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Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan siding kelayakan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (lp3a) pada: 

Hari  : Jumat 

Tanggal : 27 Maret 2015 

Waktu  : 09.30 – 10.15 

Tempat  : Ruang B102 Gedung B Lantai 1,  

    Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik, 

    Universitas Diponegoro – Semarang 

 

Dilaksanakan oleh: 

Nama : Anggraeni Tina Nindyawati 

NIM : 21020111120003 

Judul : Mall dengan Konsep City Walk di Yogyakarta 

 

Dengan sususan Tim Penguji sebagai berikut: 

Dosen Pembimbing I : Dr. Ir. Titien Woro Murtini, M.S.A 

Dosen Pembimbing II : Ir. Hermin Werdiningsih, M.T 

Dosen Penguji  : Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng 

 

A. PELAKSANAAN SIDANG 

Sidang dimulai pukul 08.30 dan dihadiri oleh Ibu Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA, Ibu Ir. 

Hermin Werdiningsih, MT, dan Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M.Eng. dalam satu 

kelompok dihadiri oleh 3 (tiga) mahasiswa dengan urutan sidang yang telah ditentukan. 

Mahasiswa Anggraeni Tina Nindyawati dengan judul LP3A : Mall dengan Konsep City Walk di 

Yogyakarta melakukan sidang pada urutan ke – 2. 

Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu 45 menit dengan pokok – pokok materi 

sebagai berikut: 

 Keyakinan kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) 

 Konsep Bangunan 

Hasil sidang mencakup Tanya jawab dan masukan – masukan dari dosen pembimbing 

maupun dosen penguji terhadap LP3A yang dipresentasikan adalah sebagai berikut: 

1. Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA 

 Masukan 

Pembobotan dalam pemilihan tapak harus memiliki dasar / referensi bagaimana 

menentukan tapak terpilih berdasarkan ketiga tapak yang sudah ada serta 



bagaimana memilih sertiap tapak yang ada sesuai dengan persyaratan untuk 

membuat sebuah Mall. 

2. Ir. Hermin Werdiningsih, MT 

 Masukan 

Studi banding dikritisi berdasarkan standar yang sudah ada serta di bandingkan 

antara studi banding satu dan studi banding dua dengan menggunakan tabel 

perbandingan. 

3. Prof. Dr. Ir. Bambang Setioko, M. Eng 

 Masukan 

a. Nama gelar serta halaman persembahan pada kata pengantar sebaiknya 

dihapus. 

b. Studi banding yang dilakukan sebaiknya dikritisi berdasarkan standar yang 

ada, tidak hanya di deskripsikan. Sehingga dari studi banding kita dapat 

mengetahui apa yang dapat kita terapkan dan apa yang sebaiknya tidak kita 

terapkan namun kita perbaiki karena pada dasarnya studi banding dapat kita 

gunakan sebagai salah satu acuan dalam merancang. 

c. Pada bab 3 untuk tinjauan lokasi sebaiknya lebih diperjelas apakah lokasi 

berada di kota Yogyakarta atau di Daerah Istimewa Yogyakarta karena 

keduanya berbeda. 

d. Tinjauan lokasi pada bab 3 sebaiknya lebih menerangkan mengenai mall – 

mall yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa sehingga lebih 

berkaitan dengan apa yang akan kita rancang. 

 

B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 130/52 

Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan 

synopsis yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam 

rangka penyempurnaan synopsis sebagai syarat melanjutkan ke tahap penyusunan LP3A. pokok – 

pokok revisi tersebut antara lain: 

 Peninjauan kembali dalam penilihan lokasi tapak perencanaan perancangan 

 Peninjauan kembali isi dari tinjauan lokasi sehingga lebih tepat dalam 

penggunaan sebagai acuan perancangan. 

 Peninjauan kembali hasil studi banding serta penyajian dari hasil studi banding 

itu sendiri agar mengetahui bagaimana hasil studi banding kita terhadap standar 

yang ada. 

Perencanaan dan perancangan arsitektur ini dibuat sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Judul : Mall dengan Konsep City Walk di Yogyakarta 

Nama : Anggraeni Tina Nindyawati 

NIM : 21020111120003 

Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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Peserta Sidang, 
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