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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH DESAIN 

4.1. Kajian Komperhensif 

Proyek Redesain Kompleks Latihan Drill teknis dan Drill Taktis Kodam 

IV/Diponegoro ini merupakan proyek perencanaan lanskap dan bangunan gedung 

yang diperuntukan bagi prajurit TNI organik. Guna mendukung proses latihan 

dengan nyaman dan efektif. Sehingga diperlukan penataan daerah latihan dengan 

strategi arsitektur. Dan perencanaan bangunan latihan yang mempuyai ciri khas 

baik bagi kalangan militer maupun dalam segi arsitekturnya dengan 

mempertimbangkan iklim disekitar lokasi dan kenyamanan penghui. 

Berdasarkan tapak esisting yang berada di Kelurahan Meteseh, 

Tembalang, Semarang. Berikut potensi dan kendala terhadap manusia, bangunan 

dan lingkungan. 

4.1.1. Potensi dan Kendala Antara Manusia 

Potensi 

Antara Manusia 

Kendala 

Antara Manusia 

Masyarakat sekitar tapak sebagian besar 

merupakan pendatang dan pekerja diluar 

lokasi, sehingga keberadaan daerah 

latihan tidak menjadi permasalahan yang 

dominan bagi pemukim disekitar tapak 

Di sudut-sudut tapak merupakan 

pemukiman warga yang terdapat 

anak-anak yang sering keluar masuk 

tapak hanya untuk bermain-main. 

Sehigga dapat membahayakan anak 

tersebut jika dalam pelaksanaan 

latihan tidak dijaga ketat oleh personil 

dan dilengkapi oleh pagar pembatas 

yang baik. 

 

Keberadaan Universitas Diponegoro 

menjadikan lokasi sekitar tapak 

didominasi oleh pemuda yang 

kemungkinan tertarik terhadap 

keberadaan militer dan latihan militer.  

Disepanjang Jalan Dr. Soetopo 

merupakan bahu jalan yang 

dimanfaatkan sebagai perdagangan oleh 

warga sekitar. Keberadaan daerah 

latihan dapat menambah perekonomian 

warga sekitar.  

 

Tabel 4.1 (Analisis Potensi dan Kendala Antar Manusia) 
Sumber :Analisis Penulis 
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4.1.2. Potensi dan kendala Antara Bangunan 

Berikut analisis mengenai potensi dan kendala antar bangunan sebagai 

pertimbangan perletakan entrance bangunan yang direncanakan : 

Potensi 

Antara Bangunan 

Kendala 

Antara Bangunan 

Site berada dalam satu kawasan Koramil 

Tembalang, yang terletak di Jalan Dr. 

Imam Soeparto.  

 

Keberadaan bangunan Koramil yang 

masuk kedalam wilayah Kodam 

IV/Diponegoro dapat menjadikan potensi 

keberadaan tapak yang. Sehingga 

entrance rencana dapat dimanfaatkan 

dekat dengan Koramil sehingga nuansa 

militer pda Jalan Imam Soparto lebih 

terasa dan tidak mengganggu aktifitas 

Unversitas maupun Rumah sakit.  

 

Keberadaan Rumah Sakit Diponegoro 

yang berada di sebrang entrance 

esisting menjadikan Rumah Sakit 

lebih menonjol dan dikenal daripada 

kawasan daerah latihan. 

 

 

Keberadaan Daerah Latihan Drill Teknis 

dan Drill Taktis Kodsm IV/Diponegoro 

menjadi tidak dikenal dan tidak memiliki 

identitas sebagaimana bangunan militer. 

 

  

Tabel 4.2 (Analisis Potensi dan Kendala Antar Bangunan) 
Sumber :Analisis Penulis 

Gambar 4.2 (Entrance esisting site 

didepan RS. Diponegoro) 

Sumber :Analisis Penulis 

Gambar 4.1 (Entrance RS. Diponegoro 

didepan Site) 

Sumber :Analisis Penulis 

Gambar 4.3 (Lokasi Koramil Tembalang 

terhadap Tapak) 

Sumber :Analisis Pribadi 
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4.1.3. Potensi dan Kendala Antara Lingkungan 

Berikut analisis mengenai potensi dan kendala atara lingkungan sekitar 

tapak : 

Potensi 

Antara Lingkungan 

Kendala 

Antara Lingkungan 

Kawasan tapak seluas 245 

Ha berada dilahan berkontur 

dan terdapat titik ketinggian 

yang baik. Sehingga 

perencanaan daerah latihan 

dan bangunan latihan dapat 

dikelompokan berdasarkan 

fngsi bangunan terhadap 

tapak. Dan pada ketinggian 

tapak dapat diletakkan pos 

tinjau guna meninjau segala 

aktifitas latihan. 

Terdapat jalan milik site yang dilewati oleh 

masyarakat sekitar tapak dan menjadi jalan 

lingkungan. 

 

Sehingga menjadikan struktur jalan cepat rusak 

dan kawasan latihan yang merupakan area 

terbatas yang tidak boleh dimasuki masyarakat 

diluar personil menjadi daerah publik. 

Sehingga territorial TNI AD didalam kawasan 

menjadi terbatas. Dan saat latihan berlangsung 

dapat membahayakan masyarakat yang 

melewatinya. 

 

4.2. Pernyataan Isu 

Fenomena bangunan militer baik di Indonesia maupun di berbagai Negara 

di Dunia yang cenderung kaku dan tidak mengalami perubahanakan terus 

berpengaruh terhadap perkembangan arsitektur militer di Indonesia. Fenomena ini 

sesungguhnya bisa dilihat pada bangunan-bangunan militer yang ada saai ini 

Tabel 4.3 (Analisis Potensi dan Kendala Antar Lingkungan) 
Sumber :Analisis Penulis 

Gambar 4.4 (Akses jalan yang dlewati 

warga) 

Sumber :Analisis Penulis 
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khususnya bangunan Kodam IV/Diponegoro yang terlihat kaku, suram dan tidak 

ramah, sehingga menjadikan penggunanya tidak nyaman. 

Selain itu keberadaan bangunan militer dengan bentuk yang sama 

menjadikan bangunan tidak mudah dikenalai dari berbagai fungsi. Sehingga 

bangunan militer dengan fungsi pendidikan, perkantoran, markas dan tempat 

tinggal hampir mempunyai bentuk dan ruang yang sama. Sehingga bangunan 

militer tidak memiliki identitas yang mengekspresikan bangunan militer itu sendiri. 

4.3. Pernyataan Masalah Desain 

4.3.1. Permasalahan Umum 

Berdasarkan isu diatas, pernyataan masalah dominan dalam perencanaan 

bangunan militer berupa : 

1) Bangunan esisting tidak mengekspresikan sebuah pagkalan militer. 

2) Bangunan seperti halnya bangunan publik lainnya, hanya penekanan 

dengan cat warna hijau 

3) Bangunan militer saat ini belum didesain secara khusus. 

4) Beberapa fungsi bangunan ditinggalkan. Hanya memanfaatkan satu fungsi 

bangunan. 

5) Kurangnya perhatian terhadap keselamatan personil dan peralatan yang 

ada. 

6) Kondisi tapak yang cukup curam terhadap orientasi bangunan. 

Berikut matriks pernyataan masalah desain berdasarkan permasalahan umum 

pada fungsi bangunan militer (khusus) 

 Objek Arsitektural Strategi Desain 

Bentuk 

Bentuk bangunan esisting tidak 

mencerminkan bangunan 

militer, bangunan didominasi 

persegi panjang dengan atap 

limas an. 

Bentuk bangunan harus dapat 

menyampaikan pesan. Bahwa 

bangunan tersebut merupakan 

pangkalan militer. 

Pelingkup 
Pelingkup dinding bangunan 

esisting berupa dinding bata 

Pelingkup dinding semaksimal 

mungkin memiliki bukaan 



98 
 

ringan, bahkan interior 

bangunan hanya menggunakan 

tripleks/papan. 

sehingga dapat memaksimalkan 

pencahayaan dan penghawaan 

alami. 

Pelingkup lantai didominasi 

lantai keramik. Dan pada ruang 

servis menggunakan lantai 

tegel. 

Meminimalkan penggunaan 

bahan yang tidak mengkilap 

selain mengurangi silau, dapat 

mendukung penggunaan sepatu 

TNI, sehingga lantai tidak licin 

dan tidak mudah rusak 

Pelingkup atap pada bangunan 

lama menggunakan atap tanah 

liat dengan finishing cat warna 

hijau tua, namun pada 

peremajaan bangunan baru 

penutup atap menggunakan 

metalroof. 

Pelingkup atap direncanakan 

mampu mendukung simbol dan 

dapat mengekspresikan 

bangunan militer. 

Tata 

Ruang 

Perletakan massa bangunan 

berbentuk gird dan terdapat 

banyak sirkulasi terputus.  

Penataan massa bangunan 

memperhatikan kontur tapak 

dan ketinggian tapak. 

Penataan ruang luar pada 

tapak tidak berdasarkan 

struktur dan pencapaian 

personil. Area terbuka hijau 

dan medan latihan tidak 

direncanakan dengan baik. 

Memperhatikan ruang hijau di 

kawasan kompleks bangunan 

dan perencanaan daerah latihan 

yang seefektif dan efisien. 

Kualitas 

Ruang 

Kualitas ruang bangunan 

esisting sangat kaku dan tidak 

direncanakan hanya 

penambahan sekat setelah 

bangunan jadi, tidak ada simbol 

dan orientasi sehinga kualitas 

ruang pada bangunan tidak 

nyaman bagi sirkulasi.   

Struktur ruang direncanakan 

berdasarkan organisasi ruang 

liner sehingga alur dan sirkulasi 

pada ruang jelas dan nyaman. 

Makna-

Ekspresi 

Bangunan tidak 

mengekspresikan pangkalan 

militer 

Penekanan elemen, simbol dan 

objek diharap mampu 

mengekspresikan pangkalan 

militer di kawasan pendidikan. 

 

4.3.2. Pernyataan Masalah Desain 

Berdasarkan isu dan analisis pernyataan masalah diatas, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan : 

Tabel 4.4 (Matriks Pernyataan Masalah) 
Sumber :Analisis Penulis 



 

1) Bagaimana merancang bangunan latihan militer bagi TNI AD dengan konsep 

ekspresi dalam memenuhi 

2) Bagaimana wujud rancangan bangunan latihan drill teknis dan drill taktis 

Kodam IV/Diponegoro yang 

bangunan melalui penekanan elemen, simbol dan objek deng

arsitektur modern

3) Bagaimana penataan daerah latihan drill taktis dengan se

sehingga jarak tempuh pengguna

dan efektif?. 

4.4. Lingkungan Tapak

Kondisi lingkungan disekitar tapak merupakan kawasan pemukiman dan 

pendidikan. Dari deliniasi tapak, terdapat sudut

dengan pemukiman warga. 

Berikut analisis relasi kedekata tapak dengan bangunan di sekitar tapak.

Bagaimana merancang bangunan latihan militer bagi TNI AD dengan konsep 

lam memenuhi kebutuhan pengguna? 

Bagaimana wujud rancangan bangunan latihan drill teknis dan drill taktis 

Kodam IV/Diponegoro yang representatife dan ekspresif pada penampilan 

bangunan melalui penekanan elemen, simbol dan objek deng

arsitektur modern? 

imana penataan daerah latihan drill taktis dengan se

gga jarak tempuh pengguna terhadap lokasi latihan menjadi lebih singkat 

Lingkungan Tapak 

Kondisi lingkungan disekitar tapak merupakan kawasan pemukiman dan 

Dari deliniasi tapak, terdapat sudut-sudut tapak yang bersinggungan 

dengan pemukiman warga.  

Berikut analisis relasi kedekata tapak dengan bangunan di sekitar tapak.

Gambar 4.5 : Kondisi Sekitar Tapak 

Sumber : Analisis Penulis 
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Bagaimana merancang bangunan latihan militer bagi TNI AD dengan konsep 

Bagaimana wujud rancangan bangunan latihan drill teknis dan drill taktis 

ekspresif pada penampilan 

bangunan melalui penekanan elemen, simbol dan objek dengan pendekatan 

imana penataan daerah latihan drill taktis dengan se-efisien mungkin, 

menjadi lebih singkat 

Kondisi lingkungan disekitar tapak merupakan kawasan pemukiman dan 

sudut tapak yang bersinggungan 

Berikut analisis relasi kedekata tapak dengan bangunan di sekitar tapak. 
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Selain bersinggungan dengan pemukiman warga, tapak juga dekat dengan 

Fakultas Kedokteran Undip. Sehingga kawasan sekitar tapak cukup bising dan 

ramai. Sehingga perlu perencanaan internal noise dan external noise . 

Berikut data dan potensi tapak : 

Potensi Kendala 

Tapak bersebelahan dengan Rumah 

Sakit Nasional Diponegoro 

Entrance bangunan utama berada di 

depan Rumah Sakit, sehingga saat 

kegiatan latihan berlangsung 

pengamanan lokasi dapat 

mempengaruhi sirkulasi di sekitar 

Rumah Sakit 

Tapak berada di kawasan pendidikan 

Keberadaan tapak dengan fungsi 

latihan militer yang dekat dengan 

kawasan Universitas Diponegoro 

menjadikan bangunan sulit dikenali 

dan nuansa militer pada tapak kurang 

terasa. 

Dekat dengan stadion Diponegoro  

Lokasi tapak berada di tengah perkotaan 

Keberadaan tapak yang berlokasi di 

tengah kota menjadikan daerah 

lenggang depan tapak menjadi 

tempat perdagangan. 

 

Tapak dekat dengan pemukiman 

warga, sehingga tapak menjadi 

pengaruh internal noise bagi 

pemukim disekitar tapak 

 

4.4.1. Analisis Jaringan Jalan 

Perencanaan merupakan redasain dengan tapak esisting. Sehingga 

terdapat jaringan jalan yang ada disekitar tapak maupun yang membentang pada 

tapak.  

Tabel 4.5 : Potensi dan Kendala Tapak 

Sumber : Analisis Penulis 



 

Kondisi jaringan jalan pada tapak tidak teratur, termasuk terdapat jalan 

umum yang memotong tapak. Dan aksesibilitas warga pada area terbatas. 

Terdapat jalan lokal skunder yang menghubungkan kawasan Tembalang 

dan Kedung Mundu. Dan jalan utama pada sisibar

yang menghubungkan kawasan pendidikan.

 

Keterangan : 

   = Jalan Primer

 = Jalan Skunder

 = Jalan Gang 

 

 

Gambar 4.6

 

Kondisi jaringan jalan pada tapak tidak teratur, termasuk terdapat jalan 

umum yang memotong tapak. Dan aksesibilitas warga pada area terbatas. 

Terdapat jalan lokal skunder yang menghubungkan kawasan Tembalang 

dan Kedung Mundu. Dan jalan utama pada sisibarat tapak terdapat jalan utama 

yang menghubungkan kawasan pendidikan. 

  

= Jalan Primer (Lokal Skunder) >8m  

= Jalan Skunder 6-8m 

= Jalan Gang 4-6m 

Gambar 4.6 (Jaringan Jalan Lokasi Perencanaan) 

Sumber : Analisis penulis 
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Kondisi jaringan jalan pada tapak tidak teratur, termasuk terdapat jalan 

umum yang memotong tapak. Dan aksesibilitas warga pada area terbatas.  

Terdapat jalan lokal skunder yang menghubungkan kawasan Tembalang 

at tapak terdapat jalan utama 
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a. Jalan Lingkar Utara Undip 

 

Kondisi Jalan Lingkar Utara Undip cukup baik dengan material aspal. Jalan 

2 ruas dengan lebar masing-masing 4m. sementara pedestrian di Jalan 

Lingkar Undip hanya menggunakan paving.  

 

b. Jalan Imam Soeparto 

 

Kondisi ruas Jalan Imam Soeparto satu arah dengan lebar jalan 8m 

namun memiliki bahu jalan yang cukup luas. Kondisi pedestrian tidak 

terencanakan dan bahu njalan dimanfaatkan untuk berjualan. 

  

Gambar 4.9 (Kondisi Jalan Imam Soeparto) 

Sumber : Google Street View 

Gambar 4.8 (Kondisi Entrance Site Esisting) 

Sumber : Google Street View 

Gambar 4.7 (Kondisi Jalan Lingkar Utara Undip) 

Sumber : Google Street View 
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4.4.2. Aspek Fasilitas Sekitar Tapak 

Banyaknya pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kawasan 

Tembalang, seperti pembangunan jalan dan perumahan baru, pusat perbelanjaan 

dan rumah sakit. Sehingga di sekitar tapak terdapat beberapa fasilitas publik 

seperti : 

 

Gambar 4.10 (Aspek Fasilitas Sekitar Tapak) 

Sumber : Analisis Penulis 













