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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

(LP3A) 

TUGAS AKHIR PERIODE – 37 

 

 Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A), pada : 

 

 Hari   : Kamis 

 Tanggal  : 23 Juni 2011 

 Waktu   : 09.30 -11.00 WIB 

 Tempat  : Ruang Kelas B 101 lantai I 

      Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

      Universitas Diponegoro Semarang 

 

 Laporan disajikan oleh : 

 Nama   : Steviana Restianti 

 NIM   : L2B 607 057 

Judul :Pondok Pesantren Modern Semarang 

 Dengan Susunan Tim Penguji sebagai berikut : 

 Pembimbing I  : Sukawi,ST,MT 

 Pembimbing II : Ir. Moedjiono  

Penguji  : Ir.Hermin Werdiningsih,MT 
 

Pelaksanaan Sidang 

 Siding kelayakan Laporan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 

judul Pondok Pesantren Modern di Semarang dimulai pukul 10.30 WIB yang dibuka oleh 

Bapak Ir. Moedjiono, yang dimulai dengan sesi presentasi kemudian dilanjutkan sesi tanya 

jawab antara dosen dengan peserta tugas akhir. 

 

A. Sesi Presentasi 

Presentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu ±10 menit dengan pokok-pokok materi 

sebagai berikut : 
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1. Latar belakang Pondok Pesantren Modern di Semarang 

2. Pengertian Pondok pesantren dan penjelasan tentang standar Pondok pesantren pada 

umunya 

3. Penjelasan hasil studi banding  

4. Proyeksi pengunjung  

5. Pendekatan pelaku dan kegiatan serta kapasitas dan besaran ruang 

6. Batasan dan anggapan 

7. Pendekatan tapak 

8. Penekanan desain arsitektur islam 

9. Sistem utilitas 

 

B. Sesi Tanya Jawab dan Masukan-masukan 

Dimulai setelah presentasi selesai dilakukan, dengan urutan dan uraian sebagai berikut : 

1. Ir.Hermin Werdiningsih,MT  

• Tanya Jawab : 

T :  kenapa pemilihan alternatif tapak tidak yang berpotensi semua kalau seperti 

ini sama saja sudah pasti cuma satu tapak yang bisa dipilih? 

J :   iya bu sebenarnya yang alternatif lain cuma formalitas karena saya memang 

hanya fokus dengan satu tapak pilihan tersebut. 

T :  untuk alternatif pemilihan tapak juga harus di scoring 

J :  iya bu maaf lupa belum dibuat, nanti saya perbaiki 

• Masukan : 

1) Untuk kamar asrama sebaiknya ukurannya diperluas karena itu terlalu sempit 

dan tidak ada sirkulasi 

2. Sukawi,ST,MT  

• Tanya Jawab : 

T :  dek itu ukuran amphiteaternya apa tidak terlalu besar? 

J  : iya pak karena saya pilih kapasitas maksimal 1121 orang. 

T : wah itu terlalu banyak dek dikurangi aja. 

J : Baik pak, nanti saya kurangi lagi kapasitasnya. 

• Masukan : 

1) Iya dikurangi saja untuk 500 orang saja cukup karena nanti kan bisa 

menggunakan perluasan di luar amphiteater seperti amphiteater kampus ini 
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3. Ir. Moedjiono 

• Pertanyaan : 

T : itu gambar tapaknya kurang jelas harus ada kondisi diluar tapak? 

J : baik pak nanti saya perbaiki gambar tapak terpilihnya. 

T : untuk dapur mensa juga terlalu kecil itu 

J : baik pak nanti saya perluas lagi 

• Masukan : 

1) Atau kalau tidak itu dapur mensa untuk mensa putra dan putri digabung saja, 

dapurnya ditengah kan sama saja sudah memisah antara mensa putra dan putri 

 

Semarang, 30 Juni 2011 
Peserta Sidang 
 
 
 

Steviana Restianti 
NIM. L2B 607 057 
 

 
 

Mengetahui, 
 
 

Pembimbing I, 

 

 

 

Ir. Moedjiono 
NIP. 194610231974031001 

Pembimbing II, 

 

 
 
 

 Sukawi,ST,MT  
NIP. 197410202000121001 

 

 

Penguji, 

 

 

 

Ir.Hermin Werdiningsih,MT 
NIP. 196010211990032002 


