
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

BERITA ACARA 



BERITA ACARA 

SIDANG TUGAS AKHIR  

 

 Sidang Pembahasan Tugas Akhir 

Telah dilaksanakan sidang pembahasan Tugas Akhir 

dengan judul “Karakter Ruang Taman Tirto Agung Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang” pada: 

Hari/tanggal : Jum’at, 7 September 2018. 

Jam : 08.00 WIB s/d selesai. 

Tempat : Ruang Seminar Lantai 2 Program Studi  

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 

 

Sidang Pembahasan Tugas Akhir ini, dihadiri oleh: 

Dosen Pembimbing I : Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT 

(berhalangan hadir) 

Dosen Pembimbing II : Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT 

Dosen Penguji  : Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT 

Mahasiswa Penyaji : Alvin Perdana Widyantara  

NIM    : 31201200489 

 

Dalam sidang tersebut telah dilaksanakan presentasi oleh 

mahasiswa penyaji, yang dilanjutkan dengan pemberian 

tanggapan, saran, dan masukan dari dosen penguji dan dosen 

pembimbing kepada penyaji. 

 

Pertanyaan dan Masukan dari: 

1. Dosen Penguji : Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT 

Pertanyaan : 

- Jelaskan aktivitas apa saja yang Anda tampilkan di peta 

analisis aktivitas ruang kawasan taman Tirto Agung 

tersebut? 



Jawaban : 

- Dari peta analisis aktivitas ruang kawasan taman Tirto 

Agung, terdapat beberapa aktivitas ruang seperti ruang 

aktivitas parkir bagi para pengunjung taman, ruang 

aktivitas lainnya (berinteraksi dengan pengunjung taman 

lainnya, duduk-duduk, berfoto di spot yang menarik), ruang 

aktivitas bermain dan olahraga, ruang aktivitas kuliner, 

dan adanya ruang aktivitas di malam hari. 

Masukan : 

 Tolong buatkan site plan dari taman Tirto Agung tersebut 

agar nantinya bisa dilihat sirkulasi dan rute pengunjung 

dalam menikmati maupun mengunjungi taman Tirto Agung. 

 Buatlah kuesioner yang ditujukan kepada pengunjung taman 

dengan minimal 30 responden, agar nantinya dapat digunakan 

pada analisis karakter ruang taman Tirto Agung. Setelah 

itu dibuat tabulasi dari hasil wawancara dengan responden. 

 

2. Dosen Pembimbing I : Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT 

 Segera lengkapi apa saja yang diminta oleh penguji maupun 

pembimbing II dari hasil sidang pembahasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dosen Pembimbing II : Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT 

 Sesuaikan latar belakang dengan isu-isu permasalahan yang 

ada di taman Tirto Agung, apakah ada masalah terkait 

dengan karakter ruang. Untuk memperkuat analisis, buat 

daftar pertanyaan kepada responden/pengunjung taman 

minimal 30 responden kemudian diolah. 

 

Semarang, 07 September 2018 

Mahasiswa Penyaji 

 

 

 

Alvin Perdana Widyantara 

NIM.31201200489 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Penguji 

 

 

 

Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT 

NIK.210296019 

 

Koordinator TA 

 

 

 

Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT 

NIK.210209082 

  
 

Mengetahui, 

Pembimbing I 

 

 

 

Ir. Tjoek Suroso Hadi, M.T. 

NIK.220298027 

  

 

Mengetahui, 

Pembimbing II 

 

 

 

Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT 

NIK.210209082 

 



 



 Sidang Pendadaran Tugas Akhir 

Telah dilaksanakan sidang pendadaran Tugas Akhir 

dengan judul “Karakter Ruang Taman Tirto Agung Kecamatan 

Banyumanik Kota Senarang” pada: 

Hari/tanggal : Sabtu, 29 September 2018. 

Jam : 08.00 WIB s/d selesai. 

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Program Studi  

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 

 

Sidang Pendadaran Tugas Akhir ini, dihadiri oleh: 

Dosen Pembimbing I : Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT  

Dosen Pembimbing II : Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT 

Dosen Penguji  : Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT 

Mahasiswa Penyaji : Alvin Perdana Widyantara  

NIM    : 31201200489 

 

Dalam sidang tersebut telah dilaksanakan presentasi oleh 

mahasiswa penyaji, yang dilanjutkan dengan pemberian 

tanggapan, saran, dan masukan dari dosen penguji dan dosen 

pembimbing kepada penyaji. 

 

Pertanyaan dan Masukan dari: 

1. Dosen Penguji : Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT 

Pertanyaan : 

 Apa manfaat yang didapatkan dari penelitian yang Anda 

buat? 

Jawaban :  

- Manfaat yang didapatkan dari penelitian saya mengenai 

karakter ruang taman Tirto Agung adalah dimana saya bisa 

mengerti bagaimana karakter ruang dari suatu taman yang 

baik dan mempunyai manfaat juga bagi para pengunjung 



taman, dengan didukung oleh teori-teori yang sudah ada 

mengenai karakter ruang dan aktivitas taman. 

 

 Apa permasalahan yang ada di taman Tirto Agung? 

Jawaban : 

- Permasalahan yang ada di taman Tirto Agung adalah 

khususnya pada ruang/lahan parkir hanya menyediakan lahan 

bagi para pengunjung yang menggunakan kendaran roda dua, 

sedangkan bagi yang menggunakan kendaraan roda empat belum 

disediakan area parkir yang memadai.  

Untuk sekarang, bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan 

roda empat terpaksa memarkirkan kendaraanya di pinggir 

jalan/area luar taman, dimana nantinya dapat menimbulkan 

kemacetan di jam-jam sibuk. 

 

Masukan : 

 Statement yang dikutip sebaiknya ditulis dengan benar dan 

dituliskan pada daftar pustaka. 

 

2. Dosen Pembimbing I : Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT 

 Segera buat lembar pengesahan dan perbaiki daftar pustaka 

dan abstraksi. 

 

3. Dosen Pembimbing II : Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT 

Pertanyaan : 

 Apakah karakter dari taman sudah sesuai dengan teori yang 

ada? 

Jawaban :  

- Dari analisis yang sudah dilakukan, sudah disesuaikan 

dengan teori-teori yang digunakan, yaitu dari teori ruang 

public dan system aktivitas, dimana dari teori tersebut 

disesuaikan dengan kenyataan yang ada dilapangan dan 

dibantu dengan hasil wawancara terhadap responden. 



 Masukan : 

- Coba gunakan mendeley/yang lain untuk manajemen reference 

penulisan daftar pustaka dan juga sitasi-sitasi atas 

penulis yang lain.  

 

Semarang, 29 September 2018 

Mahasiswa Penyaji 

 

 

 

Alvin Perdana Widyantara 

NIM.31201200489 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Penguji 

 

 

 

Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT 

NIK.210296019 

 

Koordinator TA 

 

 

 

Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT 

NIK.210209082 

  

 

Mengetahui, 

Pembimbing I 

 

 

 

Ir. Tjoek Suroso Hadi, M.T. 

NIK.220298027 

  

 

Mengetahui, 

Pembimbing II 

 

 

 

Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT 

NIK.210209082 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAMPIRAN II 

REKAP HASIL WAWANCARA 



Rekap Hasil Wawancara Dengan Masyarakat yang Beraktivitas di Taman Tirto Agung 

 

NO VARIABEL PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 

1 

Kenapa Taman Tirto 

Agung menjadi 

pilihan untuk 

singgah 

“ Taman ini berada persis di pinggir jalan, dan secara kebetulan 

berada di jalur yang biasa saya lalui untuk pulang mas. Oleh 

karena itu, biasanya sambil menunggu kemacetan berkurang, saya 

menyempatkan diri untuk singgah dan melepas lelah di taman ini”. 

Karno, 35 th 

(R/MSR/1) 

2 

Apa alasan anda 

memilih taman Tirto 

Agung untuk 

beraktivitas pada 

sore hari 

“Taman Tirto Agung sangat mudah dijangkau, dan merupakan taman 

yang banyak aktivitasnya dan berada di dekat rumah. Untuk menuju 

ke taman ini pun sangat dekat, saya bisa berjalan kaki”. 

Santi, 30 th 

(R/MSR/2) 

3 

Apa salah satu 

masalah yang membuat 

anda terganggu 

ketika hendak ke 

Taman Tirto Agung 

“taman Tirto Agung dilengkapi dengan fasilitas parkir. Namun itu 

hanya berfungsi untuk parkir roda dua saja mas, sehingga 

pengunjung yang menggunakan mobil, susah untuk memarkir 

kendaraannya. Penyebabnya dapat menimbulkan kemacetan setiap 

hari, apalagi pada saat pulang kerja”. 

Bapak Jatmiko, 

55 (R/ MSR/3) 

4 

Kenapa Tulisan Taman 

Tirto Agung menjadi 

tempat favorit untuk 

berfoto? 

”tulisan Taman Tirto Agung ini merupakan identitas bagi taman 

ini, serta viewnya juga bagus kalau berfoto dengan latar 

belakang tulisan ini. Dengan berfoto di sini, orang lain dapat 

tau bahwa kita berada di taman Tirto Agung”. 

Nadia, 19 th 

(R/MSR/4) 

5 

Kenapa harus menjual 

jajanan dan kuliner 

di Taman Tirto Agung 

“banyak pengunjung di taman Tirto Agung setiap harinya merupakan 

peluang bagi pedagang seperti kami, baik yang di warung maupun 

yang PKL. Dagangan kami bisa berupa kuliner atau mainan bagi 

anak-anak. Dengan adanya fasilitas ini, para pengunjung dapat 

menikmati dagangan yang kami jajakan. 

Pak Hamid, 40 

th (R/MSR/5) 

4 

Sejak pukul berapa 

anda (pedagang) 

beroperasi di Taman 

Tirto Agung, dan 

kenapa 

“bagi pedagang, biasanya kami beroperasi dari pagi jam 09.00-

22.30. Hal ini tentu saja karena faktor pengunjung kebanyakan 

pada jam-jam itu. Selebihnya sudah jarang pengunjung yang mau 

membeli jajanan yang kami jual”. 

Pak Hamid, 40 

th (R/MSR/5) 

5 

Apa yang membuat 

anda dan anak anda 

sering mengunjungi 

“di Taman Tirto Agung, banyak fasilitas bermain anak. Jadi, 

bagi kami para orang tua yang mempunyai anak kecil, biasanya 

kami ajak ke taman untuk bermain. Selain bermain, mereka juga 

Nova, 29 th 

(R/MSR/6) 



NO VARIABEL PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 

taman Tirto Agung dapat belajar dan berinteraksi dengan lingkungan dan orang 

disekitarnya.” 

6 

Apa yang membuat 

anda sering 

mengunjungi taman 

Tirto Agung 

 

“fasilitas olahraga yang ada di taman Tirto Agung mejadi salah 

satu daya tarik di taman Tirto Agung ini. Dengan adanya 

fasilitas ini, kami dapat berolahraga setiap harinya. seperti 

panjat tebing, main volly, maupun main futsal.” 

Tomy, 27 th 

(R/MSR/5) 

7 

Bagaimana tanggapan 

anda terhadap 

fasilitas sitting 

group yang ada di 

Taman Tirto Agung 

“sitting group yang ada di taman tirto Agung bermanfaat sekali 

bagi pengunjung yang sekedar hanya untuk melepas lelah, ataupun 

yang bersantai bersama kerabat, sahabat, ataupun sendiri. Kita 

bisa menikmati pemandangan taman dan aktivitas orang lain sambil 

beristirahat di sini”. 

Bapak Sutarno, 

44 th (R/MSR/6) 

8 

Bagaimana tanggapan 

anda terhadap adanya 

fasilitas wc umum di 

Taman Tirto Agung 

“WC umum yang ada di Taman Tirto Agung sangat membantu kami para 

pengunjung yang ingin membuang air kecil ataupun besar. Dengan 

adanya WC umum ini, kita tidak harus repot-repot pulang dulu 

hanya untuk sekedar buang hajat”. 

Rendi, 20 th 

(R/MSR/7) 

9 

Bagaimana pendapat 

anda terhadap 

fasilitas lampu 

taman yang ada di 

taman Tirto Agung 

“lampu penerang yang ada di Taman Tirto Agung sangat indah 

dimalam hari. Selain menerangi taman dan aktivitas pengunjung, 

lampu-lampu ini juga sering kami manfaatkan sebagai tempat untuk 

berfoto, dan hasilnya memuaskan”. 

Mega, 25 th 

(R/MSR/8) 

10 

Apa yang membuat 

anda tertarik untuk 

beraktivitas di 

taman Tirto Agung 

pada malam hari 

“salah satu hal yang paling seru di taman tirto agung adalah 

aktivitas malamnya mas. Karena pada malam hari, kita bisa 

menikmati banyak hal, diantaranya adalah bersantai di sitting 

group tanpa merasa panas, menikmati jajanan kuliner dengan suhu 

yang sedang, bermain sewa mobil bagi anak-anak, lampu taman yang 

tersusun rapi dan indah, dan lain-lain”. 

Sesil, 22 th 

(R/MSR/9) 
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