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KATA PENGANTAR 

 

Ketika kuliah S1 saya mengambil jurusan sejarah, beberapa mata kuliah 

pada jurusan ini terdapat beberapa mata kuliah antropologi. Dari sinilah mulai 

muncul minat dan ketertarikan  belajar antropologi. Disamping itu semasa kuliah 

penulis mempunyai beberapa kawan  yang juga berminat di bidang antropologi 

dan kuliah di jurusan antropologi.  Saya bersama dengan kawan-kawan  dari 

kominitas etnis Mandailing sering bergabung dan berdiskusi dengan berbagai 

thema terutama identitas etnis. Hal ini ikut mendorong minat dan ketertarikan 

penulis untuk mengikut kuliah di program S2 Antropologi Sosial.  

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirubbilalamin, puji syukur ke hadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat 

menyelesaikan kuliah tersebut. Dan berkat  kesabaran dan ketabahan penulis telah 

menyelesai thesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah di dalam 

program magister ini. 

Penulisan thesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan para pembimbing, 

untuk itu saya ucapkan  dengan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak 

Prof. Usman Pelly  MA.Ph.D sebagai Pembimbing I dan bapak Dr. Fikarwin 

Zuska. M.Ant. sebagai Pembimbing II yang telah berkenan membimbing penulis 

menyelesaikan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada bapak 

Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.S. bapak Dr. Hidayat M.Si. dan Dr. Deny Setiawan 

M.Si. yang telah membantu penulis dalam menyelesai  penulisan thesis ini.   

Penulis  merasa berhutang budi kepada kawan saya Armansyah 

Matondang, Fery Novirman, dan kawan-kawan seangkatan di prodi Antropologi 
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Sosial saya ucapkan terima kasih  yang sebesar-besarnya berkat bantuan dan 

motivasi kalian saya dapat menyelesaikan studi ini. Penulis juga tidak melupakan 

jasa-jasa baik dari saudaraku, temanku, parebanku kandidat doctor Drs. Zulkifli 

Lubis, M.Ant., untukmu saya ucapkan terima kasih. Untuk mengenang jasa 

motivasi serta kuliah-kuliah informal dari Almarhum Z.Pangaduan Lubis kepada 

penulis   selama beliau masih hidup saya mengucapkan terima kasih, demikian 

juga kepada kedua almarhum  orang tua saya semoga mereka diterima di sisi-Nya.  

Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan teima kasih kepada tokoh 

masyarakat Mandailing terutama yang sempat menjadi informan saya, seperti 

Abanghanda Dolok Lubis, SH. Tulang Ursan Lubis, Tulang Palit Rangkuti, 

Pandapotan Nasution dan kepada semua yang telah berjasa  membantu penulis.  

Saya juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada istri 

saya Siti Rohani Siregar S.Sos serta ke empat anak saya berkat ketabahan, 

kesabaran   serta pengertian kalian terutama dalam masa-masa berat 

menyelesaikan thesis ini.  

Demkianlah, bahwa penulisan ini merupakan akumulasi bantuan dari 

berbagai pihak dan secara jujur telah banyak penulis peroleh, Oleh karena itu 

kalaulah penulis tidak  menyebutkan nama mereka satu persatu bukan berarti 

mengurangi rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya 

kepada semuanya. 
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