
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sebagaimana halnya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, kegemilangan 

sebagai suatu Negara baru telah mengakibatkan pula Indonesia sangat berkehendak untuk 

menciptakan suatu sistem baru di segala bidang termasuk pula dibidang kepenjaraan. 

Munculnya sistem pemasyarakataa pada tahun 1964 tiada lain adalah juga disebabkan karena 

keadaan tersebut di atas bahkan merupakan pencerminan dari hal tersebut. Pada masa situasi 

politik yang berkembang di saat kelahiran sistem pemasyarakatan ikut pula menentukan 

kelahiran daripada sistem tesebut disamping kebutuhan akan “pembinaan narapidana”. 

Demokrasi terpimpin (periode dimana sistem pemasyarakatan berkembang) telah 

ditandai oleh perasaan anti kolonialisme dan imperialisme yang meluap-luap di kalangan 

pemimpin-pemimpin Indonesia di saat itu. Dan pada saat yang sama perasaan nasionalisme 

telah berkembang. Dengan pesatnya. Perasaan nasionalisme dan anti imperialisme sangat 

mendorong bangsa Indonesia untuk menolak bekerjasama dengan pemerintah kolonial 

Belanda. 

Reaksi-reaksi demikian juga telah mempengaruhi bidang hukum di Indonesia.  Selania 

periode tahun 1960-an, perubahan-perubahan fundamental telah terjadi dalam prinsip-prinsip 

umum dari hukum publik dan dalam lembaga-lembaga politik. Secara ideologis disaat itu 

kehendak untukmenghilangkan pengaruh-pengaruh kolonial dan pada saat yang bersamaan 

menghendaki pula kemerdekaan sejati, bangga akan harga diri dan keinginan ikut perperan di 

dunia. Namun demikian, ditengah gejolak semangat ingin mandiri tanpa campur tangan 

kebudayaan asing, ternyata hukum-hukum produk kolonial Belanda masih berlaku. 

 

 

1.1.1 Lahirnya Sistim Pemasyarakatan 

Reaksi-reaksi untuk menghilangkan pengaruh hukum kolonial dan untuk kembali 

kepada hukum versi Indonesia ini langsung disambut oleh bekas Menteri Kehakiman 

RI, Almarhum DR. Sahardjo, S.H. dengan mengganti istilah "Penjara” menjadi 



"Lembaga Pemasyarakatan". 

Dalam pidato penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas 

Indonesia pada tahun 1965, Sahardjo mengemukakan bahwa penghukuman bukanlah 

hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata melainkan harus pula berusaha 

membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, 

melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat akan selalu dapat 

bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat.
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Prinsip-prinsip dasar Pemasyarakatan 

Dalam Konferensi di Lembang Bandung, tersebut telah memutuskan sepuluh prinsip 

dasar dari Pemasyarakatan : 

- Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai 

warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial, keahlian, 

ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial 

dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan 

berguna dalam pembangunan negara. 

- Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap 

narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara 

perawatan ataupun penenpatan. Satu-gatunya derita hanya dihilangkan 

kemerdekaannya. 

- Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan  

Proses Pemasyarakatan 

Secara formal, proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana 

dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965. Tujuan utama dari 

penetapan metode tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan 

bekerja para petugas lembaga pemasyarakat di dalam kegiatannya melaksanakan 

sistem pemasyarakatan. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan 

ini meliputi empat tahap sebagai berikut : (Surat Edaran No. KP. 10.13/3/1 tanggal 8 

Pebruari 1965). 
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Maksud, Tujuan dan Azas / DAsar Pemasyarakatan 

Maksud Pemasyarakatan.
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Membina narapidana berdasarkan Pancasiia dan UUD 1945 yangberintikan 

kegotongroyongan dengan tujuan agar kelak setelah bebas di tengah-tengah 

masyarakat dapat menjadi : 

- Warga Negara yang berguna, sekurang-kurangnya tidak melanggar hukum lagi 

- Peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan nasional 

 

1.1.2 Tinjauan Pemasyarakatan di Indonesia  

Lembaga pemasyarakatan bagi orang yang pernah mendengarnya merupakan 

nama pengganti dari penjara. Hampir semua orang mengatakan LP adalah tempat 

penyiksaan maupun berkumpulnya penjahat. 

Bagi masyarakat, LP bukan sekedar tempat pembinaan, tetapi kekejaman 

manusia. Masyarakat tetap beranggapan bahwa di dalam LP pun narapidana tidak 

dapat disadarkan mengingat berkumpulnya penjahat pemula maupun yang 

berpengalaman dari berbagai latar belakang.  

Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang dahulu disebut Penjara sering menerima 

tuduhan sebagai sekolah kejahatan. Adanya penilaian seperti itu, mengakibatkan 

lembaga ini terpojok dan sulit untuk memperbaiki citranya.
3
 Sebutan sebagai sekolah 

kejahatan, akan semakin nyata terlihat manakala bekas narapidana melakukan 

kejahatan ulang setelah bebas, serta masih dicurigainya bekas narapidana kalau 

kembali ke masyarakat. Hal ini pertanda bahwa masyarakat masih melihat LP sebagai 

pusat latihan untuk para penjahat agar terlatih melakukan tindak kriminal.  

Sistem pemasyarakatan sebagai petunjuk arah pembinaan narapidana di LP pada 

saat usianya yang ketiga puluhan tahun, ternyata harus puas dengan hasil yang 

diterima sekarang ini. 
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1.1.3 Tinjauan Pemasyarakatan di Surakarta 

Surakarta sebagai kota besar di wilayah Jawa Tengah yang juga mempunyai 

kualitas dan kwantitas tindak kejahatan yang tinggi, saat ini belum mempunyai 

lembaga pemasyarakatan, saat ini yang ada di Surakarta adalah Rumah Tahanan Klas 

I yang terletak di jalan Slamet Riyadi. Kedudukan Rutan Surakarta adalah sebagai 

rumah pendidikan bagi pelanggar hukum kelas ringan dan mereka yang sedang dalam 

proses pengadilan perkaranya. Sehingga penghuni Rutan tersebut adalah napi yang 

divonis kurang atau sama dengan 1 tahun dan tahanan yang sedang dalam proses 

pengadilan perkaranya.  

Dengan isu akan didirikannya Rutan Surakarta dari keberadaannya di jalan Slamet 

Riyadi, maka kami mempunyai gagasan untuk merubah kedudukan Rutan Klas I 

Surakarta menjadi sebuah lembaga Pemasyarakatan, seperti yang pernah terjadi pada 

tahun 1964 sampai 1983. Alas an kami mengapa merubah kedudukan Rutan Kelas I 

menjadi Lembaga Pemasyarakatan karena Surakarta mempunyai potensi-potensi yang 

mendukung berhasilnya pembinaan terhadap narapidana, antara lain : 

1. Banyaknya pabrik-pabrik, industri dan perusahaan-perusahaan baik besar atau 

kecil yang dapat membantu dalam hal pembinaan ketrampilan narapidana sebagai 

bekal untuk bekerja 

2. Banyaknya lembaga pendidikan / ketrampilan, universitas, pondok pesantren serta 

lembaga lainya yang dapat membantu dalam hal pembinaan kepribadian baik 

putri maupuan intelektual  

 

1.2 PERMASALAHAN  

Permasalahan yang muncul dalam merencanakan lembaga pemasyarakatan ini menjadi 2 

bagian yaitu : 

1. Permasalahan non fisik 

Bagaimana program baru jenis pembinaan mental maupun ketrampilan yang sesuai 

dengan latar belakang dan berguna untuk bekal hidup narapidana setelah keluar dari 

lembaga pemasyarakatan. 

2. Permasalahan fisik 

a. Sarana apa saja yang sesuai dengan latar belakang dan berguna untuk bekal mencari 



nafkah bagi kehidupan narapidana setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan 

b. Bagaimana pemecahan praktis terhadap kemudahan pengawasan oleh petugas napi, 

masalah keamanan tetap merupakan hal pokok dalam lembaga pemasyarakatan. 

 

1.3 PERSOALAN 

Persoalan yang muncul  bahwa perencanaan lembaga pemasyarakatan ini menjadi 2 

bagian yaitu : 

1. Persoalan non fisik 

Bagaimana mewujudkan mekanisme dan koordinasi pembinaan narapidana yang terarah, 

terkendali dan terpadu demi tercapainya tujuan pemasyarakatan dalam kehidupan 

lembaga. 

2. Persoalan fisik 

Mewujudkan suatu lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, 

bimbingan dan pengayoman bagi narapidana serta berinteraksi dengan lingkungan 

perkotaan, bersarana lengkap, tidak membosankan, tidak terkesan sebagai tempat 

hukuman, tidak bercitra buruk dan aman. 

Dimana lokasi site lembaga pemasyarakatan Surakarta yang sesuai dengan situasi, 

kondisi dan master plan kota Surakarta. 

 

1.4 TUJUAN DAN SASARAN  

Tujuan yaitu merencanakan kembali lembaga pemasyarakatan Surakarta sebagai wadah 

pebinaan, bimbingan dan pengayoman bagi narapidana dengan desain dan suasana lembaga 

yang mendukung keberhasilan pembinaan narapidana. 

Sasaran yaitu konsep perencanaan dan perancangan ungkapan fisik bangunan yang terdiri 

atas; macam ruang, besaran ruang, tampang bangunan dan kaidah perencanaan perancangan 

yang lain yang mendukung keberhasilan pembinaan narapidana. 

 

 

 

 

 



1.5 MANFAAT 

Terwujudnya lembaga pemasyarakatan yang dapat memberikan pelayanan pembinaan 

bagi narapidana dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait dan 

instansi yang lain. Dengan harapan para narapidana setelah beluar dari lembaga 

pemasyarakatan mempunyai bekal yang lebih baik.
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1.6 BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1.6.1 Batasan 

Pembahasan lebih ditekankan pada aspek-aspek dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur. 

Sedang aspek-aspek diluar disiplin ilmu tersebut hanya dibahas sebatas menunjang, 

sebagai asumsi, tanpa adanya penjelasan secara terperinci. 

1.6.2 Lingkup Pembahasan  

- Pembahasan ditekankan sesuai dengan permasalahan dan persoalan yang ada 

- Bangunan yang direncanakan di proyeksikan untuk jangka waktu 15 tahun 

mendatang. 

- Perencanaan disesuaikan dengan program dari Pemda Tingkat II Surakarta dalam 

RUTRK. 

 

1.7 METODE PEMBAHASAN 

Langkah-langkah yang dipergunakan : 

A. Mengumpulkan dan mengklarifikasi data 

Dengan observasi dan wawancara langsung serta dari buku-buku literature. Kemudian 

data-data yang diperoleh tersebut diklarifikasikan menjadi data fisik dan non fisik. 

B. Menarik kesimpulan sebagai titik tolak penyusunan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan Lembaga Pemasyarakatan Surakarta.  
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1.8 SISTIMATIKA PEMBAHASAN 

Dilakukan dalam beberapa tahap : 

Tahap I : Mengemukakan pengertian judul, latar belakang pemasalahan, dan persoalan, 

tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, serta metode dan 

sistimatika pembahasan. 

Tahap II : Analisa pendekatan konsep yaitu menentukan analisa pendekatan lokasi / site, 

pelaku kegiatan, macam dan tata ruang, bentuk dan penampilan bangunan, 

struktur dan kontruksi bangunan, serta fasilitas bangunan 

 


