
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

(LP3A) 

 

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada : 

Hari  :  Jumat 

Tanggal  :  13 Juni 2014 

Waktu  :  09.45 – 09.55 WIB 

Tempat  : Ruang B201 Gedung B lantai 2, Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro 

 

Dilaksanakan oleh : 

Nama  : Hasliza Marshalita 

NIM  : 21020110120075 

Judul  : Redesain Rest Area SPBU 43.592.01 Kabupaten Rembang 

 

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 

Dosen Pembimbing I : Ir. Indriastjario, M.Eng 

Dosen Pembimbing II : Ir. Budi Sudarwanto, MSi 

Dosen Penguji  : Ir. Agung Dwiyanto, MSA 

 

A. Pelaksanaan Sidang: 

1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

dengan judul Redesain Rest Area SPBU 43.592.01 Kabupaten Rembang Dengan Penekanan 

Desain Ekowisata dimulai pada pukul 09.45 WIB.  

2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 10 menit dengan pokok-pokok materi 

sebagai berikut : 

a. Latar belakang judul LP3A 

b. Studi Banding 

c. Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan 

d. Besaran Ruang dan Program Ruang 

e. Tapak Terpilih 

f. Pendekatan ekowisata 

3. Sesi pertanyaan dan masukan dari Tim Dosen (dosen pembimbing dan dosen penguji) 

dimulai setelah presentasi selesai dilakukan, dengan uraian sebagai berikut : 



Ir. Agung Dwiyanto, MSA 

 Pertanyaan  :  

Bagaimana dengan tinjauan fasilitasnya? Apakah ada fasilitas yang dihilangkan ataupun 

yang ditambahkan yang disesuaikan oleh kebutuhan? 

Jawaban   : 

Untuk fasilitas yang dihilangkan tidak ada. Namun akan ada penambahan fasilitas 

sebagai penarik minat pengunjung agar tertarik untuk singgah di rest area ini. Fasilitas 

yang akan ditambahkan antara lain tempat makan non formal (seperti : kfc, solaria,pizza 

hut, dll), factory outlet, dan retail store untuk menjual berbagai jenis khas dari kota 

rembang (seperti : galeri batik, kopi, kawis, dll). 

 Pertanyaan  :  

Apa yang akan membedakan rest area ini dengan rest area yang telah ada di kota lain? 

Jawaban   : 

Nantinya akan ditambahkan aksen batik lasem pada bangunan ini yang menjadi 

kebanggaan Kabupaten Rembang. 

 Masukan  : 

Pada bangunan bermassa banyak ini lebih baik fasilitas yang ada pada rest area di 

kelompokkan menjadi satu kesatuan, tidak menyebar seperti kebanyakan rest area 

lainnya. 

 

Ir. Indriastjario, M. Eng 

 Pertanyaan  :  

Konsep bangunannya nanti ingin seperti apa?  

Jawaban   : 

Konsep bangunannya sesuai dengan prinsip eco-architecture yang memanfaatkan 

potensi alam seoptimal mungkin. Untuk bangunan SPBU akan dicoba menggunakan 

desain diluar standar bangunan spbu yang ditentukan oleh Pertamina, misalkan pada 

kanopi dari SPBU namun dengan tidak meninggalkan persyaratan yang menjadi 

ketentuan Pertamina.  

 Masukan  : 

 Untuk ke depannya apabila rest area ini dikembangkan, perlu diredesain tidak hanya 

untuk saat ini melainkan untuk masa yang akan datang. 

 Selain penambahan aksen batik yang nantinya melengkapi fasad bangunan, disarankan 

batik lasem khas Rembang tersebut dipromosikan dalam bentuk galeri batik di dalam rest 

area ini. 



 

Ir. Budi Sudarwanto, MSi 

Masukan  :  - 

 

B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 127 

Berdasarkan saran dan masukan dari dosen pembimbing pada sidang kelayakan LP3A yang 

telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi penyempurnaan LP3A 

mengenai penjelasan detail konsep bangunan Rest Area agar didapatkan kelengkapan dalam 

penyusunan LP3A Redesain Rest Area SPBU 43.592.01 Kabupaten Rembang.  

  



LP3A ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan sebagaimana 
mestinya.  
 
Judul  : Redesain Rest Area SPBU 43.592.01 Rembang 
Nama  : Hasliza Marshalita 
NIM  : 21020110120075 

 
Demikian berita acara sidang kelayakan LP3A dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan 

dapat ditanggung jawabkan. 

 

                  Semarang,   13 Juni 2014 
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Ir. Indriastjario, M. Eng 
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Ir. Budi Sudarwanto, MSi 

NIP.196408041991021002 

   

Penguji 

 

 

 

 

 

 

Ir. Agung Dwiyanto, MSA 

NIP.196201101989021001 

 

  

 


