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A.  PELAKSANAAN SIDANG 

Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 

judul Hotel Resort Tepi Pantai di Jepara ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh bapak Dr. Ir. 

Djoko Indrosaptono, M.T. dan bapakIr. Dhanoe Iswanto, M.T. Presentasi dilakukan oleh penyusun 

dalam waktu ± 10 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 

 

a. Latar Belakang 

b. Tinjauan Hotel Resort Tepi Pantai 

c. Program Ruang 

d. Tinjauan Tapak 

e. Konsep Desain  



Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 

LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 

1. Dari Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, M.T. ( Penguji I ) 

 Pertanyaan  

1) Apa yang membedakan hotel resort anda dengan hotel di sekitar? 

 

Jawaban 

Konsep yang ditawarkan hotel resort yang akan dibuat belum ada pada hotel di sekitar, 

yaitu konsep kolaborasi antara pengelola hotel dengan masyarakat sekitar. Di mana pihak 

hotel menyediakan fasilitas amphitheater dan dermaga, kemudian fasilitas tersebut 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempertunjukkan seni budaya daerahnya dan juga 

persewaan perahu penyeberangan ke pulau Panjang melalui fasilitas dermaga. Sehingga 

tercipta suatu timbal balik antara pihak pengelola hotel dan masyarakat sekitar. Pihak 

pengelola hotel diuntungkan dengan adanya pertunjukan seni budaya dan perjalanan ke 

Pulau Panjang maka akan menarik minat wisatawan untuk menginap di hotel tersebut. 

Sedangkan bagi masyarakat mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi karena tersedia 

lapangan pekerjaan, serta turut melestarikan kebudayaan daerahnya. 

 

 Saran 

Fasilitas yang penting dan perlu ditambahkan di daerah tersebut adalah mini market. 

Selain untuk menunjang dari kebutuhan tamu hotel, fasilitas minimarket tersebut juga 

dapat dikelola oleh masyarakat sehingga terdapat timbal balik antara pihak pengelola 

hotel dan masarakat.  

 

 

2. Dari Ir. Dhanoe Iswanto, M.T. ( Pembimbing I ) 

 Pertanyaan  

1) Apakah tapak hotel resort yang akan dibangun berdekatan dengan permukiman? 

 

Jawaban 

Tapak hotel resort yang akan dibangun cukup dekat dengan permukiman, selain itu juga 

dekat dengan lokasi wisata pantai. 

 

 Saran 

Selain untuk menunjang kebutuhan tamu hotel, fasilitas mini market tersebut juga dapat 

diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hotel tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  


