
BERITA ACARA SIDANG 
KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

(LP3A) TUGAS AKHIR PERIODE 134 
 

 

Dengan  ini  menyatakan  bahwa  telah  dilaksanakan  Sidang  Kelayakan  Landasan  Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada : 
 
 

Hari                               : Jumat 

Tanggal                        : 15 April 2016 

Waktu                          : 08.30 – 11.00 WIB. 

Tempat                        : Ruang Lab Komputer Gd. Paul Pandelaki, 

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas 

Diponegoro - Semarang. 

Dilaksanakan oleh: 

 
Nama                           : Andana Dwi Putranto 

NIM                              : 21020111140174 

Judul                             : Hotel Resort Rawa Pening dengan  Penekanan Desain Arsitektur Organik 
 
 

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut: 
Dosen Pembimbing I              : Ir. Dhanoe Iswanto ,MT 

Dosen Pembimbing II             : SukawiS.T, M.T.   

Dosen Penguji                          : Ir. Agung Budi Sarjono, M.Si  
 
 

A. PELAKSANAAN SIDANG 

Pelaksanaan sidang: 

1. Sidang dimulai pukul 09.45 dengan diawali pembukaan oleh Ir. Agung Budi Surjono,MT 
tentang judul yang diambil oleh peserta sidang dan diberikan kesempatan waktu untuk 
menjelaskan selama 15 menit terkait point-point penting yang perlu disampaikan. 

Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu +15 menit dengan pokok materi sebagai 
berikut: 

A.    Latar Belakang 

B.     Tinjauan Hotel Resort 

C.     Analisa Hubungan Ruang 

D.    Analisa Kapasitas 

E.     Analisa Kebutuhan Ruang 

F.     Program Ruang 

2. Peserta sidang mempresentasikan selama kurang lebih 20 menit dengan menjabarkan 
secara singkat latar belakang, studi banding, tinjauan lokasi, serta pendekatan program 
perencanaan dan perancangan Hotel Resort Rawa Pening. 

3. Dalam presentasi langsung terjadi proses tanya jawab, evaluasi, dan pemberian masukan 
kepada peserta sidang terkait perhitungan kapasitas dan tapak site yang akan didesign dari 
ketiga dosen tim penguji. 

 
 

 

 



 

 

Point masukan dari dosen pembimbing dan dosen penguji: 

 Untuk progam ruang disarankan  pada hotel standart dan deluxe  di bagi menjadi 

kelompok bangunan serta pada deluxe room sebaiknya dilengkapi balkon. 

 Di usahakan penempatan bangunan hotel dapat mengakses fasilitas utama pada hotel 

resort tersebut yaitu Danau Rawapeningnya. 

 Fasilitas penunjang sebaiknya merupakan fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan 

rekreasi danau seperti kegiatan bersepeda atau juga bisa kegiatan berkuda. 

 Untuk tapak site sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan ruangnya, apabila lahan 

terlalu besar dapat di potong atau di kurangi. 

 Penekanan desain sebaiknya tidak hanya diadakan dalam LP3A saja namun nantinya 

harus teraplikasi pada desain yang saudara buat. 

 

Demikian berita acara sidang Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir ini 

dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Semarang, 28 Mei 2016 

 

Mengetahui, 

 

 

 
 


