
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 

TUGAS AKHIR PERIODE 135 
 
 

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) pada :  

Hari    : Jumat  

Tanggal   : 15  April 2016 

Waktu   : 10.00-11.30  

Tempat   : Gedung A lantai 2 

     Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang  

 

Dilaksanakan oleh :  

Nama    : Sufi Setiawan 

NIM   : 21020112130107 

Judul    : Kolam Renang Indoor Universitas Diponegoro  

 

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut :  

Pembimbing I  :  Ir. Agung Dwiyanto, Msa   

Pembimbing II  :  Septana Bagus P.,ST MT    

Penguji   :  Ir. Satrio Nugroho, Msi  

 

 PELAKSANAAN SIDANG  

 Sidang dimulai pukul 10.30 dan dihadiri oleh Bapak Ir. Agung Dwiyanto,Msa dan   Septana Bagus 

P,ST,MT, serta Ir. Satrio Nugroho, Msi. Dalam satu kelompok dihadiri oleh 7 (tujuh) mahasiswa dengan 

urutan sidang seperti yang telah ditentukan sebelumnya.   

Mahasiswa Sufi Setiawan dengan judul LP3A : Kolam Renang Indoor Universitas Diponegoro , 

melakukan sidang pada urutan ke -3 dan dihadiri oleh Bapak Ir. Agung Dwiyanto,Msa dan   Septana Bagus 

P,ST,MT,Ir. Satrio Nugroho, Msi. 

 Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 20 menit yang bertujuan sebagai keyakinan 

kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). Sehingga  

pokok – pokok materi sebagai berikut :  

 Latar belakang dan data yang berkaitan dengan perencnaan dan perancangan Kolam Renang 

Indoor Universitas Diponegoro 

 Pendekatan : kelompok kegiatan, sirkulasi pengguna, kapasitas, besaran ruang, pemilihan lokasi, 

pemilihan tapak, aspek kinerja, teknis dan arsitektural 

 Tapak yang terpilih, dimensi, batas-batas dan peraturan setempat 

 

 

Hasil sidang mencakup tanya jawab dan masukan - masukan dari dosen pembimbing terhadap LP3A yang 

dipresantasikan sebagai berikut :  



1. Dari Ir. Agung Dwiyanto,Msa 

Masukan : 

Sebaiknya lokasi tapak di pindah ke lahan belakang stadion karena lebih memungkinkan untuk di 

bangun dan tidak memakan lahan permukiman sehingga akan merendahkan cost bangunan yang 

akan di bangun 

 

2. Dari Septana Bagus P,ST,MT  

Pertanyaan :  

apakah tapak sudah diperhitungkan sesuai KDB dan KLB ? pembahasan studi ruang 

Jawaban  :  

Sudah diperhitungkan dengan perhitungan keseluruhan dari kdb dan klb satu area sport center 

Masukan : 

Pemakaian tapak bisa dengan memakai lahan permukiman sekitar sport center tetapi jangan 

seluruhnya karena akan membengkak di cost 

 

3. Ir. Satrio Nugroho, Msi  

Masukan : 

Sebaiknya program ruang di sesuaikan lagi agar tidak memerlukan luasan tapak yang besar 

mengingat tapak yang tersedia memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. 

 

POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 135  

Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan 

LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir pada berita acara), dilakukan revisi dalam rangka 

penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pokok-pokok revisi tersebut 

antara lain: 

 Perhitungan kembali luasan tapak yang sesuai terhadap luasan bangunan 

 Perhitungan kembali lantai bangunan terhadap tapak 

 Peninjauan kembali jenis struktur yang dipilih untuk Kolam Renang 

 Peninjauan data kembali mengenai kolam penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini di dat 

untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Semarang,   April 2016 

Peserta Sidang 

 

 

 

 

Sufi Setiawan 

NIM. 21020112130108 

 

Mengetahui 

     Pembimbing I,                  Pembimbing II, 

 

 

 

 

Ir. Agung Dwiyanto,Msa      Septana Bagus P,ST,MT 

NIP.        NIP. 

 

Penguji, 

 

 

 

 

Ir. Satrio Nugroho,Msi 

NIP. 



 
 


