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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR ( LP3A ) 

TUGAS AKHIR PERIODE 139/61 
 

 

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) pada : 

Hari : Selasa 

Tanggal : 11 Juli 2017 

Waktu : 08.30 – 11.30 WIB 

Tempat : Gedung C Lab. Struktur Lantai 2, Departemen Arsitektur 

Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang 

Dilaksanakan oleh : 

Nama : Imam Muhammad Jainuri 

NIM : 21020113140080 

Judul :  

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 

Dosen Pembimbing I : Ir. Budi Soedarwanto, MSi  

Dosen Pembimbing II : Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT 

Dosen Penguji I : Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman 

 

A.  PELAKSANAAN SIDANG 

Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) 

dengan judul Gedung Pertunjukan dan Galeri Kesenian Banyumas ini dimulai pukul 08.30 WIB dan 

dihadiri oleh bapak / ibu Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT, Ir. Budi Soedarwanto, MSi dan Prof. 

Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan 

pokok materi sebagai berikut : 

 

a. Tinjauan Resort Hotel 

b. Tinjauan Studi Banding Hotel 

c. Analisa Kebutuhan Ruang 

d. Tinjauan Pemilihan Lokasi Tapak 
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Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji 

terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 

1. Dari bapak Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman ( Penguji I ) 

 Pertanyaan  

1) Ini Studi Bandingnya dimana saja? 

2) Untuk alternatif tapak 2 itu di dekat telaga warna? 

3) Jadi tapak yang dipilih itu yang mana, dan view yang bagus di bagian mana saja? 

Jawaban 

1) Untuk studi banding yang saya survey langsung itu hanya yang di Tambi, 

Wonosobo sekalian survey lokasi tapak. sisanya saya dapat dari referensi, seperti 

Roolas Hotel and Resort Agrowisata PTPN XII, Jambuluwuk Batu Village Resort, 

Kamojang Green Hotel and Resort, dan The Green Forest Bandung. 

2) Iya, pak. Itu saya dapat dari rekomendasi langsung Bappeda Wonosobo. 

3) Tapak terpilih yaitu dari alternatif tapak 1 yang berada di perkebunan teh Tambi 

Wonosobo, dari segala arah mendapat view perkebunan teh, namun bagian yang 

paling bagus yaitu bagian utara terdapat bukit setlerep dan bagian selatan 

terdapat gunung sindoro.  

 

 Saran 

Studi banding digunakan untuk contoh kamu dalam mendesain, Jambuluwuk itu 

salah satu Resort di pegunungan bagus yang sudah bintang 5. Untuk alternatif 

tapak 2 kurang bagus, jadi ada peraturan bahwa untuk telaga warna harus clear 

area sejarak kurang lebih 100m dan bau belerangnya sangat mengganggu jika ada 

permukiman. 

 

2. Dari ibu Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT ( Pembimbing II ) 

 Pertanyaan  

1) Apa keunggulan resortmu daripada yang lain?  

Jawaban 

1) Karena lokasi tapak berada di dataran tinggi yang dingin, untuk sistem 

penghawaan tidak menggunakan ac namun penghangat ruangan seperti 

perapian. Dan menggunakan penekanan desain neo-vernacular dari rumah adat 

jawa. Dan rencanannya saya akan membuat horse-riding di sekitar perkebunan 

teh. 

 

 Saran 

Jadi harus dicari lagi keunggulan desain resortmu daripada yang lain, arsitek harus 

kreatif. Karena lokasi tapak mu di Dieng yang dingin bisa aja dibuat tungku masak 

di restaurannya sekalian untuk menghangatkan pengunjung hotel, buat fasiltas 

yang mengakomodir kebutuhan ditempat dingin. untuk aspek arsitektural seperti 

utilitas, jangan hanya tulisan penjelasan saja, coba diterapkan juga dalam 

desainmu, misal cctv itu berapa jenis, jangkauannya berbeda-beda bagaimana 

titik penempatan yang bagus;sistem penghawaan tidak menggunakan ac karena 

sudah dingin, menggunakan perapian kalau malam, kalau pagi hanya buka jendela 

saja namun dilapisi kasa seperti di hotel kresna.  



96 
 

 

 

3. Dari bapak Ir. Budi Soedarwanto, MSi ( Pembimbing I ) 

 Pertanyaan  

1) Jadi total kamarmu ada berapa, dapat perhitungan darimana? 

Jawaban 

1) Total ada 51 unit hunian dengan komposisi superior room dengan kapasitas 2 

orang ada 37 unit, deluxe villa dengan kapasitas 4 orang ada 4 unit, familly villa 

dengan kapasitas 6 orang ada 6 unit, dan royal suite villa dengan kapasitas 8 

orang ada 4 unit. Perhitungan ini saya dapat dari perhitungan rata-rata studi 

banding yang saya buat sebelumnya. 
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