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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

5.1. Elaborasi Teoritik 

Daerah laihan tempur merupakan kawasan tempat latihan sebagai tugas 

bagi TNI Organik. Baik TNI AD, TNI AU maupun TNI AL yang memiliki ruang 

lingkup yang berbeda-beda. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, telah 

dilakukan berbagai fungsi yang melekat pada organisasi TNI AD, diantaranya 

adalah fungsi organik militer. Salah satu dari fungsi organik militer adalah fungsi 

operas termasuk didalamnya penyelenggara latihan drill teknis dan drill taktis. 

Yaitu menyelenggarakan pembinaan latihan perorangan dan satuan dalam rangka 

pembinaan kemampuan TNI AD dan pelatihan bela Negara bagi rakyat yang 

diatur dalam Undang-undang. 

Oleh karena latihan merupakan salah satu fungsi organik militer TNI AD 

maka setiap Komandan Satuan dalam jajaran TNI AD harus bertanggung jawab 

atas pelaksanaan fungsi tersebut. Pentingnya pelaksanaan fungsi organik militer 

TNI AD maka fasilitas latihan drill teknis dan drill taktis semaksimal mungkin 

direncanakan berdasarkan kaidah-kaidah standar latihan yang telah ditentukan 

dengan tidak meninggalkan kaidah arsitektur dalam perancangannya. 

5.4.1. Perkembangan-Tren 

Sebagai bagian dari TNI, TNI AD bertugas melaksanakan tugas mitra darat 

dibidang pertahanan, yang dilakukan dengan Operasi Militer Untuk Perang dan 

Operasi Milter Selain Perang, yaitu : 

Tugas pada Operasi Militer Untuk Perang adalah tugas  TNI AD untuk 

melawan kekuatan militer Negara lain untuk melakukan agresi terhadap Indonesia, 

dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu Negara lain atau lebih, yang 
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didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang 

Internasional. (Kartika Eka Paksi 2001) 

Dalam perencanaan Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis Kodam 

IV/Diponegoro. Proyek Akhir Arsitektur periode 74 ini hanya akan membahas 

mengenai upaya penyiapan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan operasi 

militer untuk perang. 

Redesain Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis Kodam 

IV/Diponegoro ini merupakan proyek perencanaan lanskap dan bangunan gedung 

yang diperuntukan bagi prajurit organik TNI AD dibawah Kodam IV/Diponegoro. 

Gagasan awal dalam perencanaan yaitu sebuah redesain dan pengembangan 

kawasan latihan mliter yang sudah ada sebelumnya.  

5.2. Tinjauan Khusus 

5.5.1. Terminologi 

1) Kodam IV/Diponegoro 

Kelahiran Kodam IV/Diponegoro tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan 

semangat Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 

Agustus 1945, karena Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa 

Indonesia dalam rangkaian sejarah perjuangan nasional. Untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru berdiri 

tersebut, maka dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945, dibentuklah suatu badan yang 

bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang merupakan bagian dari 

badan lainnya yaitu Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). 

Rakyat Indonesia menyambut dengan gembira pembentukan BKR 
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tersebut, termasuk pula rakyat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang segera membentuk BKR. 

Dalam perkembangannya pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR 

ditingkatkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).Sejalan dengan itu 

di wilayah Jawa Tengah dibentuk organisasi pejuang kemerdekaan 

bersenjata yang merupakan embrio dari Kodam IV/Diponegoro. (Kodam.4) 

2) Latihan Militer 

a) Pelatihan (training) dan Latihan (exercise) 

 Merupakan suatu elemen yang berperan sangat  penting  dalam  

meningkatkan  upaya  kesiapsiagaan  secara  sistematis. Dalam tahap  

pelatihan,  para  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dari  unsur  

institusi pemerintah,  non  pemerintah,  maupun  masyarakat,  dibekali  

dengan  berbagai pengetahuan  yang  dibutuhkan  sehingga  mereka  

memiliki  tingkat  pemahaman  yang lebih baik. 

 Definisi Latihan berdasarkan definisi TNI : 

a. Pelatihan (training) adalah tindakan  mengajar  pengetahuan  

atau  ketrampilan  atau jenis perilaku tertentu.  

b. Latihan (exercise) adalah melakukan gerakan tertentu atau 

serangkaian gerakan yang dilakukan  untuk  menjadi  lebih  baik.  

Sesuatu  yang  dilakukan  atau  dipraktikkan  untuk 

mengembangkan keterampilan tertentu.  Kegiatan yang dilakukan 

untuk tujuan tertentu.Sebuah tugas yang ditetapkan untuk berlatih 

atau menguji keterampilan tertentu 

c. Simulasi adalah  tindakan  atau  proses  meniru  penampilan  

tertentu  atau  bentuk; pemodelan  dari  serangkaian  masalah 
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atau  peristiwa  yang  dapat  digunakan  untuk mengajarkan 

seseorang bagaimana melakukan sesuatu. 

b) Latihan berbasis Operasi 

 Merupakan  latihan  yang dilakukan  berbasis  untuk  memvalidasi 

rencana,  kebijakan,  perjanjian  dan  prosedur, memperjelas  peran  

dan  tanggung  jawab,  dan  mengidentifikasi  kesenjangan  sumber 

daya di lingkungan operasional. Jenis Latihan berbasis operasi 

meliputi: 

a. Drill merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  tujuan  tertentu:  

untuk  berlatih sesuatu,  atau  untuk  membuat  seseorang  

melakukan  hal  ini,  termasuk memberitahu  seseorang  sesuatu  

berulang  kali  untuk  membuat  mereka mengingatnya.  Sebuah  

tugas  yang  ditetapkan  untuk  berlatih  atau  menguji 

keterampilan  secara  akurat. Untuk  memperbaiki  kebiasaan,  

pola,  ketrampilan melakukan  suatu  kegiatan  dengan  instruksi  

berulang.  Kegiatan  yang mempraktekkan  keahlian  tertentu  dan  

sering  melibatkan  mengulangi  hal  yang sama beberapa kali.  

b. Drill Teknis merupakan suatu  metoda  latihan  untuk  

membiasakan  dan mempermahir kemampuan teknis perorangan 

dalam satuan untuk  melakukan  suatu  kegiatan  tertentu  atau  

dalam  hal menggunakan, melayani  dan  mengerahkan peralatan 

atau perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk melakukan 

tugas.  

c. Drill Taktis merupakan suatu  metoda  latihan  yang  dilakukan  

oleh  satuan  untuk membiasakan  dan  mempermahir  suatu  

kegiatan  menurut urutan  tertentu  yang  sudah  ditetapkan  

secara  baku dilakukan  pada  medan  simulasi/medan  yang luas 

dan  mempunyai nilai taktis.  
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3) Konsep Ekspresif menurut Ilmu Arsitektur 

Ekspresif  mempunyai  makna  dasar  bersifat  menyatukan  atau 

menjelaskan. Ekspresif adalah kata sifat yang merupakan turunan dari kata 

ekspresi yang berarti ungkapan yang bisa dibaca atau dilihat. Bisa juga  

dikatakan  bahwa  ekspresi  merupakan  suatu  proses  pernyataan untuk  

memperlihatkan  maksud,  gagasan  atau  perasaan. 

Tampilan arsitektural terdiri dari ekspresi bangungan mencakup 3 

komponen, yaitu pesan, media, dan penerima.Pesan dapat dilihat sebagai 

pembahasan mengenai praktek dan pengetahuan arsitektur, yaitu desain. 

Media dipahami sebagai hasil karya desin arsitektur, yaitu bangunan. 

Sedangkan penerima adalah bagaimana respon penerima terhadap karya 

desain arsitektur yang diukur dari kualitas desain dan kinerja bangunan 

serta affordance hasil karya desain tersebut. (Bani Noor dalam Udjianto 

Prawito 2014) 

 Ekspresi  bisadi komunikasikan melalui 3 elemen fisik desain suatu 

bangunan (Bani Noor dalam Udjianto Prawito 2014) 

a. Facade(eksterior) 

Adalah  elemen  yang  paling  dapat  mencitrakan  ekspresi  suatu 

bangunan.  Facade sebagai  wajah  adalah  point pertama  dari suatu 

bangunan yang langsung bisa direview oleh orang-orang yang  berada  

di  sekitarnya.  Dengan  kata  lain  facade memiliki kesempatan  secara  

langsung  untuk  ”berbicara”  atau  memberi penjelasan tentang tema 

suatu bangunan. 

b. Interior 

Ruang-ruang  dalam  (interior)  juga  mempunyai  peran  penting untuk 

menguatkan pesan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh  

facade.  Bedanya  ekspresi  pada  interior  lebih  bersifat meruang 
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sementara facadelebih untuk dilihat. Jadi yang utama di  sini  adalah  

pengalaman  spasial  dalam  menangkap  makna ruang. 

c. Denah dan Massa Bangunan 

Merupakan  elemen  paling  kecil  dilihat  dari  kontribusinya dalam  

mengkomunikasikan  ekspresi  fisik  suatu  bangunan. Meski  demikian  

penataan  interior  dan  permunculan  facade 

dihasilkan  dari  pengolahan  denah  dan  massa  bangunan.  Jadi 

denah  dan  massa  bangunan  memiliki  peran  vital  yang  tidak dapat 

diabaikan dalam pembentukan ekspresi suatu desain. 

 Secara singkat, ekspresi sebagai manifesto sebuah desain adalah: 

1. Makna yang terkandung dalam arsitektur 

2. Emosi yang dapat menafsirkan 

3. Refleksi dari komposisi stuktur, bahan, hubungan pada rongga, 

warna, dan kesan bayangan. 

4. Komposisi dan karakter yang dipancarkan oleh bangunan. 

5. Aspek ekspresi bisa dipengaruhi oleh gaya, mode serta kualitas 

desain. 

 













