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KATAI>ENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan herkat rahmat dan 

hidayahNyalah Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " Toleransi Pedagang 

Antar Etnis di kota Medan". 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr.Bungaran Antonius 

Simanjuntak sebagai Pembimbing I dan Ibu Dra.Trisni Andayani M.Si sebagai Pembimbing 

II yang telah meluangkan waktu dan memberi masukan yang bermanfaat dalam 

penyelesaian togas akhir ini, yang semua ini dilakukan dengan rasa kekcluargaan 

Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dosen Penguji; Bapak Prof.Dr. Usman 

Pelly,MA , Bapak Dr. lbnu Hajar Damanik M.Si dan Bapak Dr.longkers Tarnpubolon , 

yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kebaikan tesis ini. 

Rasa honnat dan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof.Dr. Bungaran 

Antonius Simanjutak sebagai Ketua Prodi Antropologi Sosial, Bapak Drs. Onggal Sihite 

M.Si selaku Sekretaris Prodi. Bapak lbu Staf Pengajar di Prodi Ansos yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis melalui perkuliahan. Dan Bapak. Safwin Asrudi 

Rambe. S.Pd yang telah membantu penulis dalam hal administrasi. 

Terima kasih yang tulus dan tiada terhingga untuk : Ayahanda tercinta Aim 

Drs.Ismet Syah Bangun atas kasih sayang dan motivasi yang selalu mengingatkan penulis 

untuk selalu bela jar juga sikap kemandirian yang selalu diterapkan pada diri penulis, dan 

juga Ibunda Hj.Herawati Siregar yang selalu rnemberikan kasih sayang dan doa yang tak 

putus mengiringi penulis dalam menyelasaikan tesis ini. Dan ibu mertua Hj.Nurlela terima 

kasih atas dukungan dan doanya untuk penulis selama menjalani perkuliahan. 
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Terima kasih penulis ucapkan kepada suami tercinta Darwizal P.Lubis SH,CN untuk: 

kasih sayang , perhatian • doa dan pengertiannya mulai masa perkuliahan sampai selesai 

tesis ini. Anak...anakku Mauza Perdana Lubis dan Agiza Putri Lubis terima kasih atas doa 

dan inspirasiny~banyak waktu kebersamaan kita yang harus disita untuk. tugas akhir ini. 

Namun mama tabu kalian ikhlas akan keadaan tersebut, kiranya nanti kalian dapat 

melakukan dan berbuat hal yang sama atau lebih dari ini. Amin. 

Ucapan terima kasih untuk sahabatku Dra.Lila Pelita Hati M.Si dan Keluarga yang 

selalu setia dalam penyelesaian tugas akhir ini. Kemauan yang kuat dan sating 

mengingatkan serta doa tiada henti membuat kit& berhasil selesai bersama. Semoga 

Silaturahmi dan persaudaraan ini tidak hanya sebatas 82 di Unimed saja. 

Ucapan terima kasih untuk sahabatku Syainul Irwan SH dan keluarga yang selalu 

memberi semangat ke penulis untuk segera menyelasaikan tesis ini. Juga ternan - ternan 

seangkatan 2003, terima kasih akan keber.;amaan kita dikelas, kekompakan kita kiranya 

akan terus berlanjut. 

Ucapan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunik.asi Pembangunan 

Medan, Bapa.k Drs.H. Sakhyan Asmara M.SP atas motivasi dan izin belajar yang diberikan 

pada penulis. 

Ucapan terima kasih kepada Ibu Hj. Ida Tumengkol B.Comm , M. Hum atas 

kesempatan dan bantuannya selama perlruliahan sampai selesai. Dan terima kasih juga 

untuk ternan - ternan Staf Pengajar di STIKP yang penuh perhatian dan pengertian selama 

penulis mengikuti perkuliahan sampai tesis ini selesai. 

Ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Mahadi Poetra , MM Direktur 

Pengembangan SDM PD.Pasar Kota Medan yang telah memberi kesempatan penulis untuk 

memperoleh data tentang Pasar Tradisional di Kota Medan. 

Adik- adikku cucu dari Aim. H. Lenan Bangun , terima kasih atas persaudaraan dan 

sikap sating mendukung serta doa kalian untuk penulis, untuk Fadillah Maulana dan Irsan 
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Joedhistira Bangun S.Sos dan Andre Prayoga Bangun sekali lagi terima kasih atas 

bantuannya di lokasi penelitian dan mengedit tulisan ini. 

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempuma., 

penulis berharap tesis ini bermanfaat dan memberi penambahan wawasan bagi pembaca dan 

berguna untuk ilmu pengetahuan. 
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