
 

 

KATA PENGANTAR 

BISMILLAJ-ORRAI !MANIRRAHTM 

Mcngawali scluruh urnian di dalam tcsis ini, dcng.1n pcnuh hidmat pcnulis 

mengucapkan syukur aUJamdulillah kebadirat Allah Swt pemilik ilmu yang paling 

scm puma, mas limpahan rahmat dan hidayah yang dibenlcan-Nya lccpada pcnulis 

sdoing.Wt pcnyusunan tesis ini dapal. disdesaiKau. Scmbari dari itu, shaiHWltl dan 

saiRm semqga tercurah kcharibaan Rasulullah Saw pembawa agama yang haq. 

Mudah-mudallan kita senantiasa tcrinspirasi Jengan perjuangan yang dilakukan 

beliau dalam meraih kemenangan yang sebenamya. 

Dalam menyclcsaikan tesis ini, pcnul is hnnyak mendapatkan bantuan dari 

bcrhagni pihak, tcrntama dari para infonnan rum teman-teman Pascot.<;r.rjana 

Uni,crsitas Negcri Mcdao yang tidak dapat disebutkao nam;mya satu peTsatu. 

Demikian juga kepada tokoh organisasi masyarakat dan rekan-rek;m pcgawai di 

hngkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tclah banyak memberikan 

masukan dan intormasi, sehingga memudahkan pengumpulan data yang 

dibutuhkftn dalam pet)elitian iui. Untuk itu penuli~ sanJpaikan ucapan tcrimakasih 

kepada mcrcka, semoga Allah Swt memb.:rikan imbalan yaug sesuai dcngan jasa 

yan~;: mcn:ka berikan. 

l'enulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Uapak Prof. Dr. Jbnu 

1-l<\inr Orunnnik, M.Si sebagai pembimbing I dan lbu Prof. Or. Chalida Fachi'Uddin 

~chnf!ni pcmbimhin!C II yang tclah hauyalc mcluangkan waktu dau dcn!UIII r.1.o;u 

kckclnargaan dalum mcmbcrik1111 pcngarahan l'Crtll himhingnn yang h~'f'llanfaat 

untuk pcnyempumaan pcnulisan tcsis ini. 

Rasa terima kasih juga disampaikan kepada llapak-bapak dosen pcn1,~gi: 

Or. l'hil. lchwan Azhari, MS; Pro( Dr. Robcn Sibarani dan Or. Fikarwm Zuska, 

M.Si yang telah membedah tesis ini dan sekaligus memberikan kontribusi 

pcmikiran yang cukup bcrharga bagi penulis untuk m~nycmpumakan tcsis ini. 

Rasa honnal dan teriona kasih disaonpaikan juga kc..1111da Rapak Dr. Phil. 

lchwan Azhari. MS scbagh: Ketua Program studi Anlropologi Sosial. Aapak J)rs. 
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Ongg:tl Sihitc. M.Si sebagni Sckretaris. Rapak-l>apak dnn lbu-ihu staf pcngajar 

yang tchth membcrikan muatan-mu.atan keilmuan bagi pcnulis sehuna mengikuti 

perkuliahan di Program Pa~sarjana Antropologi Sosial Universitas Negeri 

Mcdan Mudab-mu.:ahan ilm.u yang diajarkan menjadi ilmu yang berl<ah dan 

bennanfaat. 

Terima !;Mill kepada WalikOia Tebiop. Tinggi, Bapak lr. H. Abdul Hafiz 

HAsibuan yang telah memberikan izin belajar dan bantu/Ill moril maupun materil 

kcpada pcu .. lis dalam menyelcsaikan tugas bclajar IIi J>rot,'l'am Pascasarjana 

Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan. Demikian juga kepada Wakil 

Waltkota Tebing Tinggi Bapak Drs. 1-t Sy~hril I Jafzein dan Sekretaris l>~erah 

Kota Tebing Tinggi Bapak H. lrham Taufik, SH. MAP, settl Ass U Sekdako 

Tcbing Tinggi Bnpuk H. Marnpusuk Siregar, SH yang mcml>erikan dukungan 

kepada pcnulis unmk menyelesaikan mgas belajar. Tidak kctinggalan juga kepada 

scluruh staf Bagian lnformasi dan Komunikasi Sctdako Tcbing Tinsgi yang 

membantu penulis dalam membcrikan infonnusi melalui saran, kritik dan di skusi 

kecil yang sangat berarti dalam penyelesaian tesis ini. 

Ucapan terima kasih pcnulis sampaikan kt.pada teman-teman seangkatan 

di Pmgram Studi Antropologi Sosial eksekutif untuk kcrjasama yang tdah 

dilx:rikan selama masa perkuliaban. Terutamu untuk adinda Syamsul Bahri, M.Si. 

Mukti Ali Hanlhap, M.Si dan yang lainnya. Kl:tlangan persahabatan yang dilalui 

bersama dengan penuh suka-duka, teotu tidak begitu mudah untuk melupOlkannya. 

Terima kasih juga buat adinda Mawardi Siregar, MA dan Syntwin Rarnbe 

ata.~ bnntuan yang tulus dan penuh kekeluaf'l'ann yang diberikan kepada Jl<.'llulis 

schinggatcsis in.i dnpar diselesuiiuln. 

Terimakasih dan rasa honnat yang sctinggi-tingginya penulis haturkan 

kepada ayabanda tercinta Alm. Mansyur Adil Nasution yang tel:th menorehkan 

kenangan indab dalam kehidupan penulis. Spirit dan kasih sayangnya tidak pemab 

hilaog dari ingallln dan selalu menyenai penulis dalarn menapaki perlmlinban di 

Program Pascasarjana Antropologi SosiaJ UniversiiJIS Ncgcri M~an srunpai 

kcJNKIM pcnyclesaiau tesis ini. Demikian juga kepada lbunda Hj. Tiamnah. 
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m<:J;kipun dalam kescndirian namun doa, kasih sayang dan perhOJianl)ya torlak 

pemah herkunmg kcpadll pcnulis sampai tcsis ini diselesaikan. 

T .:rima kasih juga J)\:nulis s.ampaikan kcpada mertua; Bapak Abd. Azis 

Manik dan lbu Siti Dermawan Saragih. Alas perbatian dan doa keduanya jua, 

penulis dap:u menyclesaJkan perkuliahan di Program PascaSaJjana Universitas 

Negeri Mcdan. 

Pcnulis juga meuyampaikau UCIIpau t.'rima kasib kepada kcluarsa besar. 

I I. Ali Rusydi Nasution. Ahnlo. Siti Rahmah Nasution, Mlod. Nur Nasution. Drs. 

LuktnHn I lakim Nasution, Taisir Nasuti on. S.Ag. Abu. Faual.o Nasution. M.Pd, 

dan I lasnal: N~sut ion. S.Ag yang selalu mcmbcrikan doa. pcrhatian dan dukoongan 

kepada pcnulis untuk segera menyel~kantesis iui. 

Ucapan tcrima ka~ih pcnulis sampaikan kcpada istcri tcrcinta IJmi Kalsum 

y~oog lchoh nocmhcrikan cinta, kasih sayarog, pcrhatian. dnmngan scm~oogat dan 

doa-doa yang tulus dan ikhlas. schingga pcnoolis berhasil mcnyclc.~ikan 

pcrkul111h<tn sampai kcpada pcnyusunan tcsis. Juga buat l<ctiga bwth hati bclahan 

jantung, anak-anak tercinta: Faizah Anwar Nasution, Mawaddah Anwar Nasution 

dan 7.ahra Amelia Anwar Nasution. Atas bcricat doa dan pcngorbanan wak'fu yang 

mcreka benkan disaat mestiuya dapat diuikmati bersama seriugkaii terpakai untuk 

kegiatHil yllltt: berkaitan dengan studi peuulis. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa usa.lu: kecll dan sedertlllfla :yang 

dilakukan penulis berupa kegiaUUI yang terakumulll:li dalam tesis ioi, merupakan 

bahagian dari pengetahua.n yang terbatas. Oengan pengelllhuan yang terbatn~ itu, 

h~'fart i set~nla SCJ;uatu yang baik, benar dan bennnnfaat di dulam tcsis ini 

datangnya d:ari Allah Swt pemilik pengc!Ahuan yang Maha Sempurna. Sctoalikuya 

scgala scsuatu yang tidak bermanfaat datl\ngnya dari penulis. Untuk itu , ambillab 

yang bennanfaat dan buanglah yang tidak bennanfaat agar dapat menjadi 

penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pcmt;aca dalam mewujudkan diri 

sebagao makhluk yang sebaik-baiknya. 

Penulis juga senantiasa meugharapkan ad:u1y~ saran dan kritik yang 

membanr.:un dari para pembaca untuk kcscmpumaan tulisan iloooiah yant: akan 

dilakukan penulis di masa-masa yang llkan datang. Akhimya, segala sesuatunya 
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kita scrahkan kcmbali kepada Allah Swt. Semoga tcsis ini dapat mcnamhah 

wawasan hnui pcmhac~ dan bcrguna bagi ilmu pcngctahuan. Amin ya Robbal 

'alamin. 
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14 A guSh IS 2008 

Penulis, 

Khairil Anwar 


