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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

 Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang ini 

memiliki tema desain Smart Building and Smart office, hal ini 

melakukan teknologi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu 

atau jaman ke jaman. 

 Banguna Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Semarang ini 

berfungsi sebagai pembinaan para kaum wanita / perempuan yang di 

kenakan hukuman atau khasus yang di timpanya., maka bangunan 

tersebut bisa di jadikan pedoman sebagai citra fisik dari banguan. 

 Contoh studi yang menjadi tolak ukur untuk mewujutkan citra 

fisik dari banguan Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA 

Semarang ini : 

 Mewujudkan suasana dari bangunan yang di ciptakan aman 

dan nyaman bagi pengguna dan lingkungan sekitar 

bangunan 

 Penataan ruang luar sehingga mendapatkan pencahayaan 

alami yang baik 

 Menerapkan tema sesuai fungsi banguana yang telah dipilih 

dan terapkan di banguan Lembaga Pemasyarakatan Wanita 

Kelas IIA Semarang. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

 Banguna Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Semarang ini 
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berfungsi sebagai pembinaan para kaum wanita / perempuan yang di 

kenakan hukuman atau khasus yang di timpanya., maka bangunan 

tersebut bisa di jadikan pedoman sebagai citra fisik dari banguan. 

4.1.3 Aspek Teknologi  

 Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang ini akan 

menerapkan sistem teknologi – teknologi yang akan di terapkan di 

Lapas dari hal sistem keamanan, identitas, penghematan daya, dan 

pemanfaatan alami. 

 Penerapan teknologi yang akan maju yang menunjang 

bangunan adalah sistem Rain water harvesting untuk menyimpan air 

hujan, door acces system, id cart dan sistem pergerakan yang 

dimanasistem pergerakan tersebut dapat menghemat daya listrik, 

Touchscreen Publik information untuk para pengujung yang info dari 

lapas dan aturan – aturan lapas yang terbaru  

4.2 Tujuan Faktor Penentu dan Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perencanaan  

 Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang 

bertujuan untuk pembinaan untuk para kaum wanita / perempuan 

yang dikenakan hukuman di karenakn khasus yang di alami, Lapas 

Wanita Kelas IIA Semarang juga menjadi tempat mendidik para 

binaan narapidana agar menjadi keratif dan memiliki keahlian yang 

bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dapat menembuhkan 

perekonomian setelah keluar / bebas dari hukuman dan dapat 

bersaing dengan SDM yang lain dengan cara : 
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 Membuka tempat ketrampilan karya seni 

 Menciptakan lapangan pekerajaan di bidang seni 

 Menjual hasil karya sendiri dengan maksimal 

 Membuka sekola seni atau lainnya dari belajar di lapas 

4.2.2 Faktor Perencanaan 

 Berikut adalah beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses 

perancangan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang 

yaitu : 

 Faktor Pelaku 

 Pelaku pada bangunan ini mempengaruhi bentuk desain 

tempat edukasi dan perkembangan / penambahan jumlah 

maka serta sirkulasi dari bangunan berpengaruh. 

 Fokus Aktivitas 

 Aktivitas pada bangunan ini karena digunakan 

berkegiatan dari hal edukasi pembinaan pagi para 

pidanamaka aktivitas tersebut akan mempengaruhi 

perancangan. 

 Faktor Lingkungan  

 Pada lingkungan baik dari kadaan tapak, dekat dengan 

perkantoran yang terkait sesuai dengan fungsi yang ada di 

tapak itu, menampilkan kesan aman dan nyaman. 

 Persyaratan Desain  

 Persyaratan desai seperti ruang – ruang khusus yang 

perlu di perhatikan agar ruang yang khusus memiliki fungsi 

dan berfungsi dengan baik. Peryaratan ini di peroleh dari studi 
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literatur dan analisis poyek sejenis serta sesuai aturan berlaku 

 Kenyamanan dan keamanan  

 Sistem keamanan dalam bangu8anan sangat di 

pentingkan apalagi bangunan ini adalah abanguana Lembaga 

Pemasyarakatan perlu di perhatiakan secara khusus dengan 

alat – alat yang sesaui dengan faktor keamanan dari hal 

kemakaran, perkelahian dan sebagainya. 

 Faktor regulasi dan standar 

 Dalam perancangan Lapas Wanita Kelas IIA ini juga 

perlu di perhatikan peraturan – peraturan yang ada di Hukum 

dan Ham dan juga Peraturan daerah seperti KDB, KLB, dan 

GSB. 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perencangan 

a. Peryaratan Arsitektur 

 Penataan ruang, dimensi ruang, dan kapasitas ruang ditata 

sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan data yang 

diperoleh. Untuk ruang – ruang tertentu yang berpengaruh 

pada bangunan Lapas Wanita Kelas IIA Semarang di pelajari 

dan di buat studi ruang khusus agar luasan dan kebutuhan 

sesuai. 

 Penyesuaian sirkulasi ruang yang optimal agar menciptakan 

sebuah hubungan ruang yang efektif dan sesuai dengan 

fungsinya. 

 Penyesuaian kapassitas dengan luas ruang perlu dihitung 

agar sesuai dengan kapasitas sebuah bangunan lapas wanita 
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kelas IIA semarang. 

 Memperhatikan jenis material yang akan di pakai dalam 

bangunan lapas wanita kelas IIA semarang material yang 

dipakia ramah lingkungan, tahan api, dan tidak beracun bagi 

pengguna. 

b. Persyaratan Bangunan 

 Perancangan sistem struktur disesuaikan dengan fungsi 

dan jenis ruang, utilitas dll 

 Membagi rata porsi dan kebutuhan antara kegiatan  

 Memperhatikan beberapa desain ruang khusus yang 

memerlukan sirkulasi, serta pencayahaan yang baik 

c. Persyaratan Lingkungan  

 Bangunan harus dapat menyusaikan lingkungan sekitar  

 Lokasi pada lingkungan yang strategis serta 

mempetimbangkan fungsi  

 Memiliki jaringan utilitas dan infrastruktur kota yang 

memadai termasuk didalamnya ada jaringan internet fiber 

optik 
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

a. Program Ruang 

Tabel 40. Pengguna bangunan 

Sumber : data pribadi  

Area Privat Pengelola 

- R. Kepala Lapas 

- R. Kepalas Divisi 

- R. Wakil Kepala Divisi 

- R. Rapat Utama 

- R. Rapat  

- R. Keuangan  

- R. Seketaris  

- R. Karyawan 

- Lapas  

- R. Kepala 

- Keamanan 

- R. Teknisi 

- R.Kebersihan 

- R. Keamanan Lapas 

- R. cctv 

 

Area Publik Pengelola - Kantin  

Area Pivat Pengelola 

- R. karyawan 

- R. Rapat 

- R. Tamu 
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Area Pengunjung 

- T. Tunggu 

- T Pendaftaran 

- R. Pemeriksaan barang 

- R. pertemuan besuk dengan 

tahanan 

Area Privat Puskesmas 

- R. Seketaris Dokter 

- R. Karyawan 

- R. Apoteker 

- R. Priksa Pasien 

- R. pengambilan obat 

- R. pengawas / keamanan 

Area Privat Hunian Lapas 

- Blok Hunian Tahanan Wanita  

- Blok Hunian tahanan Teroris 

wanita 

- R. kerja tahanan 

- Kamar mandi 

Area Servis 

- Toilet pengelola / karyawan 

- Toilet publik 

- R. Pompa 

- R. Genset 

- Ruang Smart panel 
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Area Privat Penunjang 

- Gudang 

- Aula makan 

- Aula utama 

- Musholla 

- Kapel 

- Dapur 

Area Publik Penunjang 

- Kantin 

- Parkir mobil 

- Parkir motor 

- Toilet 

 

b. Perhitungan luas bangunan 

Tabel 41. Jumlah kebutuhan luas lapas 

Sumber : data pribadi 

FASILITAS KEBUTUHAN LUAS 

Area Privat Pengelola Lapas 730 m2 

Area Pengelola Pengunjung 2.506,4 m2 

Area Servis 250 m2 

Area hunian Lapas 18.258 m² 

Area Puskesmas / Kesehatan2 282 m² 

Area Penunjang 2.863 m² 

TOTAL 28.871,4 m² 

SIRKULASI 10% 288.714 m² 

TOTAL 291.601,5 m² 

Jadi luas bangunan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA  
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Semarang adalah 27.299 m² 

Tabel 42 jumlah kapasitas luas parkir 

Sumber : data pribadi 

NAMA AREA JENIS KENDARAAN LUAS 

Area Parkir Motor Motor 642 m² 

Area Parkir Mobil Mobil  5.206 m² 

TOTAL 5.848 m² 

Jadi total luas parkur Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA 

Semarangm adalah 5.848 m² 

c. Perhitungan Area Out Door dan In Door 

 
Tabel 43 perhitungan kebutuhan tapak 

Sumber : data pribadi 

In Door Out Door 

290.761,5 m² 3.092 m² 

Sirkulasi 20% Sirkulasi 40% 

Total 58.152,3 m² Total 12.368 m² 

TOTAL 70.520 m² 

Perhitungan  Luas Lahan  

Luas area indor  : 58.152,3 m² 

 Luas Kebutuhan Tapak ( KLB ) 0.7 

70.520 m² / 0.7 = 100.742 m² 

 Luas Dasar Bangunan ( KDB ) 60% 

100.742 m² x 60% = 60.445,2 m² 
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 Luas RTH  

100.742 m²- 60.445,2 m²= 40.296,8 m² 

4.3.2. Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

Struktur Atap / Atas 

  

Gambar 50: Atap baja ringan  
Sumber : google. Com ( ilmu sipil ) 

 

Definisi Umum: 

- Kontruksi rangka atap baja ringan  yang terbuat dari 

baja ringan ( truss ) dapat bertahan lama dari 

serangan rayap dan pengaruh perubahan cuca yang 

ekstrim  

- Kontruksi rangka baja ringan merupakan bahan yang 

kuat dan kokoh unuk menopang atap 

Prinsip Umum 

- Makin lebar bentangan makin besar lendutan, makin 

besarpula gaya tarikan harus di tahan dibutuhkan 

penahanan yang makin kokoh 

- Makin pendek bentangan lendutan makin lebih 

sedikit tarikan sehingga di butuhkan lebih kecil 

penaha 
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Atap Beton 

 

 
Gambar 51: atap dak beton 

Sumber : google.com ( rumah idolaku ) 

Definisi Umum: 

- Dalam pemakaian beton sebagai atap, sering kali 

juga disebut dengan atap dak 

- Atap dengan bahan beton dapat kuat dan tidak 

dapat di tembus apa pun 

Prinsip Umum 

- Makin tebal beton semakin kuat daya tekan dari atas 

maka hal yang harus di perhatikan pada atap beton 

adalah bagian bawah dan tengah 
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Struktur Kolom / Struktur Tengah 

 
Gambar 52 : struktur kolom  

Sumber : google.com ( ilmu sipil ) 
 

Definisi Umum 

- Struktur tengah / kolom bangunan yang menyalurkan 

beban dari atas menuju struktur bawah atau pondasi. 

Yang dimana struktur kolom itu sendiri merupakan titik 

tumpuan untuk membatu sebuah dinding sebagai 

struktur pengisi, kolom adalah penghubung antara 

dinding – dinding dan lantai – laintai bangunan  

Prinsip Umum 

- Kolom struktur diikat oleh balok pada bagian tengah 

bangunan, lalu sloof pada bagian bawah bangunan, 

dan ring balok di  bagian atas bangunan sebagai 

fungsi memperkuat struktur kolom agar kolom menjadi 

lebih kokoh dan kuat unuk menopang baban di atas 
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Struktur Pondasi / struktur bawah 

Pondasi Setempat ( foot plat ) & Pondasi Lajur 

  

Gambar 53: pondasi foot plat dan pondasi lajur 
Sumber : google.com ( dunia teknik sipil ) 

Definisi Pondasi Foot Plat Umum 

- Pondasi foot plat berguna untuk mendukung beban 

titik individual seperti kolom struktur 

- Pondasi foot plat dapat di gunakan bentuk bukatan / 

melingkar  

- Pondasi foot plat dapt digunakan pada bangunan 

bertingkat 

- Pondasi foot plat juga bisa di terapkan pada pondasi 

dangkal ataupun juga digunakan pondasi dalam 

Definisi Pondasi Lajur Umum 

- Podasi Lajur jenis pondasi yang di gunakan untuk 

mendukung beban memanjang maupun bebean 

bergaris 

- Pondasi lajur dapat dibuat dalam bentuk memanjang 

dengan potongan persegi atupun trapesium 
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Prinsip Pondasi Umum 

- Pondasi adalah penerima beban dari struktur atas, 

dan struktur tengah yang di salurkan dari kolom di 

terima oleh pondasi. 

- Pondasi yang menerima beban secara langsung dan 

menerima beban dengan berat pondasi memiliki 

kekuatan yang baik  

 

4.3.3. Program Sistem Utilitas 

 Pencahayaan buatan 

Lampu LED merupakan lampu yang paling hemat dalam 

penggunaan energi, serta memiliki umur yang panjang, bahkan 

bisa lebih dari 15 tahun dengan pertimbangan tersebut akan 

menghemat biaya oprerasional dari bangunan. 

 Pencahayaan Alami 

Sistem pencahayaan ini menggunakan pemanfaatan cahaya dari 

luar menggunakan atap yang menggunakan bahan kaca atau dari 

jendela. Hal tersebut di lapisi dengan kaca filem agar tidak terlalu 

panas secara langsung . 

 Pengolahan Sampah  

Jaringan pengolahan samppah pada blok menggunakan bak 

penampung sampah. Sedangkan pengolahan akhir menggunakan 

komposter dan incinerator 

 Penghawaan buatan  

AC Split inverter merupakan sistem pending ruangan yang umum 
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digunakan namun dengan menggunakan teknologi inverter ac 

akan lebih hemat energi, serta dalam penggunaanya dapat diatur 

dalam setiap titik lokasi penempatan sesuai kebutuhan 

penghawaan  

 Sistem Air Bersih 

Sistem air bersih pada bangunan ini didesain dengan sistem air 

ground tank yang di dapat dari PDAM. Sistem penggunaan air 

bersih pada bangunan berupa air bersih dari ground tank yang 

disalurkan dan akan disebarkan penggunaannya mengunakan 

sistem distribusi air bersih 

 Sistem Distribusi Listrik  

Sumber jaringan listrik pada bangunan ini berasal dari PLN dan 

sumber listrik cadangan dari genset apabila sumber listrik utama 

PLN terputus bisa di sambung dengan cepat tanpa ada halangan. 

 Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Merupakan sistem komunikasi yang digunakan hanya untuk 

lingkup 1 bangunan saja atau internal sebagai contoh adalah 

sistem telepon intercom dan IP PABX 

 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir pada bangunan ini adalah menggunakan 

penangkal pettir farday cage mempunyai jangkauan yang lebih 

luas untuk melindungi bangunan, karena memiliki beberapa 

bangunan di sekitaran kantor pengelola bangunan itu sendiri. 

 Smoke Detector 

Alat yang dipang pada plafont bangunan smoke detector 



138 
 

berfungsi sebagai sinyal penangkapan tanda akan terjadi 

kebakaran, yaitu asap yang akan di hisap oleh alat tersebut 

sebagai sinyal alarm peringatan akan terjadi kebakaran . 

 Springkler 

Alat tersebut berfungsi sebagai alat menyim / mengelurkan air,  

bekerja seteleah smoke detector memberikan sinyal adanya 

tanda akan terjadinya kebakaran. Secara otomatis akan 

mengeluarkan air 

 Fire Hydrand 

Alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran pada titik – 

titik tertentu, alat ini bekerja hampir sama seperti orang bias 

menyiram halaman dari selang yang digunakan bedanya pada 

tekanan air yang lebih kuat dari air dirumah 

 Sistem Kemanan Bangunan 

Sistem keamanan bangunan di lakukan menggunakan sistem 

CCTV untuk dapat melihat pergerakan pada semua blok hunian 

atau pun bangunan yang ada di bangunan tersebut dan semua 

sisi bangunan. 

 Sistem keamanan bagian karyawan  

Sistem keamanan yang dapat di pakai untuk setiap karyawan 

masuk menggunakan sistem card yang digunakan untuk riset 

pada proyek Lapas  

4.3.4. Program Lokasi dan Tapak  

 Pada lokasi atyau tapak berada di Jl. Diponegoro, kelurahan 

Gedang Anak, memiliki akses lain yaitu akses J.l Sico Baru memiliki 
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data – data kondisi tapak yaiut: 

 Tapak berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gedang Anak 

Ungaran 

 Tapak Relativ Datar 

 Terdapat Utilitas Kota berupa tiang listrik, tiang telepon 

 Adanya Sungai yang berada dibelakang tapak ± 4m. 

 Infrastruktur jalan utama bagian depan tapak dengan perkerasan 

aspal dengan lebar ±18m ( Jl. Diponegor ), Jl. Sico Baru dengan 

lebar jalan ± 6m, Jl Pelita Rya ± 6m. 

 Terdapat Jalur untuk pedestrian dengan lebar ± 2.5m. 

 Didalam tapak merupakkan Lahan kosong, dan Lahan 

perkubunan warga sekitar. 

 Kurangnya Vegetasi berupa Pohon Peneduh. 

 
Gambar 54 : kab.semarang, ungaran timur 

Sumber : google.maps.com 
 

Batas wilayah pada lokasi tersebut adalah : 

 Utara  : Hotel Ungaran Cantik  

 Timur  :Jl. Diponegoro 
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 Selatan  :Jl. Sisco Baru 

 Barat  :Jl. Pelita Raya 

Pada lokasi bangunan tersebut memiliki luas tapak ± 106.153.16 m² 

Fasilitas yang ada pada lokasi tersebut adalah  

 
Gambar 55 : data tapak 
Sumber : data pribadi 

  

 Fasilitas keamanan  :  

- Polres kab. Semarang  

- Polsek Ungaran  

- Koramil Ungaran  

- Kantor Pengadilan  
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Gambar 56 : kantor keamanan dan kantor pengadilan 
Sumber : data pribadi, 28 februari 2018 

 

 Dari segi keamanan di lokasi ini yang berada di Kab. Semarang 

memiliki akses satu jalur yang dimana akases tersebut di berada 

jalan utama dan mudah di tempuh karena memiliki satu akses dan 

dapat di capai dengan cepat 

- Polres Kab. Semarang 

  Lokasi tapak ini memiliki kantor – kantor yang terkaitan 

dengan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang 

yang dimana sektor terbesar di Kabupaten Semarang adalah 

kantor Polres Kab. Semarang memiliki jarak dari tapak yaitu : 

4,06 km. 
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Gambar 56 : jarak kantor polres kab.semarang 
Sumber : google,maps 

 

-  Polsek Ungaran 

  Polsek Ungaran membawahi atau mengawasi sektor dua  

Kecamatan yaitu Kec. Ungaran Barat & Kec. Ungaran Timur 

lokasi tapak berada di Kec. Ungaran Timur yang dimana 

memiliki jarak antara kantor Polsek Ungaran dengan tapak yaitu: 

2,26 km. 

 

Gambar 57 : jarak kantor polsek ungaran 
Sumber : google,maps 

 
-  Koramil Ungaran  

  Kab. Semarang Ungaran juga memiliki akses ke tapak / 
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lapas wanita kelas IIA semrang yang dimana memiliki jarak 

tempuh 3,64 km. 

 

Gambar 58 : jarak kantor koramil ungaran 
Sumber : google,maps 

-  Kantor Pengadilan  

  Kabupaten semarang juga memiliki kantor pengadilan 

yang dimana kantor tersebut memiliki jarak tempu yaitu 4,32 km  

 

Gambar 59 : jarak kantor pengadilan Ungaran  
Sumber : google,maps 
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diagram: radius jarak pencapaian ke lapas 
Sumber : data pribadi 

 
 

 Fasilitas perkantoran  

- Pengadilan Tinggi 

- Kantor PLN  

- Kantor PDAM 

- Kantor Telkom  

Pada lokasi tapak tersebut memiliki ( Koefisien Dasar 

Bangunan ) KDB 60% yang telah di atur oleh Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomer 2 tahun 2015, Bupati 

Semarang Provinsi Jawa Tengah. Pada aturan tersebut 

adalah “ bangunan fungsi khusus antara lain bangunan 

gedung untuk reaktor nuklir dan instalasi pertahanan 

keamanan ditentukan dengan KDB paling banyak sebesar 

60% (enam puluh per seratus) atau sesuai kepentingan 

berdasar perundangan yang berlaku ”.  

   

 

28% 

16% 
26% 

30% 

RADIUS PENCAPAIAN  

POLRES
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