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Bismillahirrahmanirrahim…
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sebagaimana mestinya.  Shalawat  beriringkan salam juga penulis  persembahkan

kepada junjungan Nabi  Muhammad SAW yang telah  membawa kabar  tentang

pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.
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PP No. 72 Tahun 2005 Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Di Desa

Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun”.

Dalam penyusunan skripsi ini,  penulis banyak memperoleh bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada
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4. Bapak Parlaungan G. Siahaan, SH, M.Hum, selaku Sekretaris

Jurusan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  dan  selaku  Dosen

Pembimbing Akademik sekaligus dosen penguji penulis, yang telah banyak

memberikan masukan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Sri Hadiningrum, SH, M.Hum selaku dosen penguji yang

telah memberikan masukan, petunjuk dan saran bagi penulis.

6. Bapak  Drs.  Buha Simamora,  SH, M.H, selaku dosen penguji

yang telah memberikan masukan, petunjuk dan saran bagi Penulis.

7. Para  staf  pengajar/dosen  dan  pegawai  Jurusan  Pendidikan

Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri

Medan  yang  telah  memberikan  bekal  ilmu  sehingga  penulis  dapat

menyelesaikan studinya.

8.  Bapak Kepala Desa dan seluruh Aparatur Pemerintahan Desa

Manik  Maraja  Kecamatan  Sidamanik  Kabupaten  Simalungun  yang  telah

membantu kelancaran pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian
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9. Teristimewa  pada  kesempatan  ini  penulis  menyampaikan

ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Ayahanda Miskun dan Ibunda

Suminem yang atas jerih payahnya telah mengasuh dan memberikan kasih

sayang, dukungan baik moril  maupun materil  serta do’a yang tiada putus-

putusnya dalam studi yang sedang penulis jalani. 

10. Kepada seluruh keluarga besar penulis, Paklekku Saidi, Sujono

dan  Bibikku  Sulastri,  Abangda  Harky Syahputra  S.Pd,  adikku  Yoki,  Fitri,
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Maya, Joko, Andre dan Ayu yang selalu memberi dorongan dan semangat

serta  motivasi  dan  do’a  demi  keberhasilan  penulis  dalam  menyelesaikan

perkuliahan.

11. Buat  rekan-rekanku  Fitri,  Sovi,  Nia,  Ovi,  Desi,  Miftah  dan

mahasiswa-mahasiswi stambuk 2009 yang telah memberikan do’anya kepada

penulis.

12. Buat teman seperjuangan penulis terkhusus untuk Iis  Aprianti

dan murid-murid PPLT di SMK YPT P. Brandan Tahun 2012.

13. Buat sahabat-sahabatku di Sidamanik, Linda Swiyarni SE, Dian
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14. Kepada  semua  pihak  yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan  satu

persatu, terimakasih atas dukungan, do’a, dan semangat yang telah diberikan

hingga terselesaikannnya skripsi ini.

Semua jasa dan budi baik yang penulis terima di atas, penulis kembalikan

kepada Allah  SWT dengan harapan dan doa  semoga  Allah  SWT memberikan

imbalan kebajikan yang berlipat ganda. 

Penulis  menyadari  penulisan  skripsi  ini  masih  jauh dari  kata  sempurna

baik dari segi isi dan tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat  membangun untuk kesempurnaan skripsi  ini.  Akhirnya

kepada Allah SWT jualah kita berserah diri, dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Medan,   Juli 2013
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