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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Salam serta do’a penulis sampaikan kepada para pembaca, semoga kiranya 

selalu berada dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta selalu 

sukses dalam menjalankan setiap aktivitas. Amin 

Rasa syukur yang luar biasa penulis ucapkan Ke-hadirat Allah SWT Yang Maha 

Pengasih dan Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulisan 

proposal ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga penulis hadiahkan ke Sang 

Penyelamatkehidupan, baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi terang 

kepada seluruh umat manusia di bumi. Terangnya memberikan penulis kemampuan 

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyelesaian skripsi ini 

merupakan salah satu syarat akhir dalam menyelesaikan program S-1 di Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Adapun skripsi ini 

berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Laki-Laki Korban Tindak 

Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi 

Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan). 

 

Dalam penelitian skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan serta 

dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
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1. Teristimewa untuk orang tuaku tercinta, Ayahanda Ismariansyah. dan 

Ibunda Hairani yang telah meridoi setiap langkah penulis, yang telah 

membesarkan, selalu sabar menasehati, membimbing, mengarahkan dan 

selalu memberi motivasi, yang telah berkorban baik secara moril dan 

materil serta selalu membawa nama penulis ke dalam setiap doanya. 

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

Medan. 

3. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd. selaku Dekan Fakultas IlmuSosial 

Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dr. Reh Bungana, PA, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

5. Bapak Arief Wahyudi, S.H., Selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

6. Ibu Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum yang penulis hormati selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang dengan segenap hati memberikan petunjuk, 

bimbingan, saran serta dukungan kepada penulis demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

7. Bapak Parlaungan Gabriel Siahaan S.H., M.Hum. selaku Dosen 

Pembimbing Akademik dan sebagai dosen pembanding utama penulis, 

yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, 
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mengarahkan, dan memberikan saran-saran kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. Bapak Mhd. Fahmi Siregar, S.H. selaku Dosen Pembanding Utama yang 

telah banyak member pengarahan, masukan, petunjuk, dan memberikan 

saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

9. Ibu Dr. Reh Bungana, PA, S.H., M.Hum,  selaku Dosen Penguji Bebas 

yang telah banyak member pengarahan, masukan, petunjuk, dan 

memberikan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah membantu 

dalam proses perkuliahan dan Bapak Jhon selaku Staff Tata Usaha di 

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan yang telah banyak membantu dalam 

mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan penulis. 

11. Ibu Aiptu Heni Wijaya  Selaku salah satu anggota Kepolisian Percut sei 

tuan yang telah bersedia memberikan informasi untuk kelancaran 

penelitian.  

12. Bapak Bripka. Irwan Manulang  dan Briptu Efin S Tarigan yang telah 

meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai guna melengkapi data-

data yang diperlukan penulis sehingga penelitian ini berjalan dengan baik. 
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13. Terimakasih kepada Adikku Hairul, Usnul, Magfirah dan Afif yang selalu 

mendo’akan penulis dan sebagai penyemangat penulis untuk dapat segera 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

14. Terimakasih kepada teman- teman The Great Muslimah Comunitity, Yane 

Urva, Siti, Syama, Rani  dll yang selalu memberi motivasi  dan 

mendo’akan penulis agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam 

skipsi ini 

15. Terimakasih juga kepada seluruh Sahabatku Syalawati, Mafaza, Permata 

Muloni yang telah banyak memberikan warna kehidupan dan memberi 

semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

16. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan kelas PPKn Reguler C 2014 

Maulida, Ulfi, Chesa, Dasu dan yang teman-teman lainnya yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih, karena telah banyak 

membantu dan memberikan semangat kepada penulis. 

17. Terimakasih kepada sahabat tercinta Ranita Sari, Gladis, Ririn, yang telah 

berkenan menemani penulis penelitian dan selalu ada di saat penulis 

membutuhkan bantuan selama di perkuliahan. 

18. Terimakasih kepada kakak yang selalu membatu dalam melaksanakan 

penelitian yaitu kak Devi, kak Angia kak Rina  dan kakak yang lainya yang 

tidak dapat penulis sebut satu persatu yang selama ini selalu mendoakan 

dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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19. Terimakasih kepada seluruh anggota Osean telah memberikan warna 

kehidupan dan sesalalu memberikan semangat kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

20. Terimakasih kepada kak Fauziah, kak sukma yang selalu memberikan 

semangat dan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi penulis.  

 Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada penulis dan seluruh 

pembaca. Sebagai manusia, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun 

untuk kesempurnaan skripsi ini. Untuk semuanya terima kasih penulis ucapkan 

sekali lagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum wr wb. 

      Medan,     Juli  2018 

      Penulis, 

 

Uswatun Merdu sari 

NIM. 3142111027 

 

 

 

 

 

 

 

 


