
KATA PENGANTAR 

Dengan penuh rasa kesyukuran kepada Allah SWT, penulis dapat 

menuntaskan seluruh karya ilmiah ini. Kesyukuran tersebut lebih terasa 

karena penulis merasa tidak mungkin akan dapat menyelesaikannya, karena 

terkait dengan berbagai ketidakcukupan, tugas dan aktivitas lain yang penulis 

hadapi. Penyusunan karya tulis ini, tertuju kepada pemenuhan persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Antropologi Sosial yang diselenggarakan 

oleh Pascasarjana Unimed. 

Penulis sadar benar, a mat ban yak pihak yag telah memeberikan 

kontribusi langsung a tau pun tidak langsung kepada penul is sejak kuliah 

sampai menyelesaikan tesis ini, sehingga tidak bisa penulis paparkan .:;atu

persatu di dalam pengantar ini. Allah SWT jualah yang Maha Melihat dan 

Maha Menilai, semoga dukungan yang mereka berikan menjadi amal jariah 

disisi-Nya, Amin . 

Pada kesempatan mt> penulis menyampaikan sembah sujud dan 

penghargaan secara khusus kepada kedua orang tuaku yang keduanya telah 

Almarhum, beserta kedua orang rnertuaku yang senantiasa mendoakan 

ananda. Yang paling disayang isteri terdnta Tetty Irawaty Simatupang, yang 

setiap saat menemani penulis dan tempat berbagi dalam suka dan duka, 

tempat bersandar menyampaikan berbagai keluhan dalam mengarungi 

kehidupan, sebagai suami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan yang 

engkau berikan. Semoga Allah SWT, memberikan segala yang terbaik untuk 

kita. Untuk anak saya semua, Ahmad Yazid Hrp, Muhammad Doly Hrp, Agus 



Mulia Hrp, Ade Nurkhairi Hrp yang sctia hadir membantu papa, mengetik 

konsep dari tesis ini. Anak saya yang tertua Parsadaan Harahap, SP dan 

isterinya Desi Aneri, SP serta cucu tercinta Putri Sasia Hrp dan yang 

terakhir kepada anak saya Sri Afrina Hrp, S.Psi serta suaminya lr. Hasan dan 

cucu Maulana Taslam dan Zarfan Zakhir. Papa mendoakan semoga kalian 

berhasil menuju cita-citanya dan selalu bertakwa kepada Allah SWT serta 

memberikan kontribusi kepada kebaikan bangsa dan negara kita yang 

tercinta. 

Terkait dengan pelaksanaan penyusunan dan perampungan karya tulis 

ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Rektor Unimed Ibu Prof. Ojanius Djamin, SH, MS, Direktur Pascasarjana 

UNIMED Prof. Usman Pelly, MA, PhD beserta Asisten direkturnya Prof. 

Belfrik Manullang, DR. Harun Sitompul M.Pd, Prof DR. M. Yakub. M. Ed 

dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ketua Program Studi 

Antropologi Sosial Prof DR. B. A. Simanjuntak dan Sekeretaris Program 

Studi ibu Ora. Trisni Andayani, MSi beserta dosen-dosen yang senantiasa 

memberikan bekal keilmuan kepada penulis. 

Dan yang khusus lagi ucapan terima kasih kepada Pembimbing I DR 

phil. lchwan Azhari, MS dan Pembimbtng 11 DR. Ibnu Hajar Damanik, MSi 

yang senantiasa siap sedta menerima penulis untuk melakukan berbagai 

konsultasi serta perbaikan terhadap penyempurnaan karya tulis ini. dalam 

kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada bapak-bapak yang terlibat langsung dalam proses pengujian tesis ini, 

yang selain bapak Pembimbing I dan II , Bapak Prof. Usman Pelly, MA, PhD, 



Prof. DR. B. A. Simanjuntak, DR. Ibrahim Gultom MPd, yang telah 

memberikan masukan dan kritikan dalam berbagai model dan ketajaman 

pertanyaan> sehingga penulis dapat memperbaiki earn berpikir dan 

menganalisa berbagai masalah terutama dalam karya tulis ini. 

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor 

UMSU dan Pembantu Rektor I> II dan III masing-masing Bapak Bahdin Nur 

Tanjung, SE, MM ~ Drs. Armansyah, MM ; Suhrawardi K. Lubis, SH, Sp.N 

dan Drs. Agussani, MAP, terkhusus kepada Drs . Khairil Anwar, MAP yang 

secara langsung atau tidak langsung banyak memberika11 dorongan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan segala tugas termasuk karya tulis ini> untuk itu 

saya mengucapkan terima kasih. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada 

semua informan penulis di DPRD II Medan dan informan di Pemerintahan 

kota Medan yang tidak dapat saya sebut namanya. Atas itu semua, serta 

rampungnya karya tuiis ini, penulis sekali lagi menadahkan tangan, seraya 

mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirobbil 'alarnin, semoga segala 

kemudahan akan selalu penulis dapatkan, serta limpahan rahmatNya 

senantiasa tercurah. Diharapkan karya tulis ini ada manfaatnya untuk 

memberikan masukan kepada pihak-pihak yang mencoba berkiprah di 

lembaga-lembaga politik yang multi etnik dan agama> seperti yang ada di 

kota Medan. 
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