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Abstrak. Kendari adalah salah satu wilayah di Indonesia yang terkena imbas imperialisme Jepang. Di dalam
mempertahankan wilayah kekuasaannya, Jepang membangun berbagai fasilitas pertahanan. Penelitian dilakukan
terhadap tinggalan masa Perang Pasifik dari pihak Jepang yang masih dapat disaksikan saat ini, yaitu pillbox.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola sebaran dan fungsi bangunan pillbox di Kota Kendari. Di dalam mencapai
tujuan penelitian, digunakan metode survei yang didukung dengan data pustaka dan wawancara. Hasil analisis
arkeologi dan spasial yang dipadukan dengan analisis medan model COCOA menunjukkan 21 bangunan pillbox yang
tersebar di enam kecamatan di Kota Kendari membentuk pola mengelompok dan acak. Bangunan Jepang tersebut
berfungsi sebagai fasilitas pertahanan, perlindungan, pemantauan, menghalau pergerakan militer sekutu, serta
penguasaan area strategis di Kendari.
Kata kunci: Jepang, Perang Pasifik, Pillbox, Kendari
Abstract. Kendari is one of city in Indonesia which had been affected by Japanese imperialism. During the territory
defending, Japanese built various defense facilities. Research was conducted on the Pacific War legacy of the
Japanese side that can still be witnessed today, namely pillbox. This research aims to discover the distribution pattern
and function of those pillbox buildings. In achieving the research objectives, survey methods are used supported by
library data and public information. The results of archaeological and spatial analysis combined with COCOA model
terrain analysis have shown that 21 pillbox buildings spread across six subdistricts in Kendari City formed two patterns,
grouping and random. The buildings were built by Japan as a defense, protection, monitoring, repelling allied military
movement, as well as control of strategic areas in Kendari.
Keywords: Japanese, Pacific War, Pillbox, Kendari

PENDAHULUAN
Sebelum 7 Desember 1941, saat Perang
Dunia II sedang aktif dilancarkan di Eropa dan
Timur Jauh, Amerika Serikat masih netral, hanya
memperluas fasilitas manufaktur untuk memenuhi
permintaan bahan perang baik untuk pasukan
Amerika Serikat sendiri yang sedang tumbuh dan
sekutu (Greenfield 2001). Pada 7 Desember 1941,
pukul
03.45
waktu
Tokyo,
Jepang
1
(Nippon) melancarkan serangan ke Ford Island,
Pearl Harbour, Hawaii dalam upaya melumpuhkan
kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat.
Serangan ini memberikan pukulan serius bagi
Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan
Darat yang ditempatkan di Kepulauan Hawaii
1

Nippon adalah penyebutan nama negara Jepang dalam bahasa Jepang
yang sebelumya bernama Yamato atau Wa menjadi Nihon atau Nippon
pada masa Asuka (550 M – 710 M) (Ginting 2017).

(Rottman 2005). Pada hari yang sama, setelah
penyerangan Pearl Harbour, pasukan darat, laut,
dan udara Jepang menginvansi Malaya, Filipina,
Hongkong, Guam, dan pulau-pulau di Pasifik
lainnya (Stille 2014). Serangan ini menjadi
penanda dimulainya perhelatan Perang Pasifik2.
Namun demikian, Perang Dunia II di Asia atau
yang disebut Perang Pasifik sebenarnya sudah di
mulai ketika Jepang menyerang Manchuria pada 1
Mei 1937, yang menyebabkan terjadinya perang
antara Jepang dan Cina (Ahmad 2010).
2

Pasifik adalah samudera yang dinamai oleh penjelajah asal Portugis
Ferdinand Magelland saat memimpin armada Spanyol di seluruh dunia pada
1520 – 1523, Mar Pacifico – “laut yang damai” mereka menyebutnya.
Jepang menyebutnya Heiyo. Luas Samudera Pasifik membentang 9.600 mil
dari Selat Bering antara Alaska dan Rusia ke Tanjung Adare, Antartika.
Pasifik dibatasi oleh 5 dari 7 benua dunia, mencakup 13 zona waktu,
sepertiga dari permukaan dunia, dan lebih luas dari total daratan bumi
(Rottman 2002).
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Perang Pasifik atau yang dipihak Jepang
menyebutnya Dai Toa Senso Senkum (Perang
Asia Timur Raya) adalah perang yang memiliki
medan pertempuran yang luas di Pasifik. Perang
Pasifik menghadirkan lingkungan strategis dan
taktis bagi semua negara yang terlibat. Namun,
Perang Pasifik adalah salah satu operasi militer
tersulit yang pernah ada (Rottman 2002).
Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II terjadi
ketika berkongsi dengan Jerman dan Polandia,
yang sama-sama menganut ideologi Fasisme.
Pada 27 September 1940, ketiga negara
menandatangani Pakta Tiga Pihak, yang kemudian
disebut sebagai POROS atau Poros Roberto
(Roma-Berlin-Tokyo) (Ahmad 2010).
Perang Pasifik dipihak Jepang disebut
sebagai Perang Asia Timur Raya dengan maksud
propaganda Asia untuk Orang Asia. Di Perang
Pasifik, Jepang bertujuan mengusir kolonial barat
dari Hindia Belanda yang kaya akan sumber daya,
Filipina yang dikuasai Amerika Serikat,
persemakmuran di Pasifik Selatan, serta Malaya
dan Burma yang dikuasai Inggris. Operasi militer
Jepang yang berskala besar akan menimbulkan
kekalahan telak, mengakibatkan negara-negara
barat berdamai dengan Jepang, sehingga
memungkinkan Jepang mendirikan Greater East
Asia Co-prosperity Sphere (Dai Toa Kyoei-Ken)
untuk kepentingan bersama dan pembebasan
semua orang Asia. Pada kenyataanya, tujuan
Jepang adalah memperkaya diri sendiri dengan
menjajah dan mempertahankan kontrol penuh atas
Asia Timur, mengeksploitasi sumber daya dan
membangun fasilitas pertahanan untuk melindungi
ancaman dari barat (Rottman 2005).
Imperialisme Jepang tidak terlepas dari
semboyan Hakko Ichiu yang berarti delapan
penjuru dunia di bawah satu atap dengan Jepang
sebagai pemimpinnya, semboyan persaudaraan
universal ini diterapkan Jepang untuk menciptakan
daerah kemakmuran bersama Asia Timur Raya
dalam Perang Pasifik (Sarapang 2017).
Netherlands East Indies (Hindia Belanda) atau
yang saat ini dikenal dengan Indonesia, tidak
terlepas dari operasi militer Jepang dalam
menginvansi wilayah-wilayah yang berada di
bagian selatan Jepang atau wilayah Pasifik yang
kaya akan sumber daya alamnya dan dapat di
pergunakan untuk kebutuhan perang.
Penaklukan Netherlands East Indies (Hindia
Belanda) tidak berjalan mulus dan harus memakan
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waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan
oleh Amerika, Inggris, Belanda dan Australia
(ABDACOM-American, British, Dutch, Australian
Command) yang tersebar mempertahankan
wilayah Indonesia (Post dkk 2010). ABDACOM
dibentuk pada tanggal 15 Januari 1942 di bawah
pimpinan Marsekal Sir Archibald Wavell dengan
tujuan mempertahankan kekuasaan Hindia
Belanda (Nes 2018). Wilayah Belanda yang
direbut Jepang pertama kali adalah Kepulauan
Tamelan yang berada di antara Kalimantan dan
Singapura pada 27 Desember 1941. Detasemen
Sakaguchi yang dikirim dari Mindanau di Filipina
mendarat di Tarakan pantai timur Borneo
(Kalimantan) pada 11 Januari 1942. Setelah
Tarakan, Detasemen Sakaguchi Jepang berangkat
menyerang Balikpapan pada malam tanggal 24
Januari dan Pontianak pada 29 Januari 1942
(Rottman 2005).
Operasi militer Jepang pada awalnya
menyerang daerah pertambangan yang ada di
Indonesia. Posisi Kendari sangat strategis dalam
rencana perang yang dimiliki oleh pihak Jepang.
Oleh sebab itu, Kendari menjadi tujuan
pendudukan Jepang setelah Morotai.
Posisi strategis Kendari dapat dilihat dari
rencana Jepang yang akan menjadikan Kendari
sebagai pangkalan utama angkatan udara untuk
menyerang Kupang dan Surabaya. Sebelum
mendarat di Kendari, Jepang terlebih dahulu
mengirim orang Jepang untuk tinggal di Kendari.
Suruhan tersebut merupakan orang yang
ditugaskan
Jepang
untuk
melancarkan
propaganda anti-Belanda kepada rakyat. Selain
itu, orang-orang tersebut juga menjadi mata-mata
dan bertugas untuk melacak setiap tempat yang
strategis sekaligus mengirimkan berita tentang
kekuatan tentara Belanda (Hayunira 2013).
Penyerangan menuju Kendari dilakukan
setelah Jepang berhasil menguasai Manado
secara intensif pada tanggal 12 Januari 1942.
Pada tanggal 21 Januari 1942, gabungan pasukan
militer angkatan darat dan laut serta pasukan
khusus bertolak dari Pelabuhan Bangka
dikerahkan menuju Kendari. Gabungan pasukan
militer yang diberangkatkan menuju Kendari
berjumlah cukup banyak dan dipimpin oleh
Laksamana Kubo Kyuji. Beberapa kelompok
pasukan militer yang diberangkatkan adalah
sebuah kapal penjelajah Nagara dibawah Kapten
Naoi Toshio. Destroyer Division (DesDiv) 15 di
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bawah Komando Natsushio, Kuroshio, Oyashio,
dan Hayashio. DesDiv 16 di bawah pimpinan
Yukikaze,
Tokitsukaze,
Hatsukaze,
dan
Amatsukaze. Empat kapal penyapu ranjau, dua
kapal pengangkut, dua kapal patroli, sebuah kapal
pemburu, dan satu kapal survei. Selain itu,
pasukan khusus dari Special Naval Landing Force
(SNLF) Sasebo (gabungan) yang dipimpin oleh
Kapten Mori Kunizo juga diterbangkan menuju
Kendari. Pasukan gabungan ini untuk mendobrak
pertahanan musuh sekaligus membuka jalan bagi
para militer Jepang lainnya untuk merebut
pertahanan Kendari. Rombongan pasukan Jepang
ini mendarat di teluk Kendari pada pukul 02:00 dini
hari dan pasukan khusus SNLF baru diturunkan
pada pukul 4:28 dini hari pada tanggal 24 Januari
1942 (Untarti dkk 2016). Jepang mendarat di
Kendari melalui tiga jalur, jalur Tombawatu yang
terletak di muara Sungai Sampara di sebelah
Utara Kendari, jalur kedua di pasar Kendari, dan
ketiga di Talia yang terletak di seberang Teluk
Kendari (Sari 2020). Kemudian pada tanggal 26
Januari 1942 Jepang menguasai Kendari dan
mulai mengatur pemerintahannya (Bhurhanuddin
dkk 1979).
Pada saat Jepang berkuasa di Sulawesi
Tenggara, Jepang memindahkan ibu kota Afdeling
Buton dan Laiwoi dari Bau-Bau ke Kendari.
Pejabat tertinggi di tingkat afdeling yakni residen
pada masa Belanda yang kemudian pada masa
Jepang diganti dengan Kon-tikos. Akibat
perubahan ini Kendari berada lebih tinggi posisinya
dari Onderafdeling pada masa Belanda (Melamba
dkk 2011). Namun, tidak ada perkembangan
Kendari di periode Jepang berkuasa menggantikan
Belanda. Jepang membangun sistem pertahanan
perang di seluruh daerah operasi militernya,
termasuk di Kendari dan sekitarnya (Melamba dkk
2011).
Kota Kendari berkedudukan sebaga ibu kota
Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Kendari dan
sekitarnya memiliki tinggalan arkeologi masa
Perang Pasifik dari pihak Jepang yang cukup
melimpah. Tinggalan Jepang di Kota Kendari
memiliki tinggalan yang beragam dan masih dapat
disaksikan sampai saat ini, seperti pillbox, bunker,
gua-gua pertahanan, struktur bangunan, gudang
senjata, baterai dan lapangan udara. Melimpahnya
data arkeologi masa Perang Pasifik dari pihak
Jepang di kota ini, merupakan potensi bagi
penelitian arkeologi ke depannya.

Tulisan ini berfokus pada satu tinggalan
pertahanan Perang Pasifik dari pihak Jepang, yaitu
pillbox yang dominan dan tersebar di Kota Kendari.
Sebaran tinggalan pillbox Jepang di Kota Kendari
yang melimpah menjadi menarik di kaji lebih
mendalam. Keberadaan pillbox dalam satuan
keruangan dapat dikaji secara keruangan atau
dalam arkeologi disebut sebagai arkeologi ruang
sehingga mendapatkan sebuah peta pola sebaran.
Data berupa bentuk pillbox serta data keruangan
digunakan dalam mengetahui fungsi dari
bangunan dalam strategi militer.
Adapun isu masalah yang diangkat
berdasarkan uraian di atas adalah bagaimana pola
sebaran pillbox Jepang yang ada di Kota Kendari
dan apa fungsinya. Berangkat dari masalah yang
diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pola sebaran dan fungsi pillbox yang
ada di Kota Kendari sebagai bagian dari
peninggalan Perang Pasifik.
METODE
Penelitian arkeologi yang berkaitan dengan
peninggalan Perang Pasifik dari pihak Jepang
yaitu pillbox menggunakan jenis pendekatan
deskriptif eksplanatif. Pendekatan ini dipilih
berdasarkan situasi dan kondisi tinggalan yang
tersebar di Kota Kendari. Penalaran yang
digunakan dalam penelitian ini adalah induksi,
yang berdasar pada pengamatan tinggalan di
lapangan secara detail untuk bahan menyimpulkan
hasil penelitian.
Berdasarkan pendekatan ini, akan dilakukan
analisis tinggalan pillbox Jepang yang tersebar di
Kota Kendari secara deskriptif dengan beberapa
tahapan:
a. Pengumpulan data dilakukan melalui studi
literatur hasil penelitian terdahulu ataupun
dokumen/arsip dan menggali informasi
masyarakat lokal (wawancara) yang disertai
dengan kegiatan survei atau observasi
lapangan. Selain sebagai langkah awal dalam
penelitian, studi literatur diperlukan sebagai
data tambahan dalam mengolah data
penelitian. Wawancara untuk memperoleh
keterangan masyarakat yang hidup di sekitar
tinggalan (objek) terkait keberadaan tinggalan
tersebut. Sedangkan, survei atau observasi
lapangan pada enam kecamatan di Kota
Kendari, dilakukan untuk mendapatkan
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gambaran tentang pillbox sebagai data
arkeologi dan potensinya melalui identifikasi,
perekaman data, korelasi antara tinggalan
dan konteksnya untuk mencapai tujuan
penelitian.
b. Analisis data yang dilakukan mencakup
analisis data arkeologis dan analisis spasial.
Analisis data arkeologi dengan penekanan
pada aspek fungsional bertujuan untuk
merekonstruksi fungsi dari tinggalan
arkeologi. Analisis spasial, yaitu penggunaan
teknologi sistem informasi geografis untuk
menghasilkan model spasial berupa pola
sebaran tinggalan arkeologis pillbox di Kota
Kendari. Analisis spasial diterapkan dengan
tujuan untuk menghasilkan rekaman spasial
yang permanen dan menghasilkan bahanbahan interpretasi (Nolan 2009). Analisis
spasial dipadukan dengan penerapan analisis
medan, model COCOA (Critical Terrain,
Obstacles, Cover and Concealment,
Observation and Fields of Fire, dan Avenues
of Approach), yaitu model analisis area militer
yang dikembangkan untuk menilai aspekaspek penting dari sebuah wilayah
peperangan (Bleed dan Scott 2011).
Penggunaan analisis COCOA dalam tulisan
ini, dimaksudkan untuk mengetahui faktorfaktor yang melatarbelakangi penempatan
bangunan-bangunan pillbox.
c. Sintesis atau Interpretasi dilakukan dengan
penggabungan semua data yang diperoleh di
lapangan untuk menyimpulkan hasil penelitian
yang bertujuan merekonstruksi pillbox
sebagai fasilitas pertahanan Jepang. Implikasi
teoritis dari penelitian ini adalah pemahaman
mengenai pola sebaran dan fungsi pillbox
pada masa Perang Pasifik sebagai fasilitas
pertahanan Jepang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggalan pertahanan Perang Pasifik
(Perang Asia Timur Raya - Dai Toa Senso
Senkum) dari pihak Jepang yang teridentifikasi
berjumlah 21 bangunan pillbox yang berada di
area lingkungan warga. Keseluruahan pillbox
tersebut terdistribusi pada enam kecamatan, yaitu
Kecamatan Kendari, Mandonga, Kadia, Baruga,
Abeli, dan Nambo. Pillbox merupakan istilah yang
digunakan untuk menyebut tempat persembunyian
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yang berbentuk kotak, lingkaran atau persegi
dengan pintu masuk serta terdapat sejumlah
lubang bidik (Mujabuddawat dan Handoko 2018).
Tabel 1 Distribusi Pillbox di Kota Kendari
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nama Objek
Pillbox Lepo-Lepo 1
Pillbox Lepo-Lepo 2
Pillbox Lepo-Lepo 3
Pillbox Lepo-Lepo 4
Pillbox Lepo-Lepo 5
Pillbox Lepo-Lepo 6
Pillbox Wanggu
Pillbox Ahmad Yani 1
Pillbox Ahmad Yani 2
Pillbox Made Sabara
Pillbox Malik Raya
Pillbox Kamp. Salo
Pillbox Yos Sudarso
Pillbox Kasilampe
Pillbox Poasia 1
Pillbox Poasia 2
Pillbox Poasia 3
Pillbox Poasia 4
Pillbox Nambo 1
Pillbox Nambo 2
Pillbox Nambo 3

Kecamatan
Baruga
Baruga
Baruga
Baruga
Baruga
Baruga
Baruga
Kadia
Kadia
Mandonga
Mandonga
Kendari
Kendari
Kendari
Abeli
Abeli
Abeli
Abeli
Nambo
Nambo
Nambo

Kelurahan
Wundudopi
Wundudopi
Wundudopi
Lepo-Lepo
Lepo-Lepo
Lepo-Lepo
Lepo-Lepo
Kadia
Kadia
Karumba
Karumba
Kamp. Salo
K. Caddi
Kasilampe
Poasia
Poasia
Poasia
Poasia
Sambuli
Tondonggeu
Tondonggeu

Sumber: Penulis 2021

Tabel 2 Koordinat Pillbox di Kota Kendari
No
1

Nama
Pillbox Lepo-Lepo 1

2

Pillbox Lepo-Lepo 2

3

Pillbox Lepo-Lepo 3

4

Pillbox Lepo-Lepo 4

5

Pillbox Lepo-Lepo 5

6

Pillbox Lepo-Lepo 6

7

Pillbox Wanggu

8

Pillbox Ahmad Yani 1

9

Pillbox Ahmad Yani 2

10

Pillbox Made Sabara

11

Pillbox Malik Raya

12

Pillbox Kampung Salo

13

Pillbox Yos Sudarso

14

Pillbox Kasilampe

Koordinat
04°01’18,4” LS dan
122°30’06” BT
04°01’20,4” LS dan
122°30’1,5” BT
04°01’ 24,6” LS dan
122° 29’53,4” BT
04° 01’ 22,6” LS dan
122° 30’ 10,5” BT
04°01’38,7” LS dan
122°29’59,4” BT
04°1’ 39,7” LS dan
122°30’2,3” BT
04°01'15,84" LS dan
122°30'35,54" BT
03°59’13,5” LS dan
122°30’29,8” BT
03°59’ 13,5" LS dan
122°30’29,8” BT
03°58’22,90” LS dan
122°31’1,09” BT
03°58'15,72'' LS dan
122°31'06,55'' BT
03°58'06,18'' LS dan
122°35'23.32'' BT
03°58'33,89'' LS dan
122°35'33.98'' BT
03°58'17,18'' LS dan
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No

Nama

15

Pillbox Poasia 1

16

Pillbox Poasia 2

17

Pillbox Poasia 3

18

Pillbox Poasia 4

19

Pillbox Nambo 1

20

Pillbox Nambo 2

21

Pillbox Nambo 3

Koordinat
122°36'14.43'' BT
03°58’46,72” LS, dan
122°35’31.60” BT
03°58'44'77'' LS dan
122°35'23,12'' BT
03°58'45'61'' LS dan
122°35'21,87'' LS
03°58'50'27''LS dan
122°35'32,13'' LS
04°00'17'86 LS dan
122°37'51,52'' BT
04°00'12.48'' LS dan
122°38'32,08'' BT
4°00'12,18'' LS dan
122°38'40,18'' BT

Sumber: Penulis 2021

Pillbox Kecamatan Baruga
Pillbox Lepo-Lepo 1
Kondisi bangunan pillbox utuh, namun tidak
terawat. Ruangan pillbox sekarang dijadikan
tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.
Pillbox memiliki satu pintu masuk dan dua lubang
bidik dengan bentuk trapesium pada dinding.
Memiliki empat lubang ventilasi pada bagian atap.
Pillbox ini memiliki diameter 240 cm, tinggi 150 cm,
dan tebal dinding 30 cm. Lubang pintu berorientasi
290° ke arah barat, lubang bidik 1 berorientasi
240° ke arah barat daya, dan lubang bidik 2
berorientasi 335° ke arah barat laut. Lubang
ventilasi memiliki ukuran diameter 10 cm (Gambar
1).

Sumber: Dok. Penulis 2020
Gambar 1 Kondisi Pillbox Lepo-Lepo 1

Pillbox Lepo-Lepo 2
Kondisi bangunan masih utuh, namun tidak
terawat. Ruangan pillbox dijadikan sebagai tempat
pembakaran sampah. Permukaan dinding dan
atap ditumbuhi lumut. Terdapat jejak vandalisme

pada dinding bagian luar. Memiliki satu pintu
masuk dan dua lubang bidik berbentuk trapesium
dengan sisi yang rata pada dinding. Memiliki tiga
lubang ventilasi pada atap. Pillbox ini memiliki
ukuran diameter 240 cm, tinggi 140 cm dan tebal
dinding 30 cm. Lubang ventilasi memiliki ukuran
diameter 10 cm. Lubang pintu berorientasi 210° ke
arah selatan, lubang bidik 1 berorientasi ke arah
336° barat laut, dan lubang bidik 2 berorientasi 75°
ke arah timur laut.
Pillbox Lepo-Lepo 3
Kondisi sebagian badan bangunan
tertimbun oleh tanah sehingga hampir menutupi
lubang bidik dan pintu masuk. Terdapat satu pintu
masuk dan dua lubang bidik pada dinding dengan
bentuk trapesium. Terdapat tiga lubang ventilasi
yang berada atap. Pillbox memiliki ukuran diameter
240 cm, tinggi 86 cm dari permukaan tanah dan
tebal dinding 30 cm. Lubang ventilasi memiliki
ukuran diameter 10 cm. Pintu masuk berorientasi
130° ke arah timur, lubang bidik 1 berorientasi
330° ke arah barat laut dan lubang bidik 2
berorientasi 12° ke arah utara.
Pillbox Lepo-Lepo 4
Kondisi masih utuh, posisi bangunan pillbox
telah terjatuh dengan pintu masuk mengarah ke
atas dan bagian ruangan dijadikan sebagai tempat
pembuangan sampah oleh masyarakat. Posisi
bangunan yang terjatuh memperlihatkan bagian
pondasi pillbox dengan ukuran tinggi 35 cm. Pada
bagian pondasi tersebut terlihat kerangka besi
berukuran tebal 8 mm. Diameter 230 cm, tinggi
160 cm dari permukaan tanah dan tebal dinding 32
cm. Terdapat satu pintu masuk dan dua lubang
bidik dengan bentuk trapesium pada dinding.
Terdapat tiga lubang ventilasi dengan ukuran
diameter 10 cm pada atap.
Pillbox Lepo-Lepo 5
Kondisi pillbox telah terbalik dengan posisi
badan miring ke arah selatan. Hampir keseluruhan
badan bangunan tertimbun oleh tanah dengan
tumpukan sampah. Pintu masuk tertutupi oleh
tanah dan sampah menyisakan dua lubang bidik
yang muncul di permukaan tanah. Lubang bidik
dan pintu masuk memiliki bentuk trapesium. Pillbox
ini memiliki ukuran diameter 240 cm dan tebal
dinding 32 cm.
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Pillbox Lepo-Lepo 6
Terjadi kerusakan pada bagian pintu masuk
sehingga terlihat tulang besi pillbox. Pada bagian
ruangan terdapat material bekas bangunan dan
sampah. Memiliki satu pintu masuk dan tiga lubang
bidik pada dinding dengan bentuk trapesium.
Memiliki lubang ventilasi pada bagian atap dengan
ukuran 10 cm. Pillbox memiliki ukuran diameter
240 cm, tinggi 137 cm dan tebal dinding 34 cm.
Pintu masuk berorientasi 210° ke arah selatan,
lubang bidik 1 berorientasi 105° ke arah timur,
lubang bidik 2 berorientasi 39° ke arah utara, dan
lubang bidik 3 berorientasi 315° ke arah barat.
Pillbox Kecamatan Kadia
Pillbox Wanggu
Kondisi permukaan dinding dan atap pillbox
banyak ditumbuhi lumut. Memiliki satu pintu masuk
dan tiga lubang didik pada dinding dengan bentuk
dasar trapesium. Memiliki empat lubang ventilasi di
bagian atap. Pillbox memiliki ukuran diameter 240
cm, tinggi 112 cm dari permukaan tanah dan tebal
dinding 30 cm. Lubang ventilasi memiliki ukuran
diameter 10 cm. Pintu masuk berorientasi 150˚ ke
arah tenggara, lubang bidik 1 berorientasi 19˚ ke
arah utara, lubang bidik 2 berorientasi 350˚ ke arah
barat laut, dan lubang bidik 3 berorientasi 210˚ ke
arah selatan.
Pillbox Ahmad Yani 1
Kondisi sebagian pillbox tertimbun tanah
dan permukaan dinding dan atap bagian luar
ditumbuhi lumut. Hampir keseluruhan pintu masuk
tertutupi tanah dan akar pohon sehingga tidak
memungkinkan untuk memasuki ruangan pillbox.
Terjadi pengelupasan semen pada bagian atap.
Terdapat satu pintu masuk dan dua lubang bidik
berbentuk trapesium dengan sisi rata pada
dinding. Terdapat lubang ventilasi yang terletak di
atap. Pillbox ini memiliki ukuran diameter 240 cm,
tinggi 110 cm dari permukaan tanah dan tebal
dinding 30 cm. Lubang ventilasi berukuran
diameter 10 cm. Pintu masuk berorientasi 219° ke
arah timur, lubang bidik 1 beirontasi 30° ke arah
barat laut, dan lubang bidik 2 berorientasi 315° ke
arah utara (Gambar 2).
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Sumber: Dok. Penulis 2020
Gambar 2 Kondisi Pillbox Ahmad Yani 1

Pillbox Ahmad Yani 2
Sebagian badan pillbox menyatu dengan
trotoar jalan. Ruangan pillbox terisi oleh material
tanah dan sampah, sehingga pintu masuk yang
hanya satu dan lubang bidik tertutup. Tiga lubang
bidik tertimbun oleh tanah sehingga tidak dapat
teridentifikasi. Pada dinding dan atap terjadi
pengelupasan semen. Pintu masuk dan lubang
bidik berbentuk trapesium dengan sisi yang rata.
Pillbox ini memiliki ukuran 247 cm, tinggi 122 cm
dan tebal dinding 35 cm. Lubang ventilasi yang
berada di atap memiliki ukuran diameter 10 cm.
Pintu masuk berorientasi 240˚ ke arah barat daya,
lubang bidik 1 berorientasi 115˚ ke arah timur,
lubang bidik 2 berorientasi 45˚ ke arah timur laut,
dan lubang bidik 3 berorientasi 135˚ ke arah
tenggara.
Pillbox Kecamatan Mandonga
Pillbox Made Sabara
Kondisi pillbox telah mengalami kerusakan
pada dinding dan atap. Terdapat retakan pada
dinding, mulai dari pintu masuk hingga lubang bidik
1. Dinding pada bagian bawah lubang bidik satu
dan dua mengalami kerusakan parah. Memiliki
satu lubang pintu dan dua lubang bidik. Pintu
masuk dan lubang bidik tersebut memiliki bentuk
trapesium dengan sisi yang rata. Memiliki 12
lubang ventilasi di atap pillbox dengan diameter 6
cm. Pillbox ini memiliki ukuran diameter 242 cm,
tinggi 147 cm dari permukaan tanah dan tebal
dinding 37 cm. Pintu masuk berorientasi 150° ke
arah tenggara, lubang bidik 1 beirontasi 49° ke
arah timur, dan lubang bidik 2 berorientasi 270° ke
arah barat.
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Pillbox Malik Raya
Kondisi sebagian badan pillbox tertutupi
oleh susunan paving block hingga hampir
menutupi keseluruhan lubang bidik. Ruangan
dipenuhi oleh sampah. Memiliki satu pintu masuk
dan dua lubang bidik pada dinding. Memiliki tiga
lubang ventilasi pada atap pillbox. Pintu masuk
dan lubang bidik berbentuk trapesium dengan sisi
yang rata. Diameter pillbox 240 cm, tinggi 66 cm
dari permukaan tanah dan tebal dinding 34 cm.
Lubang ventilasi memiliki ukuran diameter 10 cm.
Pintu masuk berorientasi 10° ke arah utara, lubang
bidik 1 beirontasi 100° ke arah timur, dan lubang
bidik 2 berorientasi 260° ke arah barat daya.
Pillbox Kecamatan Kendari
Pillbox Kampung Salo
Kondisi bangunan pillbox miring ke arah
barat daya sehingga bagian badan sampai atap
tertimbun tanah dan menutupi lubang. Bagian
ruangan pillbox menyatu dengan teras bangunan
aula militer. Adanya pengelupasan lapisan semen
pada bagian pintu sehingga terlihat besi cetakan
pintu dan sedikit pengelupasan pada bagian atap.
Pillbox memiliki satu pintu masuk dan dua lubang
bidik pada dinding. Pada bagian atap terdapat tiga
lubang ventilasi yang berdiameter 8 cm. Pada
pintu masuk memiliki struktur tambahan dengan
ukuran panjang 160 cm, lebar 74 cm, tinggi 60 cm,
dan tebal 28 cm. Lubang bidik memiliki bentuk
trapesium dengan sisi yang rata. Pillbox ini
memiliki ukuran diameter 235 cm, tinggi 100 cm
dan ketebalan di dinding 32 cm. Pintu masuk
berorientasi 328˚ arah barat laut dan lubang bidik 1
berientasi 45˚ arah timur laut (Gambar 3).
Pillbox Yos Sudarso
Keletakan pillbox telah berpindah dari posisi
awal dikarenakan tanah longsor sehingga terjatuh
di badan jalan. Kemudian, digeser oleh
masyarakat ke lahan kosong milik warga agar tidak
menutupi badan jalan. Posisi pillbox saat ini, pintu
masuk mengarah ke arah atas. Pada bagian pintu
bagian atas telah dihancurkan hingga ke bagian
atap. Pillbox ini memiliki satu pintu masuk dan dua
lubang bidik pada dinding. Pada bagian atap
terdapat dua lubang ventilasi yang berdiameter 10
cm. Pintu masuk dan lubang bidik memiliki bentuk
trapesium dengan sisi yang rata. Pillbox

berdiameter 240 cm, tinggi 150 cm dari permukaan
tanah dan tebal dinding 30 cm.
Pillbox Kasilampe
Keletakan pillbox telah berubah dari posisi
awalnya terbalik karena jatuh dari atas tebing.
Sebagian badan pillbox terendam air laut saat
terjadi pasang. Memiliki satu pintu masuk dan dua
lubang bidik pada dinding. Pintu masuk dan lubang
bidik tersebut memiliki bentuk trapesium dengan
sisi yang rata. Pillbox berdiameter 240 cm, tinggi
140 cm dari permukaan tanah dan tebal dinding 32
cm. Pintu masuk berorientasi 240˚ ke arah barat
daya, lubang bidik 1 berorientasi ke arah 320˚
barat laut, lubang bidik 2 berorientasi 85˚ ke arah
timur laut, dan lubang bidik 3 berorientasi 135˚ ke
arah tenggara.

Sumber: Dok. Penulis 2020
Gambar 3 Kondisi Pillbox Kampung Salo

Pillbox Kecamatan Abeli
Pillbox Poasia 1
Kondisi sebagian badan pillbox tertimbun
oleh tanah. Ruangan masih dapat dimasuki.
Terdapat pengelupasan semen pada permukaan
dinding. Atap luar tampak sedikit cembung ke atas
dan terdapat besi pada sisi atap dengan jumlah 10.
Memiliki satu pintu masuk, empat lubang bidik
pada dinding dan empat lubang ventilasi pada
bagian atap. Pintu masuk dan lubang bidik
memiliki bentuk trapesium dengan bentuk yang
rata. Pillbox berdiameter 235 cm, tinggi 95 cm dan
ketebalan 32 cm. Lubang ventilasi memiliki
diameter 7 cm yang bentuk cembung pada bagian
atas. Pintu masuk berorientasi 190˚ ke arah
selatan, lubang bidik 1 berorientasi 350˚ ke arah
barat laut, lubang bidik 2 berorientasi 3˚ ke arah
utara, lubang bidik 3 berorientasi 65˚ ke arah timur
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laut, dan lubang bidik 4 berorientasi 122˚ ke arah
timur (Gambar 4).

Sumber: Dok. Penulis 2020
Gambar 4 Kondisi Pillbox Poasia 1

Pillbox Poasia 2
Posisi pillbox terbalik, lantai mengarah ke
atas akibat terjatuh dari tebing. Memiliki satu pintu
masuk dan empat lubang bidik pada dinding yang
berbentuk trapesium dengan sisi yang rata. Pillbox
berdiameter 240 cm, tinggi 113 cm dan ketebalan
di dinding 32 cm. Pintu masuk berorientasi 33˚ ke
arah utara, lubang bidik 1 berorientasi 140˚ ke arah
tenggara, lubang bidik 2 berorientasi 190˚ ke arah
selatan, lubang bidik 3 berorientasi 236˚ ke arah
barat daya, dan lubang bidik 4 berorientasi 287˚ ke
arah barat.
Pillbox Poasia 3
Sebagian badan pillbox tertimbun tanah
hingga di bawah lubang bidik. Dinding luar banyak
ditumbuhi lumut dan rumput merambat. Atap
berbentuk sedikit cembung ke atas. Pada bagian
tengah atap terdapat empat lubang ventilasi
dengan diameter 6 cm. Terdapat besi pada sisi
atap berjumlah 11 yang berukuran 1 cm. Ruangan
pillbox masih dapat dimasuki. Terdapat tiga
struktur berbentuk trapesium. Memiliki satu pintu
masuk dan empat lubang bidik pada dinding. Pintu
masuk dan lubang bidik memiliki bentuk trapesium
dengan sisi yang rata. Pillbox memiliki diameter
235 cm, tinggi 100 cm dan ketebalan dinding 32
cm. Pintu masuk berorientasi 190˚ ke arah selatan,
lubang bidik 1 berorientasi 325˚ ke arah barat laut,
lubang bidik 2 berorientasi 30˚ ke arah utara,
lubang bidik 3 berorientasi 62˚ ke arah timur laut,
dan lubang bidik 4 berorientasi 103˚ ke arah timur.
Pillbox Poasia 4
Bangunan pillbox ini telah berpindah dari
posisi awalnya, terjatuh dari atas bukit akibat tanah
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longsor. Sebagian badan pillbox tertimbun tanah
dan struktur banguan milik warga sehingga
menutupi lubang bidik 1 dan 2. Tepat di atas
bangunan pillbox terdapat struktur bekas bak dan
bagian dalamnya kini dijadikan sebagai tempat
pembuangan sampah masyarakat. Memiliki satu
pintu masuk dan empat lubang bidik pada dinding.
Pintu masuk dan lubang bidik memiliki bentuk
trapesium dengan sisi yang rata. Pillbox
berdiameter 240 cm, tinggi 150 cm dari permukaan
tanah dan ketebalan dinding 30 cm. Bagian pintu
masuk memiliki struktur tambahan yang terhubung
dengan pintu masuk dengan ukuran panjang 115
cm, lebar 124 cm dan tinggi 117 cm. Pintu masuk
berorientasi 250˚ ke arah barat daya, lubang bidik
1 berorientasi 360˚ ke arah utara, lubang bidik 2
berientasi 30˚ ke arah utara, lubang bidik 3
berientasi 90˚ ke arah timur, dan lubang bidik 4
berorientasi 150˚ ke arah tenggara.
Pillbox Kecamatan Nambo
Pillbox Nambo 1
Sebagian bangunan pillbox tertimbun tanah
hingga hampir menutupi lubang bidik. Memiliki satu
pintu masuk dan dua lubang bidik pada dinding.
Lubang bidik satu tertutupi tumpukan kayu dan
lubang bidik dua ditutupi gundukan tanah. Pintu
masuk memiliki bentuk persegi panjang dan
lubang bidik berbentuk trapesium dengan sisi
bergerigi. Pillbox berukuran panjang 300 cm, tinggi
170, lebar 284 cm dan tebal atap 120 cm. Pintu
masuk berorientasi 138˚ ke arah tenggara, lubang
bidik 1 berorientasi 318˚ ke arah barat laut, dan
lubang bidik 2 berientasi 15˚ ke arah utara
(Gambar 5).

Sumber: Dok. Penulis 2020
Gambar 5 Kondisi Pillbox Nambo 1

Pillbox Nambo 2
Kondisi pillbox masih utuh, terdapat satu
pintu masuk dan tiga lubang bidik pada dinding.
Pintu masuk berbentuk trapesium dengan sisi
lubang bidik bergerigi. Bangunan pillbox ini
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memiliki ukuran panjang 325 cm, tinggi 182, lebar
280 cm dan tebal atap 120 cm. Pintu masuk
berorientasi 200˚ ke arah selatan, lubang bidik 1
berorientasi 315˚ ke arah barat laut, lubang bidik 2
berientasi 22˚ ke arah utara, dan lubang bidik 3
berorientasi 75˚ ke arah timur laut (Gambar 6).

Sumber: Dok. Penulis 2020
Gambar 6 Kondisi Pillbox Nambo 2

Pillbox Nambo 3
Sebagian badan pillbox tertimbun tanah
hingga di bagian bawah lubang bidik dan sebagian
pintu masuk. Ruangan pillbox dijadikan sebagai
tempat pembuangan sampah. Memiliki satu pintu
masuk dan dua lubang bidik pada dinding. Pintu
masuk memiliki bentuk persegi panjang dan
lubang bidik memiliki bentuk trapesium dengan sisi
bergerigi. Bangunan pillbox memiliki ukuran
panjang 320 cm, tinggi 190 cm, lebar 280 cm dan
tebal atap 120 cm. Pintu masuk berorientasi 130˚
timur, lubang bidik 1 berorientasi 250˚ ke arah
barat daya, lubang bidik 2 berorientasi 320˚ ke
arah barat laut, dan lubang bidik 3 berorientasi 13˚
ke arah utara.
Sebaran dan Fungsi Pillbox di Kota Kendari
Pillbox merupakan infrastruktur pertahanan
militer yang memiliki peran penting dalam
mempertahankan wilayah. Pillbox memiliki bentuk
dan ukuran bangunan yang berbeda-beda serta
memiliki fungsi sebagai tempat persembunyian,
penyimpanan logistik atau persenjataan dan
tempat pengintaian (Ramadhan 2017). Bangunan
pillbox yang ada di Kota Kendari memiliki pintu
masuk, namun tidak dilengkapi dengan daun pintu

untuk menutup ruangan. Tidak adanya daun pintu
pada bangunan berfungsi agar akses keluarmasuk bangunan pertahanan lebih mudah.
Berdasarkan hasil rekapitulasi pillbox yang
tersebar di Kota Kendari, didapatkan bentuk pillbox
terbagi menjadi dua tipe, pintu masuk dua tipe, dan
lubang bidik tiga tipe. Bentuk pillbox yaitu;
pertama, pillbox tipe O yang memiliki bentuk denah
dasar menyerupai huruf O dan kedua, pillbox tipe
D yang memiliki denah dasar menyerupai huruf D.
Pintu masuk yaitu; pintu yang tidak memiliki
struktur tambahan yang kemudian disebut tipe 1
dan pintu masuk yang memiliki struktur tambahan
yang kemudian disebut tipe 2. Lubang bidik yaitu;
pertama, pillbox yang memiliki lubang bidik dua
yang disebut tipe A; kedua, pillbox yang memiliki
lubang bidik tiga yang disebut tipe B; ketiga, pillbox
yang memiliki lubang bidik empat disebut tipe C.
Tabel 3 Pillbox di Kota Kendari Berdasarkan Tipenya
No

Tipe
Bentuk
O

Tipe
Pintu
Masuk
1

Tipe
Lubang
Bidik
A

1

2

O

1

B

3

O

1

C

4

O

2

A

5
6
7

O
D
D

2
1
1

C
A
B

Total
Sumber: Penulis 2020

Nama
Pillbox
Lepo-Lepo
1,2,3,4,5,
Yos
Sudarso,
Ahmad
Yani 2,
Made
Sabara,
Malik
Raya
Lepo-Lepo
6,
Wanggu,
Ahmad
Yani 1,
Kasilampe
Poasia
1,2,3
Kampung
Salo
Poasia IV
Nambo 1
Nambo 2
dan 3

Jumlah
9

4

3
1
1
1
2
21
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Sumber: Penulis 2020
Gambar 7 Peta Sebaran Pillbox Kota Kendari

Sumber: Penulis 2020
Gambar 8 Peta Sebaran Pillbox Kota Kendari Berdasarkan Bentuk dan Orientasi Lubang Bidik
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Table 4 Area Sebaran Pillbox Kota Kendari
No Area Sebaran
Tipe Nama Pillbox
1
Jalan Utama
O
Lepo-Lepo 1,2,3,4,5,6,
Ahmad Yani 1,2, Made
Sabara, Malik Raya
2
Pesisir Teluk
D
Nambo 1,2,3
Bagian Luar
3
Pesisir Teluk
O
Poasia 1,2,3
Bagian Dalam
4
Dermaga
O
Yos Sudarso, Kasimape
5
Barak Militer
O
Kampung Salo
dan Rumah
Sakit
6
Jalur Sungai
O
Wanggu
Sumber: Penulis 2021

Hasil koordinat pillbox yang tersebar di Kota
Kendari menunjukkan peletakan bangunan pillbox
Jepang membentuk pola mengelompok dan acak.
Pola mengelompok adalah peletakan bangunan
pillbox yang terdiri atas beberapa bangunan dalam
satu area dan pola acak ialah peletakan yang
hanya terdiri dari satu bangunan pillbox pada suatu
area.
Berdasarkan penerapan analisis COCOA
(Critical Terrain, Obstacles, Cover and
Concealment, Observation and Fields of Fire, dan
Avenues of Approach), faktor-faktor yang
melatarbelakangi
penempatan
bangunanbangunan pillbox yang ada di Kota Kendari, yaitu;
a. Faktor Critical Terrain
Faktor Critical Terrain (medan penting) adalah
area penting pada sebuah wilayah yang harus
dikuasai untuk mendukung kesuksesan
perang. Area ini berupa fitur alami, seperti
dataran tinggi yang akan memberikan
keuntungan pengendalian kekuatan atas
lawan (Brooks 2012) dan fitur-fitur artifisial
lainnya, seperti jalur transportasi utama
(Untarti dkk 2016). Terdapat medan penting di
wilayah Kota Kendari yang dapat mendukung
kesuksesan perang dan pertahanan wilayah
operasi militer, yaitu dataran tinggi dan
perbukitan Pegunungan Nipa-Nipa, serta
Pegunungan Nanga-Nanga. Bangunan pillbox
yang berada di area medan penting di Kota
Kendari, yaitu Pillbox Nambo 1, 2 dan 3 yang
terletak di area pegunungan Nanga-Nanga
dan area pesisir Teluk Kendari bagian luar.
Bangunan Pillbox Poasia 1, 2, 3 dan 4 terletak
area Pegunungan Nanga-Nanga dan Pesisir
Teluk Kendari bagian dalam. Pillbox Sungai

Wanggu terletak di area perbukitan bantaran
Sungai Wanggu.
b. Faktor Obstacles
Faktor Obstacles (penghalang) adalah fiturfitur alami atau fitur artifisial yang dapat
mencegah atau menghalau pergerakan
militer, seperti vegetasi, sungai, benteng,
pillbox, dan area perkotaan (Brooks 2012).
Fitur-fitur alami dan artifisial yang dimaksud,
dapat berupa vegetasi, area perkotaan,
benteng, serta bangunan pillbox. Terdapat
empat jenis penghalang yang ada di sekitaran
Kota Kendari, yaitu: (1) sungai, (2) vegetasi
hutan berbukit dan hutan belukar, (3) jejeran
perbukitan, dan (4) jejeran bangunan pillbox.
Jejeran bangunan pillbox yang berada di
Pesisir Teluk Kendari, di samping jalan raya
dan samping aliran sungai menjadi
penghalang pergerakan militer yang telah
terkanalisasi akibat kondisi geografis tersebut
sehingga melewati area tersebut.
c. Faktor Cover and Concealment
Faktor Cover and Concealment (perlindungan
dan persembunyian) adalah fitur-fitur alami
dan artifisial yang diperuntukkan sebagai
tempat persembunyian serta memberikan
perlindungan dari serangan musuh, seperti
hutan, punggung bukit, bantaran sungai dan
bangunan-bangunan lainnya (Untarti dkk
2016). Fitur-fitur alami dan artifisial tersebut,
juga terdapat di Kota Kendari, yaitu hutan
belukar, hutan mangrove, tanaman kelapa,
dan bangunan pillbox. Upaya dalam
berlindung dari serangan sekutu, Jepang
menempatkan bangunan pertahanan, yaitu
pillbox di area-area penting dan strategis
guna memberi perlindungan bagi personil
militer ketika terjadi serangan. Hutan belukar
yang tumbuh di Pegunungan Nipa-Nipa,
Pegunungan Nanga-Nanga, hutan mangrove
dan tanaman pohon kelapa yang tumbuh di
pesisir Teluk Kendari dimanfaatkan sebagai
fitur-fitur persembunyian. Selain melindungi
personil dari pengintaian mata-mata musuh
(horizontal), teknik ini juga bertujuan untuk
menghindari pengamatan musuh dari udara
(vertikal). Penempatan bangunan pillbox dan
memanfaatkan vegetasi tersebut untuk
menghalau pengamatan dan pengintaian
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musuh sehingga dapat berkamuflase dengan
baik.
d. Faktor Observation and Fields of Fire
Faktor Observation and Fields of Fire
(observasi dan bidang tembak) adalah
kemampuan melihat area-area penting untuk
pengintaian dan area yang memungkinkan
terjadinya penembakan langsung. Adapun
area yang dimaksud, yaitu dataran tinggi,
medan lahan datar, dan lahan terbuka (Untarti
dkk 2016). Variabel pada kemampuan
observasi di Kota Kendari yaitu perbukitan,
kaki bukit, dan medan lahan datar.
Sedangkan variabel bidang tembak yang ada
di Kota Kendari, yaitu Teluk Kendari, Sungai
Wanggu, jalan utama, dan lahan terbuka.
Pillbox Poasia 1 dan 4 terletak di perbukitan
sebelah selatan pesisir Teluk Kendari bagian
dalam. Pillbox Poasia 2 dan 3 berada di atas
perbukitan Pulau Pandan yang berada di
wilayah Perairan Teluk Kendari bagian dalam.
Pillbox Kasilampe berada di perbukitan
sebelah utara area pesisir Teluk Kendari.
Pillbox Wanggu berada di perbukitan yang
berada di sisi aliran Sungai Wanggu. Pillbox
Nambo 1 berada di kaki bukit Pegunungan
Nanga-Nanga dengan kondisi medan lahan
yang datar. Sedangkan Pillbox Nambo 2 dan
3 berada di kaki bukit dengan kondisi medan
lahan bergelombang yang berbatasan
langsung dengan pesisir Teluk Kendari
bagian luar. Pillbox Yos Sudarso terletak di
medan lahan datar yang berada di sebelah
utara pesisir Teluk Kendari. Pillbox Lepo-Lepo
1, 2, 3, 4, 5, 6, Ahmad Yani 1, 2, Made
Sabara dan Malik Raya terletak di area jalan
utama dengan medan lahan datar.
Penempatan bangunan pillbox di area-area
tersebut merupakan area dengan cakupan
pandang terbuka tanpa penghalang. Dapat
memaksimalkan kemampuan observasi dan
bidang tembak terhadap pergerakan militer
lawan di wilayah Kendari.
e. Faktor Avenues of Approach
Faktor Avenues of Approach (jalur
pergerakan) adalah fitur-fitur alami dan
artifisial yang dimanfaatkan sebagai jalur
transportasi untuk memobilisasi kekuatan
militer mengarah ke medan penting, sehingga
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memungkinkan pergerakan untuk menyerang
musuh (Untarti dkk 2016). Jalur pergerakan
yang ada di Kendari terdiri dari jalur darat dan
jalur perairan. Jalur pergerakan darat yaitu
jalan raya. Jalur pergerakan perairan terdiri
dari Teluk Kendari, dan Sungai Wanggu.
Berdasarkan keletakannya, bangunan pillbox
yang berada di jalan utama, yaitu Pillbox
Lepo-Lepo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ahmad Yani 1, 2,
Made Sabara, dan Malik Raya. Adapun jalur
pergerakan kekuatan militer juga dapat
melalui perairan Teluk Kendari. Hal tersebut
karena pergerakan kekuatan kapal-kapal
perang hanya dapat melalui perairan Teluk
Kendari. Bangunan pillbox yang terletak di
sekitaran Teluk Kendari, yaitu Pillbox Nambo
1, 2, 3, Poasia 1, 2, 3, 4, Yos Sudarso, dan
Kasilampe. Jalur pergerakan lain dapat
melalui Sungai Wanggu. Bangunan pillbox
yang terletak di jalur ini, yaitu Pillbox Sungai
Wanggu.
Fungsi Pillbox
Pillbox yang tersebar di Kota Kendari
memiliki dinding yang cukup tebal dan lubang bidik
dengan celah yang sempit sehingga sangat baik
dalam berlindung dan bertahan. Pembangunan
pillbox telah memperhatikan fleksibilitas dan
kemudahan untuk masuk dan berlindung ke dalam
bangunan pillbox sehingga dapat menjamin
keselamatan apabila terjadi serangan mendadak
dari musuh. Berdasarkan bentuknya bangunan
pillbox yang ada di Kota Kendari memiliki fungsi
perlindungan dan pertahanan militer Jepang.
Bangunan pillbox yang berada di area jalan
utama memiliki jumlah paling dominan dari area
lainnya. Peletakan dengan jumlah tersebut
bertujuan untuk menguasai area jalan utama yang
cenderung memanjang dan melewati area yang
luas. Jumlah bangunan pillbox dengan jumlah
banyak di area jalan utama dapat memudahkan
pasukan untuk mencari bangunan perlindungan
saat terjadi serangan. Selain itu, penempatan
bangunan pillbox berfungsi menguasai dan
mengamankan area jalan utama yang merupakan
atribut medan penting dan jalur transportasi utama
yang ada di Kota Kendari yang harus dikuasai
untuk mendukung kesuksesan perang (Gambar 8
dan 9).
Area pesisir Teluk Kendari terdapat 11
bangunan pillbox. Peletakan bangunan dengan
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jumlah tersebut bermaksud mengamankan area
perairan Teluk Kendari yang merupakan variabel
medan penting dan jalur transportasi utama yang
ada di Kota Kendari. Keletakan bangunan pillbox

terbagi menjadi dua kelompok yaitu (1) area pesisir
Teluk Kendari bagian luar (Gambar 10) dan (2)
area pesisir Teluk Kendari bagian dalam (Gambar
11).

Sumber: Allied Geographical Section 1945 yang kemudian dimodifikasi oleh Penulis 2020
Gambar 9 Sebaran Pillbox pada Area Jalan Utama di Kota Kendari Berdasarkan Peta Lama

Sumber: Allied Geographical Section 1945 yang kemudian dimodifikasi oleh Penulis 2020
Gambar 10 Sebaran Pillbox pada Area Pesisir Teluk Kendari Bagian Luar Berdasarkan Peta Lama

Bila dilihat dari arah sasaran lubang
bidiknya (Gambar 8), peletakan 7 bangunan pillbox
pada area pesisir Teluk Kendari bagian luar
berfungsi menghalau pergerakan dan serangan
militer sekutu di pintu masuk Teluk Kendari yang
terkanalisasi melalui perairan Teluk Kendari akibat
fitur-fitur alami berupa jejeran perbukitan hutan

Nanga-Nanga. Area pesisir Teluk Kendari bagian
dalam terdapat 4 bangunan pillbox, 2 bangunan
terletak di pesisir Teluk Kendari dan 2 bangunan
lainnya terletak di salah satu pulau di perairan
Teluk Kendari bagian dalam, yaitu Pulau Pandan.
Peletakan bangunan tersebut memiliki fungsi
dalam menghalau pergerakan militer yang berhasil
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memasuki perairan Teluk Kendari bagian dalam
(Gambar 11).
Foto udara tanggal 17 November 1944
terdapat bangunan pillbox yang terletak di area

dermaga. Keberadaan pillbox tersebut memiliki
fungsi mengamankan sekaligus menguasai area
dermaga dan perairan Teluk Kendari (Gambar 12
dan 8).

Sumber: Allied Geographical Section 1945 yang kemudian dimodifikasi oleh Penulis 2020
Gambar 11 Sebaran Pillbox di Area Pesisir Teluk Kendari Bagian Dalam Berdasarkan Foto Udara 30 Mei 1943

Sumber: Allied Geographical Section 1945 yang kemudian dimodifikasi oleh Penulis 2020
Gambar 12 Sebaran Pillbox di Area Pesisir Dermaga Berdasarkan Foto Udara 17 November 1944

Berdasarkan data peta lama dan foto udara
tertanggal 30 Mei 1943 dan 17 November 1944
serta laporan intelijen sekutu (Allied Geographical
Section19453), menunjukkan bahwa terdapat area
yang ditandai dengan Barak Militer dan Rumah
Sakit (Military Barracks and Hospital) (Gambar 13).
Terdapat satu bangunan pada area ini, yaitu
Pillbox Kampung Salo. Keberadaan bangunan
tersebut di area ini dapat memberikan
3

Allied Geographical Section adalah unit intelijen sekutu pada masa
Perang Dunia II pimpinan Jenderal Doughlas MacArthur yang
berkantor di Brisbane, Australia. Selama Perang Dunia II bertugas
menghimpun sejumlah laporan topografi di wilayah Pasifik Barat
Daya yang belum terpetakan dengan baik saat itu (Dunn 2015).
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perlindungan bagi militer Jepang saat terjadi
serangan musuh di area barak militer dan rumah
sakit. Berdasarkan arah sasaran lubang bidiknya
(Gambar 8) bangunan pillbox memiliki fungsi
mengamankan dan menguasai area ini dari
serangan militer sekutu. Salah satu fitur alami jalur
pergerakan yang terdapat di Kota Kendari, yaitu
Sungai Wanggu. Bangunan pillbox yang terletak di
area Sungai Wanggu, yaitu bangunan Pillbox
Wanggu.Keberadaan bangunan tersebut di area ini
dapat memberikan perlindungan bagi militer
Jepang yang berada di sekitar area Sungai
Wanggu saat terjadi serangan dari musuh. Selain
itu, bangunan pillbox yang terletak di area jalur
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Sungai Wanggu, memiliki fungsi menghalau dan
menghentikan pergerakan serangan militer sekutu

yang melewati perairan Sungai Wanggu (Gambar
8 no 4).

Sumber: Allied Geographical Section 1945 yang kemudian dimodifikasi oleh Penulis 2020
Gambar 13 Sebaran Pillbox di Area Barak Militer dan Rumah Sakit Berdasarkan Foto Udara 30 Mei 1943

PENUTUP
Pillbox yang ada di Kota Kendari merupakan
salah satu bangunan peninggalan pada masa
Perang Pasifik (Perang Asia Timur Raya-Dai Toa
Senso Senkum) dari pihak Jepang yang dibangun
untuk memenuhi fasilitas pertahanan pada daerah
pendudukan. Berdasarkan hasil penelitian,
ditemukan tinggalan arkeologi berupa pillbox
sebanyak 21 bangunan yang tersebar di enam
kecamatan, yaitu Kecamatan Kendari, Kecamatan
Mandonga, Kecamatan Kadia, Kecamatan Baruga,
Kecamatan Abeli, dan Kecamatan Nambo.
Berdasarkan hasil analisis spasial menunjukan
bangunan pillbox yang ada di Kota Kendari
memiliki pola mengelompok dan acak. Pola
mengelompok terdiri dari empat area, yaitu area
jalan utama, pesisir teluk bagian pintu masuk,
pesisir teluk bagian dalam, dan pelabuhan. Pola
acak terdiri dari dua area, yaitu barak militer,
rumah sakit dan jalur sungai. Bangunan pillbox
yang ada di Kota Kendari secara umum memiliki
fungsi pertahanan, perlindungan, pemantauan,
penguasaan area strategis dan menghalau
pergerakan militer sekutu. Keletakan bangunan
pillbox di area-area penting dan strategis,
berfungsi menghalau pergerakan dan serangan
militer sekutu.
Hasil penelitian menunjukkan banyaknya
tinggalan arkeologi yang belum mendapat

perhatian dengan baik dari berbagai komponen
masyarakat, tinggalan arkeologi berupa pillbox
yang ada di Kota Kendari berada dalam kondisi
tidak terawat dan terabaikan. Hal demikian
menunjukkan
kurangnya
kesadaran
dan
pemahaman akan pentingnya tinggalan arkeologi
tersebut. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini
kiranya dapat memberikan saran bagi stakeholder
terkait; Pemerintah Kota Kendari perlu adanya
pengambilan
kebijakan
berupa
regulasi,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
tentang cagar budaya dalam upaya pelestarian,
perlindungan, dan pemanfaatan untuk sebesarbesarnya demi kesejahteraan rakyat.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Kendari Bidang Purbakala seyogyanya perlu
mengadakan pengelolaan sehingga tinggalan
arkeologi tersebut tetap eksis di tengah pesatnya
perkembangan kota. Selain itu, perlu adanya
edukasi dalam upaya membangun kesadaran
masyarakat akan pemahaman nilai penting
tinggalan tersebut yang merupakan aset daerah
dan icon Kota Kendari. Peran serta masyarakat
dalam keterlibatan pengelolaan tinggalan
arkeologis dari masa Perang Pasifik, yakni pillbox
sangat diperlukan. Mengingat keberadaan
bangunan pillbox tersebut saat ini telah
bersinggungan langsung dengan aktivitas
masyarakat, sehingga sangat rentan terhadap
kerusakan.
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