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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 Nikmati yang ada saja dan jalani hidup ini sebagai anugerah. 

 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 

yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 

Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat 

meminta dan memohon. 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini Saya persembahkan kepada: 

 Kedua orang tua tercinta Bapak Amir Darmanto dan Ibu Sumartini Dwi 

Fatmasari, dan segenap keluarga 

 Istriku tercinta Ninia Nurrakhma 

 Almamater tercinta UNISSULA 

 Teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2014 

  



KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur penulis pajatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan penyusunan 

Skripsi dengan judul Fungsi dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Batursari Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan 

besar Nabi Muhammmad Saw yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. 

Penulisan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat 

akademis untuk menyelesaiakan progam studi sarjana (S1) di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Selama proses 

penyusunan skripsi ini penulis dapat banyak doa, dukungan dan bimbingan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan yang berarti 

dari hati yang paling mendalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Amir Darmanto dan Ibu Sumartini Dwi 

Fatmasari yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan segala 

dukungan dalam segala hal. 

2. Untuk istriku tercinta Ninia Nurrakhma, yang telah mendoakan dan 

memberi dukungan. Serta telah turut membantu menyusun skripsi ini hingga 

selesai. 

3. Adek-adek ku tersayang dan tercinta, yang  juga selalu memberikan doa dan 

semangat untuk menyelesai skripsi ini. 



4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

5. Bapak Kami Hartono.,S.H.,M.Hum selaku dosen wali. 

6. Ibu Dr.Hj. Widayati.,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaiakan penulisan ini tepat waktu. 

7. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang angakatn 2014 yang telah berjuang 

bersama. 

8. Semua sahabat dan teman-teman penulis yang telah membantu penulis 

menyelesaikan penulisan penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan 

karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin). 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya 

apabila terdapat kata-kata di dalam penelitian ini yang kurang berkenan bagi pihak-

pihak tertentu. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi 

penulis , umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih. 

Wassalamualaiakum Wr.Wb 

 

Semarang, 21 September 2018 

 

 

                                                                           Musthafa Khairi 


