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Adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis ketika pengetjaan tesis ini
dapat rampung walaupun menelan

waktu. tcnaga, pikiran dan materi serta moral yang

tinggi. Tcsis ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa
yang hendak mengakbiri studinya pada program Pasca Srujana setingkat Magister.
Tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan orientasi pemikiran etnik Jawa dalam
menghadapi pilkadasung tahun 7 005 yang dilaksat).akan di Medan. Pilkadasung

ini

sendiri adalancara baru pemilifian kepala daerah sebagai realisasi pelilia naan UU No.
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 dan Perpu No.

memilih sendiri pasangan calon yang ada untuk menjadi walikota dan wakil walikota.
Kota ~edan sebagai kot~.!.erbesar di lndones~ diluar Pulau Ja~~ didiarni oleh
bemgam etnik, hampir keseluruhan etnik yang ada di Indonesia ada di Medan, bahkan
ada yang menyebut Medan adalah miniatur Indonesia. Meskipun Medan identik dengan
etnik Batak dan etnik Melayunya, tetapi etnik Batak dan etnik Melayu bukanlah etnik
Mayoritas di Medan. Berdasarkan data BPS tahun 2000, etnik terbanyak di kota Medan
adalah etnik lawa, yaitu 33,12 ~dan 1.904.273 jiwa pe nduduk kota Medan. Berdasarkan

data ini, maka besar kemungkinan siapa yang bisa mempengaruhi kemauan pemilih etnik
ini agar bisa memilihnya, maka akan sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan
suara calon yang akan dipilih. Hal yang menarik adalah bahwa salah satu pasangan calon
ada etnik J~w~ya, yang lain

t!sl¥

ada pasangan ~~ Jawanya, lapi.,~da beberapa

organisasi paguyuban Jawa yang mendukungnya. Sikap dan prilaku politik apa yang
mendasari oriemasi memilih pada etnik Jawa di kota Medan, sehingga etnik Jawa kota
Medan memilih pasangan calon walikota dan eaton wakil walikota. Semoga karya ini
memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis kepada berbagai pihak

Medan,
Penulis,

MISBAN SIIIALOBO
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berkat rahmat dan karunianya tesis yang berjudul, ''ORIENTAS/

PEMILIH ETNIK

JAWA DALAM PILKADASUNG TAHUN 2005 Dl KOTA MEDAN", Ini telah
selesai disusun. Penulis menyadari

bahwa selesainya tesis tidak terlepas dari berkat

adanya bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk hal ini penulis
menyampaikan terimakasih yang tulus kepada Bapak Dr. Ibnu Hajar Damanik, M Si
selaku Pembimbing I
Pembimbing 11

dan Bapak Prof. Dr. Bungaran
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beserta bimbingan. Ucapan terimakasihjuga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. N.A.
Fadil Lubis, ~~ Dr. Phil. lchw~_Azhari, MS, Dr. Ibrahim Gultom, M Pd, selaku team
penguji dan pemberi masukan dalam penyusunan tesis ini.
Ucapan terimakasih yang tulus dan sayang penulis sampaikan kepada lsteri
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_perkuliahan maupun selama penyelesaian tesis ini. Terimakasih yang tulus juga buat
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segala dosanya dan ditempatkan disisi Allah SWT serta menjadi ahli sorga, Ibu Mertua
Djahran yang se]alu tabah dan memberi nasehat demi kesuksesan ananda. Terimakasih
juga kepada seluruh adik-adik yang telah turut membantu keberhasilan penulis.
Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Sdra.Brs. Sujarwo,
Sunarno, SE, M Si, dan seluruh ternan-ternan satu angkatan pada Prodi Antropologi
Sosial yang telah banya1f membantu penulis dalam menyemangati agar tulisan ini segera
penulis selesaikan.
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dan calon wakil walikota yang telah memberikan data-data kegiatan pelaksanaan
kampanye dalam pilkadasung tahun 2005 di kota Medan.
Akhimya dengan segenap kelemahan

d~n

kekuatan yang penulis miliki, adalah

sepantasnya untuk menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Kritik dan saran
itu merupakan kehormatan yang

sangat berarti

bagi penulis

dalam rangka

penyempumaan bentuk, isi dan keutuhan tesis ini dikemudian hari. Oleh karena itu
dengan segala kerendahan hati

penulis persembahkan tesis ini kehadapan sidang

pembaca yang terhormat. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kalangan pembaca
khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Semoga Allah SWT
meridhoi dan--memberkati usaha Rita semua. Amin.~
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