
PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kehadiran TUHAN dan dengan ketulusan hati,

kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

 Ayahanda dan Ibunda tercinta atas doa, kesabaran, ketekunan dan

pengorbanannya baik secara moril dan material, semoga TUHAN memuliakan

kalian di dunia dan akherat.

 Kakak dan Adik-adik ku tersayang yang selalu membuatku tersenyum dengan

doa, motivasi dan bantuannya dalam setiap hari-hariku.

 Ibu dari anakku yang selalu mendampingiku dalam segala hal.

 Almamater tercinta.



SANWACANA

Puji syukur kehadirat TUHAN karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat

diselesaikan dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam

Mendukung Pemerintah Desa”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

sosiologi di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi

ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta saran-saran yang di berikan oleh semua

pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini, dengan penuh hormat dan ketulusan hati penulis

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik.

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku ketua jurusan sosiologi sekaligus sebagai

Pembimbing akademik (PA).

3. Ibu Dra. Anita Damayanti, M.H. selaku sekretaris jurusan sosiologi.

4. Bapak Drs. Gunawan Budi Kahono, selaku dosen pembimbing Utama, yang

telah memberikan bimbingan, pengetahuan, dan arahan kepada penulis dalam

penulisan skripsi ini



5. Ibu Dra. Paraswati Daril Milyani, selaku Penguji Utama yang telah

memberikan banyak bantuan, saran, dan koreksinya untuk kesempurnaan

skripsi ini.

6. Seluruh dosen di jurusan sosiologi FISIP Universitas Lampung yang telah

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani masa

perkuliahan.

7. Seluruh staff dan karyawan di FISIP Universitas Lampung yang telah

membantu melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi.

8. Kedua orang tua tercinta terimakasih telah menjadi sosok orang tua yang luar

biasa menyayangiku dalam kesabaran yang tiada henti, semoga aku bisa

membanggakan kalian berdua dengan kesuksesanku kelak.

9. Istri dan Anakku Terimakasih atas kasih sayang yang tulus selama ini.

10. Buat kakak-kakak terimakasih atas semua dukungan dan doa-doa mu selama

ini tetap menjadi kakak yang membanggakan kedua orang tua dan adik-

adikmu yaaa.

11. Adik-adik ku tersayang Nengah Swarni (Almarhum), Komang Andine

terimakasih kalian telah menjadi motivasi menuju kesuksesanku LOVE YOU.

12. Semua keluarga besar kedua orang tuaku yang tidak bisa disebutkan satu

persatu saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

13. Buat Kristin, Netty, Rio, Ferty dan semuanya Terima kasih ya udah nemenin

dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman satu angkatan sosiologi 2008 Terimakasih.



Penulis hanya bisa berdoa semoga TUHAN membalas semua kebaikan dan bantuan

yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita

semua.

Bandar Lampung, 23 Juni 2015

Penulis

WAYAN SUMANTRE


