
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang 

telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Hubungan Kemitran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pembangunan Fisik Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten 

Lampung Timur” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana 

Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

terima kasih kepada : 

 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas 

Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas  

masukan dan kritik yang membangun; 

2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan dan juga selaku Pembahas Dosen terima kasih atas kesediannya 

yang dengan sabar memberikan masukan, saran, kritik serta motivasi dalam 

proses penyelesaian skripsi ini; 

3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Pemerintahan dan juga selaku Pembimbing Utama, terima kasih untuk 
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bimbingan, saran, kritik serta motivasi yang membangun dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 

4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Staf FISIP 

Universitas Lampung, yang telah membantu Penulis selama menuntut ilmu di 

Jurusan Ilmu Pemerintahan; 

5. Perangkat Pemerintahan Desa Sripendowo, terima kasih atas bantuannya yang 

telah memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan; 

6. Terimaksih buat Bpk Puji, Ibu Puji, Novi dan Puri, beserta keluarga besar 

warga desa Sripendowo atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, 

terimakasih karena kalian telah menjadikan ku seperti keluarga; 

7. Semua responden yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada 

Penulis; 

8. Motivator besar dan yang teristimewa kepada kedua Orang Tuaku (Bapak, 

Mama), yang telah membesarkan, mendidik dan membimbingku dengan 

penuh kesabaran serta penuh kasih sayang, ini salah satu kado terindah buat 

Bapak dan Mama; 

9. Terimakasih untuk abang ku Chalen Yuli Boy Situmorang atas motivasinya; 

10. Terimakasih untuk kakak ku Nova Eguslawati Situmorang (Mama Torangdo) 

atas motivasinya, perhatiannya, serta kasih sayangnya. 

11. Terimakasih untuk adik-adik ku; Ucok Febrian Situmorang, Togu Christian 

Situmorang dan Alando Putra Situmorang atas motivasi kalian dan cinta kasih 

kalian, semoga kalian bisa menjadi orang-orang sukses dan selalu takut akan 

Tuhan. Buat adik Togu cepat selesaikan skripsinya dan semoga sukses buat 

kedepannya. Buat adik Alando Putra semangat belajarnya ya dik, gapai apa 

yang kamu cita-citakan, jadi anak kebangan Orang tua. 
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12. Makasih buat Bagus (Bag) yang telah membantu dalam melakukan Riset ke 

Desa Sripendowo; 

13. Terimakasih buat Mangampu Tua Simamora, Jepray Sitanggang, Jantilas 

Pakpahan, Rustam Harianja, Daniel Septiawan Sitanggang, Gomgom Sirait, 

Rickho Tumanggor, Yohanes Siagian, Doli Simamora, terimakasih telah 

memberikan semangat dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan 

SKRIPSI, dan terimakasih juga untuk kebersamaannya selama ini. 

14. Untuk teman seangkatan ku yang belum selesai Syahridi, Fuad, Ilham, Riska, 

Felix Simanungkalit ayoek semangat kalian pasti bisa. 

15. Untuk sahabat setiaku Briptu Kiarison Sihotang (Frengki) terimaksih buat 

persahabatannya selama ini, semoga persahabatan ini dapat terus terjaga 

walaupun dah jarang ketemu. Selalu jadi sahabat yang setia brotha.  

16. Untuk adik-adik ku R-N HKBP Bergen (Hotman Hutagalung, Anggi 

Sitanggang, Herniyati Br. Sitohang, Arzenius Situmorang, Delima Br. 

Pardede, Riris Florenta Br. Rumasondi, Leni Br. Hutagalung, Rohana Sukarsi 

Damanik, Denata Br Nainggolan, Tiur Br. Sidabalok,  yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu namanya, terimkasih untuk kebersamaannya selama 

ini. 

17. Untuk Betty Br Sirait, makasih buat remengannya selama proses pendaftaran 

wisuda. Sukses selalu 

18. Terimakasih untuk adek Lenny Widyaningsih yang selama ini sudah mau 

menemani perjalan baik senang ataupun susah abang dalam perkuliahan 

hingga selesai. 

19. Terimakasih buat teman-teman yang belum disebutkan namanya satu persatu. 
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Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung, 26 September 2014 

Penulis 

 

 

 

 

 

Alex Hermanto Situmorang 


