
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

(LP3A) 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada : 

 

 Hari  : Jumat 

 Tanggal  : 16 Oktober 2015 

 Waktu  : 08.30  – Selesai 

 Tempat  : Ruang Sidang Gedung A Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik   

      Universitas Diponegoro 

 

 Dilakukan Oleh : 

 Nama  : Naila Charistin 

 NIM  : 21020111130132 

 Judul  : SMP dan SMA Boarding Al-Adzkar di Tangerang Selatan 

 

 Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 

 Pembimbing I : Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA 

 Pembimbing II : Septana Bagus Pribadi, ST, MT  

 Penguji   : Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT 

   

 

PELAKSANAAN SIDANG 

Sidang Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul SMP dan 

SMA Boarding Al-Adzkar di Tangerang Selatan 

1. Dimulai pukul 08.30 WIB oleh Bapak Septana Bagus Pribadi, ST, MT 

2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   10 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 dan 

penguji terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 

 

1. Bapak Septana Bagus Pribadi, ST, MT 

Pertanyaan: 

Masalah Anda terletak pada area parkir yang membutuhkan lahan yang luas setiap dua pekan 

sekali pada penjemputan siswa, sedangkan setiap harinya, lahan tersebut tidak membutuhkan 

lahan seluas itu. Bagaimana solusinya? 

Jawaban: 



Saya menggunakan lapangan basket sebagai alternatif area parkir saat kebutuhan parkir tinggi 

pada tiap dua pekan sekali, sehingga tidak terdapat area parkir yang sia-sia di tiap harinya. 

 

2. Ibu Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, MT 

Pertanyaan: 

Apa yang menjadi ciri khas dari bangunan Anda yang menampilkan arsitektur islam karena 

boarding school ini berbasis islam? 

 

Jawaban: 

Menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas di boarding school, sesuai dengan ciri-ciri boarding 

school berbasis islam. 

 

Masukan: 

Karena ini boarding school berbasis Islam, harusnya menampilkan arsitektur islam, bukannya 

fokus pada bangunan ramah lingkungan seperti yang Anda paparkan dalam aspek tampilan 

arsitektural. 

 

Jawaban: 

Baik Bu, terimakasih atas masukan Ibu. Akan saya tambahkan pada revisi LP3A selanjutnya. 

 

Pertanyaan: 

Anda menggunakan cctv sebagai sistem keamanan, dimana saja Anda akan meletakkan cctv 

tersebut? 

 

Jawaban: 

Saya akan meletakkannya di beberapa ruang seperti kantor, laboratorium, perpustakaan, 

ruang guru, dan beberapa tempat yang membutuhkan keamanan lebih intensif. 

 

Berdasarkan saran dan masukan dari dosen pembimbing serta dosen penguji pada sidang 

kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan, dilakukan revisi penyempurnaan LP3A untuk lebih 

melengkapi konsep bangunan yang akan digunakan. 

 

 

Semarang, 16 Oktober 2015 

  



 


