
 

 

 

BERITA ACARA 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR (LP3A) 

TUGAS AKHIR PERIODE 116 

 

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Asitektur (LP3A), pada : 

Hari : Jumat 

Tanggal : 24 Juni 2011 

Waktu : 10.05 – 10.30 WIB 

Tempat : Ruang C.201 Gedung C Lantai 2 

 Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

 Universitas Diponegoro, Semarang 

Laporan disajikan oleh : 

Nama : Amanda Sari Dwi Nugraheni 

NIM : L2B 006 004 

Judul : Auditorium Universitas Diponegoro 

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut : 

Pembimbing Utama  : Ir. Dhanoe Iswanto,MT 

Pembimbing Pendamping : Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA 

Penguji  : DR.Ir.R.Siti Rukayah,MT 

Pelaksanaan Sidang : 

1. Sidang dimulai pada pukul 10.05 WIB, dibuka oleh Ir. Dhanoe Iswanto,MT.  

2. Sesi pertama penyaji dipersilakan mempresentasikan secukupnya hal – hal yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Auditorium Universitas Diponegoro, 

dengan pokok – pokok bahasan sebagai berikut : 

� Latar belakang 

� Studi banding dan analisa 

� Lokasi dan tapak perencanaan 

� Program ruang 

� Konsep dasar perencanaan dan perancangan 



 

 

 

3. Sesi kedua sesi tanya jawab serta pemberian saran dan masukan, setelah presentasi 

disajikan, dengan uraian sebagai berikut : 

a. Pertanyaan dan masukan oleh Ir. Dhanoe Iswanto,MT : 

• Bagaimana cara mendapatkan besaran kapasitas pengguna dari Auditorium? 

Jawaban penyaji : 

• Kapasitas pengguna dipilih dari pengguna auditorium kegiatan wisuda.dengan 

pertimbangan kegiatan wisuda adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh 

civitas UNDIP (4 kali dalam setahun) dan Data jumlah wisudawan dan tamu 

undangan pada acara tersebut dapat diketahui dengan pasti sehingga 

memudahkan dalam menghitung kapasitas besaran ruang.   

Masukan : 

• Untuk jumlah tamu undangan dapat dihitung dengan menghitung jumlah 

pejabat kampus yang hadir seperti Rektor,Pembantu rektor,Dekan,Kepala 

Jurusan,dan Guru Besar.   

• Untuk Gedung Annex/bangunan tambahan cukup dihitung besaran ruangnya 

saja,anda tidak perlu memikirkan desainnya nanti. 

• Lebih bagus anda tambahkan ruang makan yang khusus untuk para tamu 

undangan pada auditorium. 

b. Pertanyaan dan masukan oleh Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA : 

• Bagaimana dengan bangunan yang sudah ada pada tapak? 

• Sebagai masukan,untuk bangunan penunjang/annex nanti anda buat block 

plannya saja.Bangunan annex itu berupa ruang makan bagi para wisudawan, 

ruang multifungsi,bisa juga disewakan sebagai tempat seminar atau resepsi 

pernikahan tapi dalam skala yang lebih kecil dari auditorium. 

• Pada auditorium diberi ruang VIP untuk Rektor dan tamu undangan untuk 

istirahat dan ruang makan khusus. 

Jawaban penyaji : 

• Bangunan GSG dan BNI dianggap tidak ada pada tapak tersebut. 

 

4. Sidang ditutup dan berakhir pada pukul 10.30 WIB. 

 



 

 

 

Dengan demikian Berita Acara Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 
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Ir. Dhanoe Iswanto,M.T 
NIP. 19571222 198703 1 001 

 

Pembimbing Pendamping, 
 
 
 
 

Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA 
NIP. 19530505 198503 1 001 

 

Penguji, 
 
 
 
 

DR.Ir.R.Siti Rukayah,MT 
NIP. 19680628 199802 2 001 

 

Semarang, Juni 2011 
Peserta Sidang 
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