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MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada dasarnya alam semesta diciptakan oleh Allah SWT untuk

manusia dan manusia diberi tanggung jawab melindungi serta

melestarikannya. Dalam ilmu perencanaan wilayah dan penataan

kota harus dapat mengimplementasikan dan melakukan upaya untuk

menanggapi fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas manusia

dan bukan melakukan kerusakan di bumi, karena Allah SWT

menciptkan bumi dengan sebaik-baiknya, seperti yang tertuang

dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 2:(11-12) :

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah
berbuat kerusakan di bumi!” Mereka Menjawab, “Sesungguhnya kami
justru orang-orang yang melakukan perbaikan”(QS:Al-Baqarah;11).
Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi

mereka tidak menyadarinya (QS:Al-Baqarah;12).
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Motto

 Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta

orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153).

 Jadikan Ridho Allah SWT sebagai pelengkap kehidupanmu di dunia dan Akhirat,

tuntutlah ilmu dengan niat semata-mata karna Allah SWT.

 Muliahkanlah orang tuamu sebagaimana mereka membesarkanmu dan

mendidikmu menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain.

Persembahan

Bismillahirrohmanirrahim. Karya ini saya persembahkan dengan ucapan terima kasih

dan semoga Allah SWT selalu menjaga dan meridhoi, kepada :

 Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan semangat serta

perjuangannya menafkahi saya selama ini.

 Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan.

 Bapak dan Ibu Dosen atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah

diberikan kepada saya.

 Teman-teman seperjuangan atas segala bantuan dan kerjasamanya.
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KATA PENGANTAR

Assallamu’allaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Subhhanahu wa ta’ala yang
senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga penyusun dapat
menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul “Dampak Rob Terhadap
Lingkungan Permukiman Kecamatan Genuk”. Laporan ini disusun dengan
tujuan untuk memenuhi syarat tugas Tugas Akhir/ Skripsi. Penyusunan Laporan
ini dapat diselesaikan berkat Allah Subhanahu wa ta’ala dan bimbingan dari
berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih
kepada :

1. Allah Subhanahu wa ta’ala yang selalu melimpahl]kan rahmat dan
karunianya sehingga laporan ini dapat terselesaikan

2. Ibu Dr, Mila Karmila, ST, MT selaku dosen pembimbing I yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan ini,
serta memberi motifasi dalam menyusun laporan ini;

3. Bapak Agus Rochani, ST, MT, selaku dosen pembimbing II yang sudah
membinmbing dan mengarahkan serta memberi masukan-masukan dalam
penyusunan laporan ini;

4. Ibu Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT. selaku dosen pengampu yang sudah
memberikan materi yang mendukung dalam penyelsaian penyusunan tugas
ini; serta

5. Teman-teman jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang sudah
saling membantu dalam pencarian data untuk penyusunan laporan ini.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan
laporan ini. Seperti kata pepatah “Tak ada gading yang tak retak”, tiada yang
sempurna begitu pula dengan laporan ini yang masih sangat jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun sehingga dapat memberikan masukan-masukan positif.

Semarang, Oktober 2018

Arya Ipaldi Taligana


