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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat-Nya 

penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi berjudul “Arahan Penggunaan Lahan 

Wilayah Pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Guna Menanggulangi Ancaman 

Banjir Rob” dalam rangka untuk Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. 

Proses penyelesaian laporan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan Skripsi ini hingga 

selesai. 

2. Kedua orang tua, Bapak Sartono Atmo dan Ibu Ni Wayan Sarimanah yang 

tak henti-hentinya memberikan dukungan moril maupun material, serta 

semangat dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis. 

3. Kedua pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Ir. Abdul Wahid Hasyim, MSP dan 

Bapak Aris Subagiyo, ST.,MT yang tidak kenal lelah memberikan segala 

ilmu, bimbingan, nasihat, arahan serta mengembalikan semangat penulis 

selama penyusunan laporan Skripsi sehingga penulis dapat hasil yang 

memuaskan. 

4. Ketiga penguji Skripsi, Bapak Dr. Eng. Fadly Usman, ST., MT, Ibu Dr. Eng. 

Turniningtyas Ayu R, ST.,MT penguji saat seminar hasil dan Ibu Nindya 

Sari, ST.,MT pengganti penguji saat sidang akhir yang telah memberikan 

masukan dan saran perbaikan yang menunjang terselesaikannya laporan 

Skripsi. 

5. Bapak Adipandang Yudono, S.Si., MURP dan Ibu Ir. Ismu Rini Dwi Ari, 

MT., Ph.D selaku dosen wali yang selalu membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam merencanakan studi selama di Jurusan PWK. 

6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Sttaf Jurusan PWK yang telah 

membagi banyak ilmu serta membantu dalam penyusunan laporan Skripsi. 

7. Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan bantuan data-

data serta kemudahan dalam survei dan observasi lapangan. 
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8. Kedua kakak terbaik yang pernah penulis punya, Mas Senja dan Mbak Ajeng 

yang ikut serta memberikan dukungan, bantuan dan semangat kepada penulis 

agar cepat selesai. 

9. Ady Prasetyo dan keluarga, seorang teman seperjuangan skripsi, kakak, 

sahabat, partner, keluarga baru, rival, yang telah banyak memberikan 

semangat saat penulis malas, kehilangan arah dan putus asa, membantu 

banyak berdoa agar penulis diberi kelancaran serta orang yang paling sabar 

jadi tempat pelampiasan penulis saat emosi tinggi. Maaf ya . 

10. Teman-teman seperjuangan kuliah di PWK Angkatan 2009 yang banyak 

membantu dan memotivasi satu sama lain agar bisa lulus bersama. Semoga 

yang belum lulus secepatnya bisa lulus, yang sudah lulus semoga cepat dapat 

pekerjaan, serta semoga suatu saat nanti PWK Angkatan 2009 bisa 

berkumpul lagi dengan kondisi yang berbeda. Aamiin. 

11. “8 Icon” (Ajeng, Lusi, Farah, Resita, Anggi, Elen, Dhania) sahabat dan 

keluarga selamanya, sukses karier, jodoh dan citanya ciwi-ciwiku. 

12. Teman seperjuangan sidang April 2015, Duta, Faisal, Sandy, Ikhwanus 

sekaligus teman ngopi “boejangers” (Arizal, Dika, Dimas, Iwan, Eki, Uya, 

Awit, Syahri) dan teman sepembimbing yang banyak membantu pengolahan 

peta Arif, Refyan, Mutiara Yaniar dan Agung Satrio.  

Dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu di sini. Semoga Allah 

SWT membalas semua kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari masih banyak 

yang dapat dikembangkan pada Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis menerima 

setiap masukan dan kritik yang diberikan. Semoga laporan Skripsi ini dapat 

memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih. 
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