
 

BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

CONDOTEL DI SEMARANG 
  
 
Bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan LP3A Condotel Di Semarang pada : 

Hari   : Kamis 

Tanggal   : 29 September 2011 

Waktu   : 13.15 – 13.55 WIB 

Tempat   : Lab. Perancangan Kota Gedung C, lantai 2 Kampus JAFT UNDIP 

 
Dilaksanakan oleh : 

Nama   : AFIF ULHAQ FIRMAWAN 

NIM   : L2B 606 003 

 
Dengan Susunan Tim Penguji : 

1. Dosen Pembimbing I : Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng. 

2. Dosen Pembimbing II : DR. Ir. Eddy Prianto, CES. DEA 

3. Dosen Penguji  : Ir. Indriastjario, M.Eng 

4. Dosen Penguji  : Ir. Budi Sudarwanto, M.Si. 
 

 
Pelaksanaan Sidang : 

1. Sidang dimulai pukul 13.15 WIB dengan diawali presentasi yang dilakukan oleh 

peserta selama kurang lebih ±10 menit dengan pokok-pokok materi sebagai berikut: 

a. Tinjauan Condotel 

b. Gambaran Umum Perhotelan Di Semarang 

c. Data Studi Banding 

d. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Studi Banding 

e. Pendekatan Aktivitas, Kebutuhan Rang, Hubungan Kelompok Ruang, 

Sirkulasi, Kebutuhan Condotel, Jumlah Pengunjung, Jumlah dan Tipe Unit 

Hunian. 

f. Program Ruang 

g. Analisa Pemilihan Tapak 

h. Aspek Kinerja 

i. Pendekatan Struktur dan Arsitektural 

 



 

2.  Pukul 13.25 WIB dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dan masukan dari tim penguji : 

 

Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng.  

Pertanyaan : 

1. Sistem AC bangunan menggunakan AC jenis apa? 

2. Ada berapa Lift? 

3. Bisa tolong dijelaskan sistem keamanan buildingnya bagaimana agar privasi 

penghuni dan tamu hotel tetap terjaga? 

4. Sistem struktur bangunannya seperti apa? Tahan gempa atau tidak?  

 

Jawab : 

1. Sistem AC menggunan AC Sentral untuk lobby, office, fasilitas dan koridor, 

kemudian AC split untuk unit huniannya. 

2. Rencananya akan menggunakan 4 lift pengunjung dan 2 lift barang berdasarkan 

dari hasil studi banding sudah mencukupi kebutuhan lift.  

3. Sistem keamanan menggunakan intelligent building system dengan one gate 

system dan private lift untuk menjaga privasi penghuni dan tamu hotel. 

4. Sruktur bagian pondasi menggunakan tiang pancang dan struktur bangunanya 

menggunakan struktur rangka yang kaku karena bangunan berupa tower. 

Bangunan tahan gempa dengan dengan sistem dilatasi untuk mengurangi 

kerusakan struktur saat terjadi gempa. 

 

Masukan dari Bapak DR. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA: 

1. Struktur bangunan memang harus tahan gempa. Sistem bangunan tahan 

gempanya menggunakan apa, sebaiknya anda cari literatur mengenai bangunan 

tahan gempa secara Hi-Tech. 

 

Ir. Budi Sudarwanto, M.Si.  

Pertanyaan : 

1. Dalam paper anda ini bagaimana cara anda menentukan kebutuhan jumlah tipe 

kamar condotelnya ? kenapa bisa ketemu jumlah seperti itu?  

 

Jawab : 

1. Saya menggunakan Studi banding untuk menentukan jumlah setiap type kamar 

membuat prosentase jumlah kamar terhuni dari data studi banding dan mengambil 

rata-ratanya kemudian hasilnya diprosentasekan dengan jumlah kebutuhan 

pengunjung condotel di Semarang, jumlah pengunjung ini didapat dari 



 

membandingkan hasil proyeksi 10 tahun kedepan jumlah pengunjung hotel 

bintang empat di Semarang selama 5 tahun terakhir dengan jumlahkebutuhan 

kamar hotel bintang empat yang ada di Semarang. Perbandinganya sebelumnya 

mengkonversikan hasil proyeksi jumlah pengunjung per tahun menjadi perhari, 

kemudian dibandingkan dengan jumlah kamar hotel bintang empat di Semarang 

yang terhuni tiap malamnya. Akan didapat selisih yang berupa potensial demand 

di kota Semarang. 

 

Masukan dari Bapak Ir. Budi Sudarwanto, M.Si.: 

1. Itu kan anda menggunakan perbandingan dengan unit satuan yang berbeda 

antara kamar/hari dengan pengunjung/hari, seharusnya dalam perbandingan 

matematika tidak boleh membandingkan sesuatu dengan satuan yang berbeda. 

Kalau anda bisa membuktikan dan mencari beraa aspek ratio antara 

pengunjung/hari dan kamar/hari maka boleh anda menggunakan perbandingan 

tersebut. 

 

Masukan dari Bapak DR. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA : 

1. Coba anda cari informasi lagi apakah sistem pendataan jumlah kamar terhuni 

perharinya sama dengan jumlah pengunjung hotel di Semarang. Kalau tidak sama 

dicari berapa aspek ratio perbandingannya. 

2. Cara anda menentukan luasan tapak yang akan digunakan tidak harus kaku dan 

asal mengkotak-kotaki lahan saja, harus benar-benar yang ada sesuai dilapangan. 

3. Dalam pemilihan tapak kriteria penilaianya sudah kuno kalau menggunakan yang 

ada dalam paper anda, coba ditambahkan seperti dalam salah studi banding anda 

berupa pencapaian waktu tempuh tapak dari tempat-tempat strategis di 

Semarang. 

4. Tambahkan juga literatur mengenai green architecture secara Hi-tech itu seperti 

apa, misalnya penggunaan Genset yang ramah lingkungan yang nanti akan anda 

terapkan dalam desain anda. 

 

Demikian Berita Acara Sidang Kelayakan LP3A dibuat agar digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 



 

Semarang, 29 September 2011 

Peserta Sidang LP3A 

 
 
 

AFIF ULHAQ FIRMAWAN 
NIM.  L2B 606 003 

 
 
 

Mengetahui, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

DOSEN PENGUJI 
 
 
 
 
 
 
 

Ir. Budi Sudarwanto, M.Si 
NIP. 196408041991021002 

 

DOSEN PENGUJI 
 
 
 
 
 
 
 

Ir. Indriastjario, M.Eng 
NIP. 196210161988031003 

 

DOSEN PEMBIMBING I 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng 
NIP. 195511081983031002 

DOSEN PEMBIMBING II 
 
 
 
 
 
 
 

DR. Ir. Eddy Prianto, CES, DEA 
NIP. 196411081990011001 


