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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan diantaranya nikmat 

kesehatan, kesempatan dan kemampuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Hubungan Kerjasama Indonesia Dengan Timor Leste 

Pasca Kemerdekaan Timor Leste Tahun 2002-2015” 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih 

terdapat banyak sekali kekurangan, baik dari segi isi, tulisan maupun dalam hal 

penyajian, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. 

Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan  kritik dan sumbangan saran dari 

para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini penulis tentu tidak sendiri. Penulis 

mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. 

Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan FIS Universitas Negeri 

Medan. 

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

4. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Lister Eva Simangungsong, S.Pd, M.A selaku Sekretaris Jurusan 

pendidikan Sejarah terimakasih atas kemudahan dan masukan saran yang 

Ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak Drs. Yushar Tanjung, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan motivasi, kritik dan saran terhadap proses 
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penulisan skripsi. Terima kasih juga atas kesabaran, dan bantuan yang 

bapak berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Bapak Dr. Tappil Rambe, S.Pd, M.Si sebagai Dosen Pembimbing 

Akademik penulis sekaligus Dosen Penguji Utama yang membimbing 

penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih untuk bekal 

ilmu dan arahan serta segala bantuan yang bapak berikan dalam rangka 

penyempurnaan skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku Dosen Pengajar dan juga Dosen 

Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi. 

9. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Dosen Pengajar dan juga Dosen Penguji 

yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Sejarah yang telah membimbing 

dan memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan. 

11. Pegawai perpustakaan Luckman Sinar Amelia S yang telah memberikan 

kesempatan bagi penulis melaksanakan penelitian di tempat tersebut. 

12. Pegawai Digital Library Universitas Negeri Medan telah memberikan 

kesempatan bagi penulis melaksanakan penelitian di tempat tersebut. 

13. Ketua Institut Sumatera bang Jhon Fower Siahaan yang telah memberikan 

kesempatan bagi penulis melaksanakan penelitian di tempat tersebut. 

14. Orang Tua tercinta Ibunda Asminar Nasution dan Ayahanda Zulkifli 

Rangkuti atas kasih sayangnya berupa do’a dan dorongan serta bimbingan 

dan bantuan moril maupun materil, sehingga dapat memotivasi penulis 

dalam menyelesaikan masa pendidikan sampai saat ini. 

15. Teristimewa kepada Saudara Miswadi Rangkuti, Elisyah Putri Rangkuti, 

Armensyah Rangkuti yang telah memberikan doa dan motivasi yang tidak 

ada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan masa pendidikan 

sampai saat ini. 

16. Kepada sahabat yang teristimewa Konadi Simehate, Bayu Astawa Purba, 

Kamil Wan Moehammad Nur yang telah memberikan Do’a, Motivasi, dan 

dukungan, semangat dan tenaga dalam menyelesaikan penulisan Skripsi 

ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. 
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17. Kepada teman-teman seperjuangan dari B Reguler 2014 Rikky Mangihut, 

Zulkifli, M.Ridwan Yuha Lubis, Ridwan Dalimunthedan masih banyak 

lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu 

peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 

18. Untuk seluruh stambuk 2014 Pendidikan Sejarah, terimakasih atas 

kebersamaan kita guna mewujudkan menjadi pendidik yang cinta akan 

sejarah. 

penulis sangat berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, 

khususnya bagi dunia pendidikan sejarah serta bagi siapa saja yang membacanya. 
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       Peneliti  

 

          

       Misdar Rangkuti 
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