
KATA PENGANTAR 

 

Bissmillahirahmanirahhim  

 Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang 

telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun 

dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas 

hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul : 

“Politik Identitas Etnis Alas dalam Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara” Tesis ini 

disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Sains 

pada Program Studi Antropologi Sosial di Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna 

dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang 

penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan tesis ini sebaik-baiknya 

agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini pula 

penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga karya tulis yang akan 

datang bisa lebih baik.  

Dalam penulisan tesis ini penulis mendapat bimbingan, arahan, dan bantuan dari 

beranekaragam pihak, baik moril maupun materil, sehingga tesis ini akhirnya dapat 

diselesaikan. Pada kesempatan kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya, kepada : 

 

 

 

 



❖ Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. 

❖ Ayahanda Saleh Adri, S.PdI dan Ibunda Jariah, S.Pd tercinta yang telah melahirkan, 

mendidikan dan membesarkan penulis tanpa ada kata lelah dan letih, serta berkat 

do’a dan restu meraka penulis dapat menyelesaikan studi perkuliahan ini.  

❖ Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan 

periode 2015 - 2019 

❖ Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM. M.Kes. Rekor Universitas Negeri Medan periode 

2019 - 2023 

❖ Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

❖ Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku ketua Program Studi Antropologi Sosial sekaligus 

pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis selama perkuliahan maupun 

bimbingan tesis ini. 

❖ Bapak Dr. Fikarwin Zuska, M.At selaku pembimbing II serta dosen semasa 

perkuliahan yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini. 

❖ Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.Si selaku penguji I yang telah banyak memberi 

masukan dan saran terhadap tesis ini. 

❖ Ibu Dr. Ratih Baiduri, M.Si selaku penguji II yang telah banyak memberi masukan 

dan saran terhadap tesis ini. 

 

 

 

 

 

 



❖ Bapak Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si selaku Penguji III yang telah banyak memberi 

masukan dan saran terhadap tesis ini. 

❖ Dosen-dosen penulis lain yang ada di Program Studi Antropologi Sosial Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada 

penulis selama mengikuti perkuliahan di Universtas Negeri Medan. 

❖ Rekan-rekan penulis di Program Antropologi Sosial angkatan 2016 Agata Moroisa, 

Edi Suhartono, Desyanti Girsang, Fakri Muliawan, Dumora Jeny Siagian, Tince 

Siboro, Siti Yuni Fadlina Amin, Gomgom Manurung, Osi Karina Saragih, Siti, Faisal 

Irawan. 

❖ Kepada saudara tercinta penulis yang ada di Desa Kuta Lang-lang Munawar Harkan, 

Tri Jasa Taufik, M. Faisal Ardi yang telah banyak membantu dalam proses penulisan 

tesis ini. 

❖ Kepada DPRK dan Kesbangpol Aceh Tenggara yang telah memberikan informasi 

kepada penulis terkait tesis ini. 

❖ Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain iringan do’a yang tulus dan 

ikhlas semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah 

SWT. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya. Amin. 

Medan,        Agustus 2019 

 

Riza Utomo 

 


