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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kabupaten Semarang sebagai wilayah yang sedang berkembang, sudah dipastikan

memiliki dampak positif dan negatif di bidang sosial. Salah satu dampak negatifnya adalah
peningkatan jumlah angka kejahatan.

Untuk hal itu, dibutuhkan peranti penegak hukum yang memadai, salah satunya adalah
Lembaga Permasyarakatan. Peranti penegak hukum untuk mengembalikan pelanggar hukum
agar bisa diterima oleh masyarakat. Kabupaten Semarang telah mempunyai satu Lembaga
Permasyarakatan, yaitu Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yang berada di
Kecamatan Ambarawa.

Menurut Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah1, Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA
Ambarawa tidak mempunyai bangunan fisik. Bangunan yang selama ini ditempati merupakan
bangunan konservarsi yang pada masa lalu merupakan benteng Willem I yang dibangun oleh
Belanda. Sehingga secara program ruang dan material tidak memenuhi standar sebuah
lembaga permasyarakatan yang ditentukan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Hal ini
berakibat kaburnya 5 orang tahanan pada 2 Januari 2013. Hak kepemilikan bangunan dan
tanah tersebut dimiliki oleh TNI, yang dapat diminta sewaktu waktu. Sehingga menurut
Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah, hal ini mengakibatkan tidak adanya
perbaikan atas kondisi tersebut, selain karena kondisi eksisting bangunan yang tidak
memungkinkan. Rencana paling memungkinkan adalah pemindahan Lembaga
Permasyarakatan dengan penyediaan bangunan baru.

Berdasarkan rencana Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah, tapak lokasi
pemindahan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa masih di sekitar bangunan lama.
Lokasi berada di sekitar danau Rawa Pening yang mempunyai potensi enceng gondok sebagai
bahan baku untuk pembekalan kepada narapidana.

Pada perancangan Lembaga Pemasyarakatan, secara desain telah diatur dalam Kepmen
Hukum dan HAM tahun 2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan.
Tetapi dalam perkembangannya, harus menyesuaikan perkembangan jaman dan teknologi
agar tercipta desain yang lebih baik. Banyak konsep konsep akan pemasyarakatan dan penjara
yang berkembang.

Berdasar uraian diatas, di Kabupaten Semarang ini memerlukan bangunan Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIA Ambarawa di tempat baru, yang telah membawa perkembangan
desain yang lebih baik dan telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kementrian
Hukum dan HAM.

1 Wawancara dengan Bpk Hepi. Bagian Bimbingan Kemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM Kantor
Wilayah Jawa Tengah. Pada tangga 2 Januari 2014.
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1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini antara lain :
1. Menyusun landasan konseptual perencanaan dan perancangan Lembaga

Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa.
2. Menyediakan fasilitas yang dapat menampung kegiatan pembinaan narapidana

secara aman dan bermanfaat

1.2.2 Sasaran
Sasaran penulisan makalah ini yaitu penyediaan landasan untuk perencanaan Lembaga
Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang
telah ditentukan oleh pemerintah.

1.3 Manfaat

1.3.1 Subjektif
Manfaat secara subjektif yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas
Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan
sebagai acuan untuk melanjutkan ke dalam proses Studio Grafis Tugas Akhir yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan Tugas Akhir.

1.3.2 Objektif
Manfaat secara objektif yaitu sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam
perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa., serta diharapkan dapat
bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa yang
akan menempuh Tugas Akhir  maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan membantu Kemenkumham Kanwil
Jawa Tengah jika menindaklanjuti penyediaan bangunan untuk Lapas Kelas 2A
Ambarawa.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Subtansial
Ruang lingkup secara substansial yaitu perencanaan dan perancangan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa dengan pendekatan desain Arsitektur Modern

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial
Ruang lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan
perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa ditinjau
dari disiplin ilmu arsitektur yang didukung oleh disiplin ilmu yang lain, selama masih
sesuai dengan kebutuhan.

1.5 Metode Pembahasan
Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan

mengumpulkan, memaparkan, menganalisa, dan menyimpulkan data yang diperlukan dan
berkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh suatu pendekatan program perencanaan
dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan konsep dasar
perencanaan dan perancangan.
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Pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder.
A. Data Primer

 Wawancara dengan sumber yang terkait, yang kemudian disimpulkan.
 Data dari sumber yang terkait, kemudian didokumentasikan.

B. Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan

sumber lain yang berkaitan dengan teori, konsep, standar perencanaan dan perancangan,
serta literatur yang berkaitan dengan arah pengembangan dari lokasi yang akan
digunakan.

Sedangkan analisa data dilakukan dengan membandingkan data hasil survey dengan
kajian literatur untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya sebagai landasan dalam
proses perencanaan dan perancangan. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya
dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik
dan kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun Landasan Program Perencanaan dan
Perancangan Arsitektur Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa.

1.6 Sistematika Pembahasan
Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa yaitu sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan, serta
sistematika pembahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar dan alur pikir
dalam menyusun Landasan program Perencanaan dan Perancangan (LP3A).
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum Lembaga Permasyarakatan Kelas
2A Ambarawa dan pendekatan arsitektur kolonial sebagai konsep perancangan arsitekturnya,
study banding objek yang sejenis, dan konsep konsep penjara di luar negeri.
BAB III STUDI BANDING

Membahas mengenai studi banding ke Lembaga Permasyarakatan lain, untuk
membantu perancangan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa.
BAB V DATA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2A AMBARAWA EKSISTING

Membahas mengenai Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa yang telah ada
untuk membantu perancangan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A.
BAB VI TINJAUAN WILAYAH DAN RENCANA TAPAK

Membahas mengenai tinjauan Kecamatan Ambarawa berupa data-data fisik dan
nonfisik yang meliputi letak geografis, luas wilayah, kondisi topografi, dan kebijakan tata ruang
wilayah. Selain itu juga membahas potensi-potensi kawasan Rawa Pening yang mendukung
perancangan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa.
BAB VII PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LEMBAGA
PERMASYARAKTAN KELAS 2A AMBARAWA

Berisi tentang kajian dan analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan
pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan aspek visual
arsitektural.
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1.7 Alur Pikir

AKTUALITA
 Tidak adanya bangunan fisik LP Kelas 2A Ambarawa, selama ini meminjam bangunan

Benteng Willem III milik TNI AD.
 Tata ruang dan material bangunan lama tidak memenuhi standart yang ditetapkan

pemerintah.
 Dengan penambahan kapasitas, dapat mengurangi masalah overcapacity yang menimpa

LP di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khusunya.
 Potensi enceng gondok di Rawa Pening yang dapat dimanfaatkan sebagai pembinaan para

narapidana.
 Tunturan perkembangan desain Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan perkembangan

jaman.
URGENSI
Diperlukan bangunan baru untuk Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa yang
sesuai dengan standart yang ditetapkan pemerintah dan perkembangan desain sesuai
dengan tuntutan jaman.
ORIGINALITAS
Perencanaan dan perancangan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa dengan
penekanan desain Arsitektur modern.

Tujuan:
Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain
yang spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas
judul yang diajukan.
Sasaran
Tersusunnya usulan perencanaa dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A
Ambarawa dengan penekanan desain Arsitektur Modern
Ruang Lingkup
Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan
perencanaan dan perancangan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Ambarawa.

Tinjauan Pustaka :
 Tinjauan umum Lembaga

Permasyarakatan
 Konsep penjara di Luar Negeri

Data :
 LP Kelas 2A

Ambarawa
 Tinjauan Kec.

Ambarawa
 Tinjauan kawasan

Rawa Pening

Studi Banding :
 LP Kelas 1A Kedungpane
 LP Kelas 2A Salemba
 LP Kelas 2A Kendal


Analisa :

Analisa terhadap kompilasi data, tinjauan pustaka, dan hasil studi banding dengan
pendekatan mengacu pada aspek fungsional, kontekstual, kinerja, teknis, dan arsitektural.

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan Lembaga Permasyarakatan
Kelas 2A Ambarawa dengan penekanan desain Arsitektur Modern
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