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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan  Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan 

karuniaNya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga mampu 

menyelesaikan proposal penelitian ini, dengan judul “Analisis Kinerja BPMPD 

(Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) Tapanuli Utara 

Dalam Mengupayakan Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Di Kabupaten 

Tapanuli Utara”. Proposal ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis 

laksanakan untuk memenuhi persyaratan penelitian skripsi. 

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak 

Prayetno, S. IP, M.Si, selaku dosen pengajar dan dosen pembimbing penulis, yang 

selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan 

dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. 

Secara khusus juga penulis menyampaikan terimasih yang sebesar- besarnya 

kepada kedua orang tua yang saya sayangi, Bapak Dohar Sianturi dan Ibunda 

Darly Panggabean, atas kebesaran hati mereka untuk mendidik, membimbing, dan 

usaha mereka untuk mennguliahkan saya, agar dimasa depan saya nanti, ada 

pegangan modal mengahadapi zaman yang terus berkembang serta mengharapkan 

saya menjadi generasi yang berguna untuk keluarga terlebih untuk sekeliling 

saya.Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara sekandung saya, 

Abang Josmagel Harapan Sianturi dan Adik Berlin Hermanto Sianturi, yang telah 

menunjukkan dukungan, dan memotivasi penulis dalam setiap studi hingga 

penyelesaian tugas akhir kuliah saya.  
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Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada Dekan dan Pembantu 

Dekan  Fakultas Ilmu Sosial UNIMED, dan juga Bapak Dr. Deny Setiawan,M. Si, 

selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Unimed. Serta ucapan 

terimakasih juga kepada Ibu Dr. Reh Bungana Beru PA, SH, M.Hum, Ketua 

Jurusan PPKn dan Juga Bapak Arif Wahyudi, selaku Sekretaris dan Bapak Jhon 

selaku Staf Pegawai Administratif Jurusan PPKn. 

Selama Proses perkuliahan, penulis telah mendapatkan ilmu serta wawasan 

akan pengetahuan dan kesan- kesan yang tidak terlupakan yang sangat 

memotivasi bagi penulis. Dalam kesempatan ini juga, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah PPKn memberikan 

pengajaran selama proses perkuliahan. 

Buat best friend saya Mince Wastina Sihombing , Helen K Hutauruk, Leny 

A Sinaga yang selama ini bertukar fikiran dalam proses penyusunan skripsi, 

terimakasih buat kalian untuk diskusi, motivasi dan curhat- curhat saat 

perkuliahan yang tetap terkenang bagi saya. Tak terlupakan juga sohib- sohib saya 

Pinta, Koni, Masna, dan kawan- kawan lainnya di stambuk 2012 kelas Reguler A 

di Jurusan PPKn (maaf penulis tidak bisa sebutkan satu persatu) dan saudara 

PPLT Sei Rampah (Ito Erisal, resina, vivi, emma, dll) , untuk kedepannya semoga 

kita saling mengingat, menolong dan saling mensuport satu sama lain. Semoga 

kegiatan- kegiatan kita ketika kuliaj bersama, canda tawa, menjadi momen yang 

tak terlupakan dan membuat kita rindu untuk berkumpul kembali. Sukses untuk 

kita semua. 
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Kepada Ketua BPMPD Tapanuli Utara Bapak Eliston Lumban Tobing, 

S.Sos, Sekretaris dan Staf Pegawai, dan Seluruh Kepala Bidang dan staf pegawai 

setiap Bidang di BPMPD Tapanuli Utara, terimakasih telah mengijinkan penulis 

untuk meneliti dan meminta data dari lembaga BPMPD Tapanuli Utara. juga 

terimakasih kepada Bapak Kepala desa dan sekretaris desa Parbaju Toruan yang 

telah bersedia untuk diwawancarai 

 Terimakasih juga saya ucapkan Hamba- hamba Tuhan di GKPI Dame 

Saitnihuta dan GBI MMTC Medan, pelayan, jemaat, Ibdah Pemuda, Ibadah 

Mahasiswa , terkhsus FA (Family Altar) yang diketuai sahabatku Desi Munte dan 

saudara-saudara lainnya serta sahabatku Corry Siahaan yang membantu saat 

penelitian. Terimakasih bnat doa dan dukungan rohani yang diberikan selama ini, 

yang membuat saya semakin bertumbuh dan tetap mengandalkan Tuhan dalam 

hidup saya.Penulis menyadari bahwa Skripsi  ini masih memiliki banyak 

kekurangan dan kelemahan dari segi bobot ilmiah dan tata bahasa. Oleh sebab itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 

pihak demi perbaikan proposal ini.  

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungan dari semua pihal yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan kiranya 

skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita.  

Medan,  April 2016 

 

Irawati Sofiana Sianturi 


