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A.  PELAKSANAAN SIDANG 

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

judul Edu Farm Tourism Boyolali ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh Ibu Suzana Ratih Sari, 

Ibu Atik Suprapti, Bapak E. Endrianto Pandelaki, dan Bapak Agung Dwiyanto. Presentasi dilakukan 

oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 

 

a. Latar Belakang Kabupaten Boyolali  

b. Tinjauan Edu Farm Tourism  

c. Tinjauan Lokasi  

d. Analisa Kebutuhan Ruang  

e. Program Ruang 



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

LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 

1. E. Endrianto Pandelaki, ST,MT,PhD  

- Pertanyaan  

Apa dasar anda menentukan jumlah kapasitas sapi sehingga anda dapat menentukan 

jumlah sapi untuk Edu Farm Tourism anda sebanyak 32 ekor sapi ? 

- Jawaban 

Saya menentukan jumlah sapi berdasarkan hasil studi banding di Boyolali. Jumlah sapi 

saya asumsikan sebanyak 32 ekor sapi dengan melihat kapasitas susu sapi perah yang 

dibutuhkan di Perancangan Edu Farm Tourism saya yaitu sebanyak 650 liter susu sapi  

- Saran : 

Jumlah sapi yang  anda sediakan masih cukup sedikit untuk ukuran wisata peternakan 

sapi. Anda dapat menambah jumlah sapi, karena dari jumlah sapi yang disediakan dapat 

dimanfaatkan pada proses pemerahan susu yang nantinya susu tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan olahan produk susu yang anda sediakan dan dapat digunakan 

sebagai kebutuhan wisata edukasi yang dapat dilihat oleh pengunjung secara langsung  

 

2. Ir. Agung Dwiyanto, MSA  

- Pertanyaan  

a. Apa dasar dari penentuan besaran runag produksi anda (keju, yoghurt, dodol susu, 

dan pie susu) ? Kenapa bisa didapatkan ukuran segitu ?  

b. Mengapa bisa didapatkan kapasitas pengunjung dengan jumlah tersebut ? 

Perhitungan seperti yang dilakukan ? 

- Jawaban 

a. Untuk ruang produksi saya menghitung besaran ruang berdasarkan kapasitas 

peralatan yang digunakan dan dibutuhkan didalam ruang produksi tersebut  

b. Saya menghitung kapasitas pengunjung berdasarkan rata-rata jumlah wisatawan 

Boyolali secara keseluruhan pada tahun 2015 per harinya.  

- Saran :  

Untuk kapasitas pengunjung dapat anda prbaiki lagi. Karena jika menggunakan data 

wisatawan secara keseluruhan maka jumlah pengunjung menjadi tidak rasional, karena 

tidak seluruh wisatawan yang berkunjung ke Boyolali akan mengunjungi Edu Farm anda, 

terlebih lokasi tapak anda juga lumayan jauh dari pusat kota. Sehingga lebih baik anda 

dapat menghitung kapasitas pengunjung berdasarkan statistik wisatawan Boyolali 

dalam destinasi tertentu 

 

3. Prof.Dr.Ir. Atik Suprapti, MT   

- Pertanyaan  

 Penekanan desain apa yang anda gunakan ? 

- Jawaban 

Penekanan desain yang saya gunakan adalah arsitektur ikonik, karena saya ingin menerapkan desain 

perancangan berdasarkan fungsi dari bangunan itu sendiri. Sehingga bentuk menyesuaikan fungsi 

bangunan. Sebagai contoh pada ruang produksi keju saya ingin membuat bentuk bangunan dengan 

bentuk seperti keju dengan menyesuaikan fungsi dan kegiatan yang dilakukan didalamnya.





 


