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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

I.1. JUDUL 
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  

Yang Berorientasi Kepada Pembentukan Suasana Pendukung Proses Rehabilitasi 

Narapidana 

I.2. PENGERTIAN JUDUL 

 I.2.1. Pengertian Judul dari Terminologi Kata 
 Lembaga Pemasyarakatan : 

 Unit pelaksanaan teknis permasyarakatan yang menampung merawat dan 

membina narapidana.1 
 Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut ensiklopedi sebagai 

berikut 2 : 

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan 

atau melakukan suatu usaha. 

2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang 

keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, 

yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman, 

bekas hukuman/bekas tahanan termasuk bekas terdakwa atau yang dalam 

tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan sebagai terlibat, 

untuk kembali kemasyarakat. 

 I.2.2. Definisi Operasional Judul 
  Definisi operasional judul dalam konsep perencanaan dan perancangan ini 

adalah : 

 Suatu badan (organisasi) yang melakukan usaha merehabilitasi dan 

mengembalikan kembali ke masyarakat orang-orang/warga masyarakat yang 

melakukan tindak pidana atau kenakalan yang bersifat sosial dengan berorientasi 

pada suasana yang menjadi pendukung dalam proses rehabilitasi tersebut. 

  

 
 
 

                                                 
1  Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, 1990 
2  Reklasering, Ensiklopedi Indonesia, Jilid V, hal 2874 
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I.3. LATAR BELAKANG MASALAH 
 I.3.1. Konsepsi Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah tempat untuk merehabilitasi 

seseorang yang telah dijatuhi vonis hukuman kurungan (disebut dengan narapidana) 

setelah melakukan kesalahan yang dianggap menyalahi undang-undang, usaha 

rehabilitasi tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan narapidana kembali ke 

tengah-tengah kehidupan masyarakat agar mampu melanjutkan ke kehidupan yang 

lebih baik.  

Adanya pola pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan 

bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani 

masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan 

Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya 

istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu 

untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan 

pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI tahun 1964.  

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para 

pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan 

untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga 

Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan 

sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk 

mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan 

bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran tersebut, 

mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa 

pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara 

kepada para narapidana untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya dan 

tidak akan mengulanginya serta dapat diterima kembali di masyarakat. 

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan 

tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga 

narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari 

kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 

dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lapas kelak bebas dari hukuman, 
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mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup 

secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan 

tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan 

yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

I.3.2. Aspek Pendukung Rehabilitasi Narapidana 

Dalam proses rehabilitasi narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan 

dibutuhkan sarana dan prasarana pedukung guna mencapai keberhasilan yang ingin 

dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi 3 :  

  a.  Sarana Gedung Lembaga Pemasyrakatan 
Gedung Lembaga Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan 

penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses 

pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar 

bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan 

kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras. Tembok tinggi yang 

mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.  

  b.  Pembinaan Narapidana 
Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan 

sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan 

ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau 

berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksikan 

di luar (hasil produksi perusahan).  

  c.  Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 
Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, 

ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya 

tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif 

belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan 

pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan 

mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.  

I.3.3. Lembaga Permasyarakatan Merupakan Rancangan Arsitektur yang  Gagal 

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan di Indonesia sekarang ini telah bergeser 

dari tujuannya semula. Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan bisa menciptakan 

perilaku dan karakter seperti yang diharapkan karena institusi ini memang ditujukan 

untuk membangun karakter ke arah yang positif, sekaligus membangun citra dalam 

masyarakat agar tidak lagi dicap sebagai sampah. Lembaga Pemasyarakatan 

                                                 
3  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2007 
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bukanlah sebuah intitusi yang identik dengan pembinaan para pelaku tindak 

kriminalitas agar mereka kembali ke kehidupan yang benar dan dapat diterima oleh 

masyarakat, melainkan sebuah “sekolah tinggi kejahatan” tempat dimana para 

narapidana bisa “saling menimba ilmu”.   

Dengan apa yang disebut manusia, sebuah Lembaga Pemasyarakatan 

sekarang ini kurang memiliki kualitas yang seperti diharapkan sesuai dengan 

konsepsinya yaitu memberikan sebuah proses rehabilitasi narapidana untuk 

kemudian dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat sehingga dapat melanjutkan 

kehidupannya lagi. Keberadaan manusia di dalam Lapas hanyalah sebatas individu 

yang dijadikan objek yaitu manusia yang melanggar aturan. Perlakuan yang 

diberikan kepada meraka (baik dalam aspek sosial ataupun penyediaan ruang yang 

pantas bagi seorang manusia) sama sekali belum mencerminkan penghargaan atas 

kemanusiaan tiap-tiap narapidana. Manusia sebagai makhluk tertinggi di bumi sudah 

tidak terlihat lagi. Pembelengguan narapidana menimbulkan persepsi yang buruk di 

antara narapidana, mereka diharuskan menerima apa adanya di dalam Lapas tanpa 

mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkannya ketika menempuh hidup di 

dalamnya. Timbulnya persepsi seperti itu membuat seseorang enggan untuk 

mengikuti setiap proses rehabilitasi diri. 

Persepsi inilah yang menyebabkan perilaku narapidana maupun perlakuan dari 

masyarakat terhadap narapidana menjadi buruk. Karena seorang narapidana akan 

semakin keras ketika sudah masuk dalam Lapas dan akan semakin keras lagi ketika 

mereka keluar dari dalam penjara. Kehidupan mereka (narapidana) ketika di dalam 

Lapas merupakan representasi kehidupan mereka ketika di luar Lapas. Penuh 

dengan kekerasan, tipu daya dan segala perbuatan negatif lainnya yang mampu 

menimbulkan kejahatan. Dengan keadaan seperti itu akan semakin memberikan 

ruang bagi mereka (narapidana) untuk selalu bergelut dalam kejahatan sehingga 

masyarakat merasa maklum jika mereka diberi perlakuan seperti halnya perilaku 

mereka  di tengah-tengah masyarakat yang dianggap meresahkan. Selama ini 

masyarakat menganggap wajar apabila hukuman sepadan diberikan untuk 

narapidana dan itu akan sangat adil buat mereka, sebagai contoh jika seorang 

narapidana melakukan tindak kriminal pembunuhan, masyarakat sebagai korban 

akan menuntut hukuman mati bagi pelakunya entah bagaimanapun caranya. Namun 

apakah cara ini juga mampu memberikan keadilan yang memuaskan bagi keluarga 

narapidana dan yang lebih penting lagi apakah metode tersebut rnampu menjadikan 

kejahatan akan berkurang? Tentu saja belum tentu. Di dalam cara tersebut terdapat 

rasa dendam yang tersembunyi dari tuntutan keadilan yang diteriakkan si korban 
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ataupun keluarganya, jika cara ini ditegakkan tidak akan ada rasa aman di dalam 

masyarakat karena pembalasan yang berkedok keadilan akan selalu terulang. 

Bagi sebagian besar masyarakat kita, mendengar kata “narapidana” 

merupakan sebuah identitas yang mestinya dijauhi dan seseorang yang memilikinya 

patut untuk dihindari bahkan dikucilkan. Masyarakat, menganggap bahwa seseorang 

narapidana adalah orang-orang jahat yang sudah sepantasnya mendapatkan 

hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka sebelumnya. Mereka dianggap 

meresahkan ketenangan dan ketentraman masyarakat meskipun sudah menyelami 

kehidupan di Lapas untuk menjalani rehabilitasi sebagai vonis kejahatan mereka. 

Orang-orang yang menyandang identitas narapidana maupun mantan narapidana 

mendapatkan perlakuan yang sama, ini membuat mereka tidak punya pilihan lain 

kecuali menghindari masyarakat atau malah berkecimpung lagi dalam kejahatan, 

apalagi mengingat tidak ada yang mau menerima mereka. 

Selama ini masyarakat menganggap bahwa setiap wadah penampungan bagi 

narapidana entah apapun nama dan bentuknya adalah “penjara” yaitu sebuah tempat 

dengan image sebagaimana yang terbentuk dari persepsi mereka terhadap penjara 

tempo dulu. Sebuah tempat dimana hanya ada kekerasan dan segala pendukungnya 

mulai dari keterbelakangan sampai kekumuhan menghinggapi persepsi masyarakat 

tentang Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tidak dapat disalahkan karena ternyata 

apapun namanya, bentuk maupun konsepsinya wadah penampungan tersebut masih 

memakai cara lama dalam pengelolaannya. 

I.3.4. Lembaga Pemasyarakatan yang Berorientasi kepada Pembentukan 
Suasana Pendukung Proses Rehabilitasi Narapidana 

Arsitektur seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu stimulan dalam 

menyelenggarakan proses kegiatan untuk mendapatkan sebuah suasana psikologis 

yang mendukung aktivitas pada setiap ruang, sehingga dapat tercapai tujuan 

perancangan. Ruang akan berpengaruh pada psikologis orang yang didalamnya. 

Sebuah ruang dengan desain yang berbeda-beda akan menyebabkan pengaruh 

pada kondisi psikologis yang berbeda-beda pula. Sebuah desain gedung dapat 

mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian 

besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan 

kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras yang notabene belum 

mendukung dalam proses rehabilitasi narapidana. 

Lembaga Pemasyarakatan dengan menjadikan komponen arsitektur sebagai 

konsep perancangan diharapkan dapat menjadikan suasana ruang dalam (interior) 
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dan ruang luar (eksterior) Lembaga Pemasyarakatan menjadi pendukung rehabilitasi 

narapidana. Namun, tidak hanya terbatas pada narapidana saja tetapi juga bagi para 

penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang lain sehingga diharapkan akan 

memberikan suasana yang kondusif dalam proses rehabilitasi narapidana. Dengan 

menawarkan sebuah solusi alternatif rehabilitasi bagi narapidana dari segi 

arsitektural yang dapat mewadahi semua kegiatan yang terjadi di dalamnya dan 

menjadi pendukung proses rehabilitasi narapidana. 

 
I.4.  PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 
  I.4.1. Permasalahan 

 Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah lembaga pemasyarakatan 

dengan orientasi pembentukan suasana melalui komponen arsitektur yaitu 

ruang luar dan ruang dalam yang mampu mendukung proses rehabilitasi 

narapidana. 

  I.4.2. Persoalan 
a. Bagaimana membentuk ruang luar (eksterior) dan ruang dalam (interior) 

yang dapat mempengaruhi psikologis dan perilaku masyarakat penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan sehingga diharapkan menjadi faktor pendukung 

dalam proses rehabilitasi narapidana. 

b.  Bagaimana mencapai sasaran dengan penciptaan ruang yang mampu 

memberikan motivasi dalam pembinaan narapidana, yaitu pada : 

-  Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak lagi menganggap 

narapidana sebagai orang yang berkedudukan lebih rendah namun 

dengan tanpa menghilangkan status narapidana tersebut sebagai orang 

terhukum. 

-  Narapidana yang tidak mengalami depresi dan gangguan psikologis 

selama menjalani proses hukuman sehingga pada akhirnya mampu 

menjadi manusia yang lebih baik setelah keluar dari Lembaga 

Pemasyarakatan. 

   

I.5. TUJUAN DAN SASARAN 
      I.5.1.   Tujuan 

Merencanakan dan merancang sebuah lembaga pemasyarakatan dengan 

penciptaan suasana yang mampu mendukung proses rehabiltasi narapidana. 
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  I.5.2.  Sasaran 
Konsep perencanaan dan perancangan yaitu pada: 

a. Ruang luar (interior) 

b. Ruang dalam (eksterior) 

c. Suasana ruang 

d. Tampilan bangunan 

Yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan dan 

mampu menjadi faktor pendukung proses rehabilitasi narapidana 

 

I.6.  LINGKUP PEMBAHASAN DAN BATASAN 
  I.6.2.    Lingkup Pembahasan 

Pembahasan hanya menekankan disiplin ilmu arsitektur, sedangkan disiplin 

ilmu lain hanya sebatas pendukung, akan dibahas secara garis besar saja 

dan diselaraskan dengan tujuan dan sasarannya. 

 I.6.3.   Batasan 
Batasan berdasar pada konsepsi Lembaga Pemasyarakatan sehubungan 

dengan tujuan pembinaan narapidana dan bertolak belakang pada kajian 

mengenai arsitektur pembentukan suasana yang mendukung rehabiltasi 

narapidana. Tujuannya adalah untuk menerapkan konsepsi Lembaga 

Pemasyarakatan yang berorientasi kepada pembentukan suasana 

pendukung proses rehabilitasi narapidana. 

 

I.7. METODA PEMBAHASAN 
I.7.1. Gagasan Awal 

       Gagasan awal merupakan ide utama yaitu dari adanya sebuah fenomena 

bahwa kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak 

mampu mendukung dari proses pemasyarakatan narapidana, dari fenomena ini 

kemudian dikembangkan dan dikonstruksikan menjadi sebuah ide rancangan 

lingkungan binaan arsitektural (bangunan) / objek material perancangan berupa 

sebuah desain Lembaga Pemasyarakatan dengan pembentukan suasana yang 

mendukung proses rehabilitasi narapidana. 

I.7.2. Penelusuran Masalah 
        Dari gagasan awal yang di dasarkan pada sebuah fenomena, kemudian 

merencanakan bagaimana sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang ingin 

dikembangkan dalam situasi ideal seperti yang dikehendaki. Penelusuran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

8 
 

I - 

masalah juga didapat dari merekam dan mengamati kondisi narapidana dalam 

tahanan dan setelah keluar dari tahanan, menelusuri kemungkinan-

kemungkinan yang dapat ditangkap dan diterjemahkan dalam rancangan 

arsitektur, yang dipertemukan dengan kaidah-kaidah normatif/teori-teori yang 

terkait. 

I.7.3. Pengumpulan Data 
Dikarenakan keterbatasan waktu dan untuk mempercepat dalam masa 

studi maka data dan informasi diperoleh melalui literatur yang sudah ada dan 

melalui wawancara.  

a. Kepustakaan (Literatur) 

Pengumpulan data dan informasi dari beberapa buku, literatur dari media 

massa (baik media elektronik maupun cetak)  dan beberapa data dari 

lembaga/instansi terkait sebagai referensi dalam menyusun konsep 

perencanaan dan perancangan. 

 b. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak yang terkait atau pihak yang dapat 

memberikan data informasi positif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

I.7.4. Pembahasan (Pendekatan Konsep) 
a. Konsep Perencanaan 
      Konsep perencanaan merupakan konsep perumusan yang bersifat 

konseptual (nonfisik) sebagai gagasan awal untuk diterjemahkan kedalam 

konsep perancangan. 

b. Konsep Perancangan 
      Konsep perancangan merupakan perumusan konsep fisik (mengarah pada 

keputusan penyelesaian desain).  

Metode yang di gunakan dalam pendekatan konsep : 

1) Analisis 

Merupakan metode penguraian dan pengkajian dari data-data dan 

informasi yang kemudian digunakan sebagai data relevan bagi 

perencanaan dan perancangan. 

2) Sintesis 

Hasil analisis tersebut diolah dan diintegrasikan dengan 

persyaratan/ketentuan konsep perencanaan dan perancangan 

berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, yang kemudian 

seluruh hasil integrasi dikembangkan menjadi sebuah konsep rancangan 
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dimana siap ditransformasikan ke dalam bentuk ungkapan fisik yang 

dikehendaki. 

I.7.5. Pendekatan Rancangan Desain 
      Merupakan kesimpulan dari proses sintesis, dimana kesimpulan ini nantinya 

diterjemahkan kedalam gambar rancangan desain, yang sebelumnya melalui 

eksplorasi desain dalam transformasi desain. 

 

I.8. SISTEMATIKA PENULISAN 
Dari seluruh rincian tersebut diatas maka berikut dapat dipaparkan sistematika 

konsep yang akan dibahas lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya. 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, konsepsi dasar lembaga 

pemasyarakatan, permasalahan dan persoalan, lingkup pembahasan dan 

batasan, metoda dan sistematika penulisan serta pola pemikiran. 

 
BAB II TINJAUAN TEORITIK DAN PRESEDEN 

Pada bab ini membahas mengenai pembentukan perilaku manusia dalam 

sebuah lingkungan binaan, sejarah Lembaga Pemasyarakatan, konsepsi 

Lembaga Pemasyarakatan serta proses pemasyarakatan pada Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

BAB III  PERILAKU DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
Bab ini membahas mengenai bagaimana perilaku di Lembaga 

Pemasyarakatan, budaya yang berkembang di Lembaga Pemasyarakatan 

dan gangguan-gangguan yang terjadi dalam sebuah Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 
BAB IV KONSEPSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BARU 

Pada bab ini membahas mengenai prinsip dasar pembinaan narapidana, 

alur sirkulasi narapidana, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan, 

konsepsi Lembaga Pemasyarakatan yang baru. 

 
BAB V PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menguraikan Lembaga Pemasyarakatan yang direncanakan secara 

konseptual, analisis perencanaan serta analisis perancangan. 
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BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  
Mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan yang merupakan 

hasil akhir dari proses analisis untuk kemudian ditransformasikan dalam 

wujud desain (rancangan arsitektural). 
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