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Bismillahhirrahmanirrahim, dengan mengucapakan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah member taufik dan hidayah-nya, sehingga 
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Perekonomian masyarakat Bener Meriah Pasca Konflik Aceh (2006- 2013)” 
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8. Seluru dosen-dosen dan staf administrasi di Jurusan Pendidikan 

Sejarah, terimakasih yang sebesar-besarnya ats jasa-jasa yang 

telah di berikan kepada penulis, selaku mahasiswa di Jurusan 

Pendidikan Sejarah. 

9. Teristimewa kepada orang Tua Penulis, Ama M.Amin dan Ine 

Waridah yang penulis cintai, kasihi, sayangi. Berijin (terima 

kasih) karena selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, 

moril, dan selalu mendoakan penulis sampai akhirnya penulis 

dapat menyelesaiakan studi dan akhirnya mendapat gelar 

sarjana. Semoga senantiasa Ama dalam lindungan dan limpahan 

berkah Allah SWT, selalu diberikan kemudahan rezeki, 

kesehatan dan umuryang berkah dan walaupun Ine (Ibunda) kini 

telah tiada tetapi Ine (Ibunda) akan selalu ada dan hadir dalam 

hati, jiwa raga penulis, semoga amal ibadah Ine (Ibunda) 

diterima di sisi Allah SWT, di jauhkan dari api neraka dan di 

tempatkan dalam surga, Amin Ya Rabbal Alamin. 
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memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis. 
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membantu dan member dukungan serta motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

Medan,    Febuari 2015 

Penulis 

 

Yusrandi  


