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Pelaksanaan Sidang 

Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) dengan judul Kantor Gubernur Sumatera Selatan berlangsung selama 

20 menit. Adapun rincian pelaksanaan sidang tersebut adalah sebagai berikut: 

09.50 – 10.00 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. 

 

10.00 – 10.10 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. Aspek arsitektural / Fasade Bangunan Kantor 

Gubernur selalu mencerminkan arsitektur 

setempat. 

b. Lokasi kantor Gubernur Jawa Tengah dan D.I. 

Yogyakarta berada di kawasan pemerintahan 

yang juga berdekatan dengan pusat kota masing-

masing.  

Saran : 

2. Tambahkan kesimpulan dari studi banding untuk 

dijadikan rekomendasi perencanaan dan perancangan 

Kantor Gubernur Sumatera Selatan. 



Tanggapan : Terimakasih atas saran bapak. Saran ini 

akan menjadi bahan penyempurnaan 

LP3A saya. 

Pertanyaan :  

3. Bagaimana bisa anda menyatakan bahwa lokasi 

kantor gubernur berada di central business district 

(CBD) kota? 

Jawaban : 

Karena dari hasil observasi lapangan yang saya 

lakukan, kantor Gubernur Jawa Tengah berada di 

Jalan Pahlawan di sekitar kawasan simpang lima yang 

merupakan central business district (CBD) Kota 

Semarang. Begitu pula dengan Kantor Gubernur DIY 

yang merupakan bagian dari Komplek Kepatihan 

Danurejan terletak di Jalan Malioboro yang juga 

merupakan central business district (CBD) kota 

Yogyakarta. Maka dari itu, saya mencoba menarik 

kesimpulan bahwa lokasi kantor Gubernur berada di 

central business district (CBD) kota. 

Pembahasan dari Bapak Dr. Ir. Bambang Setioko, 

M.Eng :  

 Melihat studi banding yang pertama terlebih 

dahulu, yaitu lokasi Kantor Gubernur Jawa Tengah di 

Jalan Pahlawan. Kawasan simpang lima memang 

merupakan central business district kota Semarang. 

Akan tetapi Jalan Pahlawan merupakan kawasan 

pemerintahan, ini ditandai dengan pemutusan iklan 

komersial di sepanjang jalan Pahlawan.  

 Melihat studi banding yang kedua yaitu 

lokasi Komplek Kepatihan Danurejan yang berada di 

Jalan Malioboro yang merupakan central business 



district (CBD) Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan 

Gubernur masih dijabat oleh Sultan 

Hamengkubuwono sehingga kantor yang ditempati 

maish berada di komplek kepatihan. Bila posisi 

Gubernur sudah tidak dipegang oleh Sultan 

Hamengkubuwono/keluarga keraton, maka kantor 

dinas harus dipindahkan.  

Pertanyaan :  

4. Tinjauan kota lokasi anda terlalu makro dan tidak 

terkait dengan judul. Dimana pembahasan mengenai 

lokasi perancangan? 

Jawaban : 

Pembahasan mengenai lokasi perancangan hanya saya 

jelaskan pada bagian pendekatan kontekstual. Saya 

menyadari bahwa tinjauan lokasi tapak yang saya 

susun terlalu makro dan tidak ada kaitan dengan judul 

tugas saya.  

Saran : 

5. Tinjauan lokasi meliputi tinjauan makro, mezo dan 

mikro. Tetapi akan lebih baik bila difokuskan pada 

lokasi perancangan tugas anda, yaitu kawasan wilayah 

pengembangan Jakabaring yang meliputi kriteria 

lokasi, aksesibilitas, sarana dan prasarana dan 

sebagainya. 

Tanggapan : Terimakasih atas saran bapak. Saran ini 

akan menjadi bahan penyempurnaan 

LP3A saya. 

 



Pertanyaan :  

6. Di bagian wilayah kota Palembang yang mana lokasi 

dari alternatif tapak ketiga? 

Jawaban : 

Alternatif tapak ketiga dan kedua alternatif tapak 

lainnya berada di kawasan wilayah pengembangan 

Jakabaring Palembang. Saya menyadari bahwa saya 

tidak menuliskan kawasan Jakabaring pada 

keterangan lokasi alternatif tapak ketiga. 

 Sesuai dengan strategi pengembangan wilayah kota 

Palembang yang tercantum dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Palembang, kawasan wilayah 

pengembangan Jakabaring memang diproyeksikan 

sebagai kawasan pusat pemerintahan skala provinsi.  

 

• Bapak Yulanda Rifan, S.T., M.T. 

Saran : 

1. Tambahkan tabulasi kesimpulan studi banding yang 

anda lakukan. 

Kesimpulan berupa kriteria-kriteria hasil dari analisa 

data studi banding, dimana kriteria tersebut dapat 

menjadi rekomendasi perencanaan dan perancangan 

Kantor Gubernur Sumatera Selatan. 

Kriteria yang dimaksud meliputi lokasi, aksesibilitas, 

konfigurasi massa bangunan, aspek arsitektural, 

struktur dan utilitas bangunan. 

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 khususnya studi mengenai lokasi kantor 

Gubernur Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. 

• Penambahan tabulasi kesimpulan studi banding yang berisi kriteria 

rekomendasi untuk perencanaan dan perancangan Kantor Gubernur 

Sumatera Selatan. 

• Penambahan keterangan lokasi untuk alternatif tapak ketiga. 

• Perbaikan tinjauan kota lokasi. 
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