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Kawasan kumuh merupakan isu klasik yang 
masih dan terus potensial membayangi 
wajah perkotaan kita. Sejauhmana isu 
tersebut perlu disikapi dalam abad 
perkotaan ini? Professor Nany Yuliastuti 
akan membahas topik ini, dengan melihat 
peluang dan tantangan penanganannya. 
Professor Nany Yuliastuti adalah salah satu 
anggota Dewan Pertimbangan 
Pembangunan Kota Semarang sekaligus 
dosen di Departemen Perencanaan 
Wilayah dan Kota, UNDIP. Beliau aktif 
menuliskan pemikirannya disejumlah jurnal 
internasional diantaranya Journal of 
Sustainable Development (JSD), 
Sustainability, dan International Journal of 
Architectural Research (IJAR).

Info Lanjut dan 
Pengajuan sebagai 

Pembicara, hubungi: 

Email: 
fdip@pwk.undip.ac.id
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Forum Diskusi Ilmiah Perencanaan (FDIP)
FDIP adalah forum seminar ilmiah yang bertujuan untuk mendorong terciptanya 
atmosfer dan budaya akademik yang semakin kuat dan memfasilitasi 
tersampaikannya ilmu yang mencerahkan bagi semua pihak yang berpartisipasi. 
Forum seminar ini juga relevan bagi mereka yang bermaksud untuk menjaring 
feedback dari para kolega dan partisipan, sehingga berguna untuk memperkuat ide, 
gagasan, dan opini untuk dikembangkan lebih lanjut. Forum seminar ini diharapkan 
memupuk tali silaturahmi diantara staf akademis dan stakeholders, sehingga 
mendorong hubungan yang lebih produktif diantara teori dan konsep dengan praktek 
dan implementasinya.

Prinsip-Prinsip FDIP
1. Kesetaraan/ Egaliter. Pembicara sampaikan gagasan, ide dan pendapat tidak 

untuk meng-guru-i, tetapi untuk mengetahui sejauhmana feedback, tanggapan, 
reaksi dan dukungan yang bisa digunakan oleh pembicara untuk tujuan yang lebih 
besar (misal menulis/scopus/konferensi/projek, dll). Peserta bisa bertanya, tetapi 
pertanyaan tidak untuk melecehkan gagasan, ide dan pendapat pembicara. 
Memberikan tanggapan yang konstruktif lebih diharapkan.

2. Santai tanpa Tekanan. Santai karena pembicara tidak perlu membuat makalah. 
Slide powerpoint sudah cukup untuk memudahkan penyampaian pesan. Maksimal 
8 slides, font 14 atau lebih besar. FDIP mengutamakan komunikasi verbal, untuk 
menyampaikan gagasan secara ringkas, efisien, tapi mencerahkan partisipan.

3. Topik Fleksibel, namun Spesifik. FDIP fleksibel menerima semua topik diskusi 
terkait perencanaan (perancangan, studi perkotaan, wilayah, geoinformatika) dan 
isu-isu pembangunan lainnya terbuka untuk FDIP. Spesifik artinya hanya ada satu 
pertanyaan saja yang akan dibahas oleh pembicara. Mengapa? Agar tuntas 
dibahas dalam sesi 60 menit mengingat kesibukan pembicara dan partisipan.

4. Pola Seminar 20-40. FDIP bukan kuliah. FDIP bukan pembicara-oriented. Jadi 
porsi yang seimbang diberikan pada kegiatan diskusi. 20 menit alokasi waktu 
memberikan presentasi untuk address satu topik spesifik. 40 menit untuk diskusi 
dipandu moderator tanpa harus diakhiri dengan memberikan kesimpulan diskusi. It 
is open-ended discussion.

5. Kepastian dan keajegan. FDIP rutin setiap 2 minggu sekali, pada hari Rabu pukul 
10.30-11.30 WIB. FDIP dilaksanakan on-time dengan berapapun jumlah 
pesertanya. FDIP tetap berjalan walaupun hanya dihadiri oleh pembicara dan 
moderator.

6. FDIP tetap informal, Impact-oriented. FDIP bersifat informal, ‘Dari kita untuk kita’. 
Jadi undangan resmi tidak tesedia. Sirkulasi flyer melalui Medsos (WA, FB, 
LinkedIn) ke berbagai jejaring pembangunan adalah mekanisme undangan yang 
digunakan.
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Forum Diskusi Ilmiah Perencanaan 
(FDIP) Kedua 2019

24 April 2019 
‘Artificial intelligence untuk analisis spasial wilayah 
dan kota’ 
Anang Wahyu Sejati (Dr Kandidat) 

08 Mei 2019 
‘Sinergi sektor industri dan ekonomi lokal’ 
Dr. R. Agung Pangarso 

22 Mei 2019 
‘Air tanah di Kota Semarang: isu dan tantangan’ 
Dr.rer.nat. Thomas Triadi Putranto 

26 Juni 2019 
‘Pemberdayaan wanita melalui inklusi pembiayaan 
produktif’ 
Andhy Setiawan ST, MBA (BTPN Syariah, Jakarta) 

10 Juli 2019 
‘Transportasi publik di Tabanan: apa yang bisa kita 
pelajari?’ 
Theresia Tarigan (Dr Kandidat) 

24 Juli 2019 
‘Peluang dan tantangan penanganan kawasan kumuh’ 
 Professor Nany Yuliastuti 

07 Agustus 2019 
‘Dari gentrifikasi ke studentifikasi ’ 
Dr. Ing. Santy Paulla Dewi 

Info Lanjut dan Pengajuan sebagai Pembicara, hubungi: 
Email: fdip@pwk.undip.ac.id
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