
11 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan Awal 

 Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu setiap warga 

negara memiliki hubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat 

yang diatur dalam suatu dasar hukum dan perundangan untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian dalam bermasyarakat. 

Hukum tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakatdan 

bersifat memaksa, artinya bahwa setiap warga negara harus mau 

mematuhi setiap aturan – aturan yang ada. Dengan begitu, setiap 

warga negara yang melanggar aturan akan dikenakan saksi dari apa 

yang sudah diperbuatnya. Tindakan kejahatan tidak hanya dilakukan 

oleh para laki – laki atau kaum pria saja, tetapi wanita juga dapat 

melakukan tindakan kejahatan. Wujud hukuman bisa berupa denda 

dan pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis 

pidana pokok yang berwujud pengurungan ataupun perampasan 

kebebasan seseorang. Dikatakan atau disebut perampasan 

kebebasan seseorang adalah pada umumnya pelaksanaan pidana 

penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di dalam gedung 

penjara, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Lembaga 

Pemasyarakatan. Dalam hal ini pemerintah juga harus 

memperhatikan Lembaga Pemasyarakatan yang di khususkan unutk 

wanita. Di beberapa kota di indonesia memiliki Lembaga 

Pemasyarakatan khusus wanita seperti di Semarang, Jawa Tengah.  
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 Peningkatan jumlah penghuni Lapas/ Rutan yang tidak 

diimbangi dengan penambahan kapasitas hunian, menyebabkan 

terjadinya overkapasitas hunian di Lapas / Rutan. Permasalahan 

overkapasitas merupakan salah satu permasalahan yang terjadi 

hampir di seluruh Lapas/ Rutan di Indonesia, khususnya Lapas / 

Rutan di kota- kota besar. Dampak overkapasitas dapat berbagai 

macam, namun akhir dari permasalahan itu adalah terganggunya 

keamanan dan keselamatan di Lapas/ Rutan, khususnya di dalam 

blok hunian. ( peraturan Kementrian Hukum dan Ham, th 2016 ) 

 Blok hunian merupakan tempat tinggal sementara narapidana/ 

tahanan selama menjalani pidana di Lapas / Rutan. Yang harus 

menjadi pertimbangan adalah memastikan bahwa sarana keamanan 

yang tersedia, cukup memadai untuk mencegah gangguan 

keamananan, dapat mengamati dan mengendalikan gerakan 

penghuni. Seluruh blok dan kamar hunian harus memungkinkan 

untuk pengawasan petugas serta melindungi gangguan, baik 

sesama penghuni maupun oleh petugas. Selain itu, fasilitas Lapas/ 

Rutan harus dirancang untuk melindungi keselamatan dan 

keamanan setiap individu di dalamnya. ( peraturan Kementrian 

Hukum dan Ham, th 2016 ) 

 Untuk mewujudkan kondisi hunian yang aman dan nyaman 

serta sebagai langkah antisipasi munculnya gangguan keamanan 

dan ketertiban di area hunian, maka perlu dilakukan evaluasi hunian 

Lapas/ Rutan yang berpedoman pada suatu standar. Standar 

evaluasi hunian Lapas/ Rutan yang akan disusun mengacu kepada 



13 
 

sistem keamanan yang ada di Lapas/ Rutan yaitu sistem keamanan 

statis, sistem keamanan dinamis dan sistem keamanan prosedural.  

 Sistem keamanan statis adalah sarana dan prasarana serta 

peralatan lain yang digunakan untuk memastikan narapidana dapat 

dikontrol secara fisik. Sistem keamanan ini mengacu pada filosofi 

bahwa fungsi bangunan Lapas/ Rutan adalah untuk melindungi 

penghuni, pegawai, pihak lain serta bangunan beserta isi dan 

lingkungannya yang terdiri dari: ( peraturan Kementrian Hukum dan 

Ham, th 2016 ) 

a. Deter ( penghalang ), menekankan fungsi pencegahan / 

penghalang terhadap kemungkinan potensi pelarian dan 

peyalahgunaan fungsi bangunan. 

b. Detect ( pemantau ), Harus memudahkan pemantauan dan 

tidak ada halangan, misalnya : pos pengamanan dan 

menara tidak memakai tembok atau dapat digunakan 

ornames yang dapat terlihat 

c. Delay ( penundaan ), menekankan fungsi memperlambat 

akses keluar masuk penghuni dalam rangka mencegah 

pelarian narapidana/tahanan secara massal dan 

penyerangan, misalnya : penataan pintu, penghambatan 

akses antar ruang 

d. Halt (Penghentian), Menekankan fungsi kontrol dan kendali 

pada saat dimulai/terjadinya kemungkinan penyimpangan, 

berupa : area steril dan terisolasi dari ruang yang lain. 

e. Minimize (Memperkecil), Menekankan fungsi mengurangi/ 
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meminimalisir upaya gangguan dan semacamnya misalnya 

: penggunaan teknologi dan material bangunan serta detail 

bangunan yang didesain khusus. Contoh : CCTV dan X- 

Ray. 

 Sistem keamanan dinamis adalah menciptakan hubungan yang 

baik dan benar antara petugas dan narapidana. Didasarkan pada 

penghormatan hak asasi manusia, hubungan ini mempunyai ciri-ciri 

terutama yaitu pengakuan dan pengertian akan ketidakseimbangan 

kekuatan antara petugas dan narapidana. Hubungan ini harus 

berupa hubungan profesionalisme dengan didasari saling 

menghormati setiap orang sebagai mahluk hidup, tetapi memahami 

juga realitas kedudukan masing- masing. Jika terjalin hubungan 

keamanan dinamis yang baik, akan ada cara berbagi informasi 

penting dengan petugas yang tidak akan menimbulkan masalah bagi 

mereka dengan narapidana lain. ( peraturan Kementrian Hukum dan 

Ham, th 2016 ) 

 Sistem keamanan prosedural berfokus pada pola pelaksanaan 

aturan dan prosedur untuk mencegah terjadinya gangguan 

keamanan serta melindungi hak dan martabat narapidana/ tahanan. 

Sistem keamanan ini juga dapat berguna untuk mendeteksi 

kemungkinan gangguan keamanan yang mungkin timbul untuk 

kemudian mengantisipasi gangguan tersebut. Pelaksanaan sistem 

keamanan ini antara lain : identifikasi dan penempatan narapidana/ 

tahanan, pengendalian gerakan narapidana/ tahanan, kontrol rutin 

petugas, sistem penguncian kamar dan pengendalian akses 
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komunikasi narapidana/ tahanan. ( peraturan Kementrian Hukum 

dan Ham, th 2016 ) 

 Dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan hunian 

Lapas/ Rutan serta untuk dapat melakukan penilaian terhadap 

kondisi hunian sebagai langkah antisipasi timbulnya gangguan 

keamanan khususnya pada hunian Lapas/ Rutan, maka disusun 

Standar Evaluasi Hunian. Pembahasan standar evaluasi hunian ini 

mengacu pada ketiga sistem keamanan yang telah disebutkan di 

atas (sistem keamanan statis, dinamis dan prosedural) kemudian 

diturunkan dalam bentuk indikator-indikator yang dapat dievaluasi 

dan dinilai. ( peraturan Kementrian Hukum dan Ham, th 2016 ) 

 Pada aturan kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

pola bangunan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan bahwa 

merencangan lokasi pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan 

memiliki kewajibaan yang ada pada area lokasi dan jangkauan 

lokasi tersebut dengan kantor – kantor terkait seperti :  

 kantor kepolisian  

 kantor pengadilan / kejaksaan dll.  

Sarana yang ada pada lokasi tersebut yaitu : ( peraturan 

Kementrian Hukum dan Ham, th 2016 ) 

 transortasi atau akses kendaraan  

 saluran telepon, saluran listrik, saluran air bersi ( PAM )  

 kesehatan ( puskesmas / rumah sakit ).  

Hal yang harus di hindari pada lokasi pembanguan / relokasi 

bangunan lapas tersebut adalah : ( peraturan Kementrian 
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Hukum dan Ham, th 2016 ) 

 jauh atau bebas dari kemungkinan bencana alam ( gempa, 

banjir, tanah longsor ) 

 jauh dengan pemukiman warga  

1.1.2  Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (interest) 

  Hal yang perlu di ketahui adalah suatu cagar budaya 

yang dimana memiliki peraturan bahwa tidak boleh mengubah 

fisik di karenakan bangunan cagar budaya adalah bangunan 

sejarah oleh pemerintah maka Lapas Wanita Kelas II A 

Semarang di desain lagi di tempat lain agar dapat di 

kembangkan sesuai kapasitas yang ada di Lapas Wanita Kelas 

II A Semarang dan memiliki fasilitas yang memadai yang telah di 

atur oleh Kementrian Hukum dan Ham. 

  Bangunan lapas wanita kelas II A semarang ini 

menggunkan sistem keamana yang cukup baik tetapi kurang 

mengikuti perkembangan jaman dan juga belum menggunakan 

sistem smart building dan smart office yang dimana semua di 

kendalikan di ruangan dapat mengurangi penghematan sumber 

daya dari hal listrik, air, dan lain – lain. 

b. Kepentingan ( urgency ) 

  Perkembangan teknologi di Lembaga Pemasyarakatan 

yang semakin berkembang dengan cepat dan memiliki kapasits 

yang baik dengan fasilitas yang memadai dengan aturan hukum 

dan ham. 
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  Kepentingan untuk menciptakan bangunan yang memiliki 

smart building dan smart office agar memngikuti pengembangan 

teknologi, dari hal pengembangan pengguna / penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang menjadi 

lebih kreatifitas dari hal keahlian kerajinan tangan dll. 

c. Kebutuhan ( Needed ) 

  Kebutuhan akan Lapas wanita kelas II A semarnag 

sebagai wadah bagi orang yang dikenakan hukuman atau 

maslah dengan aturan di indonesia menjadi pembinana 

terhadap narapidana wanita. Terutama meniknatakan fasilitas 

para binaan  bagi narapidana wanita dan kapasitas yang 

memadai agar tidak terjadi kelebihan kapasitas, menambah 

teknologi yang  telah berkembang pada Lapas wanita yang 

sesuai dengan bangunan tersebut. 

d. Keterkaitan ( Relevancy ) 

  Berdasarkan data yang ada di Lapas Wanita Kelas II A 

Semarang pada tahun 2014 – 2017 memiliki naik turun yang di 

kenkan hukuman pada khasus – khasus yang ada di semarang 

dan khusus pada wanita pada tahun 2017 tepatnya di bulan 

november dan desember berada di 796 yang dimana kapasitas 

melebihi dari aturan yang ada di Hukum dan Ham. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan Pembahasan 

  Merancang Lapas Wanita Kelas II A Semarang sebagai 

tempat pembinaan bagi yang di kenakan hukuman atau 
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menyimpang dari aturan yang ada di Indonesia. 

a. Mewujutkan sistem teknologi yang baik di Lapas Wanita 

Kelas II A Semarang. 

b. Mewujutkan bangunan yang memiliki kapasitas yang 

memadai dan fasilitas yang sesuai dengan aturan yang ada. 

c. Menerapkan sistem smart building dan smart office yang 

sesuia dengan perkembangan teknologi, di Lapas dan bisa 

di terapkan ke tempat Lapas yang lain  

1.2.2 Sasaran Pembahasan  

 Pembbahasan proyek ini dapat tercapai sesuai dengan 

rancangan, maka sasaran pembahasan yang di lakukan adalah: 

 Menganalisa Lapas wanita kelas II A Semrang sebelum untuk 

mengambil kelebihan dan kekurangan sehingga dapat 

menjadi acuan Lapas yang baru agar Lapas tersebut sesuai 

dengan aturan yang ada di hukum dan Ham. 

 Menerapkan sistem struktur yang seduai dengan Lapas demi 

kenyamanan dan keamanan pada penggunan dan lingkungan 

sekitar Lapas 

 Menerapkan sistem smart building dan smart office ke Lapas 

Wanita Kelas II A Semarang. 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

 Pembahasan yang akan di lakukan pada penelitian ini melikup 

beberapa tahapan adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Lingkup Pembahasan Proyek  

Sumber : analisis pribadi 

 
1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

 Observasi lapangan  

 Pengumpulan data secara langsung dengan kunjungan 

terhadap bangunan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 

 

FUNGSI 

POLA PELAKU 

DAN AKTIVITAS 

 

PERMASALAHAN 

PEMECAHANAN 

MASALAH 

 

DESAIN 
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II A dan melakukan pengamatan langsung. Pengambilan data 

dengan cara mencatat, pengambilan foto, mengukur, dll. 

Sehingga mendapatkan data akurat terhadap Lapas Wanita 

Kelas II A Semarang. 

 Wawancara  

 Melaksanakan tanya jawab kepada nara sumber yang 

berhubungan dengan data – data Lapas Wanita Kelas II A 

Semarang  

b. Data Sekunder 

 Studi literatur  

  Pengumpulan data melalui sumber tertulis yaitu 

buku-buku literatur dan artikel yang berkaitan dan 

membahas projek Lapas Wanita Kelas II A seperti 

pengertian Lapas, aturan – aturan Lapas, dll. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisis 

Metode penyusunan data dan analisis adalah data – data yang telah 

diperoleh dan dapat di susun dan dianalisa keunggulan serta 

kekurangan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A 

Semarang, sehingga dapat menjadi acuan dasar perencanaan. Data 

– data yang telah di olah dapat di kembangkan dan mendapatkan 

kesimpulan data yang akan di butuhkan. Tahapan analisa yaitu : 

 Analisa Deskriptif 

  Metode penyusunan dengan cara mendapatakan 

data primer dan serta data sekunder yang telah didapatkan 

terkaitan dengan hubungan Lapas Wanita Kelas II A maka 
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mendapatkan keunggulan dan kekurangan pada Lapas 

Wanita Kelas II A.  

 Analisis Perbandingan Visual 

Menganalisis data yang telah di dapat dengan 

mengunjungi langsung ke Lapas Wanita Kelas II A sebagai 

acuan dan pengembangan sebagai penerapan desain 

yang lebih baik dan sebagai pembanding dari Lapas wanita 

Kelas II A dengan Lapas Wanita Kelas II A yang lain. 

Tahap penyusunan dan analisa data sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Metode Pemograman Arsitektur 

a. Tahap Analisis 

 Pengumpulan dan penentuan data yang memiliki 

permasalahan berdasarkan data yang telah didapatkan 

Data Primer 
& 

Data Sekunder 

Pengelompokan Data 

Pengumpulan Data 

Tahap Analisa 

Data Akhir 

bagan. 2 penyusunan dan analisa data 
Sumber :  data pribadi 
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dengan beberapa langkah serta pertimbangan. 

 Pendekatan arsitektur dengan tujuan beberapa aspek yaitu 

aktivitas prilaku, kebutuhan ruang, sifat ruang dan tipe 

ruang yang berkaitan dengan fungsi. 

 Memperibangkan aspek pemilihan tapak berdasarkan 

kriteria aturan Hukum dan Ham. 

 Menganalisa terhadap pendekatan agar mengetahui 

proses pemograman yaitu : 

- Analisa pengertian Lapas / Lapas wanita Kelas II A 

- Pendataan data primer di Lapas Wanita Kelas II A 

- Menganalisa data sekunder di Lapas Wanita Kelas 

II A 

- Studi fungsi, aktivitas, dan pelaku Lapas Wanita 

Kelas II A  

- Studi persyaratan bangunan, dan peletakan lokasi 

Lapas  

- Studi ruang, massa, dan lokasi 

- Zoning makro dan Zoning mikro 

 Mempertimbangkan aspek pemilihan Tapak berdasarkan 

aturan yang ada di Hukum dan Ham pada bangunan lapas 

b. Tahap Sintesa 

 Memahami persoalan yang memacu terhadap beberapa 

aspek yang penting sesuai dengan fungsi dan keguanaan 

Lapas pada kategori Lapas Wanita Kelas II A  

 Studi besaran ruang, hubungan ruang, zona mikro 
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kawasan, zona ruang luar, dan bangunan. 

 Sistem penerapan pada desain bangunan Lapas Wanita 

Kelas II A Semarang yaitu : 

- Lingkup bangunan  

- Sirkulasi bangunan ( luar dan dalam ) 

- Sistem keamaan . 

 Menentukan kriteria tapak terpilih sesuai dengan aturan 

yang ada di Hukum dan Ham  

1.4.4 Metode Perancanagan Arsitektur  

 Projek perancangan arsitektur penetapkan judul adalah “ 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang “. Dengan adanya 

judul tersebut dapat di  deskripsikan judul yang dipilih untuk 

menghasilkan fungsi dan peryaratan yang berkaitan dengan projek 

tersebut. Sesudah tahap pendeskripsian maka dapat melanjutkan 

ketahap penetapan tujuan dan sasaran projek. 

 Tahap tersebut dapat memulaikan pengumpulan data – data 

yang berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas 

II A Semarang dengan cara primer maupun sekunder. Denag 

menuju ketahap selanjutnya yaitu Landasan Teori dan Pemograman 

jika semua data telah terkumpul untuk melanjutkan ke tahap analisa. 

Berdasarkan data dan analisa dapat menetapkan tema untuk 

perancangan. Tema perancangan akan sangat mempengaruhi 

proses perancangan sekematik, analisa, lokasi, konsep bangunan, 

konsep bentuk, konsep teknologi dan pengaplikasian terhadap 

projek, mengacu pada aspek – aspek tersebut dapat di lakukan 
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pengembangan desain yang telah diambil dari sekmatik yang 

kemudian dapat di realisasikan menjadi gambar kerja, gambar detail, 

maupun gambar 3D. 

  

 

 

 

 

 

 
Bagan 3. Proses Perancangan Arsitektur 

Sumber : analisis pribadi, 2018 

 
1.4.5 Pengembangan Desain 

 Tahapan pengembangan desain dengan gagasan awal yang di 

dapat dalam tahap skematik. Pengembangan desain bangunan 

secara terperinci, jelas dan detail maka hasil yang di dapat menjadi 

pengembangan desain.  

1.4.6 Penyempurnaan Desain  

 Tahap pengembangan desaim dapat di maksimalkan agar 

penyempurnaan desain bisa siap untuk pengumpulan dan 

dipresentasikan. 

1.5 Metoda Pembahasan 

 BAB I : Pendahuluan  

 Yang berisi tentang latar belakang, tujuan, sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan 

Penentuan Judul Deskripsi Judul Penetapan Tujuan 
Dan Sasaran 

Pengumpulan Data 
Primer dan Sekunder Analisa Data Landasan Teori 

Dan Program  

Tema 
Perancanagan 

Perancanagan 
Skematik 

Pengembangan 
Desain 

Presentasi Final 
Desain 
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sistematik pembahasan.  

 BAB II : Tinjauan Projek 

 Yang berisi tentang tinjauan umum, tinjauan khusus dan 

kesimpulan proyek. Tinjauan umum berisi tentang Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas II A. Tinjauan khusus berisi tentang 

spesifikasi Lapas Wanita Kelas II A. 

 BAB III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

 Menggunakan sistem analisa pendekatan arsitektur, 

pendekatan sistem bangunan dan konteks lingkungan yang 

mendukung proses perencanaan perancangan. 

 BAB IV : Program Arsitektur 

 Pembahasan dasar konsep program, tujuan perancangan, 

faktor penentu perancangan dan program arsitektur. 

 BAB V : Kajian Teori 

 Pembahasan mengenai Kajian teori penekanan desain dan 

permasalahan utama pada teori penekanan desain yang 

pengaplikasiannya dapat memberi dampak pada desain Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang. Permasalahan 

membahas mengenai permasalahan pokok yang ada dan dicari 

solusinya dalam aplikasi desain nantinya. 

 BAB V : Daftar Pustaka 

Sumber-sumber data dan referensi yang berpengaruh terhadap 

penyusunan data, baik yang bersifat kepustakaan ataupun elektronik. 

Meliputi daftar pustaka, daftar gambar, daftar table dan daftar bagan / 

diagram. 
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 Lampiran  

 Berisi data – data yang berkaitan dengan projek Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang di gunakan sebagai 

data penyerta / pelengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


