
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
 LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

GRAMEDIA EXPO SEMARANG 
 

 

Bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan LP3A Gramedia Expo Semarang, pada : 

Hari/tanggal  : Jumat / 27 September 2013 

Waktu   : 08.30 – 10.30 WIB 

Tempat   : Ruang Sidang Lab. Perancangan  

     Gedung C lt. 2 JAFT UNDIP 

Dilaksanakan oleh : 

Nama   : Ryan Kusuma Sari 

NIM   : 21020111150009 

 

Dengan Susunan Tim Penguji : 

1. Dosen Pembimbing I : Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT 

2. Dosen Pembimbing II : Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA 

3. Dosen Penguji : Bharoto, ST, MT 

 

Pelaksanaan Sidang : 

1. Sidang dimulai pukul 09.30 WIB dengan diawali presentasi yang dilakukan oleh peserta 
selama kurang lebih 10 menit dengan menjabarkan LP3A Gramedia Expo Semarang. 

2. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan masukan dari tim penguji sidang : 

Penguji menanyakan, bagaimana memperhitungkan besaran ruangan dalam 

perancangan Gramedia Expo. Dengan memperhitungkan dari jumlah data pengunjung untuk 

rata – rata perhari, banyak buku yang ada di display, perhitungan besar dan banyaknya rak 

buku serta besar meja kasir dan meja pada area baca pada studi banding yang ada dengan 

memperhitungkan untuk beberapa tahun kedepan.  

Terkait dengan permasalahan keterbatasan lahan dan persoalan ingin menambah 

fasilitas. Apakah ada rencana untuk menambah tapak yang ada,misalnya dengan 

memperluas tapak ke belakang/ke samping. Terkait dengan permasalahan keterbatasan 

lahan dan penambahan fasilitas, memang ada rencana akan menambah fasilitras,karena 

secara eksisting, tapak yang ada sudah terlalu mepet dengan bangunan sekitar, jadi 

penambahan fasilitas melainkan tidak meluas ke samping atau belakang, namun akan meluas 

ke atas(tingkat). 

Pembimbing Kedua menanyakan tentang perhitungan untuk rata – rata jumlah 

penduduk di daerah Semarang yang akan berkunjung ke toko buku ini. Apakah akan ada 

kaitannya atau tidak dengan perhitungan rata-rata pengunjung. Peserta menjelaskan, 

bawasannya, dalam mencari data pengunjung (jumlah pengunjung) yaitu dengan cara 

mendapatkan rata – rata penduduk yang mengunjungi toko buku tersebut dalam sehari, 

seminggu, bahkan dalam kurun waktu sebulan, setelah itu akan didapat rata-rata pengunjung 



dalam perhari/perminggu. Yang data tersebut juga akan digunakan dalam pengadaan rak 

buku, dan fasilitas lain yang mendukung.   

Pembimbing dan penguji memberikan masukan, bahwa memasukkan rata-rata 

pengunjung pada Gramedia Expo tidaklah perlu memasukkan rata-rata penduduk di daerah 

Semarang, karena belum tentu dari rata-rata jumlah penduduk tersebut akan mengunjungii 

Gramedia Expo Semarang. Namun digunakannya rata-rata pengunjung pada toko buku 

tersebut dalam sehari, seminggu atau sebulan sudahlah cukup memberikan informasi 

tentang rata-rata untuk pengunjung Gramedia ini.  

Jadi nantinya dapat diperhitungkan untuk besaran ruang, serta dalam pengadaan rak 

buku atau rak dispaly lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung dalam beberapa 

tahun yang akan datang.  

 
3. Sidang ditutup dan berakhir pada pukul 10.20 WIB. 

 

Demikian Berita Acara Sidang Kelayakan LP3A dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.  

 

 

 

Semarang, 30 September 2013 

Peserta Sidang LP3A 

 
 

Ryan Kusuma Sari 
NIM. 21020111150009 

 
Mengetahui, 

 
     

 

 

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosen Pembimbing I, 
 

 
 
 

Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT 
NIP. 196701231994012001 

 
 

Dosen Penguji, 
 

 
 
 

Bharoto, ST, MT 
NIP. 197306161999031001 

 
 

Dosen Pembimbing II, 
 
 
 
 

Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA 
NIP. 195305051985031001 

 


