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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas-

tugas pokok kepolisian dibutuhkan anggota yang memiliki kemampuan, kemahiran, dan 

ketrampilan yang tangguh dan baik.  

Dalam menanggapi hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia mendirikan berbagai 

Lembaga Pendidikan Kepolisian. Lembaga Pendidikan Kepolisian atau Lemdikpol adalah 

lembaga pendidikan kedinasan dan lembaga pendidikan akademik di bawah kendali Kapolri. 

Tugas pokok Lemdikpol adalah merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan 

fungsi pendidikan pembentukan dan mengembangkan berdasarkan jenis pendidikan Polri yang 

meliputi pendidikan profesi, kepemimpinan akademis, dan vokasi serta mengelola komponen 

pendidikan di lingkungan Polri. Satuan kerja Lemdikpol diantaranya Sespimpol, STIK , Akpol, 

dan Setukpa. 

Akademi Kepolisian atau sering disingkat Akpol adalah sebuah lembaga pendidikan 

untuk mencetak perwira Polri. adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan 

Perwira Polri yang berada di bawah Kalemdikpol. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 

Tahun 2010 Akpol bertujuan menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri 

tingkat Akademi.  

Sistem pendidikan di Akpol menggunakan pendekatan pendidikan melalui metode 

pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Hal ini menjadikan semua kegiatan berada dalam 

satu kawasan dari segi belajar, tempat tinggal dan kegiatan lain. Maka dari itu banyak fasilitas 

yang disediakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di Akpol.  

Seiring dengan perkembangan zaman, Akpol terus berupaya mencapai kualitas yang 

lebih baik. Selain kegiatan di dalam kalangan sendiri, Akademi Kepolisian juga memiliki 

kegiatan integrasi dengan instansi militer lain seperti Akademi TNI dan IPDN sebagai suatu 

bentuk kerjasama meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Kegiatan integrasi di 

Akademi Kepolisian membutuhkan banyak fasilitas bagi peserta kegiatan. Maka dari itu banyak 

fasilitas yang disiapkan jika ada kegiatan bersama seperti integrasi ini.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kapolri
https://id.wikipedia.org/wiki/Polri
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekolah_Staf_dan_Pimpinan_Polri&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Tinggi_Ilmu_Kepolisian
https://id.wikipedia.org/wiki/Akpol
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekolah_Pembentukan_Perwira_Polri&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Polri
https://id.wikipedia.org/wiki/Polri
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Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan baik dari segi non fisik maupun fisik. 

Perbaikan non fisik meliputi peningkatan mutu kualitas taruna taruni Akpol dan segala yang 

berkaitan dengan sistem pendidikan di Akpol. Sedangkan perbaikan secara fisik yag dilakukan  

yaitu mengenai peningkatan kelengkapan infrastruktur sebagai pendukung segala aktivitas 

dalam pendidikan.  

Kelengkapan infrastruktur yang tergolong bangunan lama mendapat perhatian yang 

cukup besar untuk bisa diperbaiki mengingat kebutuhan dan aktivitas pengguna di era 

sekarang mengalami perkembangan terus menerus. Salah satu yang menjadi perhatian adalah 

komplek Graha Taruna dimana merupakan komplek asrama bagi taruna taruni Akpol. Selain itu 

Graha Taruna juga sebagai tempat tinggal bagi siswa integrasi dari instansi lain jika sedang ada 

kegiatan bersama di Akademi Kepolisian.  

Beberapa bangunan di komplek ini tergolong bangunan  lama dengan fasilitas yang 

lama sehingga dirasa memberikan dampak kurang nyaman bagi kebutuhan penghuni di zaman 

sekarang ini. Perbaikan lain yang penting juga untuk diperhatikan yaitu dalam hal efisiensi 

penggunaan ruang-ruang yang ada, baik ruang dalam bangunan maupun ruang terbuka hijau 

di komplek graha taruna yang belum maksimal dalam penataannya. Banyaknya kegiatan di 

area ini seharusnya didukung dengan banyak fasilitas penunjang bagi penggunanya. 

Mengingat bahwa area ini merupakan area dengan fungsi hunian bagi taruna taruni akpol 

sebagai fungsi utamanya. 

Redesain di komplek Graha Taruna ini perlu dilakukan. Dalam hal bangunan, bangunan 

asrama lama dirasa diperlukan sebagai salah satu rencana perbaikan agar fasilitas bangunan 

antara bangunan lama dan baru menjadi setara. Kenyamanan pengguna tentunya menjadi hal 

penting yang harus ada. Jika pelayanan baik maka nama baik Akpol akan terus terjaga dan 

terus menjadi lembaga pendidikan yang terjamin mutunya baik dari segi akademik hingga fisik 

seperti infrastruktur.Dalam hal lingkungan sekitar, dirasa perlu penataan ulang sehingga 

memaksimalkan fungsi ruang yang ada. Selain itu dapat menambah suatu sistem kenyamanan 

tersendiri bagi penghuninya. Hal penting untuk diperhatikan mengingat Akpol merupakan 

lembaga pendidikan pembentukan perwira Polri yang berkualitas. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari penulisan Sinopsis ini adalah untuk merumuskan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Redesain Asrama Taruna dan Taruni di Akademi 

Kepolisian Semarang sebagai fasilitas utama yang mampu memenuhi kebutuhan hunian 

yang nyaman bagi taruna taruni Akpol. 

1.2.2. Sasaran 

Terwujudnya suatu langkah dalam perancangan Redesain Asrama Taruna dan 

Taruni di Akademi Kepolisian Semarang berdasarkan aspek-aspek panduan 

perencanaan. Aspek ini meliputi Konsep perancangan, pemilihan tapak, program ruang, 

mekanikal elektrikal dan aspek lain yang berkaitan dengan perancangan. 

 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Manfaat Subyektif 

Memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah Tugas Akhir periode 138 pada 

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

1.3.2. Manfaat Obyektif 

Perancangan ini diharapkan dapat menjadi mesukan/acuan dan pegangan 

selanjutnya dalam perancangan kembali Redesain Asrama Taruna dan Taruni di 

Akademi Kepolisian Semarang. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1. Substansial 

Ruang Lingkup pembahasan secara substansial meliputi aspek-aspek 

arsitektural perencanaan dan perancangan. Redesain Asrama Taruna dan Taruni di 

Akademi Kepolisian Semarang yang termasuk dalam kategori bangunan dengan 

beberapa massa bangunan yang terkoneksi /satu massa bangunan yang terintegrasi 

berserta dengan perancangan tapak lingkungan sekitarnya. 
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Lingkup pembahasan dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan 

disiplin ilmu arsitektur di Asrama Taruna dan Taruni di Akademi Kepolisian    

Semarang    meliputi    perundang-undangan/kebijaksanaan pemerintahan, aspek-

aspek fisik dan non fisik. 

 

1.4.2. Spasial 

lingkup pembahasan secara spasial merupakan pemilihan lokasi tapak 

perencanaan dan perancangan. Secara administratif tapak perencanaan yang akan 

dipakai yaitu di lahan Akademi Kepolisian yang berada di BWK II Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Penentuan lokasi tapak akan 

dipiih melalui beberapa alternative tapak yang dipertimbangkan dengan kriteria 

penentuan tapak. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

Dalam menyusun laporan Sinopsis ini menggunakan beberapa metode dalam 

memperoleh data, yaitu : 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Metode yang dilakukan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, 

observasi lapangan serta pengumpulan data melalui internet. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

Metode yang dilakukan dengan  mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan laporan  ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh 

gambar visual melalui foto-foto yang di hasilkan 

1.5.3. Metode Komparatif 

Metode yang dilakukan dengan membandingkan dengan Asrama lain yang lebih 

representatif. 

Data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk 

memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, 
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sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

bangunan Asrama Taruna dan Taruni di Akademi Kepolisian Semarang.  

 

1.6. Sistematika pembahasan  

Sistematika pembahasan serta penyusunan Redesain Asrama Taruna dan Taruni di 

Akademi Kepolisian Semarang ini adalah sebagai berikut: 

 

Bab I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur piker 

 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan 

perancangan Redesain Asrama Taruna dan Taruni di Akademi Kepolisian Semarang 

 

Bab III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang tinjauan Kota Semarang dan Akademi Kepolisian berupa data – 

data fisik dan nonfisik,  seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, 

demografi, serta kebijakan tata ruang wilayah. 

 

Bab IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Menguraikan analisa-analisa pendekatan yang bersifat penajaman terhadap materi 

yang dikaitkan dengan konteks lahan perencanaan dan perancangan 

 

Bab V LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Mengungkapkan kesimpulan, batasan dan anggapan yang digunakan sebagai 

penyesuaian dalam pendekatan perencanaan dan perancangan untuk menentukan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Redesain Asrama Taruna dan 

Taruni di Akademi Kepolisian Semarang. 
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1.7. Alur Pikir 

 

AKTUALITA 

 Bangunan asrama Graha Taruna  memiliki keadaan kurang baik dalam hal infrastruktur. 

 Masalah utama yang terjadi adalah dalam bidang penghawaan dan pencahayaan alami pada ruang 
kamar tidur taruna dan taruni Akademi Kepolisian. 

 Bangunan asrama kurang memberikan kenyamanan bagi siswa integrasi di AkademiKepolisian. 

 Kurangnya efiesiensi fungsi ruang baik ruang di dalam bangunan maupun ruang terbuka hijau. 
URGENSI 

 Dibutuhkan redesain asrama sehingga memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai dan 
memaksimalkan fungsi ruang-ruang yang ada sehingga memberikan kenyamanan hunian bagi taruna 
dan taruni Akademi Kepolisian. 

 ORIGINALITAS 

 Perencanaan dan perancangan bangunan Asrama Taruna dan Taruni di Akademi Kepolisian Semarang 
dengan fasilitas yang lebih memadai dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Lemdikpol .  

DATA 

STUDI PUSTAKA 

- Tinjauan mengenai Akademi Kepolisan meliputi peraturan yang 

berlaku bagi asrama taruna dan taruni, peraturan bangunan, 

kebijakan gubernur yang menjabat, rencana pembangunan 

kedepan, serta standard dan trade mark bangunan Akpol. 

ANALISA 

 Kebutuhan Redesain Asrama Taruna dan Taruni di Akademi Kepolisian Semarang, masalah serta potensinya 

 Pelaku dan aktifitas dalam Asrama Taruna dan Taruni di Akademi Kepolisian Semarang 

 Kebutuhan ruang dan fasilitas berdasarkan standard perencanaan dan perancangan 

 Pengolahan tapak 

 Pendekatan Program Perencanaan dan Perangcangan Arsitektur yang mengacu pada aspek-aspek 
kontekstual, fungsional, arsitektural, teknis, dan kinerja 

Kompilasi data dari seluruh tinjauan yang berisi kesimpulan dan batasan mengenai Asrama Taruna dan Taruni di 
Akademi Kepolisian Semarang 

Redesain Asrama Taruna di Akademi Kepolisian Semarang 

F 

E

E

D

B

A

C

K 

DATA STUDI BANDING 

 Asrama Taruna Akpol tahun 
pembangunan 2014 

 Asrama Taruna Tingkat III 

 

DATA LAPANGAN 

 Tinjauan Kota Semarang 

 Tinjauan lokasi / site Akpol 


