
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

TUGAS AKHIR PERIODE 136 

 

Dengan ini dinyatakan telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Tugas Akhir Periode 136 pada: 

Hari  :   Jumat 

Tanggal  :   14 Oktober 2016 

Waktu  :   08.00-11.00 WIB 

Tempat :  Ruang B 101 

  Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 

Semarang. 

 

Dilakukan oleh : 

Nama : Jeanniago Permata 

NIM : 21020112130059 

Judul : Semarang Cheerleading Center 

 

Dengan Susunan Tim Penguji sebagai berikut : 

Pembimbing 1 : Ir. Indriastjario, M.Eng 

Pembimbing 2 : DR. Ir. Agung Budi Sardjono, MT 

Penguji : Ir. Dhanoe Iswanto, MT 

 

Pelaksanaan sidang : 

1 Sidang dimulai pukul 08.30 dan dihadiri oleh Bapak Ir. Indriastjario, M.Eng, 

Bapak DR. Ir. Agung Budi Sardjono, MT, serta Bapak Ir. Dhanoe Iswanto, MT. 

Dalam satu kelompok bimbingan dihadiri oleh 3 (tiga) mahasiswa dengan 

urutan seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Mahasiswi Jeanniago 

Permata dengan judul LP3A : Semarang Cheerleading Center , melakukan 

sidang pada urutan ketiga. 

2 Presentasi dilakukan oleh penyusun selama ±25 menit dengan pokok materi 

sebagai berikut : 

a Keyakinan kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A)  

b Penjelasan Semarang Cheerleading Center yang akan direncanakan 

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. Indriastjario, M.Eng 

 Perlu diperhatikan alur sirkulasi antara area kompetisi, ruang 

medis/pertolongan pertama, menuju parkir ambulance untuk antisipasi 

pada kecelakaan. 

 Bagian Selatan tapak tidak usah dihilangkan, coba diolah sebagai kolam 

renang atau area latihan terbuka. 

 Perbanyak ruang hijau. Jika memungkinkan presentase KDB ditekan. 

 Berapa jumlah total kapasitas area kompetisi? Dan prediksi untuk 

berapa tahun? 

Jawaban : 

 Kapasitas peserta dan penonton dihitung dengan memperhatikan data 

3 tahun terakhir yang diakumulasikan dan dihitung prediksi untuk 10 

tahun kedepan. Jumlah penonton 4.800 dan peserta 1.900, sehingga 

total 6.700 orang. 

 

b. Pertanyaan dan masukan dari Bapak DR. Ir. Agung Budi Sardjono, MT. 

 Letak parkir dan entrance ambulance perlu sangat diperhatikan. 

 Bagaimana alur penonton yang akan masuk ke arena kompetisi? 

 Bentuk tapak terlalu sulit untuk diolah dan banyak ruang yang 

kemungkinan akan menjadi area negatif atau tidak terpakai, sebaiknya 

tapak disederhanakan dengan memotong “ekor tapak” di sisi Selatan. 

Jawaban : 

 Baik pak, akan saya perhatikan perletakan parkir dan entrance 

ambulance. 

 Alur penonton melalui Drop off kemudian ke lobby utama, dari lobby 

utama (tempat pembelian tiket dan screening) dapat menuju ke Hall of 

Fame atau area komersial, kemudian menuju ke arena kompetisi. 

 

c. Pertanyaan dan masukan dari Bapak Ir. Dhanoe Iswanto, MT. 

 Kurang lebih pertanyaan dan masukan saya sama dengan Pak Indri dan 

Pak Agung. Akan tetapi melihat waktu yang tidak panjang, lebih baik 

untuk wisma atlet tidak didesain, melainkan hanya dibuat blockplan 

agar tidak menyulitkan dan mengganggu proses desain bangunan 

utama. 

Jawaban : 

 Baik pak akan saya pertimbangkan masukan dari Bapak. 

 

4 Sidang diakhiri dan ditutup pada pukul 11.00 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, 10 Januari 2017 

 Peserta Sidang 

 

 

 

 

 Jeanniago Permata 

 21020112130059 

 

  

 

 


