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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 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. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Hak  Pelayanan dan Rehabilitasi 

Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus UPT Wanita Tuna 

Susila dan Tuna Laras Berastagi)”. 

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.  

 Seiring dengan itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan penulis kasih kesehatan dan 

kelancaran dalam penulisan skripsi. 

2. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan kasihi 

yaitu Ayahanda tercinta Almarhum Ferdi Simanjuntak dan Ibunda tercinta 

Feriana Matondang yang penuh cinta kasih dan yang selalu mendoakan, 

memotivasi serta memberikan dukungan moril maupun materil yang 

senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang mulai dari awal 

penulis kuliah sampai akhir penulisan skripsi ini. 

3. Terkhusus kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan penulis 

beasiswa Bidikmisi sehingga dapat berkesempatan menjalani pendidikan di 

Perguruan Tinggi dari awal masuk Perguruan Tinggi hingga selesai. 

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

Medan besert seluruh stafnya. 
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5. Ibu Dra. Nurmala Berutu M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Dr. Deny Setiawan, MS.i selaku Pembantu Dekan Fakutas Ilmu 

Sosial Unversitas Negeri Medan. 

7. Ibu Dr. Reh Bungana PA, SH., M.Hum selaku ketua jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

8. Bapak Arif Wahyudi, SH., M.Hum selaku sekretaris jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

9. Dengan rasa hormat saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Majda El 

Muhtaj S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini sekaligus Kepala Pusham Unimed.  

10. Bapak M. Fahmi Siregar S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus dosen penguji dalam seminar proposal penelitian dan ujian 

mempertahankan sikripsi yang telah banyak memberikan masukan yang 

berharga bagi kesempurnaan sikripsi ini. 

11. Bapak Parlaungan G. Siahaan SH.,M.Hum selaku dosen penguji seminar 

proposal dan ujian mempertahankan skripsi. 

12. Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH.,M.Hum selaku dosen penguji seminar 

proposal dan ujian mempertahankan skripsi. 

13. Seluruh Bapak/ibu dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

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

Kewarganegaraan yang telah banyak membantu dalam kelengkapan berkas 

yang dibutuhkan penulis. 

15. Kepala Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang telah 

memberikan rekomendasi dalam proses prapenelitian hingga penelitian. 

16. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang telah 

memberikan rekomendasi dalam proses prapenelitian hingga penelitian. 

17. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu saya 

dalam proses administrasi prapenelitian hingga selesai melaksanakan 

penelitian. 
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18. Bapak Drs. Hasyim selaku Kepala UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna 

Susila dan Tuna Laras Berastagi. 

19. Bapak Romianto Ginting selaku Kepala Sesi UPT Pelayanan Sosial Tuna 

Laras Berastagi. 

20. Ibu Swisti; Bapak Lipat Ginting; Ibu Sawiyah; Bapak Sipayung dan seluruh 

staf serta pekerja sosial di UPT Pelayanan Sosial Tuna Laras Berastagi 

21. Kakak Septi Simanjuntak yang telah direpotkan penulis untuk mengurus 

administrasi penelitian dalam penulisan skripsi ini. 

22. Untuk saudara-saudara penulis yang terkasih Vera Vetrica Simanjuntak, 

Johanna Simanjuntak Amd dan Marihot Simanjuntak yang selalu 

memberikan doa, motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini baik 

dalam suka maupun duka. 

23. Untuk rekan-rekan terkasih di Pusham Unimed Abangda Quadi Azam; 

Abangda Fazli Rachman; Abangda Nashry; Kakak Helena; Kakak Vanny; 

Kakak Diana teman seperjuangan Aguswan serta adik-adik kece Gilang; 

Tiwi; Citra; Usman; Hamdi dan semuanya yang tidak dapat diucapkan satu 

persatu, kalian adalah rekan terbaik. 

24. Buat sahabat penulis dari “Grup Curcol" yang tercinta Syarifah Aini dan 

Nessy Tamara Naibaho yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

dalam penulisan skripsi ini. 

25. Buat sahabat penulis dari “Grup Jempol” yang terkasih, yang selalu 

memberikan pengalaman-pengalaman baru bagi penulis dan selalu 

membantu penulis semasa perkuliahan baik suka maupun duka Yulita 

Hutahaean; Rini Mazaya; Deni Ramanda Kasbih; Immanuel Roy Juandri 

Tumanggor; Ivan Devi Sagala; M. Ridwan dan M. Bakti Halomoan, kalian 

adalah sahabat terhebat. 

26.  Sahabat penulis seperjuangan Noventri, Stevani, Anastasya, Rafika, 

Sumiati, Nur Havivah, Zakiah yang juga selalu memotivasi penulis dan 

mendukung selama masa-masa perkuliahan baik suka dan duka serta selalu 

memberikan saran sampai akhir penulisan skripsi ini.  



 

iv 
 

27. Buat sahabat lama penulis semasa sekolah yaitu Barita dan Wanjul yang 

selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan dikala suka 

dan duka dalam penyelesaian skripsi ini.  

28. Terimakasih buat rekan-rekan juang Kelas Reguler A PPKn stambuk 2013. 

29. Terimakasih buat rekan-rekan juang Kelas Reguler C PPKn stambuk 2013 

yang baru dibentuk saat menjalani semester akhir. 

30. Terimakasih buat teman-teman PPLT SMA Negeri 11 Medan yang sudah 

berjuang bersama selama perode PPL.  

31. Terimakasih buat teman-teman baru se-Indonesia PCTA Tingkat Nasional. 

32. Terimakasih buat rekan-rekan pengajar di SMK Kesehatan Imelda. 

33. 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.  

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,    Agustus 2017 

 Penulis,  
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