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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan pada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, 

karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan 

usulan penelitian yang berjudul: “PERBANDINGAN PENGATURAN 

HUKUM TERHADAP REKLAMASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA”. 

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan 
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usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis terima 

baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, ahkirnya 

Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. 
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di Indonesia dan Singapura.  

Terwujudnya penulisan usulan penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan 

dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah 

penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak 
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1. Yang terhormat Ibu Dr. P. Lindawaty S Sewu, S.H., M.Hum, M.Kn selaku 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. 
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dan Bapak Daniel Hendrawan Wakil Dekan S.H., M.Hum., M.Kn.  II 
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Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, berkatnya penulis 

mendapatkan nasehat, petunjuk, dan sarana sehingga membatu dalam 

penulisan. 

3. Yang terhormat Ibu Tresnawati S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing, 

berkatnya penulis mendapatkan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan sarana, 

yang membangun sehingga penulisan ini dapat di selesaikan. 

4. Seluruh Dosen dan Staf Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Maranatha yang telah ide-ide terhadap isi usulan 

penelitian ini. 

5. Kedua orang tua serta adik yang telah memberikan doa dan dukungan bagi 

penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 

6. Meike P. Ningrum yang telah memberikan dukungan moral hingga penulis 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Teman-teman penulis: Diani Vinianty, Huzaini Aziz, yang telah 

memberikan dukungan moral hingga penulis menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang 

Maha Esa, dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi 

pembaca.  
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