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KATA PENGANTAR 

Assalamu'alaikum Wr. wb, 

Dengan penuh rasa kesyukuran kepada Allah Swt, penulis memulai dan dapat 
menuntaskan keseluruhan karya tulis ini. Kesyukuran tersebut lebih terasa karena penulis 
merasa tidak mungkin akan dapat menyelcsaikannya, karena terkait dengan berbagai 
ketidakcukupan, tugas dan berbagai aktivitas lain dalam waktu bersamaan dengan proses 
perkuliahan. Penyusunan karya tulis ini, tertuju kepada pemenuhan persyaratan untuk 
memperoleh gelar Magister Sains dibidang Antropologi Sosial yang diselenggarakan oleh 
Pascasarjana Universitas Negcri Medan. Penulis sadar bcnar, terlalu banyak pihak yang 
telah ikut memberikan motivasi, kontribusi langsung atau tidak langsung kepada penulis 
sejak awal perkuliahan sampai penyelesaian studi, sehingga tidak mungkin penulis 
paparkan semuanya dalam kata pengantar ini. Hanya Allah Swt saja lah yang kan 
memberikan imbalan yang setimpal, semoga dukungan tersebut sebagai amalan di sisiNya. 

Sembah Sujud penuh makna, pertama sekali ananda aturkan kepada kedua orang 
tuak.-u, (Aim) Ayahanda, Tbunda (Amak), yang telah mclahirkan, mendidik, membersarkan, 
dan menyekolahkan ananda sehingga dapat berkehidupan seperti ini (Syukur Alhamdullah), 
kepadamu orang tuaku memohon maaf sebcsar-besarnya atas kesalahan yang ananda 
perbuat, semoga Allah Swt melimpahkan Rahmatnya kepada mu orang tuaku, lapangkan 
kuburNya ya Allah. Kepada orang tuaku Ayahanda (!v!ertua laki-laki) , Ibunda (Mertua 
perempuan), yang telah susah payah mendoakan, memiklrkan ananda agar dapat 
menjalankan perkuliahan dengan baik. Kepada orang tuaku pinta maaf yang sebesar- · ~ 
besamya bila ada tindakan ananda yang tidak scnang dihati, semoga Allah Swt 
melimpahkan RahmatNya. 

Untuk yang paling disayang, Abang scmbahkan rasa salut dan penghargaan secara ' 
khusus buat engkau lstri tercinta, yang setiap saat mcnemani abang, dan tempat berbagai 
suka dan duka, tempat bersandar menyampaikan berbagai keluhan dalam mengarungi 
kehidupan ini, khususnya re~jalanan perkuliahan ini . Scbagai suamimu, abang ucapkan 
terima kasih atas kesetiaan yang cngkau (l~'NA SA YANG) berikan, semoga Allah Swt, 
memberikan segala yang terbaik untuk kita berdua. Untuk si-buah hati, ananda beraua 
(GlAND/VA FAKL!KA FJUZAL FJiRBY ANN/SA ZIIUFANI) tcmpat Papa melcpaskan 
kepenatan, Papa sayang kepada ananda bcrdua, semoga menjadi anak yang solehah, 
patuh dan betjas11 terhadap seluruh keluarga dan masyarakat. 

Rasa terima kasih yang tiada tcrhingga, kami (f?J7.A/, FNA) ucapkan KEPADA 
Pamanda (Mak Oncu) Syafaruddin, dan (Ctk Ita) Ritha Wardani, yang telah memberikan 
kepercayaan dalam bentuk dukungan nyata, sehingga proses perkuliahan ini dapat dimulai 
dan selesai. Dan tiada akan tcrlupakan dukungan moril yang adinda dapatkan dari abangda 
(Hang Em Ali Jmran, Bang /)eft. beserta adik-adikku semua (Zakri · f':pa Ha.1yim · 



 

 

Jmas - Damri - lyun - Jros - lra -- Yurian) yang senantiasa mcmbcrikan dukungan do,a 
untuk dapat menjalankan proses perkuliahan dengan scbaik-baiknya. 

Yang terkait dengan peleksanaan dan penyusunan karya ilmiah ini, penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor UNlMED, 
Ibu Prof Djanius p jamin, S.H. M.S., D irektur Pascasarjana UNrMED, Prof Usman Pelly, 
M.A. P.hD, beserta Asdimya ( Asdir 1, J>rof Dr. Belfrik Manullang. Asdir fl. Or. Harun · 
Sitompul. MT'd, Asdir llf, Prof /Jr. M Yakup, 1'vf. L'd), dan ucapan terima kasih yang tulus 
penulis sampaikan kepada Ketua Pogram Studi Antropologi Sosial, Bapak Prof. Dr. 0. A. 
Simanjuntak, dan Sekretaris Jurusan Thu Ora. Trisni Andayani. M.Si, beserta Bapak- ) 
Bapak Dosen yang senantiasa memberikan bekal keilmuan kepada penulis. 

Ucapak terima kasih yang sangat mendalam penulis sampaikan khususnya kepada ' 
kedua Dosen Pembimbing, masing-masing Pembimbing I, (Dr. phil. lchwan A=han. M 
S) , Pembimbing II (Dr. Jbnu Hajar IJamanik. M. Si) yang senantiasa menyediakan waktu 
untuk menerima penulis untuk melakukan berbagai konsultasi, bimbingan, kritikan 
perbaikan terhadap penyempumaan karya tul is ini. Dalam kcsempatan yang baik ini, 
penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapa khusus Penguji (l'rof 
U.rman Pelly. M.A. P.hD, f'roj: Dr. B. A. Simanjuntak, Dr. lhrahim Gultom. M I'd) , yang ~ 
telah memberikan masukan dan kritikan dalam berbagai model dan ketajaman, sehingga 
berbagai titik kelemahan dapat diperhaiki, yang gilirannya dapat mempertajam cara pikir, 
cara analisis masalah yang diteliti. 

Rasa tcrima kasih juga penulis sampaikan kepada Abangda Khairil Anwar, 
Drs. M.AP, dan Agussani. Drs. M.AP secara langsung atau tidak langsung banyak 
memberikan dorongan, sehingga penulis dapat menyc!esaikan segala tugas tennasuk Tesis 
ini. Buat pihak-pihak sebagai sumber data (informant), para Tokoh Adat Ocu, Ccndikiawan 
Ocu, Tokoh Agama Ocu, Pemuda/i Ocu, Birokrasi Ocu itu, serta rampungnya karya tulis ) 
ini, penulis sekali lagi manadahkan tangan, scraya mcngucapkan rasa syukur 
Alhamdulillahirobbil,alamin, ser.. }ga segala kemudahan akan sel;tlu penulis dapatkan 
dariNya, sehingga Tesis ini akan ciapat menjadi batu loncataan untuk kelanjutan pendidikan 
dimasa yang akan datang. Amin.. Diharapkan karya tulis ini ada manfaatnya untuk 
memherikan masukan kepada pihak-pihak yang mencoba untuk mdendekati,m memikirkan 
etnik Ocu diwilayah administartifKabupaten Kampar, yang pada gili rannya mengukuhkan 
etnik ini sebagai salah satu khasanah etnik dincgeri ini . Wassalam ... 

Medan, 
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Penulis, 
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