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Pelaksanaan Sidang 

Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) dengan judul Masjid Agung di Sragen berlangsung selama 25 menit. 

Adapun rincian pelaksanaan sidang tersebut adalah sebagai berikut: 

10.45 – 10.55 Presentasi dilakukan oleh peserta selama 10 menit 

menggunakan media presentasi powerpoint dan LCD yang 

berisi paparan pokok-pokok materi sebagai berikut : 

• Latar Belakang  



• Pengertian Judul 

• Studi Lapangan 

• Studi Banding 

• Tinjauan Kota Lokasi 

• Pemilihan Tapak 

 Pokok-pokok materi tidak dipresentasikan secara 

keseluruhan, dikarenakan permintaan tim penguji yang sudah 

memahami seluruh materi presentasi melalui summary LP3A 

yang telah dikumpulkan sebelumnya. 

 

10.55 – 11.15 Sesi tanya jawab dan pemberian saran oleh Tim Penguji. 

Adapun rincian pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

• Bapak DR. Ir. Bambang Setioko, M.Eng 

Pertanyaan : 

1. Apa kesimpulan dari studi banding yang anda 

lakukan? 

Jawaban : 

Kesimpulan dari studi banding yang saya lakukan 

adalah : 

a. Lokasi atau aksesibilitas dalam masjid perlu 

diperhatikan, mengingat masjid adalah bangunan 

umum. Dengan akses yang mudah, maka jamaah 

ataupun pengunjung yang ingin ke masjid akan 

mudah mencapainya. Dengan lokasi yang 

strategis maka sebuah masjid akan dengan mudah 

di temukan dan diketahui baik penduduk lokal 

maupun yang dari luar kota.  

b. Dalam sebuah masjid diperlukan adanya fasilitas-

fasilitas penunjang yang berfungsi untuk 

membantu mengembangkan pengetahuan maupun 

kebudayaan tentang Islam. 



Saran : 

2. Menyertakan juga masjid dengan konsep modern 

seperti masjid Al Irsyad, Bandung. Sehingga tampilan 

masjid tidak selalu sama. 

Tanggapan : Terimakasih atas saran bapak. Saran ini 

akan menjadi bahan penyempurnaan 

LP3A saya. 

Saran :  

3. Tinjauan lokasi harus lebih mikro. 

Tanggapan : Terimakasih atas saran bapak. Saran ini  

akan menjadi bahan penyempurnaan 

LP3A saya. 

Pertanyaan :  

4. Tolong jelasan mengenai pemilihan lokasi tapak yang 

anda lakukan? 

Jawaban : 

Tapak yang saya pilih berada di BWK B atau sragen 

kulon, dasar pemilihan tapak adalah aksebilitas ke dalam 

tapak tersebut.  Tapak yang dipilih merupakan tapak yang 

mudah diakses oleh jamaah maupun pengunjung yang 

ingin ke masjid. Ada 3 tapak yang direncanakan. Yang 

pertama di Jl. Dr Soetomo, tapak yang ke 2 di daerah 

Bangunsari, yang ke 3 di daerah Sine.  

 

• Bapak DR. Ir. Bambang Setioko, M.Eng 

Pertanyaan : 

Apa hubungan tabel masjid yang anda jelaskan dengan 

pemilihan tapak?  

 



Jawaban : 

Tabel yang ada sebagai data dari wilayah yang akan 

diambil. 

Saran : 

Seharusnya daftar masjid-masjid yang ada dapat di jelaskan 

lebih rinci sehingga dasar pemilihan tapak menjadi lebih 

kuat. Anda memilih lokasi untuk masjid bukan terminal, ke-

Agungan dari masjid harus diperhatikan.  

Tanggapan : 

Menurut saya Masjid Agung Sragen ini diharapkan akan 

menjadi ikon kota Sragen, sehingga saya memilih lokasi 

yang strategis yang dilalui oleh jalur antar kota sehingga 

pengunjung luar kota dapat dengan mudah mengetahui 

masjid ini.   

 

• Yulanda Rifan, S.T., M.T. 

Tanggapan : 

Pemilihan lokasi harus memperhatikan aspek lingkungan 

sekitar. Apakah lokasi tersebut cukup kuat, apakah 

mayoritas penduduk sekitar muslim, apakah didaerah 

sekitar banyak terdapat masjid. Lokasi yang dipiulih harus 

kuat sehingga sampai kapanpun tidak akan tergeser. 

 

Tanggapan : 

Terimakasih atas saran bapak. Saran ini akan menjadi 

bahan penyempurnaan LP3A saya. 

 



Daftar Revisi 

Revisi LP3A dilakukan berdasarkan saran dari Tim Penguji. Adapun rincian dari 

pelaksanaan revisi tersebut adalah sebagai berikut : 

• Perbaikan kajian studi banding. 

• Penjelasan lebih rinci tentang masjid-masjid di Kabupaten Sragen. 

• Perbaikan tinjauan lokasi. 
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