
Dengan hormat, 

Sebelumnya perkenankanlahlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Umi habibie, 

Mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tata 

ruang se1 dengan perilaku penggunanya sebagai bahan acuan dalam pembuatan Tugas Akhir 

guna menyelesaikan studi saya. 

Saya mohon kesediaan saudara sekalian untuk meluangkan sedikit waktu guna 

mengisi angket penelitian ini. 

Saya sangat mengharapkan kejujuran dan kemurnian atas jawaban saudara dalam 

mengisi angket ini, karena semua jawaban yang saudara berikan sangat mempengaruhi 

keberhasilan penelitian secara keseluruhan. Saya menjamin bahwa semua jawaban yang 

saudara berikan akan dirahasiakan sesuai denga kode etik ilmiah. Semua jawaban yang 

anda berikan semuanya benar, tidak ada jawaban yang salah. 

Untuk kesediaan dan kerjasama saudara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar 

besamya. 

PENELITI 

LEMBAR QUTSTONER ( untuk naraoidana dan tahanan ) 

DATA AKTIFITAS NARAPIDANA DAN TAHANAN WANITA LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN TANJUNGPINANG 

Mohon setiap pertanyaan diisi dengan lengkap dan jelas. 

Nama/inisial* 

Umur 

Lama masa pidana 

No. ruang sel 

f\ 

• boleh tidak: diisi 

\ 
\ 



I. Aspek Non arsitektural 

1. Kesalahan apa yang menyebabkan anda masuk Lembaga pemsyarakatan ini? 

o Narkoba	 0 Kriminal 

0 .. 

2.Sudah berapa lama anda menjalani pembinaan di LP ini? 

o < 6 bulan	 0 >1 tahun 

o 6 bulan - 1 tahun 

3. Apakah ada senioritas antar sesama penghuni sel? 

o ada	 0 tidak ada 

4.	 jika ada, berdasarkan apa?
 

oUmur 0 lama masa tahanan
 

ojenis Kejahatan 0 , .
 

ll. Aspek arsitektural 

1.	 Apakah anda merasa nyaman dengan ruang sel yang anda diami? 

oya, nyaman 0 tidak nyaman 

alasan '" '" , , . 

2.	 Faktor apa yang membuat anda m~rasa lillak.llyamall?
 

oPencahayaan 0 fasilitas/sarana
 

oPenghawaan 0 .
 

3.	 Apakah anda merasa penghawaan kamar sel anda cukup? 

oya, cukup 0 tidak 

alasan , " '" . 

4.	 Apakah anda merasa pencahayaan di ruang sel anda cukup? 

oya,cukup 0 tidak 

alasan '" '" . 
I: 
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\ 



5.	 Apakah anda pemah masuk ruang isolasi? 

opemah 0 tidak pemah 

alasan '" ,. '" '" ., . 

6.	 Apakah kamar mandi yang disediakan cukup untuk mewadahi aktifitas pribadi anda? 

oya 0 tidak 

alasan '" , , '" '" '" '" '" '" , . 

7. Apakah anda nyaman menggunakan fasilitas kamar mandi tersebut? 

oya, nyaman 0 tidak nyaman
 

alasan '" '" '" '" , ., '" '" '"
 

8.	 Bagaimana suasana sel di pada siang hari? 

oPanas 0 Dingin 0 . 

9.	 Bagaimana susasana sel di malam hari? 

oPanas 0 Dingin 0 .. 

10. Dibagian mana anda tidtrr, atas atau bawah? 

oAtas 0 Bawah	 I. 

m.Hubungan interaksilsosial. 

1. Bagaimana hubungan anda dengan teman sekamar anda? 

oKurang baik 

obaik 

0 baik sekali 

0 .. 

2, Bagaimana hubungan anda dengan petugas disini? 

obaik 0 Kurang baik 

f, 

3. Bagaimana perlakuan petugas yang ada? 

obaik 0 kurang baik 

\ 
\ 
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4. Jika tidak, mengapa?
 

alasan , ,. '" '" '" '" , , '" '" .
 

IV.Petugas. 

3.	 Apakah ada petugas pria yang Bertugas di blok wanita ini? 

oada 0 tidak ada 

4.	 Seberapa sering petugas Pria bertugas di blok wanita? 

osering(setiap hari) 0 jarang 

5.	 Apakah anda pemah mendapat perlakuan kasar dari petugas? 

opemah 0 tidak pemah 

alasan . 

1.	 Setelah menjalani pembinaan, dampak apa yang anda rasakan terhadap diri anda? 

2.	 Pembinaan seperti apa yang anda harapkan ? 

1\ 
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Dengan hormat, 

Sebelumnya perkenankanlahlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Umi habibie, 

Mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tata 

ruang sel dengan perilaku penggunanya sebagai bahan acuan dalam pembuatan Tugas Akhir guna 

menyelesaikan studi saya. 

Saya mohon kesediaan saudara sekalian untuk meluangkan sedikit waktu guna mengisi 

angket penelitian ini. 

Saya sangat mengharapkan kejujuran dan kemurnian atas jawaban saudara dalam mengisi 

angket ini, karena semua jawaban yang saudara berikan sangat mempengaruhi keberhasilan 

penelitian secara keseluruhan. Saya menjamin bahwa semua jawaban yang saudara berikan akan 

dirahasiakan sesuai denga kode etik ilmiah. Semua jawaban yang anda berikan semuanya 

benar, tidak ada jawaban yang salah. 

Untuk kesediaan dan kerjasama saudara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar 

besarnya. 

PENELITI 

LEMBAR QUISIONER ( untuk petugas ) 

Mohon setiap pertanyaan diisi dengan lengkap dan jelas. 

Nama/inisial* 

Umur 

labatan 

• boleh tidak diisi 

I 
I 

\ 
\ 
\ 



· I 

1. Sudah berapa lama anda bertugas eli 1embaga pemasyarakatan ini? 

2. 

3. 

4. 

Apakah ada pembagian tugas untuk setiap blok? 

oya, ada 0 tidak ada 

Jika ada, eli blok mana anda bertugas? 

oBlok Pria 0 Blok wanita oBlokanak oSemuaBlok 

Seberapa sering anda mengecek/mengawasi narapidana/tahanan? 

osering 0 jarang 0 Saat elinas saja 

5. Aktifitas pembinaan apa saja yang dilakukan para tahanan/ narapidana wanita? 

6. Aktifitas apa 

pembinaan? 

saja yang dilakukan para tahanan dan narapidana diluar kegiatan 

7. Apakah narapidana/tahanan wanita diijinkan keluar dan blok hunian mereka? 

oya 0 tidak 

Alasan , '" , , ,. 

8. Bagaimana hubungan anda dengan narapidana/tahanan wanita? 

obaik 0 kurang baik 0 . 

\
 



9.	 Apakah anda pemah bennasalah dengan narapidana/tahanan wanita? 

opemah 0 tidak pemah 0 " . 

Alasan '" , , '" . 

10. Kendala/pennasalahan apa yang anda hadapi saat berhadapan dengan para 

tahanan/narapidana? 

11. Bagainama sistem pengamanan yang berlaku disini? 

12. Selain melakukan razia rutin, bagaimana petugas menjaga keamanan dan ketertiban di 

blok hunian wanita ini? 

"I 

\ 

\
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Guidline Wawancara dengan Kepala Lembaga pemasyarakatan Tanjungpinang 

1. Gambaran umum tentang Lembaga pemasyarakatan Tanjungpinang. 

2. Apa sasaran pembinaan yang dilakukan. 

3. Bagaimana frekwensi hunian dari tahun ke tahun. 

4. Berapa perbandingan sel pria dan wanita. 

5. Berapa Jumlah petugas yang ada disini. 

6. Bagaimana sistem keamanan yang berlaku di sini. 

7. Apakah ada perbedaan perlakuan antara narapidana dan tahanan. 

8. Apakah ada pembagian tugas untuk para petugas jaga. 

9. Apakah petugas menggunakan kekerasan fisik untuk mengatasi narapidana? 

10. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kestabilan penghuni dan mempercepat 

pemulihannya. 

11. Apa saja kendala yang dihadapi. 

12. Apakah Pemah ada penghuni yang kabur dari penjara. 

13. Jam berapa sel di buka dan di kunci. 

14. Apa saja konstruksi khusus yang di buat untuk LP ini. 

15. Bagaimana pihak LP menangani penghuni yang hamiVbaru melahirkan. 

16. Apakah ada rencanajangka panjang untuk narapidana wanita. 

17. Aktifitas binaan apa saja yangdilakukan para penghuni. 

18. Apakah ada penjadwalan untuk aktifitas pembinaan bagi narapidana wanita. 

19. Apakah ada tempat khusus untuk melakukan keterampilan bagi narapidana wanita. 

20. Perbandingan banyaknya sel wanita dan pria. 
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Guidline wawancara dengan penghuni blok wanita 

Pertanyaan Umum 

1.	 Siapa nama anda? 

2.	 Kesalahan apa yang membuat anda masuk LP 

3.	 Berapa lama vonis yang anda terima 

4.	 Sudah berapa kali anda masuk LP 

5.	 Jam berapa sel anda di buka / di kunci 

6.	 Mengapa penghuni wanita suka berdiri di pintu utama blok wanita 

7.	 Dimana anda dan penghuni lainnya makan 

8.	 Bagaimana pelayanan kesehatan di sini 

9.	 Fasilitas apa yang diberikan pihak lp untuk anda 

10. Apakah ada gap (berkelompok) 

Pembinaan 

1.	 Pembinaan apa saja yang ada disini. 

2.	 Dimana pembinaan di lakukan. 

3.	 Apakah pembinaan yang dilaksanakan beIjalan dengan baik tanggapan yang positif dari 

penghuni. 

4.	 Apakah pembinaan yang dilaksanakan dapat menggali potensi diri penghunisehingga 

dapat dimanfaatkan saat terjun di masyarakat. 

Aktifitas harian 

1.	 Apa yang anda lakukan sehari hari 

Arsitektural 

1.	 Apa yang anda bayangkan tentang LP sebelum anda masuk ke sini. 

2.	 Setelah anda masuk LP, apa tanggapan anda tentang Lp ini. 

3.	 Apakah anda merasa nyaman dengan sel yang anda huni. 

4.	 Apa yang membuat sel anda terasa kurang nyaman. 

5.	 Fasilitas apa yang menurut anda perlu di perbaiki. 
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6.	 Apakah anda merasa terganggu dengan terlalu banyaknya orang dalam sel anda. 

7.	 Anda lebih suka sel besar dengan banyak orang atau sendiri. 

8.	 Apakah anda merasa aman dan terlindungi berada di lp ini. 

9.	 Dimana anda tidur, atas atau bawah. 

10. Mengapa anda lebih memilih tidur di bagian bawah . 

11. Mengapa anda lebih memilih tidur di bagian atas. 

12. Apakah anda merasa nyaman menggunakan kamar mandi. 

13. Apakah ada yang mandi bersama penghuni lain.( mandi bareng ) 

14. Bagaimana suasana sel pada siang hari. 

15. Bagaimana suasana sel pada malam hari. 

16. Apakah pada malam harijendela tidak diberi penutup terutama pada saat hujan. 

Relasi dengan sesama penghuni dan petugas 

1.	 Bagaimana huboogan anda dengan sesama penghuni. 

2.	 Bagaimana huboogan anda dengan petugas. 

3.	 Pemahkah petugas melakukan tindak kekerasan fisiko 

4.	 Apakah pemah ada penghuni wanita yang memiliki hubungan khusus dengan penghooi 

pna. 

5.	 Apakah Pernah ada penghuni wanita yang hamil pada saat menjalani pembinaan. 



DOKUMENTASILAPANGAN
 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNGPINANG 

A. LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNGPINANG 

GARDUPANDANG GARDU PANDANG
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