
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR ( LP3A ) 

TUGAS AKHIR PERIODE 138/60 
 

 

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) pada : 

Hari : Jumat 

Tanggal : 21 April 2017 

Waktu : 08.30 – 11.30 WIB 

Tempat : Ruang Lab Komputer Gedung Paul Pandelaki Departemen 

Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro – Semarang 

Dilaksanakan oleh : 

Nama : Dewi Agustiyani 

NIM : 21020113120060 

Judul : Pusat Kesejahteraan Lansia di Batang 

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 

Dosen Pembimbing I : Ir. Wijayanti, M.Eng 

Dosen Pembimbing II : Ir. Indriastjario, M.Eng 

Dosen Penguji I : Resza Riskiyanto, ST, MT 

 

A.  PELAKSANAAN SIDANG 

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

judul Pusat Kesejahteraan Lansia di Batang ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh bapak / ibu 

Ir. Wijayanti, M.Eng, Ir. Indriastjario, M.Eng dan Resza Riskiyanto, ST, MT. Presentasi dilakukan oleh 

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

 

a. Latar Belakang pengambilan judul 

b. Tinjauan Lansia di panti jompo  

c. Tinjauan pemilihan tapak  

d. Pelaku, aktivitas dan kebutuhan ruang 

e. Program ruang 

f. Penekanan Desain 

 



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

LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 

1. Dari ibu Ir. Wijayanti, M.Eng  

 Pertanyaan  

1) Apakah sudah ada pemisahan pada hunian untuk lansia yg potensial dan yang 

tidak potensial ? 

2) Adakah dapur pada hunian lansia yang potensial ? 

 

Jawaban 

1) Sudah ada, hunian dibedakan menjadi 3 berdasarkan kondisi lansia yaitu hunian 

lansia potensial, hunian lansia non potensial dan hunian lansia yang tidak 

menetap yaitu hunian yang disediakan bagi lansia yang tidak menetap namun 

yang berkegiatan di panti untuk beristirahat. 

2) Belum ada, hanya ada dapur umum pada bagian servis  

 

 Saran 

Sebaiknya ditambahkan dapur pada hunian lansia yang potensial supaya lansia tersebut 

bisa mandiri, selain itu tambahkan ruang aktualisasi diri untuk lansia tersebut 

beraktualisasi diri mengingat sifat lansia yang selalu ingin membagi pengalaman dan 

ceritanya. Kemudian tambahkan jalur pedestrian diluar tapak menuju tapak agar 

memudahkan akses karena kaitannya dengan konsep age friendly yang berhubungan 

dengan perkotaan jadi memudahkan lansia untuk berjalan- jalan.  

 

2. Dari bapak Ir. Indriastjario, M.Eng 

 Pertanyaan  

1) Secara keseluruhan apa yang akan anda buat, panti jompo yang seperti apa ? 

 

Jawaban 

1) Panti jompo yang akan saya desain berupa massa bangunan banyak dan landed. 

Kemudian Berdasarkan aspek pemenuhan kebutuhan lansia  maka, Organisasi ruang 

yang akan diterapkan didalam panti ini yaitu organisasi memusat yang diatur dalam 

tapak berdasarkan zona. Selain itu yang membedakan panti ini dengan panti lainnya 

yaitu lansia yang tidak menetap di panti ini dapat mengikuti setiap kegiatan di panti 

ini.  

 

 Saran 

Sebaiknya anda lebih mempelajari lagi mengenai sense of architecture bagaimana 

membuat sebuah panti jompo yang sesuai dengan karakter lansianya lebih ditinjau 

kembali merasakan panti jompo yang seperti apa yang dibutuhkan pada saat ini, selain 

itu anda ingin membuat lebih dari ekspetasi kita semisal anda tambahkan mall, taman 

edukasi, plaza dan yang lainnya. Buatlah lansia tersebut bahagia berada di panti jompo 

anda.  

 

 

 



B.  PELAKSANAAN SIDANG 

Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A 

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

penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita acara 

sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan 

sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

 

Semarang, 7 Juli 2017 

Peserta Sidang, 

 

 
Dewi Agustiyani 

NIM. 21020113120060 

 

 

Mengetahui,  

 

 

 


