
IMPLIKASI DJ5AIN BLDK HUNIAN WANITA ~ 
LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

TERHADAP PERILAKU PENGHUNr 

STUDI KASUS : LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG 
aa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••• ••• 5 ••••••• ~~ •••••• D ••••••••••••••••••••••••••••••• 

BAS V
 

ANALISIS DATA 

Bab ini peneliti akan menganalisa bagaimana perilaku penghuni berpengaruh 

terhadap disain blok hunian wanita. Proses analisis akan menekankan pada aspek keamanan 

dan kenyamanan penghuni. Hal hal berikut akan menjadi pokok bahasan utama dalam proses 

analisis : 

1.	 Analisa aktifitas dan perilaku penghuni yang mempengaruhi kebutuhan mang. 

2.	 Analisa aktifitas dan perilaku penghuni yang mempengaruhi bukaan mang dalam dan 

ruang luar. 

3.	 Analisa perilaku yang mempengaruhi sistem keamanan. (arsitektural dan non 

arsitektural) 

, 
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5.1 ANALISA AKTIFITAS DAN PERILAKU PENGHUNI YANG 

MEMPENGARUm KEBUTUHAN RUANG. 

1. Aktifitas tidur. 

[ o 

[J AKTIFITAS TIOUR OENGAN JUMLAH •........•.••....•..••
,',. :... ' .... 

PENGHUNI BANYAK (PAOAT) 

~!11.2;0 
1~2~ AKTIFITAS TIOUR OENGAN
 

~i&;;1 JUMLAH PENGHUNI SEOIKIT (LEBIH LELUASA)
 

D AKTIFITAS T10UR SENOIRI 

Gambar 5.1 : 

zona tidur penghuni 

Gambar5.2 : 

Potongan zona tidur 
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Tidur merupakan aktifitas istirahat untuk memulihkan stamina tubuh setelah 

melakukan aktifitas. Pada sebagian orang, aktifitas tidur membutuhkan tingkat ketenangan 

yang lebih tinggi dari aktifitas lainnya. 

Perilaku tidur seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kebiasaan dan faktor 

lingkungan. Beberapa penghuni memilih tidur di area bawah dipan karena terbiasa tidur 

gelap sedangkan pada malam hari sel tidak boleh dalam keadaan gelap, hal ini berkaitan 

dengan faktor keamanan penghuni. Petugas tidak dapat melakukan pengawasan jika sel 

dalam keadaan gelap. Faktor lain yang menyebabkan penghuni tidur di bawah dipan adalah 

tidak meneukupinya dipan sebagai tempat tidur. Selain itu karena pengaruh perletakan dipan 

yang terletak di bawah jendela sehingga pada saat hujan tempias air masuk dan membasahi 

dipan. 

Aktifitas tidur dilakukan oleh penghuni di dalam selnya masing masing yang telah di 

tetapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, namun untuk lokasi/tempat tidur penghuni 

bebas memilih di asal tidak menggangu area tidur penghuni lainnya dan di bawah aturan 

kepala kamar. Penghuni sel tahanan biasanya tidak mau pindah ke sel kasusnya setelah 

mendapat vonis. Hal ini berkaitan dengan faktor emosional dan hubungan kedekatan antara 

sesama penghuni sehingga jika hams pindah ke dalam sel lain maka akan membutuhkan 

proses adaptasi lagi. Hal ini juga menjadi kendala tersendiri bagi petugas karena pada 

nantinya akan terjadi percampuran kasus yang akan membawa dampak tersendiri bagi 

penghuninya. 

Tempat tidur terbuat dari dipan yang terbuat dari papan dan bagian atasnya dilapisi 

triplek. Dipan disangga kolom beton dengan ketinggian 60 em dengan kemiringan 2%. 

Menurut standarisasi yang dibuat pemerintah, tempat tidur seharusnya terbuat dari cor beton 

setebal 10 em. Hal ini dimaksudkan agar tempat tidur menjadi permanen, tidak bisa 

dipindahkan, kuat, dan tahan lama. Namun Lembaga pemasyarakatan Tanjungpinang 

membuat tempat tidur yang terbuat dari papan dan dilapisi triplek. Seeara struktural tempat 

tidur ini eukup kuat namun tidak dapat bersifat permanen mengingat sifat kayu yang mudah 

lapuk. 

Suasana ruang tidur juga berpengaruh besar terhadap kondisi emosional dan 

psikologi penghuni. Tinggi ruang (4 m) seeara psikologis menciptakan ketegangan tersendiri 

bagi penghuninya. Penggunaan skala besar di dalam ruang akan memberikan kesan yang 

tidak seimbang antara dimensi luas ruang terhadap tinggi ruang terlebih pada sel indisipliner. 

Langit langit yang tinggi lebih menimbulkan kesan lorong dibanding ruang. Dari segi 
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keamanan, pemasangan plafond pada ketinggian tersebut dimaksudkan agar tidak ada 

penghuni yang mencoba melarikan diri dengan cara membobolnya. 

Ruang indisipliner digunakan untuk menghukum penghuni yang melakukan 

pelanggaran atau membuat keributan. Namun karena alasan kekurangan ruang, sel 

indisipliner (sel 04) digunakan sebagai sel hunian bagi narapidana. 

Gambar 5.3: 

suasana sel indisipner 

Tabel5.1 

Tabel kebutuhan ruang dan kondisi existing 

NO 
SEL 

KAPASITAS 
LUASAN 
EXISTING 

LUASAN MENURUT 
STANDART DEP KEH* 

JUMLAH PENGHUNI 
LUASANYANG 

DIREKOMENDASIKAN 
1 11 25 59.4 14 75.6 
2 5 20 27 12 64.8 
3 1 8 5.4 0 5.4 
4 1 8 5.4 2 10.8 
5 11 30 59.4 12 64.8.1, 

* Luasan menurut Dep Keh dan Ham: 5,4 m2/orang 

Dari tabel di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa hanya sel indisipliner (sel 3 dan 

4) yang memiliki luasan di atas standart yang ditetapkan Departemen Kehakiman dan HAM. 

Sel 1 dan sel 5 memiliki luasan hanya hampir separuh dari luasan yang seharusnya. Dengan 

kondisi over capasity, luasan untuk tiap penghuni semakin berkurang. 

Jika di tinjau dari segi luasan ruang berdasarkan standart kebutuhan per orang, blok 

hunian wanita kurang mencukupi. Berikut beberapa altematif penyelesaian kebutuhan ruang 

sel penghuni blok hunian wanita : 

1. Tambahan ruang ke arah vertikal yaitu membuat bangunan bertingkat. 

2. Memperluas blok hunian ke arah horizontal, yaitu dengan memperluas lahan. 
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3. Membuat tempat tidur bertingkat sehingga kebutuhan ruang dapat di kurangi. 

Dari altematif yang dipaparkan diatas, setiap pilihan memiliki dampak positif dan 

negatif. Setelah kajian dengan membandingkan ketentuan Lembaga pemasyarakatan dengan 

kondisi eksisting Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang, peneliti merekomendasikan 

penyelesaian dengan memperluas site asli dengan penarnbahan lahan sebesar I 85.6m2 (8 m 

ke arah Timur dan 0.8 m ke arak Selatan) dan tidak meningkatkan bangunan. Penyelesaian 

kebutuhan ruang dilakukan dengan eara membuat tempat tidur bertingkat. 

Pembuatan tempat tidur bertingkat hams mempertimbangkan faktor keamanan dan 

kenyarnanan pengguna. Untuk menentukan tinggi tempat tidur perlu dipertimbangkan tinggi 

dalarn lipatan lutut ke lantai. Standart yang di gunakan adalah 60 em. Untuk menentukan 

ketinggian tepat tidur bagian atas yang menjadi pertimbangan adalah tinggi duduk dalarn 

kondisi normal (90em) Tempat tidur hams di buat permanen yang merupakan 1 kesatuan 

yang utuh sehingga tidak dapat dimanfaatkan penghuni untuk melarikan diri. Pada tempat 

tidur bagian atas perlu dipasang pengaman untuk menghindari keeelakaan jatuhnya penghuni 

pada saat tidur. 

Pada sel kapasitas 3 dan 7, terdapat peninggian lantai di bawah tempat tidur setinggi 

10 em. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi seandainya kapasitas hunian terus 

bertambah. Sehingga area di bawah tempat tidur dapat di manfaatkan sebagai tempat tidur. 

Sistem sel yang digunakan Lembaga pemasyarakatan menggunakan sistem klasifikasi 

dimana narapidana ditempatkan di dalarn sel yang sarna dengan narapidana yang memiliki 

jenis kejahatan yang sarna. Banyaknya jumlah narapidana dapat mempengaruhi psikologis 

penghuninya. Jumlah penghuni yang sedikit 1-3 orang dapat memberikan pengaruh rasa 

terasingkan dan mengurangi rasa solideritas sosial. Narnun penghuni memiliki kesempatan 

banyak untuk merenungi diri dan kesalahan yang telah diperbuat. Dengan jumlah penghuni 

yang sedikit kemungkinan untuk melarikan diri seeara berkelompok dan menularkan ilmu 

kejahatan relatif keeil. Sel dengan banyak orang memberikan hiburan tersendiri bagi 

penghuninya, waktu relatif terasa berjalan dengan eepat dan toleransi antar penghuni tinggi. 

Narnun sel dengan banyak orang dapat memberikan darnpak yang buruk yaitu penularan 

ilmu kejahatan dan melarikan diri seeara berkelompok. Darnpak negatif lainnya yaitu 

besarnya kemungkinan terjadi perkelahian mengingat tingkat emosi penghuni relatif tinggi 

sehingga emosinya mudah terpancing. 
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Selain pemisahan penghuni berdasarkan tingkat jenis kejahatan, klasifIkasi penghuni 

juga di bedakan atas status keamanannya. Status keamanan penghuni terbagi 3 yaitu 

minimun, medium, dan maksimum sekuriti. Setiap sel berbeda disain dan fungsinya. 

1. Sel minimum sekuriti. 

Sel minimun sekuruti adalah sel bagi penghuni binaan tahap 3, dimana narapidana sudah 

mengalami kemajuan baik secara fIsik maupun mental. Maka disain sel yang 

direkomendasikan adalah : 

a. Proporsi ruang dengan skala normal atau monumental sehingga menimbulkan 

kesan lapang ( tidak terkurung). 

b. Sel dihuni dengan beberapa orang sehingga penghuni dapat belajar bersosialisa"i. 

c. Untuk menciptakan ketenangan digunakan warna warna dingin. 

d. Tidak membutuhkan pengawasan yang ketat sehingga privasi penghuni lebih 

tinggi. 

2. set medium sekuriti 

Sel medium sekuriti adalah ruang hunian untuk nerapidana tahap 2, dimana narapidana 

sudah mengalami kemajuan yang cukup baik, patuh terhadap peraturan, maka ungkapan 

ruang yang direkomendasikan adalah : 

a. Proporsi ruang dengan skala normal. 

b. Menggunakan warna warna dingin yang memberi kesan nyaman dan lembut. 

c. Pola lUang sederhana dan tata layout kanlar yang teratur. 

3. Sel maksimum sekuriti. 

Ruang hunian ini berfungsi juga sebagai shock therapy bagi narapidana. Maka disain ruang 

memberikan kesan menekan dan membuat jera penghuni. Disain ruang yang 

direkomendasikan adalah : 

a. Proporsi uang yang memberikan kesan menekan melalui tinggi rendah plafond. 

b. Perlu pengawasan yang tinggi sehingga hams dapat dipantau secara langsung dari 

pos petugas, memiliki tingkat privasi yang rendah. 

c. Menggunakan warna warna yang memberi kesan menekan dan tidak nyaman. 

Berikut perbandingan jumlah kamar berdasarkan jumlah penghuninya menurut 

Departemen kehakiman dan HAM : 
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Tabel5.2 

Tabel persentase kapasitas sel 

No Kapasitas Persentase 

1 1 orang 40% 

2 3 orang 30% 

3 5 orang 20% 

4 7 orang 10% 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah sel dengan penghuni sedikit lebih banyak 

dibandingkan dengan sel dengan jumlah penghuni banyak. Sel dengan jumlah penghuni 

sedikit (1 orang dalam dalam 1 sel) digunakan untuk tahanan yang menjalani tahap adaptasi, 

admisi, dan isolasi. 

Dengan perkiraan jumlah penghuni sebesar 10% dari total kapasitas maka jumlah penghuni 

sebanyak 53 orang. Maka jumlah sel menurut Departemen Kehakiman dan HAM adalah : 

Tabel5.3
 

Tabel prediksi jumlah sel yang menurut Departemen Kehakiman dan HAM :
 

No Kapasitas Persentase Banyak sel Jumlah 

penghuni 

1 1 orang 40% 22 22 orang 

2 3 orang 30% 5 16 orang 

3 5 orang 20% 2 10 orang 

4 7 orang 10% 1 5 orang 

Dengan menggunakan perbandingan yang di buat berdasarkan ketentuan Departemen 

Kehakiman dan Ham maka jumlah sel yang ada sebanyak 30 buah yaitu 22 buah sel untuk 1 

penghuni, 5 sel untuk 3 penghuni, 2 sel untuk 5 penghuni, dan 1 sel untuk 7 penghuni. 

Namun karena keterbatasan tempat dan klasifikasi sel maka sel di buat tidak mengacu secara 

keseluruhan pada ketentuan Departemen Kahakiman Dan HAM. 
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Maka peneliti merekomendasikan perbandingan jumlah sel berdasarkan klasifikasi dan status 

keamanan sbb : 

Tabel5.4
 

Tabel prediksi jumlah sel yang rekomendasikan :
 

No Kapasitas Banyak sel Jumlah 

penghuni 

Keterangan 

1 1 orang 8 8 orang Maksimum sekuriti 

2 3 orang 3 9 orang Medium sekuriti 

(tahanan) 

3 5 orang 3 15 orang Medium sekuriti 

4 7 orang 3 21 orang Minimum sekurit 

Banyaknya sel yang berjumlah 3 pada sel medium dan minimum sekuriti 

dimaksudkan untuk narapidana kasus narkoba sebagai pengguna, pengedar, dan narapidana 

kriminal yang sudah mengalami kemanjuan dari segi mental maupun psikologis. 

Intisari: 

A.	 Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas membuat ketersediaan ruang sel 

Immjadi b~rkurallg. Di linjau dari p~rs~nlas~ k~naikan jumlah penghuni, besar 

kemungkinan jumlah penghuni akan terns bertambah. 

B.	 Sel besar dengan banyak penghuni membawa dampak negatif (penularan 

kejahatan, melarikan diri secara berkelompok, perkelahian, dB ) yang lebih besar 

daripada sel dengan sedikit penghuni sehingga sebaiknya sel di buat dengan 

kapasitas penghuni 3-5 orang. 

C. Altematif penyelesaian kebutuhan ruang dapat dilakukan dengan cara 

Membuat tempat tidur bertingkat untuk mengurangi kebutuhan ruang. 
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Tabel5.5 

Tabel prediksi luasan sel yang rekomendasikan 

Kapasitas Luasan menurut Dep Keh dan HAM Luasan yang direkomendasikan 

1 54ml , 7.65 m2 

3 16.2 m2 16.25 m2 

5 27m2 16.25 mL. 

7 37.8 m2 30m2 

D. Material furniture harns bersifat permanen untuk menghindari penghuni 

memanfaatkannya sebagai alat untuk melarikan diri. 

2. Aktifitas makan. 
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Gambar 5.4 : Zona aktifitas makan 
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Gambar 5.5 : Potongan zona makan di dalam sel 

Lembaga pemasyarakatan Tanjungpinang tidak memiliki ruang khusus yang 

dimanfaatkan sebagai ruang makan bersama. Aktifitas makan dilakukan dalam blok masing 

masing. Pada blok hunian wanita, aktifitas makan dilakukan di dalam sel dan selasar. 

Pembagaian jatah makan dilakukan oleh penghuni yang bertugas piket pada hari yang 

bersangkutan. Petugas hanya mengantar makanan di dalam baskom.selanjutnya makanan di 

bagi bagi dalaim piring alumunium yang biasa disebut "piring krimpyang" oleh penghuni. 

Pembagian jatah makan yang dilakukan piket dibawah pengawasan petugas. Namun 

petugas tidak mengawasi seeara langsung tetapi dari luar blok wanita. Hal ini untuk 

meneegah terjadinya keributan pada saat pembagian makan baik dikarenakan menu atau 

jumlah makanan yang tersedia. Namun sejauh ini belum pemah terjadi keributan. Penghuni 

terkadang hanya merasa keeewa dengan menu atau rasa makanan yang diberikan tetapi tidak 

sampai melakukan tindakan yang ekstrim. 

Perilaku makan penghuni dilakukan seeara komunal membentuk kelompok kelompok 

keeil. Pengelompokan tidak didasari alasan tertentu hanya sebagai media mengakrabkan diri 

dan meneari ternan ngobrol. Tiap kelompok tidak bersifat permanen tetapi dapat berubah 

ubah. 

Pengelompokan biasanya berkisar antara 3-7 orang penghuni. Bisanya kelompok 

kelompok keeil ini menyudut di beberapa bagian blok hunian wanita. 
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[0 D Af(TIFITAS HA/(AN BER/(ELOMPOK 3 - 5 ORANG 

•	 AKTIFITAS MAKAN BERKELOHPOK 5 - 7 ORANG 
~ 

Gambar 5.6:
 

Zona pengelompokan makan penghuni.
 

Pengelompokan pada area 1, 2, dan 5 biasanya dilakukan oleh penghuni kamar yang 

bersangkutan, namun tidak tetutup kemungkinan adanya penghuni dari sel lain yang ikut 

bergabung. Pengelompokan pada area 3 biasanya dilakukan penghuni yang senang makan 

sambil menonton tv. Pada area 3 ini penghuni merasa nyaman karena dapat melakukan 

aktifitas makan bersama sama sambil ngobrol dan menonton tv. Aktifitas makan yang 

dilakukan di area 4 biasanya dilakuan penghuni yang tidak terlalu menyukai keramaian, 

lebih cenderung mcngasingkan diri namun tetap melakukan aktifitas makan secara 

berkelompok untuk mengurangi kesan terasingkan. Area 6 adalah area pembagian .latah 

makanan. Terkadang penghuni langsung melakukan aktiiftas makan pada saat pembagian 

.latah makan dan akan ada kemungkinan menambah jika .latah makan berlebihan. Area 7 juga 

di fungsikan untuk melakukan aktifitas makan namun biasanya tidak terlalu ramai. 

Intlsarl: 

A.	 Aktifitas makan biasanya dilakuan di dalam sel ataupun di selasar. Tidak ada 

tempat khusus untuk melakukan aktifitas ini. 

B.	 Aktifitas makan penghuni blok wanita cenderung bersifat komunal, selain 

memenuhi kebutuhan psikologi, makan juga menjadi media pengakraban diri 

antar sesama penghuni. 

c.	 Pembuatan area makan dapat meningkatkan solideritas antar penghuni dan 

memudahkan dalam pengawasan. 
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Gambar 5.8:
 

Kamar mandi blok wanita
 

Gambar5.9 : 

Aktifitas mandi biasanya tidak 'menjadi prioritas 

utama, karena masih dapat di tunda dan dapat dilakukan di 

kamar mandi sel lain. namun Untuk aktifitas BAB yang 

terkadang tidak dapat di tunda, hal ini dapat menimbulkan 

konflik tersendiri antar penghuni. 

Finishing kamar mandi dengan menggunakan kramik 

menimbulkan kesar lebih bersih. Sehingga penghuni merasa 

nyaman dalam penggunaan dan mudah dalam 

membersihkannya 

Closet 

Intisari : 

A.	 Perbandingan pengguna kamar mandi dan kamar mandi yang ideal adalah 1:5. 

Pcngguna yang tcrlalu. banyak menjadikan penggunaall kamar mandl menjadl 

tidak. efisien. 

B.	 Altematif dalam penyelesaian pennasalahan yang timbul dalam penggunaan 

kamar mandi dapat dilakukan dengan cara : 

1.	 Perbandinganjumlah pengguna dan kamar mandi tidak terlalu besar. 

2.	 Aktifitas MCK dipisahkan dengan membuat kamar mandi dan toilet. 

3.	 Dinding kamar mandi di tinggikan agar dapat menjaga menutupi area vital 

penghuni dan menjaga privasi penghuni. 

C. Menghindari perletakan Kamar mandi yang berhadapan langsung dengan bukaan. 
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4. Aktifitas binaan (keterampilan). 

u o 

..... 

D AKTIFITAS BINAAN/KETERAMPILAN 

Gambar 5.10 : 

Zona kegiatan binaan 

Aktifitas binaan yang dilakukan penghuni wanita hanya terbatas pada keterampilan 

saja. Beberapa bulan yang lalu, terdapat kegiatan bercocok tanam di halaman blok wanita. 

Nmnun belokangan ini nktifitns tersebut tidok dilokukan lagi. 

Pembuatan keterampilan biasanya di dalam sel di bawah jendela. Tidak semua 

pengbuni melakukan keterampilan, hanya penghuni yang berminat sa:ia. Hasil keterampilan 

biasanya diikutsertakan dalam pameran yang menampilkan kerajinan tangan penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan. Keterampilan yang dibuat biasanya kerajinan tangan seperti 

menyulam, jahit menjahit, dan kristik. Peralatan untuk membuat keterampilan seperti 

gunting, jarum benang sulam di simpan penghuni di dalam sel, padahal peralatan ini dapat 

digunakan penghuni untuk melakukan tindaan tindakan yang mengganggu keamanan 

pangbuni. Seharusnya pada malam hari peralatan tersebut disimpan petugas, namun karena 

keterbatasan petugas maka peralatan tersebut dibiarkan saja di dalam sel. 

Tidak ada ketentuan kapan dan dimana keterampilan dilakukan. Jadi penghuni dapat 

melakukan kegiatan keterampilannya di waktu waktu senggang. 

Dari hasil pengamatan peneliti, kuisioner dan wawancara, sebagian besar penghuni 

nerasakan kejenuhan akibat kurangnya aktifitas yang dapat dilakukan. Sebaiknya dilakukan 

,I 
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penambahan jenis kegiatan seperti mengaktifkan kembali kegiatan bercocok tanam. Baik 

sayur sayuran atau tanaman bias. 

Gambar 5.11: Hasil keterampilan penghuni 

Intisari: 

A. Jenis	 kegiatan pembinaan kurang bervariasi menumbulkan kejenuhan bagi 

penghuni blok wanita. 

B.	 Tidak adanya batasan waktu dan tempat dalam membuat keterampilan membuat 

penghuni membuat keterampilan sesuka hatinya. 

c.	 Pembinaan keterampilan tidak diikuti oleh semua penghuni, hanya bagi penghuni 

yang berminat saja. Sebingga penghuni yang tidak benninat merasa jenuh karena 

tidak ada aktifitas lainnya dapat di lakukan. 

D.	 Dari hasil pengamatan, kuisioner dan wawancara, Perlu adanya penambahan 

jenis pembinaan agar penghuni tidak merasa jenuh dan dapat menggunakan ilmu 

yang dimiliki sebagai bekal pada saat kembali ke masyarakat. 

E.	 Dengan adanya penambahan aktifitas pembinaan, maka kebutuhan ruang untuk 

melakukan kegiatan juga bertambah. 

F.	 Penempatan peralatan keterampilan dan kegiatan binaan lainnya yang dapat 

digunakan penghuni untuk mengganggu keamanan di tempatkan-di dalam almari 

khusus yang dikunci oleh petugas. 

5. Aktifitas ibadah 

Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpiang menyediakan 3 tempat ibadah bagi 

penghuninya yaitu Mushola untuk penghuni yang beragama Islam, Mushola ini juga di 

. gunakan petugas yang ingin melaksanakan solat. Untuk penghuni yang beragama Kristen 

dan Katolik disedikan sebuah Gereja yang dilengkapi alat musik berupa piano dan gitar. 

UMI	 HABIBIE - B6 
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Untuk penghuni yang beragama Hindu disediakan klenteng. Lokasi peribadatan antara 1 dan 

lainnya relatifj auh agar tidak saling terganggu. 
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Gambar 5.12 : 

Blok plan tempat ibadah 

1. Penghuni Kristen dan Katolik. 

Gambar 5.13. :Gereja 

Penghuni wanita yang beragama kristen dapat melakukan kebaktian pada hari minggu. 

Karena jumlah penghuni yang melakukan kebaktian hanya sedikit, kebaktian dapat 

pilakukan bersamaan dengan penghuni pria di bawah pengawasan petugas dan 
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tempat duduk terpisah dengan penghuni pria. 

2. Penghuni beragama Budha 

Gambar 5.14: Vihara/klenteng 

Penghuni wanita yang memeluk agama budha relatif sedikit. Dalam melaksanakan ibadall, 

penghuni wanita di bawah penjagaan petugas. 

3. Penghuni beragama Islam 

Gambar 5.15. : Mushola 

Dalanl melaksanakan ibadah solat, penghuni wanita dan penghuni pria menggunakan 

mushola hanya pada saat melaksanakan solat ZOOur dan Asar. Karena pada waktu solat 

SubOO, Magrib, dan Isya penghuni masih berada di dalam selnya. 

NanlUll dalanl pelaksanaannya, penghuni wanita mengalami kesulitan dalam 

.. melaksanakan ibadah di Musola karena perlu pengawasan petugas dari hal hal yang tidak 

,diinginkan misalnya ada penghuni yang mencoba kabur. Atau menjaga penghuni wanita dari
I . 

\gangguan penghuni pria yang berada di sekitar Mushola. 
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Biasanya penghuni melakukan solat di dalam selnya. Namun, karena keterbatasan tempat 

dan alasan kesucian tempat ibadah, penghuni terpaksa melaksanakan solat di atas dipan. 

Untuk: mengantisipasi hal tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan membuat Pondok kecil 

sehingga penghuni dapat melakukan ibadah di dalam blok wanita. Tetapi pada saat 

melaksanakan solat subuh, penghuni sering mengalami kesulitan karena tidak tersedia 

tempat untuk: melaksanakan ibadah karena sebagian besar penghuni masih tertidur. 

Aktifitas solat tidak membutuhkan luasan yang besar untuk: melakukan proses 

peribadatan. Hanya membutuhkan ruang yang dianggap suci dan tidak gaduh. Dimensi 

ruang untuk: melaksanakan ibadah Solat tidak membutuhkan space yang besar. Menurut 

standarisasi sarana pondok pesanteren yang di keluarkan Departemen agama tahun 1985, 

kebutuhan ruang untuk: melaksanakan ibadah solat Im2
/ orang 

f '" ""I"" "" 

,---

q SELl05 

n 

u 
'\ 

[0 
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D AKTIFITAS IBADAH 

Gambar 5.16 : Zona ibadah penghuni Islam di dalam 

Blok Wanita 

Intisari: 

A. Dalam menjalankan ibadah keagamaan, penghuni yang beragama Budha, Kristen 

dan Katolik tidak megalami persoalan yang besar. Karena selain jumlahnya yang 

tidak banyak, frekwensi pelaksanaannyapun tidak terlalu sering. 

UMI HABIBIE -89....................................................................................................•.
 
02 51 2 017 BAS V : ANALISIS DATA 



II IMPLlKASI DISAIN BLOK HUNIAN WANITA 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

TERHADAP PERILAKU PENGHUNI 

STUDI KASUS : LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAN,JUNG PINANG 
•••••••••••••• a •••••••• a~am ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B.	 Penghuni wanita yang akan me1aksanakan solat Zuhur dan Asar dapat 

melaksanakannya di Mushola namun perlu pengawasan petugas untuk 

menghindari hal hal yang tidak diinginkan misalnya gangguan dari penghuni pria 

yang berada disekitar mushola. 

C. Pembuatan pondok untuk melaksanakan ibadah solat di dalam blok wanita cukup 

membantu namun untuk melaksanakan solat Subuh, Magrib, dan Isya, penghuni 

mengalami kesulitan keterbatasan tempat sehingga perlu tambahan space untuk 

me1aksanakannya. 

D.	 Perlu disediakan space untuk melaksanakan ibadah 1m2 pada tiap sel karena 

penghuni dominan beragama muslim. Bagi penghuni yang beragama non Islam 

dapat memanfaatkan space tersebut untuk kebutuhan lainnya 

5.1.1. SUPERIMPOSED AKTIFITAS DAN PERILAKU PENGHUNI YANG 

MEMPENGARUm KEBUTUHAN RUANG BLOK HUNIAN WANITA. 

.... 

~l 
LJ 

... 

o 

D AKTIFITAS TIDUR 

D AKTIFITAS MAKAN 

o AKTIFITAS IBADAH 

AKTIFITAS MANDl DAN BAB 

D AKTIFITAS BINAAN 

Gambar 5.17 : 

Superimposed kegiatan blok hunian wanita 
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Dari pemetaan aktifitas pada blok hunian diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa 

tejadi penumpukan aktifitas dalam ruang sel terutama pada saat penguncian sel yaitu antara 

jam 18.00 - 7.00. 

Penghuni lebih banyak menghabiskan waktu di dalam sel walaupun tidak dalam 

waktu penguncian. Hai ini di karenakan memang tidak tersedianya tempat untuk beraktifitas 

di luar sel. 

Dari anlisis pemetaan aktifitas dan perilaku penghuni, dibutuhkan suatu tempat 

bersama untuk melakukan aktifitas di luar jam penguncian yang dapat dilakukan untuk 

melakukan aktifitas makan, keterampilan, dan bersosialisasi. 

Tabel5.6 

Tabel superimposed penggandaan fungsi ruang 

AKTIFITAS WAKTU TEMPAT KETERANGAN 
Tidur 22.00-06.00 Sel Aktifitas tidur dilakukan di dalam sel masino masino 
Makan 

Pagi 08.00-09.00 di dalam dan 
di luar sel 

Aktifitas makan dilakukan secara berkelompok namun 
kelompok makan tidak bersifat permanenSiang 12.00-13.00 

Malam 17.00-18.00 
Mandi dan Bab kamar mandi Aktifitas mandi dan BAB tidak terikat waktu. Penghuni 

juga dapat menggunakan kamar mandi sellain jika 
kamar mandi di selnya sedang digunakan. 

Keterampilan didalam dan 
di luar sel 

Aktifrtas binaan tidak di batasi pada tempat dan waktu 

Ibadah waktu 
disesuaikan 

di mushola 
dan di dalam 
blokwanita 

Aktifrtas beribadah dilakukan di tempat ibadah masing 
masing penganut, untuk penghuni yang beragama Islam, 
solat dap~t dilakukan di dalam blok wanita 
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5.2 ANALISA PERILAKU PENGHUNI YANG MEMPENGARUHI BUKAAN 

RUANG DALAM DAN RUANG LUAR 

5.2.1 Anatisa perilaku penghuni yang mempengaruhi disain bukaan. 

A. Ruang dalam. 

Bukaan yang menghubungkan sel dengan ruang blok hunian wanita (pintu dan 

jendela) tidak memiliki penutup berupa daun pintu dan jendela sebagaimana lazimnya 

bukaan pada bangunan hunian lainnya seperti pada rumah tinggal. Hal ini berkaitan dengan 

ketentuan bangunan Lembaga pemasyarakatan yang telah ditetapkan departeman 

Kehakiman dan HAM. 

Bukaan pada sel di beri teralis sebagai penutup bukaan. 

a. Pengaruh Perilaku dan tebal tubuh penghuni terhadap dimensi jendela. 

Beberapa perilaku penghuni yang berakaitan dengan bekaitan jendela : 

1.	 Bukaan jendela sebagai tempat menjemur pakaian. 

2.	 Dalam pembootan keterampilan biasanya penghuni mendekati area bukaan untuk 

mendapatkan pecahayaan lebih banyak. 

3.	 Dalam melakukan aktifitas tidur, biasanya penghuni tidur di area bukaan pada siang 

hari, untuk mendapatkan penghawaan yang baik mengingat pada siang had sel terasa 

panas. Pada malam hari penghuni menghindari daerah bukaan karena pada malam 

hari sel terasa dingin. 

Dalam mendisain teralis sebagai penutup bukaan pada Lembaga pemasyarakatan, 

tebal tubuh seseorang sangat berkaitan dengan disain teralis yang di boot. Hal ini berkaitan 

, dengun jnrak: untnr tcralis yang dapat mcghindari kaburnya penghuni di 

dalamnya. 

Gambar 5.18. :
 

Tebal tubuh manusia
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Tebal tubuh maksimal manusia adalah adalah jarak horizontal antara bagian tubuh 

terdepan manusia hingga bagian be1akangnya. Jarak yang dihitung adalah titik terdepan 

seperti dada atau perut sampai bagian belakang yaitu pantat atau bahu. Standart tebal tubuh 

seseorang menurut neufert adalah 37.5 em1. 

Tabel5.7 

Tabel spesifikasi bukaan eksisisting dan Standart Dep Keh dan HAM 

Spesiftkasi Blok hunian wanita 

Tanjungpinang 

Standarisasi Departman 

Kehakiman dan Ham 

Dimensi jendela 150 em x 160 em Disesuaikan dengan ukuran 

kamar 

Dimensi jalusi 022mm 022mm 

Jarak antar jalusi 11.5 em 10 em 

Kusen Besi hollow 4 em Plat 66 em 

Bukaan blok hunian wanita berkaitan erat dengan keamanan penghuni. Dari tabel 

diatas dapat dilihat bahwa jarak antar jalusi di sel blok hunian wanita Tanjungpinang 

berukuran 10 em sesuai spesiftkasi yang dikeluarkan Departemen Kehakiman. Jarak antar sel 

tidak dapat dilewati karena jarak yang dibutuhkan untuk melarikan diri sekitar 37.5 em 

sebesar tebal tubuh seseorang. Karena saat seseorang melalui celah sempit, maka ia 

eenderung menggunakan tebal tubuh di banding lebar tubuh karena tebal tubuh lebih kecil 

dari lebar tubuh. 

\ IIT----
Berikut beberapa kemungkinan usaha perilaku penghuni 

meloloskan diri me1alui jendela. 

Asumsi bahwa penghuni berusaha meloloskan diri 

dengan eara merenggangkan jarak antar teralis terlihat 

mustahil; mengingat jarak lebar jalusi hanya 17.94 em, 

karena teralis tertahan pada kusen. 

11.5 

Gambar 5.19 : Asumsi perilaku terhadap jendela 1 
11,9'" 

\r I' 
\ 
i 
I 

'I,Neufert Ernest, Data Arsitek, edisi ke-I, Erlangga, Jakarta, 1987, hal 12 
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Asumsi lainnya yaitu dengan melakukan pemotongan 

~ I II jalusi. Dalam usahanya ini penghuni membutuhkan 
II	 I I I I I I I I I: I I 

-hl.i:'sl-

L".2B-

peralatan berupa gergaji besi. Di butuhkan waktu yang 

relatif lama karena jalusi yang di potong minimal 2-3 

buah. Usaha ini memiliki kemungkinan untuk 

meloloskan diri, namun resiko ketahuan petugas jaga 

eukup besar mengingat bunyi yang dihasilkan pada 

waktu pemotongan dapat menarik perhatian petugas. 

Gambar 5.20 : 

'I II Asumsi perilaku terhadap jendela 2 

Intisari : 

A. Dimensijendela menyesuaikan ukuran kamar. 

B. Penutup jendela menggunakanjeruji besi baja 022 mm denganjarak 10 em antar 

JeruJl. 

C.	 Disain jeruji menghindari bentukan yang dapat dijadikan pijakan. Sebaiknya 

disusun seeara beIjajar dengan pengaku di tengahnya menggunakan baja H 

b. Pengaruh Perilaku dan tebal tubuh terhadap disain pintu. 

Perilaku penghuni terhadap bukaan pintu biasanya berorintasi pada usaha dalam 

membuka pintu baik seeara paksa ataupun tidak. 

Usaha penghuni untuk membuka pintu seeara paksa pada saat penguneian terhalang 

plat besi yang dipasang seperti pada butir 4 dalam ketentuan pintu sel Lembaga 

Pemasyarakatan di atas. Pereobaan melarikan diri dengan merenggangkan jarak jalusi tidak 

dapat dilakukan karena daun pintu menggunakan penguat yang membagi pintu menjadi 3 

bagian. 

Disain pentu Lembaga pemasyarakatan telah Ditetapkan oleh Departemen 

Kehakiman dan Ham dengan Ketentuan Sbb : 

1. Daun pintu terbuat darijeruji besi 0 22 mm. 

2. Jarak antar jalusi 10 em. 

3. Rangka besi siku tebal5mm 
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4. kusen terbuat dari besi chanellips. 

5. Pada bagian daun pintu dipasang plat besi tebal 4 mm melintang dan menutup pada 

bagian tembok dan berfungsi sebagai penghalang untuk meraih gembok dari dalam 

kamar. 

6. Ukuran kusen pintu tinggi 2 m dan lebar 80 em. 

7. Dilengkapi kunei pengaman. 

Intisari : 

A. Disain pintu dibuat berdasarkan ketentuan 

Kehakiman dan HAM dengan penyesuaian kondi

B. Bulman tidak hanya diraneang berdasarkan fun

memperhatikan privasi penghuni. 

yang 

si existing. 

ditetapkan 

gsi dan keamanan, 

Departemen 

namun juga 

c. Pengaruh perilaku penghuni terhadap bukaan 

Tinggi mata pada saat duduk dan berdiri memberi pengaruh pada perletakan jendela 

pada bidang vertikal. Bukaan pada sel wanita tidak hanya berpengaruh pada penghuni yang 

berada di dalamnya namun juga di tinjau dari posisi petugas jaga yang berada di luar untuk 

mengawasi aktifitas penghuni. 

visual penghuni 

................,
 + :+&J 

Sudut pandang mata penghuni dapat ditinjau 

dari 2 posisi, yaitu posisi duduk dan berdiri. 

Tinggi mata adalah jarak vertikal dari lantai 

sampat mata dalam posisi berdiri tegak. 

Dengan asumsi tinggi rata rata wanita 

indonesia 160 em, maka tinggi mata sekitar 

150 em. 

Gambar 5.21:
 

Tinggi pandangan manusia
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Perletakan jendela berpengaruh pada aktifitas penghuni yang bersifat privasi 

misalnya dalam mengganti pakaian. Bukaan yang terlalu besar membuat penghuni merasa 

tidak nyaman 

~ 
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Gambar 5.22: 

Range penglihatan dari pintu utama 

Dari ilustarsi di atas terlihat bahwa sebagian besar blok hunian wanita dapat terlihat 

dari luar. Sell dan 2 dapat terlihat dari pintu utama blok hunian wanita. Pada sel 1 daerah 

yang kurang memiliki privasi berada di sekitar area tidur.pengguna kamar mandi masih 

merasa nyaman karena tidak terlihat secara langsung dari luar. Sel 02 memiliki tingkat 

privasi yang sangat rendah. Hampir sebagian besar ruang dapat terlihat dari luar. Bahkan 

dalam melakukan aktifitas di kamar mandi sekalipun penghuni masih dapat terlihat dengan 

jelas. Untuk mengantisipasi masalah ini penghuni menutup bagian atas kamar mandi dengan 

menggunakan terpal (tinggi dinding km 1 m) 
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B. Ruang Luar. 

Ruang luar blok hunian wanita hanya digunakan untuk aktifitas pada pagi hari 

sampai sore sekitar jam 7.00 - 18.00. Ruang luar digunakan untuk aktifitas senam pagi yang 

dilakukan seminggu sekali, makan, istirahat, menjemur pakaian dan proses bersosialisasi. 

a. Pengaruh perilaku penghuni terhadap disain bukaan 

Pada sore hari, para penghuni bisanya tidak memiliki 
~- - 88 -~-~-_. 

~4~ -40

51
I

20 

210 

aktifitas yang menyibukkan. Biasanya mereka hanya menonton 
[[[[][][J]] TV atau ngobrol dengan sesama penghuni. Aktivitas yang biasa 
I I 

dilakukan penghuni adalah mejeng di depan pintu utama blok 

hunian wanita. Kegiatan mejeng ini menjadi hiburan tersendiri mill bagi penghuninya. Hal ini karena scringnya timbul rasa jenuh 

~ mengingat kehidupan yang dijalani cenderung terasa monoton. 

Hr Tanpa aktifitas yang menyibukkan dan dalam lingkup yang
/f 

tertutup. Dengan berdiri di pintu masuk mereka dapat 

bersosialisai dan melihat aktitas yang di lakukan penghuni lain. rum 
Gambar 5.23:00 

-- 88 -~ 

Pintu Blok Wanita existing 

Bukaan pada blok hunian wanita yang menghubungan bagian dalam blok hunian 

wanita dengan bagian lain Lembaga Pemasyarakatan hanya pintu utamanya. 

Bukaan bukan hanya berfungsi Wltuk melindungi penghuni Blok hunian wanita dati 

gangguan yang berasal dad luar blok wanita. NanuUl juga lUltuk mel~aga agar pt:nghwli 

tidak mengganggu penghuni pria atau petugas pria yang berada di luar. Berbagai cara dapat 

di gunakan penghuni untuk menarik perhatian dari penghuni pria. Misalnya dengan mejeng 

di depan pintu untuk sekedar menggoda mereka. Namun tidak ada tindakan yang lebih jauh 

dari sekedar berkirim surat atau memberikan sesuatu. 

Pada bagian bawah pintu masuk blok wanita diberi penutup agar orang yang berada 

di luar blok wanita tidak dapat melihat bagian bawah. Karena di khawatirkan ada penghuni 

wanita yang mempertontonkan bagian tubuhnya untuk menarik perhatian petugas atau 

penghWli pria dalam usahanya melarikan diri. 
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IMPLIKASI DISAIN BLOK HUNIAN WAN ITA 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

TERHADAP PERILAKU PENGHUNI 

STUDI KASUS : LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAN.JUNG PINANG 

Intisari : 

A.	 Petugas hams dapat melihat aktifitas yang dilakukan penghuni melalui 

bukaan pintu blok hunian wanita. 

B.	 Bukaan sebaiknya tertutup 2/3 bagian bawahnya agar penghuni tidak dapat 

berbuat yang tidak sopan seperti mempertontonkan bagian tubuh yang tidak 

sopan. 
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5.3 ANALISA PERILAKU YANG MEMPENGARUm SISTEM KEAMANAN. 

Sistem keamanan blok hunian wanita tidak hanya pada sebatas bidang vertikal dan 

horizontal yang menutupi blok hunian wanita namun juga pada sistem yang diterapkan oleh 

pihak Lembaga Pemasyarakatan. 

Konsep pemilihan bahan yang menjadistruktur yang membangun Lembaga 

Pemasyarakatan akan menjadi acuan utama dalam menjaga keamanan penghuni. Sehingga 

dalam pemilihan material bangunan harns mempertimbangkan hal hal di bawah ini : 

a. Mudah dalam perawatan, tidak membutuhkan perawatan secara khusus. 

b. Awet dan tahan lama. 

c. Kuat terhadap tindakan tindakan agresif yang mungkin akan dilakukan penghuni. 

A. Ruang dalam. 

1. Sistem keamanan secara arsitektural.
 

Secara arsitektural kajian mengenai kamanan akan dikaji dalam beberapa bagian.
 

a. Lanta;' 

Dari hasil pengamatan peneliti, perilaku penghuni yang berkaitan dengan kamanan 

penghuni terhadap konstruksi lantai tidak menunjukkan perilaku yang dapat mengganggu 

keamanan penghuni. 

Departemen Kehakiman dan Ham mengeluarkan ketetapan dalam spesifikasi 

pembuatan lantai pada Lembaga pemasyarakatan. Lantai sel di floor dan diberi lapisan anti 

I I I I I I 

I 
BLOK 

r-o--- WANITA 

--- - --

II 4 

J 

III\R~I\ 
TRANSIS 

kimia. Dari hasil wawancara dengan 

kopala Lembllga pemasynrnkntnn 

Tanajungpinang, lantai pada sel blok 
AREA JUAR 
LP hunian wanita di cor dengan fInishing 

floor saja tanpa dilapisi bahan anti 
t kimia. 

L_ Gambar5.24 

Blok wanita dan tembok pembatas LP 
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Kemungkinan penghuni me1oloskan diri dengan cara menggali lantar relatif kecil 

mengingat jarak tempuh terdekat yang hams dilewati untuk sampai ke luar lembaga 

pemasyarakatan sekitar 4-5 m 

b. Bukaan (Pintu dan jendela) 

Seperti pada sub bab yang mengkaji pengaruh perilaku penghni terhadap bukaan di 

atas, telah di uraikan beberapa perilaku dan asumsi perilaku penghuni dalam me1oloskan diri 

dengan merusak bukaan. 

Bukaan bukan hanya sebagai sarana sirkulasi pencahayaan dan penghawaan namun 

Juga sarana terbaik dalam meloloskan diri. Kesalahan dalam mendisain bukaan dapat 

menjadi sarana melarikan diri yang paling besar bagi penghuni. 

Disain penutup bukaan (teralis) dibuat sesederhana mungkin tanpa omamentasi yang 

dapat dijadikan pijakan untuk melarikan diri me1ewati plafond. 

c.Plafgnd 

Penghuni tidak dapat melakukan kontak secara langsung terhadap bidang plafond, 

tingginya plafond (4 m) dan disain teralis yang tidak dapat dijadilan pijakan untuk 

menyentuh plafond membuat penghuni tidak dapat menyentuh plafond. 

Salah satu faktor yang menghamskan furniture di dalam sel hams bersifat permanen 

adalah untuk menghindari penghuni menggunakan furnitur tersebut untuk me1arikan diri 

dengan cara menyusunnya kemudian membobol plafond. Oleh sebab itu Departemen 

Kehakiman dan Ham membuat ketentuan mengenai spesifikasi Plafond, yaitu dengan 

mengecor/ lapisan beton setebal 10 em dan tinggi 

langit langit 3.8 m. 

Lembaga pemasyarakatan wanita mengunakan 

papan sebagai plafond dan melapisi dengan kawat 

berduri di bagian atasnya. Hal ini untuk mengantisipasi 

adanya kemungkinan percobaan melarikan diri melalui 

plafond. 

Gambar5.25 

Plafond sel hunian 
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Ketinggian plafond juga berkaitan dengan tinggi bukaan. Ada kemungkinan penghuni 

melarikan diri dengan menggunakan jendela untuk memanjat kemudian membobol plafond. 

Oleh karena itu disain bukaan juga perlu diperhatikan agar kemungkinan penghuni memanjat 

dapat dihindari. 

Untuk menghindari kemungkinan penghuni melarikan diri melewati plafond, peneliti 

merekomendasikan pembuatan plafond permanen dengan menggunakan plat beton setebal 

10 em. Selain alasan keamanan pnggunaan plat beton juga tahan lama dan tidak memerlukan 

perawatan khusus. 

d.Dinding 

Perilaku penghuni yang berkaitan dengan dinding tidak menimbulkan bahaya dari 

segt keamanan penghuni. Untuk menjebol dinding, penghuni memerlukan alat bantu. 

Penghuni hanya memanfaatkan dinding untuk menempel hasil karya kerajinan tangan yang 

mereka buat dan menempelkan tulisan atau ayat ayat yang ingin mereka baea atau hapalkan. 

Dinding merupakan bidang vertikal yang paling berperan dalam menjaga keamanan 

penghuni. Ketetapan yang di keluarkan Departeman Kehakiman dan Dalam Spesiftkasi 

dinding adalah : 

1.	 Dinding yang merupakan bagian luar dari bangunan blok terbuat dari bahan beton 

bertulang K-500, tebal20 em, tulangan (2) 12 mm berjarak 10 em. 

2. Dinding lainnya terbuat dari batu bata tebal ~ bata dengan pasangan 1pe : 2ps. Diplester 

halus 

3. Pada dinding yang berhadapan dengan pintu diberi ventilasi terbuat dari jeruji (2) 22 mm, 

dengan ukuran yang menyesuaikan dengan luas kamar. 

Dinding pada blok hunian wanita menggunakan dinding 1 bata yang di plaster halus 

dan di finishing eat. Pembuatan dinding dengan ketebalan 1 bata (25em) di harapkan dapat 

menghindari pereobaan melarikan diri dengan eara menjebol dinding. Namun pereobaan ini 

memiliki tingkat keberhasilan yang rendah mengingat tingkat pengamanan yang 

diberlakukan eukup tinggi dan membutuhkan peralatan. 
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Tabel5.8 

Superimposed struktur blok hunian wanita berdasarkan perilaku penghuni dan ketetapan Departemenn 

kehakiman dan HAM 

, : 

Lantai 

Dinding 

Plafond 

Pintu 

Jendela 

Departemen Kehakiman dan I Lembaga Pemasyarakatan 

HAM Tanjungpinang 

Lantai dilapisi floor dan bahan I Lantai di eor beton dan di lapisi 

anti kimia. floor. 

Dinding yang menghubungkan 

dengan bagian luar blok 

memiliki ketebalan 20 em 

(1 batu) dinding dalam ~ batu di 

plaster. 

Dinding yang berhadapan 

dengan pintu diberi ventilasi 

Lapisan beton tebal 10 em 

dengan ketinggian 3.8 m dari 

lantai 

Daun pintu terbuat dari jeruji 

besi baja 0 22 mm dengan jarak 

anatar jeruji 10 em. Rangkanya 

besi siku tebal 5 mm 

Bagian daun pintu dipasang plat 

besi tebal 4 mm melintang dan 

menutupi bagian gembok 

Ukuran daun pintu 2 m x 80 em 

-Daun pintu (teralis) terbuat dari 

jeruji besi baja 0 22 mm dengan 

jarak antar jeruji 10 em. 

-Besar jendela disesuaikan 

dengan luas kamar. 

-Kusen terbuat dari besi plat 

tebal 6 mm tertanam pada beton 

Dinding 1 batu di plaster halus dan
 

fInishing eat.
 

Dinding yang berada di bepan pintu
 

diberi ventilasi.
 

Menggunakan papan yang dilapisi 

kawat berduri pada bagian atasnya. 

Tinggi plafond 4 m. 

Sesuai spesifIkasi Dep Keh dan 

HAM 

Ukuran pintu 210 em x 80 em 

-Daun pintu (teralis) terbuat dari 

jeruji besi baja 0 22 mm dengan 

jarak antar jeruji 10 em 

-Ukuranjendela 150 em x 160 em 

-Kusen terbuat dari besi hollow di 

tanam pada beton. 

Terbuat dari jeruji besi 0 22 em Terbuat dari jeruji besi 0 22 em 
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dengan .larak antar .leru.li 10 em. I dengan .larak antar .leru.li 11.5 em. 

Ukuran ventilasi dan .lumlah Ukuran ventilasi 110 x 70 em. 

menyesuaikan ukuran kamar I Jumlah ventilasi bervariasi 

tergantung besar mang. 

Tempat tidur Terbuat dari beton bertulang 

Tebal 10 em dengan kemiringan 

2 %, tinggi 60 em. 

Terbuat dari papan yang dilapisi 

triplek, kaki penyangga terbuat dari 

kolom beton yang di cor. 

Ketinggian 60 em dengan 

kemiringan 2 %. 

Pagar 

pembatas blok 

-Tiang pipa galvanis 0 100 mm 

tebal minimal 5 mm dengan 

.larak antar tiang 3 m. 

-Diantara tiang diberi kawat ram 

anti pan.lat yang diperkuat 

denganpipa galvanis 0 75 mm 

-Di bagian atas pagar dipasang 

gulungan kawat baa berduri anti 

karat 0 gulungan 40 em 

-Tinggi keseluruhan termasuk 

gulungan kawat ba.la berduri 

minimal 4 m 

Tembok 1 bata di plaster halus 

dengan potongan jeruji sepan.lang 

10 em di bagian atasnya 

Tinggi tembok 2 m. 

2. Sistem keamanan non arsitektural. 

Secara sistematis, pen.lagaan penghuni blok hunian wanita di .laga oleh petugas 

wanita. Namun karena keterbatasan tenaga maka pihak lembaga pemasyarakatan hams 

melibatkan petugas .laga pria dalam pen.lagaan. 

Dntuk men.laga keamanan penghuni, petugas seeara rutin melakukan pemeriksaan 

terhadap barang barang pribadi yang dimiliki penghuni. Razia dilakukan mengingat adanya 

kemungkinan penghuni menyeludupkan sen.lata ta.lam atau obat obatan terlarang pada saat 

dibesuk. 

Adanya keljasama dan hubungan yang baik antar penghuni dan petugas sangat 

membantu dalam menga.la keamanan penghuni baik dari luar ke dalam ataupun dari dalam 

keluar. 
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Dalam menjaga keamanan penghuni sebaiknya pihak Iembaga pemasyarakatan 

menggunakan peralatan yang dapat digunakan untuk mempermudah pengawasan misalnya : 

1. CCTV system, untuk mengawasi area area yang membutuhkan pengawasan seeara visual 

misalnya pada ruang makan, dan ruang pembinaan. 

2. Mini transmiter, untuk menyadap pembiearaan untuk meneegah adanya reneana reneana 

yang dibuat penghuni untuk melarikan diri atau mengganggu keamanan Lembaga 

Pemasyarakatan. 

3.	 Alarm sinar, penempatannya di Iuar blok hunian. Untuk daerah yang jarang di jaga 

petugas. 

4.	 Alarm sinar, penempatannya pada kawat kawat di atas pagar yang akan menyala jika di 

sentuh penghuni yang meneoba melarikan diri. 

B. Ruang luar. 

Ruang luar dapat juga dikatakan sebagai ruang transisisi yang menghubungkan sel 

dengan bagian lain Lembaga pemasyarakatan. 

Ruang luar dibatasi dengan dinding 1 bata setinggi 2 meter yang di plaster halus 

Ii	 dengan potongan jeruji baja sepanjang 10 em 

diatasnya untuk menghindari adanya penghuni yang 

meneoba melarikan diri dengan eara memanjat. 

Spesifikasi tembok pembatas yang dikeluarkan oleh 

Departemen Kahakiman dan HAM dibuat dengan 

menggunakan kawat anti panjat seperti yang terdapat 

pada tabeI5.7 di atas. 

Gambar 5.26: 

Pagar pembatas blok 
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Gambar5.27 

Posisi blok hunian wanita 

Selain melakukan penjagaan keamanan di pintu masuk utama Lembaga 

pel11usyamkatan, Lel11baga Pemasyarakatan juga l11elakukon penjagaan utama 24 jam yaitu 

post jaga 4 penjuru yang terletak di tiap tiap sudut tembok lembaga pemasyarakatan. 

Usaha melarikan diri yang dilakukan penghuni 

dengan melewati tembok pembatas blok wanita 

memiliki tingkat keberhasilan yang relatif rendah, 

mengingat pos pos penjagan yang berada di sekeliling 

tembol 

yang 

pemasy

Lembaga pemasyarakatan juga 

dapat memantau kondisi 

arakatan secara menyeluruh. 

pos 

L

tengah 

embaga 

Pos jaga Lembaga Pemasyarakatan 

Ii 

Gambar 5.28: 
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Intisari: 

A.	 Konsep pemilihan material bangunan hams memperhatikan aspek keawetan, 

maintenance, dan kekuatannya. 

B.	 Sistem keamanan secara arsitektural yang meliputi dinding, pintu, jendela, 

plafond, pagar pembatas blok dll disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan 

Departemen Kehakiman dan HAM yang disesuaikan dengan kondisi existing dan 

perilaku penghuni. 

C.	 Sistem keamanan secara non arsitektural meliputi sistem pengawasan petugas 

dan peralatan yang mendukung pengawasan petugas. 

D.	 Sistem keamanan ruang luar blok hunian wanitia hams dapat mengkomodir 

keamanan dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. 

5.4 KESIMPULAN 

Dari proses analisis terhadap perilaku penghuni blok hunian wanita Tanjungpinang 

dalam melakukan aktifitasnya di atas, di dapat suatu kesimpulan yang berpengaruh pada 

disain elemen ruang dan ruang luar blok hunian wanita Sbb: 

A.	 Elemen ruang sel. 

a. Lantai 

Tabel5.9 

Tabel rekomendasi lantai 

Dep Keh dan HAM Kondisi Existing Rekomendasi 

Lantai dilapisi floor dan 

bahan anti kimia. 

Lantai di cor beton dan di 

lapisi floor. 

Lantai di cor beton dan di 

lapisi floor. 

b. Dinding 

Tabe15.10 

Tabel rekomendasi dinding 

Dep Keh dan HAM Kondisi Existing Rekomendasi 

Dinding yang 

menghubungkan dengan 

bagian luar blok memiliki 

Dinding I bata di plaster 

halus dan finishing cat. 

Dinding yang berada di 

Dinding 1 bata di plaster 

halus dan finishing cat. 

Dinding yang berada di 
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ketebalan 20 em (1 bata)
 

dinding dalam ~ bata di
 

plaster.
 

Dinding yang berhadapan
 

dengan pintu diberi
 

ventilasi.
 

c. Pintu. 

TabeI5.11 

Tabel rekomendasi pintu sel 

depan pintu diberi ventilasi. depan pintu diberi ventilasi. 

Dinding yang bertolak 

belakang dengan sel, 

ventilasi terletak di dinding 

bagian samping. 

Dep Keh dan HAM I Kondisi Existing I Rekomendasi 

Daun pintu terbuat dari 

jeruji besi baja 0 22 mm 

dengnn jnrak. nntnr jeruji 10 

em. Rangkanya besi siku 

tebal5 mm 

Bagian daun pintu dipasang 

plat besi tebal 4 mm 

melintang dan menutupi 

bagian gembok. 

Ukuran daun pintu 2,1 m x 

80 em. 

Sesuai spesifikasi Dep Keh 

dan HAM. 

Disain Sesuai spesifikasi 

Dep Keh dan HAM 

Pada bagian bawah pintu di 

tutup plat baja tebal4 mm. 

d. Jendela 

Tabe15.12 

Tabel rekomendasi jendela sel 

Dep Keh dan HAM Kondisi Existing Rekomendasi 

-Daun pintu (teralis) terbuat 

dari jeruji besi baja 0 22 

mm dengan jarak antar 

jeruji 10 em. 

-Besar jendela disesuaikan 

dengan luas kamar. 

-Daun pintu (teralis) terbuat 

dari jeruji besi baja 0 22 

mm dengan jarak antar 

jeruji 11.5 em 

-Ukuran jendela 150 em x 

160 em 

-Daun pintu (teralis) terbuat 

dari jeruji besi baja 0 22 

mm dengan jarak antar 

jeruji 10 em 

-Ukuran jendela 100 em x 

160 em 
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-Kusen terbuat dari besi -Kusen terbuat dari besi 

hollow di tanam pada beton. hollow di tanam pada beton. 

-Kusen terbuat dari besi plat 

tebal 6 mm tertanam pada 

beton. 

e. Ventilasi 

Tabe15.13 

Tabel rekomendasi ventilasi 

Dep Keh dan HAM Kondisi Existing Rekomendasi 

Terbuat dari jeruji besi 0 22 

em dengan jarak antar jeruji 

10 em. Ukuran ventilasi dan 

jumlah menyesuaikan 

ukuran kamar. 

Terbuat darijeruji besi 0 22 

em dengan jarak antar jeruji 

11.5 em. Ukuran ventilasi 

110 em x 70 em. Jumlah 

ventilasi bervariasi 

tergantung besar mang. 

Terbuat dari jeruji besi 0 22 

em dengan jarak antar jeruji 

10 em. Ukuran ventilasi 80 

em x 50 em. Jumlah 

ventilasi bervariasi 

tergantung besar mang. 

f. Plafond 

Tabe15.14 

Tabel rekomendasi plafond 

Dep Keh dan HAM Kondisi Existing Rekomendasi 

Lapisan beton tebal 10 em 

dengan ketinggian 3.8 m 

dari lantai. 

Menggunakan papan yang 

dilapisi kawat berduri pada 

bagian atasnya. 

Tinggi plafond 4 m. 

Menggunakan lapisan beton 

dengan tebal 10 em. 

Ketinggian plat beton 

menyesuaikan tipe sekuriti 

kamar. 

g. Tempat tidur 

Tabe15.15 

Tabel rekomendasi tempat tidur 

Dep Keh dan HAM Kondisi Existing Rekomendasi 

Terbuat dari beton 

bertulang 

Tebal 10 em dengan 

kemiringan 2 %, tinggi 60 

Terbuat dari papan yang 

dilapisi triplek, kaki 

penyangga terbuat dari 

kolom beton yang di cor. 

Terbuat dari beton 

bertulang 

Tebal 10 em dengan 

kemiringan 2 %, tinggi 60 
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em. Ketinggian 60 em dengan em. 

kemiringan 2 %. Kamar dengan kapasitas 5 

dan 7 menggunakan tempat 

tidur tingkat. Tinggi antar 

tempat tidur 100 em 

B. Elemen ruang luar 

a. Dinding blok wanita 

Tabe15.16 

Tabel rekomendasi dinding blok wanita 

Kondisi Existing Rekomendasi 

- Tiang pipa galvanis 0 100 

Dep Keh dan HAM 

Tembok 1 bata di plaster Tembok 1 bata di plaster 

mm tebal minimal 5 mm halus dengan potongan halus dengan potongan 

dengan jarak antar tiang 3 jeruji sepanjang 10 em di jeruji sepanjang 10 em di 

m. bagian atasnya bagian atasnya 

-Diantara tiang diberi kawat I Tinggi tembok 2.63 m. Tinggi tembok 2.65 m. 

ramp anti panjat yang 

diperkuat dengan plpa 

galvanis 0 75 mm 

-Di bagian atas pagar 

dipasang gulungan kawat 

baja berduri anti karat (2) 

gulungan 40 em 

-Tinggi keseluruhan 

tennasuk gulungan kawat 

baja berduri minimal 4 m. 
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b. Pintu blok wanita 

Tabe15.17 

Tabel rekomendasi pinto blok wanita 

Dep Keh dan HAM ·1 Kondisi Existing I Rekomendasi 

Daun pintu terbuat dari 

jeruji besi baja 0 22 mm 

dengan jarak anatar jeruji 

10 em. Rangkanya besi siku 

tebal5 mm. 

Bagian daun pintu dipasang 

plat besi tebal 4 mm 

melintang dan menutupi 

bagian gembok 

Ukuran daun pintu 210 em 

x 80 em. 

Disain Sesuai spesifikasi 

Dep Keh dan HAM 

Pada bagian bawah pintu di 

tutup plat baja tebal 4 mm. 

Disain Sesuai spesifIkasi 

Dep Keh dan HAM 

Pada bagian bawah pintu di 

tutup plat baja tebal 4 mm. 
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