan 

banyak godaan dan cobaaan datang menghampiri. Penulis yakin ini semua hanyalah sebuah ujian 

dari Tuhan yang harus dilewati dalam hati kecil berkata, “Tuhan tidak memberi apa yang 

diinginkan, Tuhan memberi apa yang dibutuhkan hamba–Nya” kata–kata  bijak inilah yang 

selalu memotivasi Penulis menjalankan hidup dengan rasa bersyukur dan bersabar dari awal 

hingga akhir dalam menjalani perkuliahan untuk meraih gelar Sarjana yang dibutuhkan untuk 

menghadapi dunia nyata dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh dosen–dosen Jurusan 

Pendidikan Sejarah. 

 Dalam Penulisan skripsi ini begitu banyak hambatan yang dihadapi Penulis namun dengan 

adanya bantuan dan masukan, serta kritik, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dapat 

diselesaikan skripsi ini dan dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada : 

  

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

beserta jajaran stafnya yang dengan baik mengelolah Kampus Unimed menjadi Caracter 

Building University, Penulis sangat bangga menjadi bahagian Mahasiswa Unimed. 

2. Bapak Dr. Restu. M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan beserta jajaran Pegawai 

Fakultas yang dengan baik mengelolah Birokrasi kemahasiswaan sehingga proses 

perkuliahan berjalan lancar. 

3. Ibu Dra. Flores Tanjung selaku Ketua Jurusan Sejarah Pendidikan Sejarah sekaligus Dosen 

Pembanding Utama, terima kasih atas solusi–solusi dan arahan yang diberikan untuk 

Penulis jalankan. 
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4. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan, terima kasih 

sudah memberi pelajaran–pelajaran sewaktu di perkuliahan. 

5. Ibu Dra. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih yang telah 

banyak memberikan waktu, arahan, pemikiran, dan motivasi Penulis sampai Skripsi ini 

selesai. 

6. Ibu Dra. Syarifah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih yang telah 

banyak memberi bimbingan dan tuntunan yang sangat berarti bagi penulis. 

7. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi M.Si selaku Dosen Pembanding Bebas, terima kasih yang telah 

banyak memberi kritik, nasehat, dan arahan kepada penulis hingga Skripsi ini 

terselesaikan. 

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah beserta stafnya yang tidak bisa 

Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan selama 

mengikuti perkuliahan. 

9. Terima kasih banyak kepada Bapak Akbar Tandjung dan Akbar Tandjung Institute, beserta 

Stafnya yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran – pemikirannya kepada 

Penulis hingga sampai skripsi ini selesai.  

10. Untuk yang Teristimewa Ibunda terkasih dan sayang HJ. Yusra Hannum Batubara, S.Pd 

yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan terus menasehati. Serta mendo’akan 

Penulis hingga sampai saat ini, kasih dan sayang yang Ibunda berikan kepada Penulis, 

seperti apa pun caranya tidak akan terbalas jasa–jasa Ibunda. Ibunda adalah harta yang 

paling berharga dan wanita yang paling banyak berperan dalam kehidupan Penulis dalam 

menempuh menyelesaikan studi Penulis. Terima kasih Ibunda, terima kasih sebesar–

besarnya  atas perjuangan Ibu dalam hidup Ku, semoga kelak anakmu ini dapat 

membanggakan mu. Aminnn… 

11. Ayahanda H. Safii Siregar, S.Pd yang tangguh dalam mendidik Penulis, ketika Penulis 

kehilangan arah dalam menjalani hidup tidak berhenti–hentinya memberi nasehat, arahan, 

dan motivasi. Tanpa adanya perhatian dan keperdulian Ayahanda mungkin Penulis tidak 

sampai seperti saat ini. Ayahanda dengan sangat sabarnya yang mendidik sewaktu kecil 

hingga sampai saat ini. Terima kasih Ayahanda yang memotivasi Penulis sampai Skripsi 

ini selesai. 
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12. Buat orang-orang tercinta yang telah mendahului Penulis, Kakek Marahusin Batubara 

(Alm), Nenek HJ. Nilakesuma Siregar (Alm), Kakek Taris Siregar (Alm). Semoga tenang 

di alam Barzah dan di hapuskan dosa–dosa nya. Walau kita tidak berjumpa lagi di alam 

yang nyata ini Penulis akan selalu mendoakan kakek dan nenek yang telah medahului agar 

masuk kedalam Syurga-nya Allah SWT. Aminnn…. Nenek HJ. Roimah Pane, seorang 

wanita super yang tidak pernah kenal lelah dalam menjalani hidup Semoga Nenek diberi 

kesehatan, umur yang panjang, dan serta keselamatan selalu dalam lindungan Allah SWT. 

13. Terima kasih buat Kakanda Indah Syafitri Siregar, S.St yang selalu memotivasi dan 

memberikan candaan buat Penulis. Buat abang ipar Raidong Habibi Rambe, MA yang 

banyak membantu Penulis menemani penelitian sampai Skripsi ini selesai. 

14. Adinda Maya Zulhijjah Siregar yang selalu memberi semangat Penulis. 

15. Tekhusus Buat Lili Indriani S.Pd yang banyak membantu Penulis memberi semangat, 

kritik, saran, dan motivasi hingga sampai Skripsi ini selesai. 

16. Buat Abangda–Abangda yang selalu ada  waktu untuk Penulis memberikan nasehat dan 

arahan, terima kasih buat Abangda Abib, Abangda Emiel, Abangda Arlan, dan Abangda 

Umar sudah mau berbagi pengalamannya dengan adinda. Abang stambuk paling T.O.P 

banget. 

17. Buat teman–teman seperjuangan di Ekstensi 2009, Dwi’an (didu), Alpian (P.K), Itha, 

Mafriza, Arief, Yoki, Adika, Hasudungan, Nur Hikmah, Hari Hikmah, Tia, Fitria, ayu, 

Hafri. Dan lain–lainnya yang tidak bisa diuraikan satu persatu. 

  

 Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, termotivasi bagi 

pembaca, berguna bagi Nusa dan Bangsa serta Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan. 

 

 

         Medan,    Desember 2014 

 

 

 Rian Bastari Siregar 

 


