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Artinya: 

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. 

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

4. Yang menguasai di Hari Pembalasan 

5. Hanya Engkaulah yang kami sembah , dan hanya kepada 
Engkaulah kami meminta pertolongan. 

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, 

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat 
kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 

bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
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Persembahan 

 

Karya ini kami persembahkan kepada: 

1. Bapak Firdaus Sukmo Utomo dan Ibu Kuri Ilmiyati yang 
telah menjadi orang tua terbaik dan Simbah Putri Siti 

Djamilah selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang 

dengan tulus kepada penyusun. 

2. Kakakku Vivin Zulfa Atina dan Adik-adikku Firmansyah 

Nur Utomo dan Muh. Fahri Nur Utomo yang memberikan 

semangat dan kasih sayang dengan sepenuh hati. 

3. Kekasihku Sari Wulandari yang senantiasa memberikan 

semangat dan motivasinya selama ini. 

4. Sahabatku Trah Bridgestone, Kospala Adventure, 

Kontrakan Jarangpulang, Teman-temanku Jogjlosemar yang 

telah menjadi sahabat terbaik. 

5. Teman seperjuangan Planologi Kelas Sore yang menjadi 

teman dikala suka dan duka selama perkuliahan. 
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Motto 

َج فِى َطلَِب اْلِعْلِم فَُهَو فى َسبِْيِل هللاِ  َ◌ْن َخرَ   

 

‘’ Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di 

jalan Allah ‘’ 
(HR.Turmudzi) 

 

 َواَ ْكَمُل اْلُمْؤ ِمنِْيَن إِْيْمانًاأَْحَسنًُهُهْم ُخلُقًا

“Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka 

yang paling baik akhlaknya”. 

(HR.Ahmad) 

 

 َخْيُر ُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْر اَِن َو َعلََّمهُ 

 (رواه البخارى)

 

“sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 

Yang mengajarkannya. 

(HR.Bukhari) 

 

  ، َطا ِلُب اْ لِمْلِم : ُر ْىُن اْ إل ْسَل ِم َويُْعَطى أَ ْجَرهُ َمَع ا لنَّبِْييِنَ  ِطا ِلُب ا ْلِعْلِم : َطاِلُب البَّ ْحَمةِ  

 

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang 
yang menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala 

yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”. 

 ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan karunia dan hidayah-Nya serta 

shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW. Dengan mengucap syukur Alhamdullilah penyusun 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN PADA PROGRAM RELOKASI PERMUKIMAN RT 3/36 & RT 3/37 

KELURAHAN MOJOSONGO, KECAMATAN JEBRES, KOTA SURAKARTA“. 

Pada kesempatan kali ini penyusun bermaksud untuk 

menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak – pihak yang 

selama ini telah mendukung, memotivasi serta membimbing 

penyusun dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir. Rasa 

terima kasih ini penyusun haturkan kepada : 

1. Dr. Ir. H. Kartono Wibowo, MM, MT selaku Dekan 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

(Unissula)Semarang; 

2. Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT, selaku Ketua Jurusan 
Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung dan selaku dosen 

pembimbing I dalam penyusunan laporan ini yang telah 

meluangkan banyak waktu dan memberikan masukan dan 

arahan yang berharga dalam proses bimbingan Tugas 

Akhir ini; 

3. Dr. Jamilla Kautsary, ST, MT selaku dosen pembimbing 
II atas masukan, arahan, serta kemurahan hati 

beliau dalam bimbingan penulisan Tugas Akhir ini; 

4. Dr. Al Aswad, ST, MT selaku dosen penguji pada 

sidang Tugas Akhir ini yang meluangkan waktunya 

untuk menguji dan memberikan masukan – masukan demi 

baiknya laporan Tugas Akhir ini.  
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5. Seluruh dosen, staf administrasi, BAP, dan staf 

Perpustakaan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan 

Kota Fakultas Teknik Unissula yang secara langsung 

maupun tidak langsung telah membantu penulis; 

6. Seluruh Masyarakat Permukiman Relokasi di RT 3/36 

dan RT 3/37 Kelurahan Mojosongo , serta para tokoh  

masyarakat dan Instansi Pemerintahan yang telah  

bersedia memberikan informasi dan data-data dalam 

rangka penulisan Tugas Akhir ini; 

 

Penyusun menyadari dalam penulisan laporan ini banyak 

terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu 

sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Harapan penyusun bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi 

rekan - rekan mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota 

(Planologi) Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 22 September 2016 

 

 

Rusydan Syaiful Utomo 
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