
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM 

PERENCANAANDAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

WEDDING MALL DI SEMARANG 

 

Bahwa telah dilaksanakan siding kelayakan LP3A Wedding Mall di Semarang pada: 

Hari/tanggal : Jumat,, 30 Maret 2012 

Waktu  : 11.00 – 11.15 

Tempat  : Gedung A, Lab. Grafis JAFT UNDIP 

 

Dilaksanakan oleh: 

Nama  : Rinda Malahayati 

NIM  : 21020110151047 

 

Dengan susunan tim penguji: 

1. Dosen Pembimbing : Ir. Agung Budi S, MT 

2. Dosen Pembimbing : Ir. Eddy Indarto, MSi 

3. Dosen Penguji  : Ir. Satrio Nugroho, MSi 

 

Pelaksanaan siding: 

1. Sidang dimulai pukul 11.00 WIB dengan diawali presentasi yang dilakukan oleh 

peserta selama kurang lebih 10 menit dengan menjabarkan program perencanaan dan 

perancangan Wedding Mall. 

2. Pukul 11.10 WIB dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dan masukan dari tim penguji. 

 

Ir. Agung Budi S, MT 

Pertanyaan:

Bagaimana klarifikasi dari Wedding Mall yang Anda maksud? Berapa jumlah retail yang 

akan nada di mall Anda? 

 

Jawab:

Wedding Mall yang akan saya buat benar-benar seperti mall biasanya, dengan 

menampung sebanyak 262 retail sesuai dengan jumlah usaha yang ada di IKAPESTA 

mengingat mall ini merupakan mall yang memfasilitasi IKAPESTA. 



Masukan dari Bpk. Agung Budi Sardjono:

Tidak perlu memaksakan sejumlah 262 retail, hanya krena ingin dikatakan sebagai suatu 

mall, Karena ini merupakan jumlah yang sangat besar. Tidak harus memasukkan 262 

usaha, tapi pilihlah atau minimalkanlah jumlah itu dengan pendekatan-pendekatan. 

 

Ir. Satrio Nugroho, MSi 

Pertanyaan: 

Anchor mall ini akan diisi apa saja? 

 

Jawab:

Anchor Wedding Mall ini nantinya akan diisi dengan retail bridal & salon, studio foto, 

ruang pertemuan, dan satu lagi adalah restoran. Bridal & salon serta studio foto dipilih 

karena usaha ini memiliki jumlah yang paling banyak diantara usaha perlengkapan 

pernikahan lainnya yang ada di IKAPESTA. 

 

Masukan dari Bpk. Satrio Nugroho:

Jumlah 262 merupakan jumlah yang sangat besar, perlu diketahui bahwa dari sekian 

banyak usaha yang ada, ada yang nantinya dapat dikelompokkan menjadi toko dan ada 

pula yang bisa dikelompokkan menjadi kantor. 

Usaha yang ada memang tidak hrus semuanya dimasukkan karena Wedding Mall ini 

nantinya lebih mengarah pada pusat informasi mengenai jasa perlengkapan pernikahan 

yang ada di Semarang. Jadi yang perlu dimasukkan hanyalah perwakilanny saja dan 

nantinya dibuat semacam ruang informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari calon pengantin mengenai jasa perlengkapan pernikahan. Yang diperlukan dari mall 

ini adalah adanya fasilitas penunjang yang menarik dan membuat mall ini menjadi hidup. 

Dan macam fasilitas penunjang yang akan ada itulah yang perlu dipikirkan. Bukan 

sekedar restoran tetapi lebih kepada fasilitas yang berhubungan dengan pernikahan. 

 



DOSEN PENGUJI 

 

Ir. Satrio Nugroho,MSi

NIP. 19620327 198803 1 044 

 

DOSEN PEMBIMBING I 

 

Ir. Agung Budi Sardjono, MT

NIP. 19631020 199102 1 001 

 

DOSEN PEMBIMBING II 

 

Ir. Eddy Indarto,MSi

NIP. 19540922 198503 1 022 


