
i 
 

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA SONDAKAN 

KOTA SURAKARTA 

 

TUGAS AKHIR 

TP6125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

HANITA UTAMI PUTRI 

31201500767 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2017 



ii 
 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 



v 
 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

‘Hasbunallah Wani’mal Wakil Ni’mal Maula Wa Ni’man Nashir’ 

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami,  

dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung” 

 

Alhamdulillah Waa Syukurilah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat 

yang tak terhitung dan tak terhingga 

 

Teruntuk siapapun yang telah membantu dan mempermudah, saya Hanita 

Utami Putri mengucapkan terimakasih 

 

Persembahan: 

Ibu dan Bapak tercinta atas segala kasih sayang dan doa yang tiada ujung 

Adik-adikku dan Kakekku atas segala motivasi dan ditiap rapalan doa 

Teman-teman seperjuangan untuk semangat dan canda tawa kalian  

 

Motto: 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan.” (QS. Asy-Syarh: 5-6) 

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, Allah akan 

melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa menjadikan 

mudah urusan orang lain, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Allah 

senantiasa menolong hambaNya selama hambaNya suka menolong saudaranya” 

(HR. Muslim) 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya’ (HR. 

Bukhari) 

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu 

apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu 

sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang 

yang sombong dan membanggakan diri” (Qs. An-Nisa’: 36) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assallamu’allaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Tingkat Partisipasi 

Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Wisata Sondakan 

Kota Surakarta”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk 

memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Program 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Atas 

terselesainya Tugas Akhir ini, penyusun mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D selaku Dekan 

Fakultas Teknik Unissula Semarang; 

2. Dr. Al’ Aswad, ST, MT selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik 

Unissula Semarang; 

3. Dr. Hj. Mila Karmilah, ST, MT  selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan 

waktunya dalam membimbing, memberi saran dan 

masukan, serta ilmu dari awal penyusunan hingga 

perbaikan dan finalisasi dalam pembuatan Tugas 

Akhir ini; 

4. Agus Rochani, ST, MT selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah bersedia meluangkan waktunya dalam 

membimbing, memberikan saran dan masukan, serta 

ilmu dari awal penyusunan hingga perbaikan dan 

finalisasi dalam pembuatan Tugas Akhir ini;  

5. Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT selaku Dosen Penguji 

yang telah memberikan saran dan masukan dalam 

perbaikan Tugas Akhir ini; 
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6. BAP FT Unissula yang telah membantu dalam pembuatan 

surat izin survei lapangan; 

7. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota 

Surakarta atas segala informasi yang telah 

diberikan terkait lokasi penelitian; 

8. Masyarakat Kampung Sondakan sebagai narasumber yang 

telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan 

informasi terkait lokasi penelitian; 

9. Orang tua saya, Bapak Haryoko dan Ibu Suparni yang 

sangat saya sayangi atas segala dukungan, motivasi, 

dan doa yang tiada ujung; 

10. Adik-adikku tersayang, Regita Pramudya Wardhani dan 

Wahyu Ramadhani serta The Gandoel Family, Andy 

Faisal Ar Rosyid, Bahtiar Syaiful Bahri, Franky 

Guntara, dan Ludfi Makaida atas segala dukungan dan 

doanya; 

11. Semua teman-teman Jurusan Perencanaan Wilayah dan 

Kota 2012 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, 

terutama Addin Fadhilah Putri atas semangat dan 

motivasi yang telah diberikan kepada penulis; dan 

12. Semua pihak yang terlibat dan mendukung dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. 

Dengan segala keterbatasan yang ada, Laporan Tugas 

Akhir ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan 

dan kritik sangat diharapkan. 

Wassallamu’allaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

 Penyusun 

Hanita Utami Putri 

 


