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BAB VIII 

STRATEGI DESAIN 

Berikut hasil dari strategi desain yang diterapkan dalam masalah desain pada 

redesain Kompleks Latihan Drill Teknis dan Drill Taktis Kodam IV/Diponegoro : 

 Masalah Desain Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

1)  

Bagaimana 

merancang bangunan 

latihan militer bagi TNI 

AD dengan konsep 

ekspresi dalam 

memenuhi kebutuhan 

pengguna? 

 

Melakukan analisis 

mengenai pelaku, 

kemudian 

melakukan 

komparasi antara 

bangunan sejenis. 

 

 

Menganalisis 

permasalahan 

dominan 

mengenai 

identitas 

arsitektur 

militer  

Memberikan ruang 

dan tempat yang 

nyaman bagi 

pengguna dan 

memberikan 

identitas bagi 

arsitektur militer 

melalui arsitektur 

eksprensif. 

2)  

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 dengan 

pendekatan arsitektur 

modern? 

 

Menerapkan 

arsitektur ekpresif 

berdasarkan 

elemen, simbol dan 

objek pada fasad, 

struktur dan ruang 

pada bangunan. 

Menentukan 

hirarki dan 

simbol pada 

TNI AD  

Penerapan hierarki 

pada struktur dan 

fasad bangunan. 

 

Penerapan simbol 

pada eksterior 

bangunan 

 

Penambahan 

langgam 

dekonstruksi guna 

mempertegas 

ekspresi bangunan 

militer 

 

3) 

Bagaimana penataan 

daerah latihan drill 

taktis dengan se-

efisien mungkin, 

sehingga jarak 

tempuh pengguna 

terhadap lokasi 

latihan menjadi lebih 

singkat dan efektif?. 

 

Melakukan analisis 

SWOT terhadap 

tapak 

Menganalisis 

karakteristik 

tapak 

berdasarkan 

superimpose 

pada peta 

patahan dan 

sesar Kota 

Semarang. 

Menentukan lokasi 

bangunan baru. 

 

Tabel 8.1 Tabel Strategi Desain 

Sumber : Analisis Penulis 
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GLOSARIUM 

Alad Alat Peralatan TNI Angkatan Darat 

Batalyon Satuan militer yang terdiri dari dua sampai enam kompi 

atau baterai (istilah kompi untuk satuan artileri). 

Hanudnas Pertahanan Udara Nasonal. Organic militer yang 

berkedudukan langsung dibawah Panglima Komandan 

Pertahanan Udara (Wikipedia) 

Korps himpunan orang (badan, organisasi) yang merupakan satu 

kesatuan (KBBI) 

Nubika Mengantisipasi ancaman bahaya Nuklir, Biologi dan Kimia 

(zeniad.wordpress.com)  

Satbanpur Satuan bantuan Tempur 

Satpur Satuan Tempur 

Zeni Bagian insinyur dari pasukan militer yang bertugas pokok 

menyelenggarakan rekayasa teknik dan militer 

(Wikipedia.org) 

Zidam  Zeni Daerah Militer (Zeni Kodam) merupakan salah satu 

badan pelaksana kegiatan tingkat Kodam yang bertugas 

menyelenggarakan fungsi Zeni dan Nubika TNI AD 

 

  













