
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

 

 Dengan ini dinyatakan telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (LP3A) : 

 Hari  : Jumat 

 Tanggal  : 15 April 2016 

 Waktu  : 08.30 – 10.30 WIB 

 Tempat  : Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang 

Dilakukan Oleh : 

 Nama  : Radian Janata Bagaskara 

 NIM  : 21020112140168 

 Judul  : Entertainment Center Purwokerto 

Dengan Susunan Tim Penguji sebagai berikut : 

 Pembimbing I : Ir.Satrio Nugroho, MSi. 

 Pembimbing II : Ir.Agung Dwiyanto, MSA. 

 Penguji  : Septana Bagus Pribadi, ST,MT. 

Pelaksanaan sidang : 

1. Sidang dimulai pukul 08.45 dan dihadiri oleh Bapak Ir.Agung Dwiyanto, MSA, Bapak 

Septana Bagus Pribadi, ST,MT., serta Bapak Ir. Satrio Nugroho, MSi.Dalam satu kelompok 

bimbingan dihadiri oleh 4 (empat) mahasiswa dengan urutan seperti yang telah 

ditentukan sebelumnya, Mahasiswa Radian Janata Bagaskara dengan judul LP3A ; 

Entertainment Center Purwokerto, melakukan sidang pada urutan keempat. 

2. Presentasi dilakukan oleh penyusun selama +30 menit dengan pokok materi sebagai 

berikut : 

a. Keyakinan kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) 

b. Penjelasan Entertainment Center yang akan direncakan 

c. Penjelasan konsep desain 

d. Penjelasan pendekatan kebutuhan ruang dan tapak 

3. Hasil sidang mencakup tanya jawab dan masukan-masukan dari dosen pembimbing dan 

penguji terhadap LP3A yang dipresentasikan adalah sebagai berikut : 

 

 



a. Pertanyaan dan masukan dari Bapak Ir.Satrio Nugroho, MSi. 

 Berapakah KDB GSB KLB lahan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan? 

 Kenapa basket anda masukkan terhadap Entertainment Center?di Indonesia 

basket masih sedikit peminatnya tidak seperti Amerika. 

 Kenapa anda tidak menambahkan Club Malam untuk Entertainment Center ini? 

 

Jawaban : 

 Untuk KDB GSB KLB di lahan tersebut sudah sesuai dengan UU peraturan daerah 

setempat. 

 Baik pak,akan saya hilangkan fasilitas basket ini berhubungan dengan jumlah 

minat sekaligus untuk mengoptimalkan fasilitas yang lain dengan luas lahan yang 

ada. 

 Karena pada saat merencanakan sesuatu harus sudah ada gambaran akan hal itu, 

sedangkan untuk Club Malam sampai saat ini saya belum pernah datang kesana 

sehingga tidak ada bayangan atau gambaran akan tempat itu sehingga saya jauh 

lebih memilih fasilitas yang peminatnya tidak kalah jauh dengan Club Malam 

namun saya juga lebih mengerti. 

 

b. Pertanyaan dan masukan dari Bapak Ir.Agung Dwiyanto, MSA. 

 Apa yang menjadi kelebihan Entertainment Center ini dibanding yang lain? 

 Bagaimana anda menentukan kapasitas pengunjung? 

 Kemana sajakah anda melakukan studi banding?karena Entertainment Center ini 

tentu tidak ada standarnya. 

Jawaban : 

 Yang menjadikan kelebihan Entertainment Center ini karena di Purwokerto belum 

terdapat fasilitas seperti ini, di Purwokerto masih banyak yang terpisah maupun 

jauh juga jaraknya sehingga apabila tempat/fasilitas hiburan yang disukai 

masyarakat Purwokerto dijadikan satu tempat akan menjadi trobosan baru untuk 

tempat hiburan masyarakat Purwokerto 

 Untuk menentukan kapasitas pengunjung saya menggunakan data dari 

pemerintah setempat akan data pengunjung per fasilitas yang ada di Purwokerto 

yang saya ambil kesimpulan berdasarkan rata rata tiap harinya dan tempatnya. 

 Untuk studi banding saya lakukan ke E-Plaza Semarang dan Bintaro 

Entertainment Center, serta beberapa fasilitas di Purwokerto, untuk Bintaro itu 

sendiri lebih khusus untuk fasilitas anak anak dan keluarga karena dekat dengan 

area penduduk,sedangkan E-Plaza cocok dengan Entertainment Center 

Purwokerto karena sama sama berada di Pusat Kota dan memang bertujuan 

untuk entertain seluruh kalangan. 

c. Pertanyaan dan masukan dari Bapak Sepatana Bagus Pribadi, ST, MT. 

 Menambahkan dari pertanyaan Pak Agung Dwi, tolong lebih diperhatikan lagi soal 

kelebihan desain kamu,untuk soal kapasitas, bagaimana apakah lahannya sudah 

cukup untuk parkir semua pengunjung,  



Jawaban : 

 Baik pak terimakasih atas sarannya, untuk lahan parkir akan dioptimalkan sesuai 

dengan perhitungan jumlah pengunjung. 

 

4. Sidang diakhiri dan ditutup pada pukul 10.30 WIB 

5. Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim penguji dan pembimbing pada sidang 

kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan ( seperti terlampir pada berita acara ), dilakukan 

revisi. 

 

Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,April 2016 

         Peserta Sidang   

 

   

 

Radian Janata Bagaskara 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 


