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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan  syukur kehadirat Bapa di Surga, atas rahmat dan karunia-

Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan 

skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri 

Medan. 

Adapaun judul skripsi ini adalah “TINDAK PIDANA KORUPSI 

DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN BANTUAN 

OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SDN 178223 NADEAK BARIBA 

KABUPATEN SAMOSIR (Studi Putusan Nomor 

44/Pid.Sus.K/2012/Pn.Mdn)”.  

Dalam penulisan skripsi ini, mulai dari awal hingga akhir penulis banyak 

menemukan hambatan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bantuan, serta 

bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini 

dengan tepat waktu.  

Dengan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada Bapak Fahmi Siregar, 

SH.,MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Seiring dengan itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom M.Pd selaku rektor Univeritas  Negeri Medan. 

2. Ibu Dra.  Nurmala Berutu M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri 

Medan. 
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3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku pembantu Dekan Fakutas Ilmu Sosial, 

sekaligus dosen pembimbing akademik, dan dosen penguji dalam seminar proposal 

penelitian dan ujian mempertahankan sikripsi yang telah banyak memberikan masukan 

yang berharga bagi kesempurnaan sikripsi ini. 

4. Ibu Dr. Reh Bungana PA, SH, M.Hum selaku ketua jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, dan sekaligus dosen penguji dalam seminar proposal penelitian dan 

ujian mempertahankan sikripsi yang telah banyak memberikan masukan yang 

berharga bagi kesempurnaan sikripsi ini. 

5. Bapak Arief Wahyudi, S.H, M.H selaku sekretaris jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dan sekaligus dosen penguji dalam seminar proposal penelitian dan 

ujian mempertahankan sikripsi yang telah banyak memberikan masukan yang 

berharga bagi kesempurnaan sikripsi ini. 

6. Bapak/ibu dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri 

Medan. 

7. Bapak Joni selaku bagian tata usaha jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang telah banyak membantu dalam kelengkapan berkas yang 

dibutuhkan penulis. 

8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Mami saya tercinta R.br.Marpaung,BA 

yang penuh cinta kasih dan yang selalu mendoakan, memotivasi serta memberikan 

dukungan moril maupun materil yang senantiasa diberikan kepada penulis dengan 

tulus dan penuh kasih sayang sampai akhir penulisan skripsi ini. 

9. Buat abang saya Jimmy Septianus P. Siahaan, SH. 

10. Buat kekasih Tri Basten P. Simatupang, SE yang selalu bawel  dan yang setia 

menemani, memberi semangat dan motivasi kepada saya sampai akhir 

penulisan skripsi ini. 
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11. Buat saudara sekaligus sahabat saya tercinta, Intan Darmawanti Siahaan, S.Ked 

dan Analysa G. Simanjuntak, SH yang juga selalu memotivasi, menyemangati, dan 

menghibur saya dan terimakasih buat sahabat-sahabatku sekaligus adik-adikku di 

perkuliahan, Emma Asih Sianturi, Lidya Verawaty Pasaribu, Naomy Dirgalita 

Batubara, Charuli Pintubatu yang selalu ada bagi penulis dan penulis 

bersyukur telah memiliki sahabat seperti kalian. 

12. Buat sahabat-sahabatku sejak masa SMA, my bebo Lolita Simamora, SE , my 

gembul Ririn Silitonga, SE , my cerewet Sondang Simamora, SE, terimakasih 

walau jarang ketemu dan jauh dimata tapi kalian dekat dihati. 

13. Terimakasih buat teman-teman PPLT SMP N 34 Medan 

14. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

dalam tulisan ini, yang mana telah memberikan dukungan, waktu dan doa sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan.  

15. Terimakasih buat rekan-rekan juang Reguler B 2012 dan Reguler B 2013 Jurusan 

PPKn 

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat bagi 

kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, 

baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati 

mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan 

kita semua. Atas masukan yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih. 

Medan,      Oktober 2107 

Penulis 
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