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BAB V  

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema desain yang dipilih untuk proyek Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang adalah Smart Building. 

Latar belakang pemilihan penekanan / tema desain tersebut didasari 

fungsi bangunan yang merupakan bangunan Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang yang memperlukan 

keamanan dengan baik dan nyaman   

5.1.1 Uraian Interprestasi Desain 

a. Pengertian  

 Sebuah konsep yang memadukan desain arsitektur dengan 

teknologi yang berkembang di dunia, interior, dan mekanikal 

elektrikal agar dapat memberi kecepatan gerak / mobilitas serta 

kemudahan kontrol juga akses dari arah mana pun dan waktu kapan 

pun dalam hal otomatisasi dimana semua aktifitas yang terjadi pada 

sebuah bangunan atau gedung dapat terjadi tanpa adanya 

interverensi manusia di dalamnya. Penjabaran dari Smart Building 

adalah  

 Karakter material memanfaatakan perkembangan 

material  

 Penggunaan yang baik dalam material, berarti benar 

mengakses kebutuhan proyek atau tepat pemilihan  

 Menerapkan atau mengembangkan ide – ide tentang 
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Gambar 60 :santa rita jail 
Sumber :building-microgrid 

teknologi dalam smart building yang ada di dunia yang 

sesuai dengan bangunan fungsinya. 

 Penghuni bangunan sebagai prioritas dikarenakan 

bangunan terserbut di gunakan 24 jam dan juga 

bangunan ini adalah bangunan Lembaga 

Pemasyarakatan yang dimana bangunan tersebut 

membutuhkan kegiatan yang lebih  

5.1.2 Studi Preseden  

 Santa Rita Jail 

Santa Rita Jail adalah situs salah satu demonstrasi microgrid 

terbaik yang ada di dunia saat ini. Its sekitar 1,5 MW PV, sel 

bahan bakar karbonat 1,0 MW cair, generator diesel back-up 

dapat berfungsi grid terhubung atau pulau dengan 

menggunakan baterai Lithium Iron 2 MW-4 MWh sebagai satu-

satunya sumber keseimbangan. 

 
 

 

Baterai dan saklar canggih memungkinkan Penjara ke pulau 

dan menyambung kembali sesuka hati. Sistem tenaga 
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dikendalikan oleh teknologi CERTS Microgrid yang tertanam di 

baterai dan saklar daya elektronik. 

 

 
Gambar 61 :sistem keamanan dan teknologi santa rita jail 

Sumber :building-microgrid. 

5.1.3  Kemungkinan Impletasi Teori Tema Desain 

  Teori desain Smart Building akan di terapkan pada poyek 

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang melalui hal – 

hal berikut : 

 Aspek Fisik 

 Aspek fisik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan 

memiliki keamanan yang baik dan kuat dari hal itu aspek yang 

perlu di kuatkan dari aspek fisik adalah  
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 Struktur atap   Struktur balok  

 Struktur kolom   Struktur pondasi

Dari struktur tersebut di terapkan agar bangunan menjadi lebih 

aman dan nyaman bagi pengguna, aspek fisik bisa juga 

penerapaan teknologi yang berkembang di letakan di 

bangunan Lembaga Pemasyarakatan  

 Aspek Non Fisik  

 Aspek non fisik yang dimana bangunan memiliki aspek 

non fisik dari segi penghawaan perkeraan atau sirkulasi yang 

telah dijelaskan tiepe smart building and smart office pada saat 

ada pergerakan di bangunan maka teknologi berjalan dengan 

baik penerapan tersebut bisa di aplikasikan di blok hunian 

maupun di pengelola.   

5.2 Kajian Permasalahan Dominan  

  Didalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA ini 

memiliki dominan dengan fasilitas yang memadai terutama jumlah 

kapasitas yang baik dan ruang – ruang kerja yang sangat memadai 

sesuai kapasitas yang ada. Terjadi lepas pengawasan dalam hunian 

lapas dan kurangnya satff lapas maka bangunan Lembaga 

Pemasyarakatan tersebut menggunakan sistem Smart Building yang 

dimana tema tersebut menjadikan bangunan Lembaga 

Pemasyarakatan lebih aman dan nyaman tanpa adanya satff yang 

mengelilingi tahanan yang ada di lapas. Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA sistem teknologi yang berkembang 
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belum di terapkan pada lapas yang dimana sistem tersebut sangat 

berguna untuk kemanana penghuni, pengelola dan pengunjung  

5.2.1 Uraian Interprestasi dan Elaborasi Permaslahan Dominan 

  Dibagian Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA 

Semarang ini memiliki dominasi dengan fasilitas yang ada di 

Lembaga pemasyrakatan yang berdominan adalah blok hunian atau 

kamar hunian tahanan wanita, dengan banyak nya blok hunian atau 

kamar hunian lapas dapat mempersulit keamanan atau pemantaun 

kepada tahanan tersebut . 

   Oleh karena itu untuk mengatasi permaslahan yang ada 

di dalam kasus proyek ini maka akan di terapkan sistem teknologi 

keamanan yang baik dan mengikuti perkembangan yang ada 

dengan menggunakan teknologi bangunan pintar smart building 

senhinga bagunan hunian lapas dapat di awasi dan di pantau 

dengan baik pada saat pergerakan tahanan dan sistem smart office 

membuat kehematan pada bangunan pengelola Lapas 

A. Pengertian Sistem Bangunan Pintar ( Smart Building ) 

  IBMS ( Inteligent Building Management System ) adalah 

sistem kontrol dan memonitor yang digunakan pada sebuh 

bangunan atau gedung yang bertujuan untuk mengintegrasikan 

semua sistem yang ada pada bangunan tersebut seperti sistem 

pendingin ruangan, pencahayaan, keamanan, dll. IBMS tidak 

hanya untuk monitor seluruh elektronik yang ada tetapi juga 

dapat mengendalikan dan mengatur sistem – sistem sehingga 

dapat mengoptimalkan efisiensi kerja operator. 



150 
 

 

Gambar 62 :Smart building 
Sumber : exchangecommunications.co.uk 

  Dalam penggunanan sistem bangunan pintar merupakan 

gabungan dari dua jenis teknologi yang terpisah yaitu sistem 

otomatisasi bangunan dan teknologi informasi. Sistem 

otomatisasi bangunan meliputi sistem pengendalian 

pengelolalan energi, kemanan dan pendukung oprasional 

bangunan untuk sistem teknologi informasi meyediakan 

transmisi untuk pendeteksian, citra, suara, jaringan radio, dan 

intergrasi terhadap sistem pengendalian dan pengelolaan energi 

berserta sistem keselamatan dan keamanan bangunan. 

5.2.2 Studi Preseden  

 Santa Rita Jail adalah situs salah satu demonstrasi microgrid 

terbaik yang ada di dunia saat ini. Its sekitar 1,5 MW PV, sel bahan 

bakar karbonat 1,0 MW cair, generator diesel back-up dapat 

berfungsi grid terhubung atau pulau dengan menggunakan baterai 

Lithium Iron 2 MW-4 MWh sebagai satu-satunya sumber 

keseimbangan. Baterai dan saklar canggih memungkinkan Penjara 



151 
 

ke pulau dan menyambung kembali sesuka hati. Sistem tenaga 

dikendalikan oleh teknologi CERTS Microgrid yang tertanam di 

baterai dan saklar daya elektronik. 

 

 

 Bangunan Santa Rita memiliki sistem kemanan yang 

mengunakan teknologi dari berbagai hal dari kemanan  

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permaslahan Dominan  

  Gagasan yang di terapkan pada proyek Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang ini di ambil dari 

permasalahan dominan. Permaslahana dominan dari Lembaga 

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang ini sendiri adalah 

kurangnya sistem keamanan yang memadai dari segi teknologi, 

kurangnya memenuhi kuata unuk menampung tahanan wanita yang 

ada di lapas tersebut dan fasilitas yang kurang memadai  

 Sasaran perencanaan  

- Menerapkan sistem teknologi Smart Building ada banguna 

Lapas wanita kelas IIA semrang  

- Menerapakan fasilitas – fasilitas yang memadai pada lapas 

- Keamanan yang sesuai dengan keamanan lapas  

 

. 
Gambar 63 :santa rita jail 

Sumber :building-microgrid. 
 


