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Dengan susunan tim penguji sebagai berikut: 

Pembimbing  I   : Ir. Eddy Indarto, MSi 

Pembimbing II :   : Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT 

Penguji    : Ir. Satrio Nugroho, MSi 

 

Pelaksanaan sidang: 

1. Sidang dihadiri oleh Bapak Ir. Eddy Indarto, Msi, dan Ibu Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT. 

2. Sidang dimulai pada pukul 10.00 WIB, dan dibuka oleh Bapak Ir.Eddy Indarto, Msi  

3. Sesi pertama penyaji dipersilahkan mempresentasikan secukupnya hal-hal yang berkaitan 

dengan perencanaan dan perancangan PUSAT KESENIAN KABUPATEN WONOSOBO 

dalam waktu maksimal 10 menit, dengan penjelasan sesuai dengan alur pikir LP3A PUSAT 

KESENIAN KABUPATEN WONOSOBO. 

4. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab serta pemberian saran dan masukan, yang dilakukan 

setelah presentasi disajikan, dengan uraian sebagai berikut: 

  Ir.Eddy Indarto, Msi 

Memberikan Pertanyaan (1): 

“Bagaimana cara menentukan kapasitas penonton teater tertutup?” 

Jawaban Penyaji: 

“Dengan data yang sudah ada kemudian mengambil jumlah rata-rata yaitu 900 

penonton” 

 

 

 



Memberikan Pertanyaan (2): 

“Menurut data jumlah pengunjung maksimal adalah 1200. Jika disediakan 900, 

dikemanakan penonton sisanya? Bagaimana pengaruh akustik ruang jika jumlah 

penonton 900 orang?” 

Jawaban Penyaji: 

“jika penonton lebih dari 900 orang maka pertunjukan dialihkan ke teater terbuka. 

Untuk pengaruh akustik lingkungan, ruang teater tertutup dibuat dengan ketentuan 

akustik sesuai untuk kapasitas 900 orang.” 

Memberikan Pertanyaan (3): 

“bagaimana dengan kapasitas teater semi terbuka?” 

Jawaban Penyaji: 

“kapasitas teater semi terbuka adalah 1200 orang” 

 

Memberikan Saran (1): 

“Sifat dari teater semi tertutup itu fleksible, bisa banyak bisa sedikit, maka tidak ada 

batasan ruangnya. ” 

Jawaban Penyaji: 

“Terima kasih atas masukannya. Akan saya masukkan ke dalam LP3A ini” 

 

Memberikan Peringatan (1): 

“Jumlah penonton sangat mempengaruhi akustik ruang. Pikirkan lagi bagaimana 

anda menentukan jumlah penonton. Dan bagaiaman cara mengatur akustik ruang 

sesuai dengan jumlah penonton yang anda tentukan. ” 

 

Jawaban Penyaji: 

“Baik akan lebih saya perhatikan mengenai akustik ruang terhadap jumlah 

penonton.” 

 

 

Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT  

Memberikan Saran (1): 

“Untuk data-data yang tidak diperlukan sebaiknya dihilangkan saja. misalkan event-

event yang tidak ada informasi jumlah penonton. Lebih baik menggunakan data 

event yang terdata saja.” 

 

Jawaban Penyaji: 

“Terima kasih atas masukannya. Akan saya perbaiki data dalam LP3A ini” 

 

 

 



 


