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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

Artinya: 

 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2) 

 

 

 

 

 

Persembahan 

 Tugas akhir ini saya persembahkan Kepada Bapak 

dan Ibu saya tercinta, Bapak M. Syaerozi dan Ibu 

Sriyanah dengan segala motivasi, dukungan materi, 

kesabaran, serta kasih sayang yang luar biasa 

tiada terkira untuk anak perempuannya, sehingga 

saya mampu menyelesaikan Kuliah Sarjana Teknik 

Perencanaan Wilayah dan Kota. 

 

 Adik saya tersayang Syafiul Hasan yang selalu sabar 

dalam membantu segala hal. 

 

 Teman-teman terbaikku semasa sekolah dahulu yang 

selalu memberikan dukungan semangat, motivasi, 

dan menemani dikala saya berproses menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 
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 Serta semua teman-teman Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota UNISSULA Angkatan 2013 terima kasih 

banyak untuk kalian semua yang telah menciptakan 

kenangan terbaikku di masa perkuliahan ini, terima 

kasih kepada kalian semua karena telah menyadarkanku 

kembali dari keterpurukan hidup di Pertengahan Semester 

4-7 dimana hubungan serius menjadi faktor utama 

penghambat saya dalam masa proses belajar, kalian semua 

telah memberikanku segala arahan bahwa tujuan kita 

adalah menyelesaikan studi dan meraih cita-cita untuk 

kebahagiaan kita sendiri dan keluarga. Terima kasih 

banyak kali kepada kalian semua atas segala cerita 

indah dan kenangan termanisku dalam masa-masa belajar 

bersama. 

 

 

 

Motto 

 

 

“Ada orang di luar sana yang duduk menunggu, ingin melihatmu 

terjatuh. Akan tetapi daripada membiarkan gravitasi 

menjatuhkanmu ke bawah, terkadang kau harus meletakkan 

segala sesuatu dalam tanganmu sendiri, dan buktikan”. 

~Justin Bieber~
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Puji syukur penyusun ucapkan kehadirat Allah SWT, 

shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad 

SAW atas terselesaikannya produk laporan Tugas Akhir dengan 

sebaik-baiknya. Produk laporan Tugas Akhir ini disusun untuk 

memenuhi Mata Kuliah Tugas Akhir dengan Judul Tingkat 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Budaya Makam 

Sunan Kudus. 

Atas terselesaikannya Produk Laporan Tugas Akhir ini, 

penyusun tak lupa mengaturkan ucapan terima kasih atas 

dukungan dan bantuannya kepada: 

1) Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D selaku Dekan 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

2) Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3) Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT, selaku dosen 

Koordinator Mata Kuliah Tugas Akhir sekaligus sebagai 

dosen penguji Tugas Akhir, yang telah memberikan 

kritikan, masukan, pengarahan serta bimbingan kepada 

penyusun. 

4) Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT dan Agus Rochani, ST, MT, 

selaku dosen pembimbing yang telah sabar, tekun, 

tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-

saran yang sangat berharga selama bimbingan Tugas 

Akhir hingga sidang dilaksanakan. 

5) Staff pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota. 
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6) Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan 

materi serta doa. 

7) Teman-teman dan Orang-orang tersayang yang selalu 

memberikan dukungan motivasi belajar, dan membantu 

dalam proses survei. 

8) Dinas dan Lembaga terkait serta masyarakat sekitar 

Wisata Budaya Makam Sunan Kudus yang telah membantu 

memberikan informasi informasi dalam tercapainya 

laporan Tugas Akhir. 

 

Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan, demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik 

yang membangun akan penyusun terima dengan senang hati. 

Harapan penyusun bahwa laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, khususnya rekan-

rekan mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

 

 

 

Semarang, September 2018 

 

 

 

 

Farida Hidayah  

 

 


