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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penulisan skripsi ini 

merupakan satu bentuk manifestasi dari saya selaku manusia dan bagian dari 

lembaga pendidikan formal dalam pergaulan Civitas akademika Universitas 

Negeri Medan. Tentu menjadi satu kewajiban tersendiri bagi saya untuk dapat 

menyampaikan sekelumit kondisi pergaulan manusia pada era sekarang ini. 

Dengan hati yang rendah saya menyadari tentu disana sini banyak kesilapan yang 

saya lakukan dalam mengerjakan skripsi ini. Terutama bagi mereka yang 

membantu saya menyelesaikan kewajiban saya ini. Oleh karena saya tidak akan 

dapat menyelesaikannya tanpa bantuan dari Keluarga, teman dan Kolega saya 

yang dengan hati yang ikhlas membantu saya. Secara khusus saya ucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan Semesta Alam Yang Esa, yang 

memberikan karunia akal dan pikiran kepada manusia. 

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

beserta staf jajarannya. 

3. Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan, beserta staf jajarannya. 

4. Dra.Flores Tanjung M.A, selaku Ketua Jurusan di jurusan Pendidikan 

Sejarah Universitas Negeri Medan, Dari ibu, ananda belajar, belajar 

kesantunan dan belajar arti pentingnya pelayanan, terima kasih 

ataspelajaran berharga yang telah diberikan.  Dan juga terimakasih kepada 

seluruh dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. 

5. Dr.Samsidar Tanjung, M.Pd. Ibu yang penuh budi dan kasih sayang 

sekaligus Pembimbing Skripsi yang memotivasi saya untuk menyelesaikan 

Skripsi ini. 

6. Kepada Drs. Yushar Tanjung M.Si, yang juga Dosen Pembimbing 

Akademik saya yang sedari awal memberikan dukungan dan kritik yang 

punya ciri tersendiri dalam  menyampaikan kritik membangun pada 
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gagasan penulis yang tidak terang, untuk selanjutnya menunjukkan jalan 

dan melepas penulis untuk memilih sendiri keputusan yang mau diambil. 

7. Dosen penguji dan pembanding skripsi. dan kepada Ibu Dra. Hafnita SD 

Lubis, M.Si yang menyampaikan bahwa setiap temuan penelitian harus di 

adakan kritik sumber guna keobyektifannya. Pristi Suhendro Lukitoyo,  

S.Hum, M.Si, yang dengan sabar dan dalam kesibukannya, selalu 

tersenyum meskipun penulis selalu buat salah dalam keseharian, saran – 

saran perbaikan untuk pembuatan skripsi telah menyadarkan penulis 

bahwa skripsi ini harus mempunyai sumber dan landasan data yang kuat.  

8. Ayahanda Aslan Nur Sitompul dan ibunda Nurhayati Br Panjaitan yang 

tak lelah membimbing saya sejak kecil baik mengajarkan pengetahuan 

jasmani dan rohani hingga di berikan kesempetan untuk duduk di 

perguruan tinggi agar dapat menegerti tentang ilmu pengetahuan yang 

hakiki. 

9. Bapak Astaman Hasibuan yang telah memberikan arahan kepada saya 

untuk dapat menyelesaikan skiprsi dengan data dan informasi dari beliau. 

Bapak Edi Sartimin yang telah bersusah payah  merekonstruksi cerita 

kelam masa lalu dan dengan jujur dan tegas menyampaikan informasi. 

Dan bapak Adam selaku ketua SPKA DPD I Divre SU-NAD yang 

memberikan petunjuk akan sejarah kereta api dan buruhnya. 

10. Kepada kawan-kawan Stanbuk 2010 terkhusus Kelas A Reguler , yang 

dengan segala suka duka memberikan pengalaman yang berkesan dalam 

hidup saya. Kawan-kawan dari Serikat Mahasiswa Indonesia Cabang 

Medan yang telah turut memberikan saya pendidikan luar kampus untuk 

mengasah analisa, pemikiran kritis dan jujur dalam setiap perbuatan, 

kepada Kawan-kawan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia dan Serikat 

Pekerja Kereta Api Jabodetabek yang menginspirasi saya tentang 

semangat perjuangan untuk orang yang tidak mendapatkan keadilan dan 

hak-haknya, dan Persatuan Perjuangan Indonesia Kota Medan yang telah 

melatih saya untuk dekat dengan Rakyat dan Masyarakat kurang 

beruntung, Serta Kawan-kawan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu 
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persatu dengan ikhlas dan jujurnya dalam membantu saya menyelesaikan 

skripsi ini dengan bantuan kritik, transportasi dan lain sebagainya. 

Demikianlah sepatah kata dari saya dalam menghantarkan 

pembuka dalam skripsi saya yang berjudul Serikat Buruh Perkeretaapian 

Di Sumatera Utara 1926-1970, jika ada kekurangan dalam penulisan saya 

mohon maaf. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Medan, 11 Januari 2016 

 

RM MUSLIM SUHARTO CN 

NIM. 3103121076 

 


