
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan  syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, karena masih 

diberikan-Nya kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penelitian 

ini dengan judul ”Upaya Pengembalian Hak Ulayat Masyarakat Adat Deli 

Sumatera Utara Pada PT. Perkebunan Nusantara II”, sebagai tugas akhir 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  (SH) di Fakultas Hukum Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

Banyak pihak yang berperan selama penelitian ini berlangsung, oleh 

karena itu, terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum, Rektor Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

2. Ibu Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn, Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak H. Suparman, SH, MH, sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

4. Ibu Dr. Hj. Nurhayati A, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing I dalam 

penelitian ini. 

5. Bapak Drs. H. Mhd Asri Pulungan MA, sebagai Pembimbing II dalam 

penelitian ini. 

6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, Pegawai di Universitas Dharmawangsa 

Medan, khususnya pada Fakultas Hukum, untuk semua ilmu dan 

segala bentuk bantuannya yang sangat berperan penting dalam 

membantu saya selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. 
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7. Bapak Drs. Tuhadi selaku uwak yang telah memberikan izin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam penulisan 

skripsi ini. 

8. Teristimewa kepada orang tua saya tercinta, ayahanda Suriono. SP.d, 

Ibunda Henny Safriani karena tak pernah lelah memberikan doa, 

memberi dorongan, semangat dan kasih sayang, inspirasi dan motivasi 

serta dukungan penuh kepada saya baik secara moril dan materil 

sampai saat ini. 

9. Dinda Andriani, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, 

arahan kepada saya, sehingga termotivasi untuk segera menyelesaikan 

perkuliahan dan penyusunan skripsi dengan baik 

10. Indra Subrata, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, 

arahan kepada saya, sehingga termotivasi untuk segera menyelesaikan 

perkuliahan dan penyusunan skripsi dengan baik. 

11. Teman seperjuangan Ade Rizky, Muhammad Fauzie Rahman Lbs, 

Rico Utama, Mahadi Oloan Sitanggang, Wi Wi Waty, Gurseren 

Khaur, Mhd. Reza Pratama. Yang selalu memberikan semangat dan 

motivasi. 

12. Seluruh teman – teman yang mendukung khususnya kelas Hukum-A 

angakatan 2015-2019 yang selama masa perkuliahan memberikan 

banyak inspirasi dan pengalaman yang sangat berharga, serta seluruh 

pihak – pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penelitian 

ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan 
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dalam penelitian ini. Demikian sebagai kata pengantar, mudah – mudahan 

penelitian ini bermanfaat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi 

semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangan, akhir kata peneliti 

ucapkan terima kasih. 

 

Medan,      Desember 2019 

 

 

Wahyu Pramana 
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