
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan 

penelitian ini dengan judul ”Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Walikota 

Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi 

di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Studi di Kecamatan Batam 

Kota)”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan 

pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  Universitas Islam Riau. 

Dalam penulisan usulan penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin dengan segala keterbatasan untuk menyusun usulan penelitian ini 

berdasarkan kaidah dan ketentuan penelitiah ilmiah sebagaimana yang telah 

ditetapkan oleh Fakultas. Meskipun demikian penulis menyadari bahwa hasil 

penelitian ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu 

dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada para pembaca untuk dapat 

memaklumi dan memberikan masukan terhadap kekurangan-kekurangan yang 

terdapat di dalam usulan penelitian demi mencapai kesempurnaan. 

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses 

penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. 

Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan 

salut dan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, M.CL selaku Rektor Universitas Islam 

Riau bersama Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia M.Si Selaku Dekan 

Fisipol yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada 
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penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau 

pimpin.  

2. Bapak Budi Muliato S.Ip, M.Si Selaku Ketua Program studi Ilmu 

Pemerintahan yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam 

pengajuan usulan penelitian ini. Serta jajaran dosen pada jurusan ilmu 

pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu 

pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu 

penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini. 

3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. dan Bapak Indra Syafri, S.Sos, M.Si 

sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan ilmu nya 

untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam proses 

penyususan dan penulisan usulan penelitian ini untuk mencapai 

kesempurnaan. 

4. Serta kepada seluruh Bapak atau Ibu dosen yang telah bersedia membagi 

ilmunya kepada mahasiswa/mahasiswi di Universitas Islam Riau 

khusunya di Fakultas Ilmu Pemerintahan 

5. Seluruh Staf Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam yang telah membantu penulis menyelesaikan 

administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang 

berhubungan dengan penyelesaian usulan penelitian ini. 

6. Kepada staf dan pegawai Instansi-instansi Pemerintah Kota Batam yang 

terkait dalam usulan penelitian ini yang telah membantu dan melayani 

penulis dalam pengumpulan data. 
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7. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Gunawan Sonny Tirana 

Moniaga dan Ibunda Surani Astuti yang telah mendidik dan 

membesarkan saya dengan penuh kasih  sayang dan memberikan 

dukungan moral dan materil dalam menyelesaikan studi saya. Serta 

Sherly Rosaline Moniaga dan Rasyid Geraldi Moniaga selaku Kakak dan 

Adik saya yang memberikan dukungan dan motivasi dalam 

menyelesaikan studi saya. 

8. Serta teman-teman seperjuangan kelas IP D angkatan 2013, Arif Rahman 

Hakim selaku ketua kelas yang selalu membantu dan memberikan 

informasi selama proses perkuliahan, Setia Fajar Maulana, Triono Putra, 

M. Suganda Putra, M. Khairul, M. Imam, Abdul Haris, Luvi Zahara, 

Nora Santi, Safinah Tunajah, Eri Rahmawati, Agus Salim K.H, serta 

seluruh keluarga besar IP D angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan karuania dan kasih 

sayang-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

usulan penelitian ini. 

 

Pekanbaru, 25 mei 2018 

Penulis, 

 

 

Rizki Giovani Moniaga 


