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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Projek 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai alat Negara dibidang 

pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan politik 

Negara. Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

dijelaskan bahwa Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk 

mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. (Undang-Undang No 3 Tahun 

2002) 

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

 Tugas pokok sebagaimana dimaksud adalah : 

1) Operasi militer untuk perang 

2) Operasi militer selain perang 

Proyek Akhir Arsitektur periode 74 ini akan membahas mengenai upaya 

untuk mendukung salah satu tujuan pokok TNI, yaitu operasi militer untuk perang. 

Kemampuan teknik dan taktik tempur merupakan kemampuan dasar yang 

harus dimiliki setiap prajurit TNI AD dalam rangka memenangkan pertempuran, 

baik dalam hubungan perorangan maupun dalam hubungan kelompok. 

Kemampuan ini tidak mudah untuk mendapatkannya kecuali dengan frekuensi 

latihan yang memadai dan dukungan sarana serta prasarana yang representative 
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sesuai dengan kebutuhan medan penugasan yang akan dihadapi. Selain itu 

Keberhasilan  pelaksanaan  tugas  satuan TNI AD sangat  ditentukan  oleh  

kualitas kemampuan tiap satuan  itu  sendiri  baik  kemampuan  teknik  maupun  

taktik. 

Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis ini merupakan area latihan 

tempur militer yang difokuskan untuk menyelenggarakan latihan simulasi bagi 

prajurit TNI AD khususnya Kodam IV/Diponegoro dalam skala kecil. Dengan 

menyiapkan setiap prajurit untuk pelaksanaan simulasi latihan pertempuran yang 

lebih besar. Dengan tujuan akhir mewujudkan prajurit dan satuan Kodam 

IV/Diponegoro yang efektif, efisien dan modern. 

Oleh karena itu, dalam suatu proses latihan drill teknis dan drill taktis 

prajurit TNI, harus dilaksanakan secara berurutan berdasarkan metode latihan. 

Dimana latihan drill taktis sebaik mungkin dapat bersifat linear guna 

mempersingkat waktu tempuh prajurit dengan metode bertahap, bertingkat dan 

berlanjut. Selain itu lokasi dan penataan bangunan pendukung fasilitas juga 

mempengaruhi gerak prajurit dalam melaksanakan latihan. Latihan drill taktis 

sebaik mungkin dilaksanakan di area lahan yang berkontur. Sedangkan 

pelaksanaan latihan drill teknis berada di sebuah ruang yang datar, nyaman dan 

pencahayaan yang terang.  

1.1.1. Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (Interest) 

Kodam IV/Diponegoro merupakan salah satu institusi pemerintahan yang 

mempunyai tujuan pokok pemberdayaan wilayah pertahanan yang meliputi 

Jateng dan DIY. Selain dituntut untuk menghasilkan prajurit TNI yang kuat 

dan tangguh, juga bertanggung jawab atas fasilitas latihan, pembelajaran 

serta hunian. Sehingga Kodam IV/Diponegoro juga berusaha melengkapi 

pangkalannya dan sarana prasarana sebaik mungkin. Khususnya untuk 
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sarana prasarana bidang konstruksi direncanakan dan dilaksanakaan oleh 

Korps Zeni dalam hal ini Zidam IV/Diponegoro. 

b. Kepentingan (Urgency) 

Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis yang berlokasi di Meteseh, 

Tembalang Semarang merupakan daerah latihan tempur dibawah naungan 

Kodam IV/Diponegoro. Kondisi eksisting daerah latihan yang kurang tertata 

dan bangunan pendukung latihan yang sudah mengalami kerusakan 

menjadikan alasan kuat dalam pemilihan proyek perencanaan Redesain 

Kompleks Lathan Drill Teknis dan Drill Taktis Kodam IV/Diponegoro.  

c. Kebutuhan (Needed) 

Untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI AD khususnya Kodam 

IV/Diponegoro dalam melaksanakan latihan pertempuran perlunya perhatian 

Kodam dalam penyediaan failitas latihan yang representatif. Perencanaan 

dan penataan ulang (redesain) Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis 

Kodam IV/Diponogoro dimaksudkan agar waktu latihan prajurit menjadi lebih 

efisien dan bangunan-bangunan latihan dapat dimanfaatkan semaksimal 

mungkin.  

1.2. Masalah Desain 

Berdasarkan latar belakang dan ketertarikan terhadap pemilihan judul, 

Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis Kodam IV/Diponegoro memiliki 

permasalahan desain sebagai berikut : 

1) Bangunan-bangunan fasilita latihan yang sudah ada sebelumnya hanya 

bersifat naungan dan kurang memperhatikan elemen-elemen arsitektur. 

2) Bangunan berkesan seadanya dan tingkat keanyaman dan kenyaman tidak 

maksimal.  
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3) Daerah latihan yang sudah ada tidak tertata dan tidak sesuai prosedur teknis 

di medan. Perencanaan awal secara pertahap, sehingga jarak jangkau 

prajurit menuju lokasi latihan tidak efisien. 

1.3. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.3.1. Tujuan Pembahasan 

1) Mengekspresikan bangunan latihan dengan memberikan identitas pada 

bangunan militer 

2) Menghasilkan desain pengembangan kompleks latihan bagi prajurit TNI AD. 

3) Menghasilkan desain penataan ruang luar pada kompleks latihan drill teknis 

dan drill taktis Kodam IV/Diponegoro dengan se-efektif mungkin. 

1.3.2. Sasaran Pembahasan 

Untuk mewujudkan tujuan dalam perencanaan Kompleks Latihan Drill Teknis 

dan Drill Taktis, maka sasaran yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Dalam perencanaan proyek, ekspresi bangunan militer menekankan pada 

elemen, simbol dan objek. Sehingga menghasilkan desain yang ikonik dan 

mempunyai ciri khas. 

2) Menciptakan bentuk bangunan yang mampu memberikan ekspresi pada 

visual bangunan yang lebih gagah dan berwibawa serta memiliki bentuk 

yang arsitektural. 
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1.3.3. Manfaat 

1) Bagi Arsitektur : 

Keberadaan bangunan militer yang terkesan kaku dan desain yang relative 

sama dengan berbagai fungsi yang berbeda menjadikan bangunan militer 

tidak memiliki cirri khas dan identitas. Tujuan dalam perencanaan Kompleks 

Latian Drill Teknis dan Drill Taktis Kodam IV/Diponegoro ini supaya mampu 

memunculkan karakter bangunan militer yang lebih eksprensif dan memiliki 

identitas baik militer maupun elemen arsitekturnya. 

2) Bagi Pengetahuan : 

Menambah pengetahuan dalam mendesain dan mengekspresikan bangunan 

berdasarkan fungsi dan pengguna. 

3) Bagi Pemerintah : 

Memberikan idea atau gagasan baru dalam perencanaan bangunan militer. 

Khususnya perencanaan pembangunan TNI AD yang ada dibawah 

Direktorat Zeni Angkatan Darat 

4) Bagi Pengguna : 

Sebagai tempat belajar, tempat latihan, dan tempat tinggal bagi prajurit TNI 

AD. 

5) Bagi Masyarakat : 

Adanya perencanaan Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis ini dapat 

menambah wawasan baru akan perancangan daerah militer dengan tematik, 

sehingga masyarakat dapat melihat perbedaan antara bangunan militer dan 

bangunan dinas lainnya. 
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1.4. Sistematika Pembahasan 

Sistematik pembahasan dalam perencanaan Kompleks Latihan Drill teknis 

dan Drill Taktis Kodam IV/Diponegoro, yaitu : 

BAB I Pendahuluan Berisi tentang : latar belakang projek, alasan dan keterkaitan 

dalam pemilihan judul,masalah desain, tujuan dan sasaran pembahasan, serta 

manfaat yang dihasilkan dari perencanaan.  

BAB II Gambaran Umum berisi tentang : gambaran umum mengenai fungsi 

bangunan, gambaran umum lokasi dan tapak, gambaran umum lingkungan tapak, 

serta keadaan sosial budaya di sekitar tapak. 

BAB III Pemograman Arsitektur. Berisi mengenai : analisi kebutuhan fungsional 

dari proyek, pendekatan aktivitas, pelaku dan ruang, pengelompokan fasilitas 

ruang luar dan ruang dalam, studi aktivitas  analisis relasi dan tapak, penjabaran 

dari preseden antara bangunan sejenis dan bangunan preseden, serta 

persyaratan ruang dalam perencanaan proyek ini. 

BAB IV Penelusuran Masalah Berisi : kajian komperhensif mengenai potensi dan 

kendala di sekitar tapak, pernyataan isu yang digunakan dalam pemilihan fokus 

desain, serta pernyataan masalah dari isu yang ditimbulkan. 

BAB V Kajian Teoritik Berisi tentang teori-teri yang digunakan dalam 

perancangan, teori yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan strategi 

desain yang akan digunakan. 

BAB VI Pendekatan Desain Berisi tentang : strategi dan pendekatan desain yang 

akan diterapkan dalam perencanaan, temasuk didalamnya kajian tema desain dan 

penekanan desain. 
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BAB VII Konsep Perencanaan berisi tentang : penetapam konsep perencanaan 

sebagai landasan dalam proses perancangan, konsep ruang, konsep keruangan, 

konsep pelingkup, konsep struktur, dan teknologi. 

BAB VI Strategi Desain Berisi tentang : langkah-langkah dalam pengaplikasian 

konsep dalam memecahkan masalah desain. 













