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Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya dalam 

pasal 1  angka 21 disebutkan bahwa Tentara adalah “warga negara yang dipersiapkan 
dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman 
militer maupun ancaman bersenjata” . Dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya 
Prajurit TNI harus mempunyai kemampuan dibidang kemiliteran maupun kondisi fisik 
yang samapta sehingga ketika melaksanakan tugas dapat berhasil dengan baik.  

 
Dalam sistem rekrutmen untuk menjadi Prajurit TNI, harus melalui berbagai 

tahapan sebelum dinyatakan memenuhi syarat menjadi Prajurit TNI diantaranya yaitu  
lulus dari persyaratan administrasi, psikologis, akademis, mental ideologi, dan jasmani. 
Pada  persyaratan kemampuan jasmani merupakan hal yang mutlak bagi seorang 
Prajurit, dikarenakan tugas-tugas yang nanti diemban oleh Prajurit tersebut 
memerlukan kondisi fisik yang samapta. Kondisi yang samapta harus terus terpelihara 
mulai awal menjadi Prajurit sampai dengan purna bakti karena penugasan Prajurit tidak 
dapat dilepaskan dari  kekuatan fisik yang dimiliki oleh Prajurit. Kegiatan pembinaan 
jasmani yang dilaksanakan secara kontinyu dan sistematis, berjenjang dan 
berkelanjutan menjadi dasar tuntutan setiap Prajurit untuk selalu dapat menjaga 
kebugaran jasmani dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok masa kini dan yang 
akan datang. 

 
Dari beberapa kejadian serta data-data yang ada di daerah penugasan, bahwa 

terkadang terdapat beberapa insiden sampai pada resiko gugurnya prajurit TNI, hal 
tersebut menunjukkan tugas-tugas seorang Prajurit di daerah operasi sangatlah 
mengandung resiko yang tinggi hingga mengakibatkan dengan gugurnya Prajurit 
tersebut. Dalam hal ini salah satu faktor yang berpengaruh adalah kemampuan jasmani 
dari Prajurit tersebut, dimana Prajurit harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk 
melakukan patroli, keamanan maupun untuk mengambil logistik yang dikirim oleh 
Komando Atas. 
 

TNI AD memiliki prinsip dasar dalam jasmani mengutip dari pepatah populer 
yang tak lazim lagi adalah “ Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Hal ini 
menjadi slogan yang menjadi kesepakatan bahwasanya seberat apapun tugas yang 
diemban jika memiliki kondisi fisik prima, maka secara praktis akan mudah 
menyelesaikan tugas dengan mudah. Circuit Training di daerah penugasan mengatur 
tentang bentuk-bentuk latihan serta tahapan latihan mulai dari pembentukan, 
peningkatan dan pemeliharaan kemampuan jasmani sehingga setiap Prajurit 
mempunyai kondisi fisik dan kebugaran yang selalu terjaga guna mendukung saat 
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melaksanakan tugas di daerah penugasan. Namun hingga saat ini belum ada referensi 
yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Circuit Training di daerah 
penugasan, bagi pembina fungsi jasmani atau pelatih yang menyelenggarakan 
pembinaan jasmani. Kondisi ini mendorong Dinas Jasmani Angkatan Darat untuk 
menyusun Pedoman tentang Penyelenggaraan Circuit Training di daerah penugasan di 
Lingkungan Angkatan Darat. 

 
Dinas Jasmani Angkatan Darat (Disjasad) sebagai fungsi khusus TNI AD 

memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan jasmani di lingkungan TNI AD, 
agar setiap Prajurit memiliki kemampuan fisik yang prima sehingga siap melaksanakan 
tugas pokok. Pedoman tentang Circuit Training merupakan jabaran lebih lanjut dari 
Petunjuk Administrasi tentang Jasmani Militer, yang berisi uraian tentang  tata cara 
penyelenggaraan  latihan gabungan yang melibatkan unsur-unsur aerobik, anaerobik 
dan strength guna peningkatan daya tahan jantung dan paru, serta kekuatan daya 
tahan otot lokal. Circuit Training di daerah penugasan merupakan salah satu metode 
latihan untuk meningkatkan kemampuan fisik Prajurit dalam rangka mendukung tugas 
pokok TNI AD. 

 
 Berdasarkan tuntutan kemampuan fisik Prajurit maka bagaimana 
mengembangkan suatu metode agar para Prajurit semakin tertarik untuk melakukan 
latihan aerobik dalam rangka memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani melalui 
Circuit Training di daerah penugasan dan yang mendasari dari permasalahan diatas 
antara lain: paradigma kebutuhan fisik Prajurit saat ini, ketidaksiapan Prajurit di daerah 
penugasan terutama fisik yang tidak mendukung dan kurangnya minat Prajurit untuk 
berlatih fisik di daerah operasi. 

Prajurit TNI AD merupakan Garda terdepan dalam menciptakan perdamaian,  
keselamatan bangsa, serta menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman asing.  Saat ini 
setiap Prajurit dituntut memiliki kemampuan perorangan/kelompok untuk selalu 
tanggap, tanggon dan trengginas. Berbagai keahlian yang harus dimiliki setiap Prajurit 
sebagai salah satu kemampuan teknis didasari  oleh kesamaptaan jasmani dalam 
kondisi prima.  

Tantangan kedepan terhadap perubahan arus teknologi informasi membawa 
dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan perilaku Prajurit. Berkembangnya 
metode atau cara yang lebih sederhana dan tidak membutuhkan proses lama menjadi 
bagian sisi positif dalam mengembangkan karakter Prajurit yang memiliki intelektual 
dan berpikiran maju. Namun kondisi ini tidak berimbang dihadapkan dengan masalah 
efek yang membias dari suatu aktivitas yang tidak membawa manfaat, malah justru 
berakibat merubah karakter dengan hilangnya kewaspadaan dan bahkan tidak lagi 
mengurus dirinya sendiri. Salah satu kasus dimana Prajurit jaman sekarang 
terbelenggu dengan kemutakhiran sarana komunikasi berupa gadget, hampir setiap 
waktu perbandingan antara waktu untuk melakukan aktivitas fisik lebih sedikit daripada 
memainkan gadget sampai tidak mengenal waktu. Sehingga pada waktunya untuk 
melakukan aktifitas fisik rutin melemahkan keinginan untuk berupaya meningkatkan 
kemampuan fisiknya. 
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Akhir-akhir ini, setelah diuji melalui parameter tes kesegaran jasmani dalam 
UKP, masih banyak Prajurit  memiliki tingkat kesegaran jasmani dan ketangkasan yang 
rendah, selain itu dari sisi postur tubuh perimbangan berat badan 30% dinyatakan 
overweight. Hal ini berdasarkan data dari nilai kesamaptaan periodik semester II TA 
2019. Kenyataaan yang sudah terjadi terhadap gejala diatas dan yang menjadi bagian 
tugas kedepan terhadap tuntutan tugas yang semakin komplek, terletak pada 
bagaimana menemukan suatu gagasan sederhana untuk memberikan metode paling 
jitu, dan berpeluang kepada kesempatan banyak Prajurit untuk selalu menjaga kondisi 
fisik dengan baik. Karena jika hal ini dibiarkan begitu saja, alhasil sumberdaya manusia 
mengalami penurunan mental sehingga semangat kerja dan kesiapan tempur akan 
terganggu. 

Penyelenggaraan  Circuit Training  di daerah penugasan merupakan salah satu 
metode latihan peningkatan  daya  tahan  jantung  dan  paru serta  kekuatan otot lokal, 
agar diperoleh hasil yang optimal sesuai standar yang telah ditetapkan maka 
penyelenggaraan Circuit Training di daerah penugasan harus berpedoman pada tujuan, 
sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggungjawab, syarat personel, teknik, 
sarana dan prasarana serta faktor-faktor yang mempengaruhi guna mendukung 
pelaksanaan tugas. Circuit  Training di daerah penugasan merupakan  bentuk  kegiatan  
fisik yang memerlukan kemampuan fisik  yang  prima serta  mental  yang  baik.   Circuit  
Training  ini dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berulang-ulang  mulai dari 
latihan  yang  ringan menuju berat, baik volume maupun intensitas. Agar kegiatan 
latihan mencapai hasil optimal maka kegiatan   dilaksanakan melalui perencanaan,  
persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.  

Tingkat kecemasan seorang Prajurit karena belum dapat menikmati setiap 
kegiatan fisik yang dilakukan, lebih cenderung karena tekanan dan perintah dari 
atasannya. Sehingga hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Kasus seperti ini bukan 
malah dapat membentuk kualitas yang bagus namun sebaliknya, karena keterpaksaan 
sehingga membuang energi hampir 20% sebelum pelaksanaan latihan inti sudah 
terkuras tenaga. Masalah ini harus segera diatasi dengan memberikan pengertian dan 
pembelajaran dalam hal mengatur ritme langkah mencapai irama masing-masing 
individu termasuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan dengan menggunakan Circuit 
Training di daerah penugasan. 

Metode Circuit Training terdiri dari beberapa macam latihan yang harus 
dilakukan dalam waktu tertentu. Setelah selesai pada suatu item latihan segera pindah 
pada item yang lain, demikian seterusnya sampai seluruh item latihan selesai 
dilakukan, sehingga disebut telah melakukan satu Circuit. Menurut Muhajir (2007:58) 
Circuit Training adalah urutan latihan dengan macam kegiatan di setiap pos antara 4 
sampai dengan 12. Prajurit bebas untuk memulai latihan dari mana saja. Latihan Circuit 
Training ini bukan berarti hanya diberikan dalam waktu-waktu latihan yang pendek saja, 
akan tetapi bisa juga diberikan pada awal-awal di musim latihan atau di musim latihan 
selanjutnya sebagai variasi untuk menghilangkan kebosanan latihan. 

Penelitian lainnya yang dilakukan di World Academy of Science, Engineering and 
Technology dalam jurnal International Journal of Sport and Health Science menjelaskan 
bahwa Circuit Training merupakan suatu latihan yang paling efisien dalam segi waktu 
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untuk bisa meningkatkan kesehatan kardiovaskuler dan juga daya tahan otot. Penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa Circuit Training mampu meningkatkan kekuatan otot, 
kelincahan dan daya tahan kardiovaskuler para subyek. 

Kelancaran  dan  keberhasilan  dalam  penyenggaraan  Circuit  Training  di 
daerah penugasan sangat  dipengaruhi  oleh  faktor lingkungan dan dinamika yang 
terjadi dilapangan serta dukungan administrasi. Maka pada   penyelenggaraan kegiatan 
tersebut harus memperhatikan tindakan  pengamanan  dan  tindakan  administrasi  
guna  mendukung kelancaran pelaksanaan latihan. Adapun beberapa manfaat Circuit 
Training di daerah penugasan: 
1. Mampu meningkatkan kelincahan dan daya ledak otot. Circuit Training yang 
dilakukan secara sistematis dan repetisi akan mampu memberikan efek fisiologis pada 
otot karena adanya pemberian beban latihan yang dilakukan secara terus menerus 
yang akan memberikan stress pada otot sehingga otot mengalami adaptasi fisiologi. 
 
2. Mampu meningkatkan stamina dan daya tahan. Daya tahan adalah suatu faktor 
fisik yang penting dalam menentukan performa Prajurit. Jika daya tahannya kuat, maka 
Prajurit akan mampu memberikan performa yang baik di medan pertempuran. Daya 
tahan tubuh yang baik ditandai oleh kemampuan tubuh dalam mensuplai kebutuhan 
oksigen, dalam hal ini biasa ditandai VO2max. 
 

3. Peningkatan kekuatan otot. Selain mampu meningkatkan kelincahan dan daya 
tahan, Circuit Training juga akan berpengaruh pada kekuatan otot tubuh. Para peneliti 
menyimpulkan dengan program Circuit Training yang dilakukan selama 3 kali seminggu 
dan selama 40 menit per-sesi latihan akan mampu meningkatkan kekuatan otot tubuh 
bagian atas, tengah dan bawah. Selain itu Circuit Training juga mampu meningkatkan 
kapasitas aerobik pada tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contoh latihan kekuatan otot bagian atas 
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contoh latihan kekuatan otot bagian tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contoh latihan kekuatan otot bagian bawah 

 

Kesiapan    seorang    Prajurit   TNI AD ditentukan oleh tingkat kebugaran yang 
prima guna menyiapkan untuk pelaksanaan tugas pokok Prajurit sebagai Garda 
terdepan bangsa. Intensitas dan kontinyuitas latihan menentukan kualitas kebugaran 
yang akan dicapai oleh seorang Prajurit dengan disiplin, rutinitas, dan program latihan 
yang mengarah pada pencapaian sasaran terhadap optimalisasi kegiatan fisik di satuan 
secara menyeluruh. 
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Membangkitkan minat seorang Prajurit seiring dengan perubahan arus 
globalisasi dan teknologi, sebagai hambatan yang berdampak negatif jika Prajurit salah 
dalam menerjemahkan keadaan, sebab mengganggu secara psikis Prajurit yang selalu 
berangan-angan tanpa melakukan praktek dalam hal pembinaan jasmani. 

Maka dibutuhkan suatu metode yang dapat menarik minat Prajurit secara 
psikomotorik Prajurit agar selalu aktif dan tergugah untuk meningkatkan kebugaran 
kondisi fisik masing-masing perorangan yang menjadi kebutuhan hidupnya. Konsistensi  
dan  kedisiplinan  untuk  mentaati  ketentuan  yang ada   dalam Circuit  Training di 
daerah penugasan ini  oleh   para    pembina  dan   pengguna  akan   sangat 
berpengaruh  terhadap  keberhasilan  penyelenggaraan  Circuit  Training  di daerah 
penugasan di lingkungan TNI AD. 

Perlu adanya perubahan metode pembinaan fisik di satuan, dimana pelatih harus 
mampu meramu dengan baik terhadap apa yang akan direncanakan materi yang 
tersampaikan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak satupun orang beranggapan, 
bahwa kegiatan fisik menjadi suatu aktifitas yang menjemukan atau membosankan 
yang berdampak  pada lemahnya fisik dan mental seseorang, dengan cara sosialisasi 
pentingnya olahraga sebagai kebutuhan hidup di saat acara olahraga aerobik. 
Pembinaan fisik dengan Circuit Training terdapat berbagai metode, yang menjadi   
suatu hal yang baru bahkan tidak terasa bahwa yang dilakukan itu mengandung nilai 
manfaat yang cukup besar, dimana membuat seseorang merasa nyaman untuk 
melakukan aktifitas fisik dengan baik. Program latihan aerobik di daerah penugasan 
sebaiknya menggunakan Circuit Training dengan waktu yang lebih cepat, bisa 
dilakukan kapan dan dimana saja. 

Demikian tulisan Essay tentang upaya meningkatkan kemampuan Prajurit 
melalui metode latihan Circuit Training dalam mendukung tugas pokok di daerah 
penugasan agar dijadikan pedoman dan pertimbangan lebih lanjut. Diperoleh 
kesamaan persepsi dan keseragaman dalam penyelenggaraan Circuit Training di 
daerah penugasan maka perlu disusun Pedoman tentang Circuit Training di daerah 
penugasan yang dapat dijadikan pedoman bagi satuan jasmani dan pengemban fungsi 
jasmani serta dapat digunakan sebagai sumber bahan ajaran di lingkungan lembaga 
pendidikan Angkatan Darat. 
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