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BAB VII 

KONSEP PERENCANAN 

7.1. Konsep Perancangan 

7.1.1. Identitas Bangunan Militer 

Bangunan membutuhkan identitas agar dikenal dan dipahami 

masyarakat.Maka untuk menyampaikan identitas tersebut bangunan 

menggunakan bahasa arsitektur tertentu yang dapat mengungkapkan ekspresi 

dan karakter yang diinginkan melalui pemakaian kata-kata atau kalimat berupa 

elemen-etemen dlan unsurunsur pembentuk bangunan yang dikombinasikan 

dengan metode dan gagasan tertentu.(Reni Dewita, 2004) 

Krisis identitas pada arsitektur bangunan militer menjadikan permasalahan 

yang dominan dalam mewujudkan perencanaan daerah latihan militer.Identitas 

bangunan militer yang tak pernah mendapat perhatian bagi arsitek maupun 

pengembang menjadikan arsitektur bangunan militer tidak dapat mengikuti 

perkembangan arsitektur di dunia. 

 

Dengan penekanan tema desain arsitektur ekspresif 

diharapkan mampu mengangkat identitas arsitektur 

bangunan militer. 

 

 

Dimensi dalam mewujudkan identitas bangunan militer melalui arsitektur 

ekspresif : 

1. Regional 

Bentuk arsitektur ekspresif yang mengungkapkan kondisi suatu daerah 

tertentu dengan menyesuaikan lahan dan kontur pada tapak. 

2. Perilaku 
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Bentuk arsitektur ekspresif yang mengungkapkan perilaku dari 

penggunanya.Elemen pada desain diharap mampu mencerminkan sikap 

prajurit TNI. 

3. Waktu 

Arsitektur yang dapat mengekspresikan identitas militer menandai bahwa 

bangunan tersebut dapat bertahan dalam beberapa periode. 

7.1.2. Arsitektur Ekspresif 

Berdasarkan penekanan desain pada bab sebelumnya, konsep arsitektur 

eksprensif diterapkan dalam 3 komponen yaitu pesan  media  penerima, yang 

dituangkan dalam bentuk desain, bangunan dan respon bagi masyarakat dan 

pengguna, yang dapat dituangkan melalui bagan : 

 

 

Berdasarkan bagan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

pesan tergantung padabuilding yang ditampilkan. 

Berikut implementasi arsitektur ekspresif pada bangunan Redesain Kompleks 

Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis Kodam IV/Diponegoro : 

  

Bagan 7.1 Konsep Eksprensif 
Sumber :Analisis Penulis 
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7.1.3. Bentuk dan Sosok 

1) Transformasi dalam menentukan bentuk dan sosok : 

 

2) Implementasi dalam desain : 

 

 

Gambar 7.3 Transformasi dalam menentukan Bentuk dan Sosok 

Sumber :Analisis Penulis 

Bagan 7.2 Transformasi dalam menentukan Bentuk dan Sosok 

Sumber :Analisis Penulis 
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Selain dari penerapan elemen dan simbol diatas, penerapan simbol 

patung juga di implementasikan melalui eksterior guna mempertegas 

kompleks latihan militer 

 

Guna mendukung kompleks latihan dapat dipertegas dengan 

patung TNI AD dengan senjata pada entrance site sebagai elemen 

estetika. Selain penambahan patung sebagai estetika dan menonjolkan 

identitas penataan bangunan juga berdasarkan simbol pentagon pada logo 

TNI AD. Sehingga bangunan memiliki orientasi terhadap gedung makolat. 

7.2. Konsep Ruang dan Tata Ruang 

7.2.1. Analisis Ruang Luar 

Berdasarkan data esisting tapak, lokasi perencanaan berada di Kelurahan 

Meteseh, Kecamatan tembalang, Semarang. 

Gambar 7.4 Implementasi pada Simbol 

Sumber :Analisis Penulis 
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Berdasarkan analisis hubungan ruang luar pada Implementasi Tapak, berikut 

analisis esisting ruang luar dalam proyek perencanaan : 

 

Keterangan : 

SATPUR  : Daerah latihan yang hanya dilakukan oleh satuan tempur 

Gambar 7.6 : Esisting Ruang Luar Tapak 

Sumber :Analisis Penulis 

Gambar 7.5 : Site Esisting 

Sumber :Analisis Penulis 
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SATPUR/SATBANPUR : Daerah latian yang dilakukan oleh semua Organik Militer. 

MAKOLAT :Lokasi kompleks bangunan latihan.  

7.2.2. Analisis SWOT Tapak 

Berikut analisis SWOT tapak esisting gunan menentukan orientasi 

bangunan terhadap tapak : 

Faktor Internal 

S = Strenght (kekuatan) W = Weakness (Kelemahan) 
1. Lokasi medan latihan taktik 

tempur dan ilmu medan berada 
dilokasi yang tepat, lokasi latihan 
memiliki hutan, ladang dan sungai 

2. Tapak memiliki jalan utama yaitu 
Jalan Dr. Imam Soetopo yang 
memotong tapak 

3. Lokasi jalan utama Jalan Dr. 
Imam Soetopo terdapat Koramil 
12 yang masuk kedalam lokasi 
tapak. 

1. Lokasi medan latihan ilmu 
medan berada disisi selatan 
tapak dan terpisah oleh Jalan Dr. 
Imam Soetopo. 

2. Lokasi lapangan tembak sangat 
dekat dengan pemukiman warga,  

3. Entrance bangunan esisting 
bersebrangan dengan Rumah 
Sakit. 

O = Opportunity (Kesempatan) T = Threats (Ancaman) 
1. Tidak perlunya perencanaan 

plotting kawasan taktik tempur 
dan ilmu medan, karena wilayah 
tersebut sudah berada di posisi 
terbaik tapak. 

2. Keberadaan Jl. Dr. Imam 
Soetopo yang jauh dari sirkulasi 
Rumah Sakit dan Universitas 
dapat dimanfaatkan sebagai 
entrance bangunan dengan 
menjadikanya kawasan militer. 

3. Keberadaan Koramil 12 
Tembalang dapat menambah 
identitas kawasan militer.  

1. Keberadaan Makolat yang jauh 
dari Jl. Dr. Imam Soetopo dan 
latihan kompas terpisah oleh 
jalan utama menjadikan jarak 
jangkau prajurit dari barak ke 
medan cukup jauh dan memutar 
jalan. 

2. Lokasi lapangan tembak 
bersinggungan dengan 
pemukiman sehingga terjadi 
internal noise yang dapat 
mengganggu masyarakat sekitar. 

3. Keberadaan bangunan esisting 
yang berseberangan dengan RS. 
Menjadikan kesenjangan antara 
sirkulasi Rumah Sakit dan 
Sirkulasi Daerah Latihan.  

 

  

Tabel 7.1 : Analisis SWOT Esisting Tapak 

Sumber :Analisis Penulis 
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7.2.3. Orientasi Bangunan Terhadap Tapak 

Berdasarkan hubungan ruang luar dan analisis SWOT tapak, maka 

perletakan orientasi makoyon : 

 

 

1) Makolat 

Letak bangunan berada di Jalan Imam Soeprapto, bersebrangan 

dengan Koramil Tembalang, dengan alasan : 

a) berada di jalan utama kecamatan.  

b) Akses menuju kompas siang dan kompas malam tidak terhalang 

pagar pembatas 

c) Bersebrangan dengn Koramil Tembalang 

d) Jauh dari fasilitas umum lainya. 

2) Halang Rintang 

Gambar 7.7. Orientasi Bangunan terhadap Bagan latihan 

Sumber : Analisis Penulis 
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Perencanaan penempatan haling rintang berada di posisi terdekat 

makolat,  

3) Bagan HTF, Pur Kota dan Pur Ban berada di sisi tengah site, dengan 

tujuan : 

 Pur kota dan pur ban memerluka lahan datar untuk menata 

container sebagai latihan pembebasan sandera 

 Dan penematan HTF yang memerlukan dataran tinggi untuk 

menggantungkan tali dan hesty. 

4) Simulasi helly dan Pendaratan helly 

Plotting simulasi heli, simulasi mobi, dan pendaratan heli berada sisi 

utara tapak dengan pertimbangan : 

 Dataran rendah yang cukup datar, sehingga dapat digunakan 

sebagai helipad.  

5) Lapangan Tembak 

Perencanaan dalam plotting lapangan tembak di letakan di tengah 

tapak, dengan pertimbangan 

 Perencanaan dalam plotting lapangan tembak diletakkan di sisi 

tengah tapak, dimana lokasi jauh dari pemukiman, sehingga dapat 

meminimalkan internal noise yang disebabkan oleh suara senjata 

 Tidak terlalu jauh dari makolat, sehingga jika kemungkinan 

menerima tamu VIP akses menuju lapangan tembak tidak terlalu 

jauh. 

6) Ilmu Medan dan Taktik Tempur 
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Lokasi ilmu medan dan taktik tempur sama seperti esisting, karena 

pada tempat tersebut merupakan lokasi yang terdapat beberapa 

sungai dan berada di kontur tercuram, sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai latihan taktik tempur 

7) Kompas Siang dan Kompas Malam. 

Lokasi kompas siang dan kompas malam sama seperti esisting, 

karena bagian latihan kompas siang dan kompas malam merupakan 

latihan yang memerukan lahan yang cukup luas untuk menemukan 

jalan keluar. 

Berikut penggambaran sederhana lokasi bangunan terhadap tapak : 

 

7.2.4. Analisis Lokasi Bangunan Terhadap Struktur Tanah 

Berdasarkan pemilihan lokasi bangunan latihan yang berada di Jalan 

utama Jalan Dr. Imam Soetopo berikut analisis pergerakan tanah : 

  

Gambar 7.8 : Rencana Bangunan Terhadap Tapak 

Sumber : Analisis Penulis 



 

 

1) Analisis Superimpose tapak terhadap 

Keterangan 

 

Lokasi kompleks bangunan latihan (makolat)

 

Berdasarkan superimpose tapak terhadap peta gerakan Tanah Kota 

Semarang. Posisi rencana makolat (bangunan latihan) berada di struktur 

tanah dengan gerakan 

bangunan cukup aman dan tidak memerlukan struktur khusus.

2) Analisis Superimpose tapak terhadap sesar tanah Kota Semarang :

Sesar merupakan retakan pada batuan yang telah mengalami 

pergeseran.Apabila retakan batuan 

kekar (joint).Sesar dapat berupa retakan tunggal, membentuk lajur atau zona 

Gambar 7.9. Superimpose Tapak Terhadap Peta Gerakan Tanah

Analisis Superimpose tapak terhadap gerakan tanah Kota Semarang :

 : 

 

Lokasi kompleks bangunan latihan (makolat) 

Berdasarkan superimpose tapak terhadap peta gerakan Tanah Kota 

Semarang. Posisi rencana makolat (bangunan latihan) berada di struktur 

tanah dengan gerakan tanah sangat rendah.Sehingga perencanaan 

bangunan cukup aman dan tidak memerlukan struktur khusus.

Analisis Superimpose tapak terhadap sesar tanah Kota Semarang :

Sesar merupakan retakan pada batuan yang telah mengalami 

pergeseran.Apabila retakan batuan belum bergerak atau bergeser dinamakan 

).Sesar dapat berupa retakan tunggal, membentuk lajur atau zona 

Gambar 7.9. Superimpose Tapak Terhadap Peta Gerakan Tanah

Sumber : Analisis Penulis 
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gerakan tanah Kota Semarang : 

 

Berdasarkan superimpose tapak terhadap peta gerakan Tanah Kota 

Semarang. Posisi rencana makolat (bangunan latihan) berada di struktur 

tanah sangat rendah.Sehingga perencanaan 

bangunan cukup aman dan tidak memerlukan struktur khusus. 

Analisis Superimpose tapak terhadap sesar tanah Kota Semarang : 

Sesar merupakan retakan pada batuan yang telah mengalami 

belum bergerak atau bergeser dinamakan 

).Sesar dapat berupa retakan tunggal, membentuk lajur atau zona 

Gambar 7.9. Superimpose Tapak Terhadap Peta Gerakan Tanah 
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sesar (fault zone) yang terdiri dari sekumpulan retakan. (Haakon Fossen 

2010) 

Berikut analisis superimpose tapak terhadap jalur sesar Kota Semarang. 

  

 

Keterangan : 

 : batas Kecamatan 

 : Sesar 

 Jika dilihat dari keberadaan tapak terhadap jalur sesar tanah Kota 

Semarang.Orientasi bangunan berada di titik tiidak terkena sesar maupun 

patahan.Sehingga aktivitas diatas tanah pada bangunan rencana makolat cukup 

stabil. 

  

Gambar 7.10. Superimpose Tapak Terhadap Peta Sesar Kota Semarang 

Sumber : Analisis Penulis 



 

 

7.2.5. Orientasi Ruang Dalam

Penerapan ruang dalam pada unit bangunan didominasi oleh simbol 

simetri yang merupakan unsur pasti paga TNI AD.

Selain itu penataan bangunan latihan dengan memperhatikan elemen pada

TNI AD yang berbentuk pentagon, kemudian membentuk ruang.

Orientasi bangunan dengan memperhatikan titikyang digabungkan oleh 

datum garis. Sehingga membentuk organisasi terpusat dalam penataan sirkulasi 

dan bangunan.  

Sudut pada 

bagian belakang 

merupakan 

gudang senjata 

Sudut yang 

dibatasi oleh 

gudang amunisi 

Orientasi Ruang Dalam 

Penerapan ruang dalam pada unit bangunan didominasi oleh simbol 

simetri yang merupakan unsur pasti paga TNI AD. 

Selain itu penataan bangunan latihan dengan memperhatikan elemen pada

TNI AD yang berbentuk pentagon, kemudian membentuk ruang.

  

Orientasi bangunan dengan memperhatikan titikyang digabungkan oleh 

datum garis. Sehingga membentuk organisasi terpusat dalam penataan sirkulasi 

  

Bangian entrance 

bangunan merupakan dua 

pos jaga, sebagai 

penjagaan masuk dan 

keluar personil 

yangdibatasi 

oleh masjid

Di titik tengah 

pertemuan 

merupakan 

gedung makolat, 

dimana (Mako) 

merupakan 

gedung utama 

dari setiap 

kawasan militer

Gambar 7.11. Orientasi Bangunan 

Sumber : Analisis Penulis 
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Penerapan ruang dalam pada unit bangunan didominasi oleh simbol 

Selain itu penataan bangunan latihan dengan memperhatikan elemen pada simbol 

TNI AD yang berbentuk pentagon, kemudian membentuk ruang. 

 

Orientasi bangunan dengan memperhatikan titikyang digabungkan oleh 

datum garis. Sehingga membentuk organisasi terpusat dalam penataan sirkulasi 

Sudut 

yangdibatasi 

oleh masjid 

Di titik tengah 

pertemuan 

datum 

merupakan 

gedung makolat, 

dimana (Mako) 

merupakan 

gedung utama 

dari setiap 

kawasan militer 
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7.3. Spesifikasi dan Persyaratan Desain 

a. Spesifikasi Proyek 

 Kepemilikan 

Kepemilikan dari Kompleks Latihan Drill teknis dan Drill Taktis Kodam 

IV/Diponegoro adalah pemerintah di bawah naungan Kementrian pertahanan 

dan masuk ke dalam kawasan Kodam IV/Diponegoro.Bangunan merupakan 

fasilitas latihan yang diperuntukan bagi prajurit organik militer guna 

melaksanakan latihan taktik tempur. 

 Standar Klasifikasi Bangunan Latihan Tempur Militer 

1) Menunjang fungsi kemiliteran/pertahanan 

2) Tidak ada pertimbangan ekonomi konstruksi 

3) Dalam hal lahan diperlukan untuk daerah latihan militer, Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan bagi satuan TNI 

dari tingkat latihan perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan 

TNI.  

4) Pada skala kabupaten, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 1 

(satu) daerah latihan TNI setingkat kompi.  (Pasal 29) 

5) Penggunaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus 

memperhatikan hak masyarakat, nilai sosial budaya masyarakat, dan 

keseimbangan ekosistem. 

(PP No 68 Tahun2014) 

b. Persyaratan Bangunan 

1) Gedung Kolat 

Gedung Komando Latihan, yaitu gedung yang digunakan sebagai hall 

serbaguna. terdapat stage dan dilengkapi oleh ruang-ruang penunjang, 

seperti lighting dan audio. Bangunan memiliki hubungan dekat dengan 

Gedung Makolat tanpa persyaratan khusus. 

2) Rumah Jaga (Provost) 
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Bangunan rumah berfungsi sebagai tempat informasi pertama.Biasanya 

bangunan rumah jaga berada di dekat gapura atau entrance lokasi. 

Bangunan dengan dinding bata dan struktur atap baja dengan penutup 

genteng beton. 

3) Pos Jaga 

Pos jaga merupakan pos penjagaan dengan luas 1m2 dengan fungsi jaga bagi 

1 personil. 

 

Struktur pos jaga dngan dinding bata dan atap dag beton. 

4) Gedung Sekertariat Medan 

Gedung sekretariat yang berfungsi sebagai tempat pendaftaran dan 

penerimaan prajurit latihan se Kodam IV 

Bangunan dengan dinding bata dan struktur atap baja dengan penutup 

genteng beton, bangunan juga dilengkapi rabat keliling. 

5) Gedung Transit 

Gedung transit berfungsi sebgai  menerima tamu dan ruang rapat.Bangunan 

dengan dinding bata dan struktur atap baja dengan penutup genteng beton, 

bangunan juga dilengkapi rabat keliling dan tidak memiliki spesifikasi khusus. 

6) Gedung Makolat/Gedung Diponegoro 

Gedung Makolat atau Markas Komando Latihan, merupakan gedung utama 

dalam Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis Kodam IV/Diponegoro. 

Bangunan tidak memiliki spesifikasi khusus dan bangunan berbentuk simetri. 

  

Gambar 7.12 Dimensi Personil Pos Jaga 

Sumber : Analisis Penulis 
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7) Masjid/Tempat Ibadah 

Perencanaan tempat ibadah umat muslim untuk menau jang fasilitas 

pendidikan. 

Tidak ada persyaratan khusus 

8) Rumah Tinggal Pengelola 

Terdapat beberapa unit rumdis (rumah dinas) bagi penjaga dengan type 45m²  

9) Rumah Dinas Perwira 

Direncanakan beberapa tempat tinggal bagi pemimpin regu.Pada eksisting 

yang sudah ada, terdapat 6 unit bangunan yang diperuntukkan bagi petinggi 

TNI.Dengan type lebih dari H 90. 

10) Barak 

Terdapat 8 unit barak yang masing-masing mampu menaampung 20 

prajurit.Barak dengan bentuk denah simetris dan dilengkapi lavatory serta 

tempat cuci terbuka. 

11) Kelas Lapangan 

Berbentuk tribun, berfungsi sebagi tempat tunggu prajurit dalam melakukan 

simulasi. 

12) Rumah Petembak 

Rumah petembak terdapat di bagan latihan tembak 600 m dengan pelingkup 

bangunan terbuka dan struktur atap kayu. 

13) Rumah Pompa dan Watertower 

Rumah pompa dsini masuk kedalam area service, dimana fungsi rumah 

pompa sebagai distribusi awal air bersih yang disalurkan ke barak dan 

bangunan lainnya. 

14) Poliklinik 

Poliklinik disini berupa bangunan fasilitas yang digunakan sebagai tempat 

pertolongan pertama saat peserta latihan cedera dan membutuhkan obat. 
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15) Garasi 

Terdapat 2 garasi yang digunakan untuk menyimpan kedaraan yaitu garasi 

angkut/personil dan garasi khusus. 

o Garasi angkut personil : truck, Tank 

o Garasi Khusus : kendaraan danyon, perwira, ambulance dan parade 

16) Dapur Umum 

Terdapat dapur umum yang digunakan untuk memasak guna meunjang 

kebutuhan makan personil 

17) Ruang Makan 

Fasilitas ruang makan yang digunakan untuk makan prajurit yang 

melaksanakan latihan.Ruang semi terbuka dan luar. 

18) Gudang Senjata 

Perencanaan gudang senjata dengan dinding bata 1 batu dan dilengkapi oleh 

pintuk trails besi. Kemudian bangunan dikelilingi oleh pagar kawat besi dan 

berada didekat barak. 

19) Gudang Amunisi 

Bangunan dengan sepenuhnya menggunakan struktur beton dari pondasi, 

atap dan dinding.¼ bangunan berada dibawah tanah dan pada atap 

bangunan terdapat dag dengan lisplank tiggi 30cm guna menampung 

air.Dengan tujuan suhu ruangan dalam gudang amunisi tetap rendah. 

c. Persyaratan Desain 

Meliputi standar yang di tetapkan dapam perencanaan Kompleks Latihan Drill 

Teknis dan Drill Teknis Kodam IV/Diponegoro yang dikategorikan dalam 3 aspek : 

 Aspek Arsitektural 

1) Bentuk dan fasade bangunan mencerminkan bangunan militer. 

2) Mengekspresikan bangunan militer dengan elemen-elemen arsitektur 
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3) Konsep dalam perencanaan harus jelas dan sesuai dengan  fungsi 

bangunan. Sehingga bangunan dapat dikenali oleh masyarakat dan 

pengguna. 

4) Memperhatikan kebutuhan ruang dan sirkulasi yang efektif bagi 

pengguna. 

 Aspek Struktural 

1) Kekuatan  :kekuatan struktur dalam memikul beban,  

2) Stabilitas  :penempatan bangunan pada tanah yang berkontur, dengan 

ketepatan struktur 

3) Keamanan  :keamanan struktur terhadap ruang lingkup dan pengguna 

didalam bangunan 

4) Keawetan :pemilihan agregat dan bahan banguna  yang sesuai 

standard dan keawetan. 

 Aspek Lingkungan 

1) Efisiensi dalam penempatan bangunan terhadap lahan yang diperuntukan 

untuk daerah latihan 

2) Perencanaan tidak boleh mengakibatkan kerusakan bangunan sekitar. 

3) Penyelesaian limbah yang dihasilkan terhadap kemiringan tapak. 

4) Orientasi bangunan disesuaikan dengan iklim tapak, sehingga tidak 

mengakibatkan silau di luar ruangan dan panas di dalam ruang. 
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7.4. Analisis Struktur dan Utilitas 

7.4.1. Analisis Struktur 

Dalam menentukan system struktur yang digunakan, terdapat beberapa aspek 

yang membentuk bangunan dengan dikelompokan menjadi 3 bagian :sub-

structure, middle-structure dan upper-structure. 

sub-structure 

Pondasi 

1) Pondasi Menerus 

 

Perencanaan bangunan didominasi 

oleh penggunaan pondasi dangkal, 

karea bangunan bukan termasuk 

bangunan tinggi. Selain itu 

penggunaan pondasi batu belah juga 

diterapkan pada struktur bangunan 

rumdis. 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dalam pengerjaan 

 Waktu pengerjaan relative 

lebih cepat 

 Biaya pelaksanaan lebih 

murah 

 Batu belah relative mudah di 

dapat 

 Tidak dapat menahan beban 

berat 

 Tidak dpat menahan hantaman 

akar pohon besar 

2) Pondasi Setempat 

 

Perencanaan pondas setempat pada 

bangunan-bangunan bentang lebar 

seperti, kolat dan makolat. Serta 

digubakan pada struktur bangunan 

yang menampung beban manusia 

lebih banyak sepert masjid, gedung 

transit, dan tribun. 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dalam pengerjaan 

 Biaya pembuatan cukup 

 Waktu pengeringan beton 

cukup lama 

Gambar 7.14 : Pondasi Setempat 

Sumber : duniatekniksipil.web.id 

Gambar 7.13 : Pondasi Batu Belah 

Sumber : http://belajarsipil.blogspot.com 
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murah 

 Tidak membutuhkan galian 

tanah terlalu dalam 

 Daya dukung yang dimiliki 

sangat baik 

 Rumit dalam pembesian 

3) Pondasi talud 

 

Pondasi talud digunakan untuk 

menahan tanah dalam perencanaan 

bangunan latihan. Selain itu talud 

digunakan untuk membuat ketinggian 

tanah. 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Pengerjaan tidak terlalu lama 

 Di sekitar lokasi batu belah 

mudah didapat 

 Struktur pondas terlihat dari 

permukaan tanah 

4) AC-Base 

 

 

Penggunaan pondasi ac-base 

diterapkan dalam perencanaan jalan 

di kawasan kompleks latihan. 

Sehingga jaringan jalan dapat 

bertahan lama dan tidak mudah 

mengalami kerusakan. 

Kelebihan Kekurangan 

 Medukung lapis permukaan 

tanah 

 Mengurangi regangan dan 

tenggangan 

 Menyebarkan beban 

konstruksi jalan 

 Perlu campuran ac-wc 

 Pengerjaan relative lebih mahal 

dibanding paving. 

  

Gambar 7.16 : Ac-base 

Sumber : www.kitasipil.com 

Gambar 7.15 : Pondasi Setempat 

Sumber : yusriadimappeasse.blogspot.com 
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middle-structure 

Kolom 

1) Kolom Komposit  

Pengguaan kolom komposit diterapkan 

pada bangunan garasi. Karena garasi 

tidak termasuk dari lingkup bangunan 

sehingga membutuhkan struktur 

sendiri. 

 

2) Kolom Utama 

 

Penggunaan kolom utama pada 

struktur yang mengguna pondasi plat 

setempat. Dimana digunakan pada 

bangunan olat, makolat dan masjid. 

3) Kolom Praktis  

Kolom praktis di terapkan pada 

bangunan rumdis dan barak 

 

  

Gambar 7.19 : Kolom Praktis 

Sumber : http://www.struktur-rumah.com 

Gambar 7.18 : Kolom Utama 

Sumber : encrypted-tbn0.gstatic.com 

Gambar 7.17 : Kolom Komposit 

Sumber : civildoqument.blogspot.com 
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Dinding 

1) Dinding Masif 

 

Perencanaan dinding massif 

digunakan dalam struktur gudang 

senjata dan gudang amunisi. Karena 

ruang tersebut memerlukan keamanan 

yang yang tinggi serta suhu yang 

stabil. 

Kelebihan Kekurangan 

 Struktur dinding sangat stabil 

dan kokoh 

 Dapat menstabilkan suhu 

dalam ruangan 

 Mahal dalam perencanaan 

 Rumit dalam pekerjaan 

pembesian 

2) Dinding Bata 

 

Dinding pengisi dalam perencanaan 

proyek ini didominasi batu-bata. Selain 

mudah dalam pengerjaan, dinding batu 

bata cukup kuat dan mudah 

didapatkan 

Kelebihan Kekurangan 

 Mudah dalam pekerjaan 

 Material mudah didapat 

 Kuat menahan beban 

 Tidak terlalu ringan 

 Pemasangan relatif lama  

 Perlu finishing plesteran 

3) Dinding Beton  

Pelingkup dinding beton digunakan 

sebagai pagar dalam deliniasi tapak 

 

  

Gambar 7.22 : Dinding beton 

Sumber : kontraktor-lombok.blogspot.com 

Gambar 7.21 : Dinding Bata 

Sumber : www.ibb.jatimprov.go.id 

Gambar 7.20 : Dinding Masif 

Sumber : encrypted-tbn0.gstatic.com 
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upper-structure 

Atap 

1) Struktur Beton  

 

Penggunaan dak beton pada atap 

dimanfaatkan pada bangunan gudang 

senjata dan gudang amunisi. Selain itu 

perencanaan gedung amunisi 

dilengkapi kolam tinggi 20cm di atas 

atap. 

Kelebihan Kekurangan 

 Tergolong atap yang kuat dan 

tidak mudah rusak 

 Mampu menyetabilkan suhu 

ruangan 

 Tahan api 

 Proses pengerjaan yang 

tergolong rumit 

 Biaya produksi mahal 

2) Struktur Baja  

Dalam perencanaan struktur atap yang 

digunakan didominasi oleh struktur 

baja yang lebih ringan dan mudah 

dibentuk, sehingga atap dapat di 

ekspresikan dalam berbagai gaya. 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Tahan lama 

 Memiliki kekuatan yang besar 

 Memiliki sifat yang beragam 

 Mudah dibentuk 

 Lentur, mudah tekuk 

 Membutuhkan biaya tinggi 

 

 

 

 

Tabel 7.2 : Analisis Struktur 

Sumber :Analisis Penulis 

Gambar 7.24 : Struktur atap baja 

Sumber : zeniad.wordpress.com 

Gambar 7.23 : struktur atap beton 

Sumber : 4.bp.blogspot.com 
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7.4.2. Analisis Utilitas 

a. Jaringan Listrik 

Menggunakan  tenaga  dari  sumber  PLN  serta genset dibangunan. 

b. Sistem Pencahayaan 

System pencahayaan di tekankan pada pencahayaan alami dengan cara 

memasukan terang matahari melalui kisi-kisi bangunan dan bukaan-

bukaan pada dinding bangunan. Selain itu pencahayaan buatan pada 

exterior berupa uplight dan lampu taman, sedangkan untuk interior berupa 

down light dan spotlight  

 

 

c. Sistem Penghawaan 

System penghawaan memaksimalkan penghawaan alami pada setiap 

bangunan. Penghawaan dengan ac split hanya direncanakan pada gedung 

perkantoran (gedung kolat, makolat dan transit) selain itu bangunan 

memaksimalkan penghawaan alami. Dengan cara : 

 

Tabel 7.25 : Analisis Pencahayaan 

Sumber :Analisis Penulis 
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 Permainan atap 

 

Dalam perencanaan direncanakan dengan permainan atap yang 

memiliki hierarki, selain dapat memaksimalkan cahaya yang masuk 

kedalam bangunan.Hierarki juga menyimbolkan tingkatan dalam 

kemiliteran. 

 Bukaan Pada Dinding 

 

Memaksimalkan bukaan pada dinding terutama pada bangunan 

barak, sehingga sirkulasi udara dapat keluar masuk dengan mudah, 

dan ruang menjadi nyaman. 

d. Jaringan Air Bersih 

Menggunakan air bersih dari sumur dalam yang dipompa menuju tendon 

atas.Serta pemanfaatan limbah air hujan yang dikelola dengan sistem 

filtrasi pasir kemudian dapat dimanfaatkan untuk mencuci kendaraan dan 

menyiram tanaman. 

Berikut spesifikasi teknis filtrasi air hujan dengan saringan pasir : 

 

Gambar 7.27. : Bukaan Dinding 

Sumber :Google Images 

Kata Kunci : Dinding Bernapas 

Gambar 7.26.:permainan ketinggian atap 

Sumber :Google Images 

Kata Kunci : Sirkulasi Atap 
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Kapasitas 100m³/Hari 

Kapasitas bak 

penampung awal 

Pipa PVC Ø 4” 

0,8m x 3m x 2,5m 

Ukuran saringan awal 2m x 3m x 2,25m 

Tebal lapis kerikil 

Batu pecah : 20cm 

Kerikil : 10cm 

Pasir : 70cm 

Bak peneneng kedua 0,8m x 5m x 2,25m (2 buah) 

Saringan pasir kedua 2m x 5m x 2,25m (2 buah) 

Bak air bersih 2m x 5,8m x 2m  

 

 

Berikut contoh pengolahan air bersih dengan saringan parif Up Flow (dari 

bawah keatas) 

 

 

Gambar 7.30. : Pengolahan air hujan 

dengan filtrasi pasir 

Sumber :Buku Air Tanah Buatan 

Gambar 7.29. : Pengolahan air hujan dengan filtrasi pasir 

Sumber :Buku Air Tanah Buatan 

Tabel 7.28. : Spesifikasi teknis pengolahan air hujan 

Sumber :Analisis Penulis 
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e. Jaringan Air Kotor 

Pengolahan  dengan  penyaringan  atau pengolahan  dibak  penampungan  

untuk peresapan  limbah  padat  dari  wc.  Sedangkan untuk  air  kotor  dari  

kamar  mandi  di dialirkan menuju resapan kemudian dibuang ke saluran 

kota. 

f. Jaringan Pengelolaan Sampah 

Terdapat 2 bak penampungan sampah yang dikelompokan menjadi bak 

sampah organik dan sampah anorganik, yang berada di sisi kanan atau kiri 

bangunan  

g. Sistem Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan bangunan dijaga oleh prajurit TNI AD yang 

melaksanakan dinas dilokasi. Selain itu dalam sebuah pangkalan militer 

terdapat 3 tingkaatan sistem keamanan yaitu : 

3 tingkatan zona keamanan yang diterapkan pada sebuah pangkalan 

militer : 

1) Terbatas 

Zona dengan tingkat keamanan terendah, dapat dimasuki publik 

dengan disertai ijin khusus. 

 Gedung Kolat 

 Gedung Transit 

 Poliklinik 

 Pos Tinjau 

Dari zona terbatas diatas dilengkapi dengan sistem CCTV yang 

diletakkan di tempat-tempat terbuka. 

2) Terlarang 

Zona dengan tingkat keamanan menengah, tidak dapat dimasuki 

publik, tapi dapat dimasuki personil. 

 Barak 
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 Gegung Makolat 

 Rumdis perwira 

 Semua daerah latihan Drill Taktis 

3) Tertutup 

Zona yang tidak dapat dimasuki setiap orang, hanya dapat dicapai 

oleh personil khusus. 

 Gudang Senjata 

 Gudang Amunisi 

Pada zona ketiga dilengkapi dengan sistem alarm untuk melindungi 

dari pembobolan pintu dan jendela. 

h. Sistem Pemadam Kebakaran 

Terdapat tabung apar disetiap bangunan  yangdisertai  sprinkle yang dapat 

mendeteksi terjadinya asap dan percikan api.  Hydrant diletakkan  di area  

yang  dapat  dijangkau  oleh pemadam  kebakaran.  Serta  kejelasan  arah 

penunjuk evakuasi didalam bangunan. 

 

 

Gambar 7.31. : Sistem Pemada Kebakaran 

Sumber :Google Images 

Kata Kunci : Sistem Pemadam Kebakaran 













