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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

6.1. Kajian Tema Desain 

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 cirri khas baik bagi 

kalangan militer maupun dalam segi arsitekturnya. 

Berikut permasalahan dominan berdasarkan isu dari pemilihan tema desain : 

6.1.1. Permasalahan Umum 

1) Bangunan latihan tidak mengekspresikan sebuah kawasan militer. 

2) Kondisi bangunan yang ada layaknya bangunan publik lainya. 

3) Bangunan militer saat ini tidak dapat dibedakan antara fungsi hunian, 

perkantoran maupun fungsi pendidikan. 

4) Bangunan dengan bentuk dan luas yang sama namun memiliki fungsi dan 

nama yang berbeda 

6.1.2. Permasalahan Dominan 

1) Beberapa fungsi bangunan ditinggalkan oleh penggunanya 

2) Tidak adanya sirkulasi manusia baik didalam maupun diluar bangunan  

3) Denah dan fasad bangunan didominasi bentuk kotak dengan penambahan 

lavatory tanpa adanya ruang penghubung 

6.2. Penekanan Desain 

Definisi ekspresi secara terminology adalah proses komunikasi melalui 

suatu media yang ditujukan untuk membangun kesamaan persepsi akan pesan 

yang dikomunikasikan. (Bani Noor 2008) 

Berdasarkan definisi ekspresi diatas dapat ditekankan pada : 
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a. Komponen Pesan 

yaitu  substansi  konseptual  atau  kontekstual  dari  masing-masing  

bidang  ilmu  yang  dibangun  dan  ingin  

disampaikan. 

b. Komponen Media Yang Digunakan 

bagaimana  masing -masing  bidang  ilmu menggunakan bahasanya  

untuk menyampaikan pesan. 

c. Komponen Penerima 

bagaimana penerima merespon  dan  membangun  persepsi  tentang  

pesan  melalui  media  yang  ada. 

Dari ketiga komponen ekspresi diatas, hal akan dilakukan dalam 

perancangan Redesain Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis Kodam 

IV/Diponegoro : 

a. Dalam perencanaan desain diharapkan mampu memenuhi perwujudan 

arsitektur eksprensif. Dengan menekankan ruang sebagai ensensi dari 

bangunan militer. 

 Ruang :  

Dalam menentukan ruang mempertimbangkan kebutuhan dan 

sirkulasi pengguna.  

Perencanaan ruang-ruang pada bangunan fasilitas, seperti kolat 

dan makolat yang simetri diharapkan mampu menciptakan pesan 

bagi penggunanya bahwa keseimbangan itu ada. 

b. Media komunikasi yaitu bangunan. Bangunan dapat dipahami melalui 

dua cara, yaitu melalui : 

 Fisik Bangunan 

Menciptakan fisik bangunan militer dapat ditekankan dengan 

struktur, bentuk dan keindahannya. Penataan bangunan dengan 
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hierarki akan memahami bahwa militer sangat menjunjung tinggi 

organisasinya. Dan dapat menyampaikan pesan organisasi 

melalui bentuk bangunan. 

c. Respon Penerima, dalam hal ini keindahan desain bangunan militer 

harus dapat disampaikan kepada penghuni dan masyarakat umum 

yang dapat merasakan keberadaan bangunan ini. Sehingga 

keberadaan bangunan militer dapat dikenali oleh masyarakat sekitar. 

Berikut bagan dalam perencanaan konsep eksprensif berdasarkan 

komponen arsitektur diatas : 

 

1) Desain 

Desain arsitektur yang baik menurut Vitruvius adalah bangunan yang 

memiliki (Fungsi  Teknologi  Keindahan) 

 Kegunaan (fungsi) 

Bangunan dalam perencanaan diharapkan mampu mewadahi 

seluruh aktifitas prajurit TNI AD selama melaksanakan latihan 

 Kekokohan (Teknologi) 

Karena bangunan direncanakan berada di lahan yang 

berkontur. Diperlukan pemilihan lokasi dan struktur yang tepat, 

Bagan 6.1 Konsep Eksprensif 

Sumber : Analisis Penulis 



113 
 

sehingga setruktur dapat menahan beban vertikal maupun 

beban horizontal pada bangunan. 

 Keindahan 

Keindahan dalam perancangan Kompleks Latihan Drill Teknis 

dan Drill Taktis Kodam IV/Diponegoro dapat di ekspresikan 

melalui tiga aspek, berupa : 

- Elemen 

- Simbol 

- Objek 

2) Building 

Dalam perencanaan Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis 

Kodam IV/Diponegoro dengan konsep eksprensif sehingga pesan 

bangunan dapat diterima oleh pengguna dan sekitar maka perlu 

penekanan elemen, simbol dan objek 

a. Elemen  

Perencanaan bangunan dengan mengekspresikan benuk dan 

garis melalui hierarki dan keseimbangan sehingga benciptakan 

bentuk bangunan yang tidak monoton. Hierarki disimbolkan oleh 

tingkatan pangkat dalam militer.  

 

 

 

Gambar 6.2 Tanda Pangkat TNI 

Sumber : tniad.mil.id 
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Studi Preseden : Museum Guggenheim 

 

Perancangan pada Museum Gunggenhem merupakan 

bangunan yang mengekspresikan bentuk yang tidak monoton 

dengan memberikan hieraki pada lingkaran bangunan. 

Keseimbangan didapat untuk mengekspresikan bentuk dan 

ruang. Sehingga dalam tingkatan militer tetap ada keseimbangan 

yang diceritakan melalui bangunan ini : 

Studi Preseden : Taj Mahal  

 

Bangunan ini memiliki Prinsip desain bangunan yang stabil 

yaitu mempunyai keseimbangan simetri, berskala normal, proporsi 

yang seimbang dan perpaduan yang unik serta memiliki vocal point 

pada kubah bagian tengah. Selain itu perancangan bangunan ini 

dapat mengekspresikan bentuk yang mengandung nilai-nilai 

sejarah, bentuk bangunannya tidak monoton.  

b. Simbol 

Simbol merupakan tanda yang dihubungkan terhadap suatu 

objek yang ditentukan oleh adanya suatu konsepsi tertentu, 

biasanya asosiasi terhadap gagasan yang mengharuskan simbol 

Gambar 6.4 Taj Mahal 

Sumber : Google Images 

Kata Kunci : Taj Mahal 

Gambar 6.3 Museum Guggenheim 

Sumber : Google Images 

Kata Kunci :  Museum Guggenheim New 



 

tersebut di interpestasikan 

(Mangunwijaya, 1992)

Penggunaan simbol pada militer :

1.

2.

tersebut di interpestasikan sehubungan dengan objek tadi. 

angunwijaya, 1992). 

Penggunaan simbol pada militer :  

1. Simbol Korps Satuan Tempur (Infanteri) 

Infanteri merupakan satu-satunya satuan tempur dalam 

jajaran TNI AD, sehingg pengambilan simbol raider dapat 

mencerminkan kegiatan latihan dengan mengaplikasikan 

pada bangunan. Pengaplikasikan simbol infantry bisa 

diderapkan pada dinding bangunan makolat.

2. Simbol TNI AD 

Bentuk pentagon pada logo TNI AD merupakan 

kumpulan dari datum titik dan garis yang membentuk 

geometri segi lima. Pada logo TNI AD dapat diterapkan 

dalam penataan organisasi ruang. Sehingga keberadaan 

sirkulasi dapat ter struktur dan terpusat pada bangunan 

utama (Kolat dan Makolat) 

Contoh aplikasi simbol pada fasad bangunan yang 

terdapat pada entrance Makoyon Yonif 408/Suhbrasta 

Sragen. 

Gambar 6.6 Logo TNI AD

Sumber : tniad.mil.id

Gambar 6.5 Logo Korps Infanteri 

Sumber : 
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sehubungan dengan objek tadi. 

 

satunya satuan tempur dalam 

pengambilan simbol raider dapat 

mencerminkan kegiatan latihan dengan mengaplikasikan 

simbol infantry bisa 

diderapkan pada dinding bangunan makolat. 

 

TNI AD merupakan 

kumpulan dari datum titik dan garis yang membentuk 

. Pada logo TNI AD dapat diterapkan 

dalam penataan organisasi ruang. Sehingga keberadaan 

struktur dan terpusat pada bangunan 

Contoh aplikasi simbol pada fasad bangunan yang 

terdapat pada entrance Makoyon Yonif 408/Suhbrasta 

Logo TNI AD 

tniad.mil.id 

6.5 Logo Korps Infanteri 

TNI AD 

Sumber : tniad.mil.id 



 

 

Sutudi Preseden : Candi Borobudur 

Candi Borobudur merupakan salah satu contoh 

penerapan symbolism dalam arsitektur. Denah terbagi 

menjadi tiga bagian yang masing-masing melambangkan 

tiga alam yang berbeda yang dilewati manusia.

Contoh aplikasi simbol juga dapat di rencanakan berupa 

patung prajurit TNI AD dengan senjata 

 

Dengan penambahan patung prajurit TNI dengan 

senjata sebagai simbol pangkalan militer. Maka akan 

mempertegas daerah perencanaan sebagai salah satu 

Gambar 6.9  Patung TNI 

Sumber : Indonesia.aibaba.co 

Gambar 6.8

Sumber : 

Kata Kunci : Candi Borobudur

Gambar 6.7 Makoyon Yonif 408/SBH

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Candi Borobudur merupakan salah satu contoh 

penerapan symbolism dalam arsitektur. Denah terbagi 

masing melambangkan 

tiga alam yang berbeda yang dilewati manusia.  

juga dapat di rencanakan berupa 

Dengan penambahan patung prajurit TNI dengan 

senjata sebagai simbol pangkalan militer. Maka akan 

mempertegas daerah perencanaan sebagai salah satu 

.8 Candi Borobudur 

Sumber : Google Images 

Kata Kunci : Candi Borobudur 

Makoyon Yonif 408/SBH 
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kawasan militer. Sehingga mampu mengekspresikan ruang 

dalam maupun ruang luarnya. 

c. Warna 

Bagaimanapun perencanaan bangunan militer standarisasi 

bangunan militer adalah dengan menggunakan warna hijau army 

pada eksterior bangunan. 

Selain penetapan warna hijau pada bangunan militer, fasad 

bangunan juga di izinkan dengan mengkombinasikan ornament, 

seperti batu alam, kaca maupun GRC  

Berikut kombinasi warna bangunan militer : 

 

6.3. Langgam 

Dekonstruksi dalah suatu pendekatan terhadap perancangan bangunan 

dengan melihat arsitektur dari segi fragmentasi (potongan) melalui struktur yang 

digunakan. Dekonstruksi sendiri merupakan suatu langgam yang yang di 

implementasikan melalui elemen, struktur dan konteks. Sehingga penilihan 

dekonstruksi sebagai langgam mampu mewujudkan bangunan yang mampu 

mengekspresikan sebuah pangkalan militer. 

Penerapan langgam dekonstruksi pada bangunan dengan 

mempertimbangkan bentuk dan ruang yang memiliki kekuatan yang sama. 

Dekonstruksi dalam proyek Redesain Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill 

Taktis Kodam IV/Diponegoro dapat ditonjolkan melalui fasad dan struktur atap.  

Gambar 6.10 Kombinasi Warna Dinding Bangunan Militer 

Sumber : tni.mil.id 













