
KATAPENGANTAR 

Alhamdulillah, segala p~ji dan syukur kchadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

karunia· Nya tesis ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam 

penyelesaian penulisan ini banyak sckali haJangan dan rintangan yang tidak dapat 

penulis hindari. Namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya 

penulisan ini dapat diselesaikan meskipun sedikit rcrlambat . Untuk itu sudah selayaknya 

penulis mcngucapkan terimaksih kepada Bapak Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si sebagai 

Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Prof Dr. Chalida Fachruddin sebagai Dosen Pembimbing 

II yang telah membcrikan bimbingan dengan teliti berupa arahan dan masukan st:rta 

dorongan dan motivasi dcngan penuh kesabaran dan kekeluargaan. 

Selanjutnya tidak lupa pula penulis rnengucapkan banyak terima kasih kepada 

Prof Dr. B. A Simanjuntak sebagai Ketua Program Studi AntropoJogi Sosial dan Ora 

Trisni Handayani, M.Si sebagai Sekretaris Progmm Studi Antropo.logi Sosial yang tt:lah 

banyak membantu dan memberikan masukan draft awal tesis ini. 

Tidak lupa pula pcnulis menyampaikan terima .kasih kepada ternan sctia yang 

selalu mcngingatkan penulis Sdr. Syamsuddin M.Si, Sdri. Ritha Tambunan dan Tuti 

"wan" Rahayu serta teman·teman satu angkatan reguler dan eksckutif yang memberi 

motivasi dan semangat untuk bangkit kembali daJam menyelesaikan tcsis ini serta 

rekan-rekan sejawat Kanwil Depagsu terutama kcpada Bapak Drs.H.Z. Arifin Nurdin 

sclaku Kepala Kanwit Depagsu yang telah banyak membaotu penulis dalam 

mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Ucapao terirnaksih 

yang mendalam juga buat suami tercinta Chairul Syah, S.sos. M.Si scrta putralcu 

tersayang Fikran Chairy dengan segenap kasih sayang telah memberikan dorongan dan 

semangat sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. 

Akhimya tidak lupa pcnuJis memberi ucapan terima kasih kepada Ayahanda 

Alm.H. Fuad B Tanjung B.A dan Ibunda tercinta Hj. Khairani Hutagalung yang telah 

memberikan limpahan kasih sayang dan do'a scrta dukungan moril dan materil schingga 

penulis dapat mclanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti sekarang ini 

y 



Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempumaan, oleh 

karena itu penuJis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mcmbangun dcmi 

kescmpurnaan tulisan ini di masa yang akan datang. Namun pcnulis masih 

mengharapkan semoga tulisan ini dapat bennantaat bagi kita semua, dan dapat menjadi 

sumbangan yang berharga bagi ilmu pengetahuan, Amin. 

Mcdan, .. . ......... 2005 

Rahmy Fuady Tanjung 
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