
 
 

i 
 

  PERANCANGAN PLANETARIUM DENGAN  
PENDEKATAN ANALOGI SISTEM TATA SURYA DI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

Oleh : 

 

REDITA PRIANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2021



 
 

ii 
 

 

 

 

ABSTRAK 
 

PERANCANGAN PLANETARIUM DENGAN PENDEKATAN ANALOGI 

SISTEM TATA SURYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

Oleh 

REDITA PRIANDINA 

 

 Planetarium memegang peranan penting dalam tingkat kemajuan ilmu 

pengetahuan di bidang astronomi. Planetarium merupakan tempat untuk 

mendemonstrasikan simulasi pergerakan susunan bintang dan benda langit dengan 

bagian atap berbentuk kubah setengah lingkaran yang tidak dapat dibuka. Objek ini 

dapat dijadikan suatu destinasi wisata yang bersifat edukatif dan rekreatif. 

Yogyakarta merupakan salah satu tempat wisata di Indonesia. Yogyakarta memiliki 

peranan sebagai kota Pendidikan, kota budaya dan kota tujuan wisata. Yogyakarta 

juga memiliki predikat sebagai destinasi pendidikan perlu mengakomodir 

kebutuhan masyarakat yang edukatif. Dalam perancangan Planetarium  sebagai 

sarana edukasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keingintahuan tentang 

astronomi di masa depan, serta dapat menjadi ikon dan dapat berkontribusi bagi 

perkembangan perekonomian kota, dibutuhkan suatu pendekatan perancangan yang 
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menjadi solusi agar fasilitas ini berhasil yaitu dengan menggunakan pendekatan  

analogi system tata surya maka didapatkan model Planetarium yang saling 

berhubungan antara fungsi bangunan dan desain bangunan, diharapkan dapat 

memberikan sebuah pengalaman ruang seperti beada di luar angkasa dan unik. 

sehingga tercipta desain Planetarium yang dapat mengakomodasi kebutuhan objek 

astronomi saat sedang berekreasi. 

 

Kata Kunci : Planetarium, Yogyakarta, analogi, Sistem Tata Surya 
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ABSTRACT 
 

PLANETARIUM DESIGN WITH SOLAR SYSTEM ANALOGY 

APPROACH IN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

by 

REDITA PRIANDINA 

 

The lack of comprehensive tourism with based educational facilities in the 

world of astronomy is the basis for the importance of designing a planetarium 

facility in Indonesia, especially Yogyakarta. The high interest in the world of 

astronomy in Yogyakarta is marked by the existence of a community of astronomy 

enthusiasts, which is the Jogja Astro Club (JAC). Besides that, Yogyakarta is also 

famous as a city of tourism, culture, and education. So that the planetarium facility 

there is considered important to become a learning platform for the community, 

especially students and also astronomers enthusiasts there. Existing facilities 

include a star theatre, a solar system gallery space, a historical gallery of 

astronomical events, an observation area to a library, and a discussion room. In 

designing this Planetarium facility, an analogy approach is used. From several kinds 

of analogy approaches, the direct analogy method is used. In its application, the 

direct analogy has two main principles, namely by comparing an object with several 

functions of the designed building and helping to stimulate design ideas from 
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existing formations and systems. So that these two principles can help formulate 

how the building will look and explain the system in it. In this case, the Solar 

System becomes the object of Analog design. The Solar System was chosen as an 

analog object because the solar system is closely related to the building object, 

namely the Planetarium which is observed in it is the Solar System itself. It can help 

explain the purpose of this Planetarium through its design inspired by analog 

objects. Design aspects are stimulated from analog objects such as the site concept, 

the concept of mass, the concept of the facade, the room space pattern to the interior 

concept. It is hoped that apart from being able to assist in the design process, the 

use of the analogy method can represent what is being described in this Planetarium. 

Key Words : Planetarium, Yogyakarta, analogy, solar system 
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    BAB I PENDAHULUAN 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan Ilmu Astronomi dan Teknologi dunia astronomi saat ini, 

terutama di negara-negara Barat, telah berkembang pesat, Seperti di Amerika 

Serikat, Rusia adalah negara adidaya yang mampu menjelajahi ruang angkasa. 

Sementara negara berkembang Indonesia pada khususnya, tampak tertinggal 

dibandingkan dengan negara maju karena kurangnya informasi tentang 

kemajuan teknologi yang sedang berkembang. Pengetahuan tentang Ilmu 

Artronomi di Indonesia sangat kurang. Para Pelajar di Sekolah hanya di berikan 

informasi teoritis secara singkat. Penyerapan Ilmu Astronomi cenderung lebih 

berorientasi pada buku, dimana tentunya buku belum cukup untuk memberikan 

pemahaman yang maksimal tentang dunia asatronomi karena penjelasannya 

yang bersifat tekstual. 

Astronomi merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari 

dan memnyelidiki fisik dan pergerakan benda-benda langit,dan Planetarium 

merupakan salah satu wadah pemahaman terhadap perkembangan kemajuan 

ilmu astronomi,juga sebagai salah satu media Pendidikan untuk lebih 

mengenalkan ilmu astronomi  ke pada masyarakat. Planetarium adalah tempat 



2 
 

 
 

untuk mendemonstrasikan simulasi pergerakan susunan bintang dan letak 

planet-planet dalam tata surya, termasuk letak matahari yang menjadi pusat 

peredaran. 

 Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata di Indonesia. Yogyakarta 

terkenal sebagai kota Pendidikan, kota budaya dan kota tujuan wisata. Hal ini 

menyebabkan Yogyakarta banyak diminati oleh berbagai wisatawan Indonesia 

dan wisatawan mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 

wisatawan yang datang ke Yogyakarta pada gambar grafik dibawah ini. 

 

  

 

Yogyakarta juga memiliki predikat sebagai destinasi pendidikan dirasa 

perlu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang melalui wisata 

edukatif. Kebutuhan pendidikan tidak hanya bisa diambil secara formal dari 

sekolah dan perkuliahan, tapi bisa juga didapat melalui sektor 

pariwisata.Wisata bernuansa edukatif sangat membantu masyarakat khususnya 

anak-anak dan remaja yang duduk di bangku sekolah dan perkuliahan untuk 

menimba ilmu dan menambah semangat belajar, mengingat saat ini minat 

Gambar 1.1 Grafik Wisatawan Mancanegara Dan Nusantara. 
Sumber : Dinas Pariwisata DIY 2019, dikutip pada 08 Maret 2021 
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anak-anak dan remaja dalam bidang pendidikan menurun1. Ketertarikan 

masyarakat di Yogyakarta pada ilmu astronomi cukup tinggi. Hal ini dapat 

dilihat melalui peristiwa pengamatan Okultasi Mars oleh Bulan yang 

merupakan fenomena astronomi ketika Mars melintasi di belakang Bulan 

sehingga tampak tertutupi oleh Bulan.pada tanggal 17 April 2021 mulai pukul 

16.25 WIB hingga 21.35 WIB. Di Yogyakarta juga terdapat sebuah komunitas 

astronom amatir masyarakat Yogyakarta yang mempelajari ilmu astronomi 

yaitu Jogja Asto Club (JAC). 

Tujuan dari fasilitas Planetarium di Yogyakarta ini ialah sebagai sebuah 

wadah bagi masyarakat yang ingin menggali informasi dan pengetahuan 

tentang ilmu astronomi. Dalam Perancangan Planetarium sebagai sarana 

edukasi astronomi dan rekreasi. dibutuhkan suatu pendekatan perancangan 

yang dapat menjadi solusi agar fasilitas ini dapat berhasil dengan metode 

pendekatan analogi. Pendekatan ini digunakan sebagai salah satu metode 

pendekatan bentuk yang digunakan dalam arsitektur. Analogi adalah proses 

yang digunakan sebagai alat komunikasi dimana seseorang dapat 

mengungkapkan pikirannya secara tidak langsung. Jika dua objek dianalogikan 

kemiripannya, dengan kata lain objek tersebut dianalogikan dengan objek yang 

lain, jika memiliki beberapa kesamaan, analogi yang berbeda dapat terjadi 

dengan objek yang sama tergantung pada latar belakang dan tujuan orang 

tersebut dalam persepsinya. (2) 

 
1 Avenia Valencia Stefani. (2016). “Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan 
Planetarium Di Bantul”, Hlm.1 dan 2 
 
2 Menurut keith J. Holyoak dan Paul Thagard  dalam “Understanding Meaningful Environments” 
oleh K. Moraes Zarzar dan A. Guney (2008) Hlm.9 
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Jika setiap orang dapat memahami pesan yang ingin disampaikan atau objek 

serupa, maka dapat dikatakan metode analogi berhasil. Untuk melakukan 

perancangan dengan pendekatan analogi diperlukan sebuah objek pembanding. 

Dalam rancangan ini Sistem Tata Surya digunakan sebagai objek analog 

perancangan. Tata Surya merupakan susunan benda-benda angkasa yang 

berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Terdiri dari 8 planet dengan 

orbit elips, satelit alam, komet, asteroid, dan meteroid. Matahari sebagai pusat 

dari benda-benda angksa dianalogikan kedalam komposisi ruang dan pola 

ruang. Analogi pada sistem tata surya dapat diterapkan pada berbagai aspek 

seperti desain tapak bentuk masa, desain fasad hingga Interior. Pemilihan 

metode ini diharapkan dapat merepresentasikan objek desain dan membantu 

menstimulasi ide desain, serta dapat memberikan desain interior dan eksterior 

yang menarik, dan menciptakan simbolisasi atau karakter dari bangunan 

Planetarium. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kondisi latar belakang tersebut, permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Belum adanya fasilitas untuk belejar dan berwisata terkait astronomi secara 

komperhensif. 

2. Belum adanya fasilitas untuk berdiskusi mengenai ilmu astronomi 
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1.3 Rumusan Masalah  

Bagaimana mendesain sebuah fasilitas Planetarium menggunakan 

pendekatan analogi Sistem untuk dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

mewadahi masyarakat yang ingin menggali informasi dan pengetahuan tentang 

ilmu astronomi.dan sebagai destinasi wisata edukasi ilmu astronomi. 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Dengan melakukan penelitian ini penulis dapat memberikan informasi 

tentang mengembangkan sarana pendidikan, penelitian ilmiah, di bidang 

astronomi. melalui obyek dan presentasi yang menarik secara edukatif dan 

rekreatif. Dengan cara ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dengan 

efektif. Serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana wadah untuk eduksi para 

pelajar untuk mengetahui keaadaan dan isi alam semesta sebagai sarana 

Pendidikan astronomi. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain: 

1. Memberikan informasi mengenai astronomi melalui obyek dan presentasi 

yang menarik secara edukatif dan rekreatif. 

2. Mengetahui bagaimana wadah untuk eduksi para pelajar untuk mengetahui 

keaadaan dan isi alam semesta sebagai sarana Pendidikan astronomi   
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3. Secara praktis untuk menambah bahan informasi bagi penulis dan 

pembaca yang akan membuat perancangan Planetarium. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

1. BAB I Pendahuluan 

Menguraikan mengenai Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah dan Sistematika Penulisan. 

2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Penguraian mengenai pembahasan Planetarium mulai dari definisi hingga Fungsi, 

pengertian analogi hingga prinsip dan teori terkait, pengertian dan pemahaman 

mengenai Sistem Tata Surya sebagai referensi desain. 

3. BAB III Metode Perancangan 

Penguraian tentang langkah yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan 

informasi atau data yang berhubungan dengan perancangan serta proses 

perancangan itu sendiri secara umum. 

4. BAB IV Analisis Perancangan 

Menguraikan mengenai Analisa – Analisa yang dilakukan untuk merancang 

bangunan Planetarium dengan Pendekatan analogi Sistem Tata Surya mulai dari 

Analisa makro hingga mikro, serta Analisa tapak, fungsional, Analisa spasial dan 

bentuk dasar bangunan diambil dari Sistem Tata Surya sebagai objek analogi yang 

digunakan. 
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5. BAB V Konsep Perancangan 

Menguraikan tentang konsep perancangan tapak, perancangan Arsitektur, 

perancangan struktur, program dan konsep ruang dan termasuk konsep analogi 

didalamnya. 

6. BAB VI Penutup 

Penguraian terhadap kesimpulan dan saran dari penelitian dan penulisan 

laporan ini. 
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1.7 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.2 Kerangka Pikir perancangan 
Sumber : Data Penulis 
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     BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Planetarium 

2.1.1 Pengertian Planetarium 

     Berikut ini adalah definisi Planetarium dari beberapa sumber: 

a. Planetarium merupakan sarana wisata Pendidikan yang menyajikan 

pertunjukan/menggambarkan peredaran dan letak planet- planet 

dalam tata surya, termasuk letak matahari yang menjadi pusat 

peredaran dengan menggunakan proyektor (3).  

b. Planetarium merupakan sebuah bangunan fisik berupa ruang teater 

dengan menampilkan gambaran tentang benda-benda langit, 

susunan berserta pergerakannya melalui proyektor (4). 

 

 
3 Budiarto, 2008 
4 Wilson,1994 
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2.1.2  Sejarah Planetarium 

Lahirnya Planetarium didorong oleh keinginan dari diri manusia 

yang senantiasa mencari tahu dan memahami hakikat kehidupan ini. 

Sejarah mencatat bahwa manusia sudah mulai memperhatikan benda-

benda langit dengan karakternya masing-masing sejak beberapa ratus 

tahun sebelum masehi atau ribuan tahun dari sekarang. Pada waktu itu 

manusia telah mencoba membedakan benda-benda langit satu dengan 

lainnya. Manusia juga telah mengamati pergerakan benda-benda langit. 

Sejarah dibuatnya sebuah Planetarium dimulai sejak abad ke 17, yakni 

seorang bangsawan bernama Frederick III of Holstein-Gottorp 

memesan sebuah globe khusus kepada Adam Olearius dan 

disempurnakan oleh Andreas Bosch. Kurang lebih 10 tahun pembuatan, 

yakni dari tahun 1654 sampai 1664 pembuatan globe pesanan itu dibuat 

dan diberi nama dengan sebutan “Globe of Gottorf”. Globe ini 

merupakan cikal bakal Planetarium pertama di dunia, dimana bagian 

utama dari globe atau Planetarium ini adalah bulatan cekung terbuat dari 

tembaga dengan diameter sekitar 3,1 meter. Ilustrasi mengenai rasi 

bintang terlukis di permukaan buatan tersebut. Untuk bintangnya, 

digunakan bulatan kecil dan tembaga yang dilapisi emas. Cahaya dari 

lampu minyak yang diletakan di tengah akan membuat bintang bersinar. 
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Sedangkan di abad ke 18, yakni di tahun 1744, telah dibuat 

Planetarium mekanika bernama Eise Eisinga’s Planetarium di kota 

Franeker Friesland Belanda oleh Seorang Astronom amatir asal Belanda 

bernama Rise Jeltes Eisinga. Planetarium yang sering disebut dengan 

sebutan “orrey” ini dibangung dari tahun 1774 sampai tahun 1781 dan 

mendapatkan pengakuan dan pujian dari Raja William I dan Pangeran 

Frederik dari kerajaan Belanda, hingga akhirnya pada tahun 1818 

Planetarium atau orrey tersebut diserahkan ke kerajaan Belanda. 

Sementara di abad ke 19, yakni ditahun 1912, seorang geografiwan 

bernama Wallace Qalter Atwood membuat globe dengan melubangi 

globe-nya dengan 692 lubang. Hal ini dilakukan untuk membuat 

simulasi bintang-bintang berdasarkan magnitude kecil sedangkan untuk 

mensimulasikan matahari didalam globe ini dipasang sebuah bola lampu 

bergerak. Globe ini diberinama dengan sebutan “Atwood Globe”. 

Sekarang Atwood Globe dipamerkan di Planetarium Chicago, USA. 

Gambar 2.1 Globe of Gottorf. 
Sumber : https:// openbuildings.com, dikutip pada 06 September 2020 
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Dari ketiga globe tersebut merupakan asal mula sebuah 

Planetarium sebagai alat peraga mekanik untuk memperlihatkan 

pergerakan benda-benda langit seperti bintang, planet, bulan, dan 

matahari. Hingga pada awal abad ke 20, Planetarium mulai berintegrasi 

dari jenis mekanik menjadi jenis modern yakni dengan menggunakan 

teknologi proyektor. Planetarium kuno pertama adalah alat peraga atau 

model miniatur tata surya dengan menggunakan mesin mekanik, hasil 

karya tinggi dari tangan pembuat arloji. Alat peraga tersebut memang 

dibuat untuk mengenal waktu, dengan membuat peraga benda-benda 

langit yang bergerak yang dapat dijadikan acuan waktu astronomis. Dari 

sinilah cikal bakal Planetarium. (Planetariumsclob.org) Seiring 

berkembangnya zaman, Planetarium mulai menggunakan proyektor 

yang bermula dari ide pertama yang diajukan oleh pendiri Museum 

Deutsches bernama Oskor von Mi Iler pada tahun 1913 dan proyektor 

Planetarium yang pertama dibuat pada tahun 1919 berdasarkan ide 

Walther Bauersfel dan Carl Zeiss Company. Pada bulan Agustus 1923, 

proyektor pertama diberi nama Model I dipasang di pabrik Carl Zeiss di 

Jena. Pada bulan mei 1925 proyektor tersebut dipasang secara permanen 

di Museum Jerman, Munich. Masyarakat yang menyaksikan 

pertunjukan perdananya dibuat sangat terpukau. Planetarium pertama 

ini sempat hancur dalam Perang Dunia II, tetapi pada tahun 1950-an 

dibangun kembali. Setelah Perang Dunia II berakhir, popularitas 

Planetarium meningkat. Negara – negara di dunia mulai membangun 

Planetarium seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Terdapat 
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lebih dari 3.300 Planetarium di seluruh dunia (data Maret 2008) dengan 

total 110 juta penonton. Perhitungan tersebut belum termasuk 

Planetarium mini milik sekolah. Amerika serikat merupakan negara 

yang memiliki Planetarium terbanyak di dunia, dengan jumlah lebih dari 

1.500 Planetarium. Sedangkan terdapat 450 Planetarium di Eropa. 

Gedung Planetarium tersebut umumnya dikelola oleh lembaga 

pendidikan atau museum(5). 

2.1.3 Tinjauan Planetarium 

Planetarium adalah gedung teater yang berfungsi untuk 

memperagakan simulasi susunan bintang dan benda-benda langit 

lainnya. Atap gedung Planetarium berbentuk kubah setengah lingkaran. 

Di Planetarium pengunjung bisa belajar mengenai pergerakan benda-

benda langit di malam hari dari berbagai tempat di bumi dan pengetahuan 

tentang alam semesta. Kubah Planetarium tidak dapat dibuka untuk 

meneropong bintang, beda hal nya dengan observatorium, dimana kubah 

dapat dibuka. Ditinjau dari fungsi pelayanannya, Planetarium dapat di 

bedakan menjadi dua jenis, antara lain : 

1) Planetarium Khusus 

Planetarium khusus adalah Planetarium yang digunakan untuk 

edukasi dan hanya untuk penelitian saja. Seperti untuk sekolah-sekolah 

umum, universitas, dan sekolah latihan militer angkatan udara maupun 

laut. 

 
5 korananakindonesia.com 
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2) Planetarium Umum 

Planetarium umum adalah Planetarium yang terbuka untuk 

masyarakat umum, tujuannya mendidik dan menghibur secara 

informatif. Pertunjukan dan program yang terdapat Planetarium jenis ini 

lebih menarik serta fasilitas penunjang lebih lengkap. Planetarium jenis 

ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni : 

1. Planetarium formal, yaitu Planetarium yang memiliki pengelolaan 

tersendiri walaupun bergabung dengan fasilitas lain dan hubungannya 

saling menunjang satu sama lain. 

2. Planetarium pelengkap, Planetarium ini merupakan bagian dari 

science centre atau museum yang berfungsi untuk menarik 

pengunjung. 

2.1.4 Fungsi Planetarium 

Planetarium memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Planetarium Sebagai Wahana Edukasi. 

Planetarium merupakan sarana wisata pendidikan yang dapat 

menambah wawasan yang sangat luas kepada pengunjung 

khususnya bidang ilmu pengetahuan astronomi, karena pertunjukan 

Planetarium yang sering disebut juga Teater Bintang menyajikan 

berbagai macam peristiwa alam jagat raya. Dalam teater, 

pengunjung diajak mengembara ke berbagai tempat di jagad raya 

yang sangat luas dan menakjubkan. 
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2. Planetarium Sebagai Wahana Hiburan atau Rekreasi.  

Planetarium merupakan alternatif sarana hiburan bagi masyarakat 

umum, hal ini ditandai dengan menjadikan Planetarium sebagai 

salah satu alternatif tempat rekreasi keluarga. Selain berperan 

sebagai wahana edukasi, Planetarium juga berperan sebagai wahana 

rekreasi untuk para orang tua terhadap anaknya. Planetarium juga 

masuk dalam program pariwisata setiap negara, guna membantu 

devisa negara, walaupun ruang lingkupnya masih kecil. 

 

2.1.5 Persyaratan Bangunan Planetarium 

Dalam pembangunan Planetarium, terdapat persyaratan umum yang 

perlu diperhatikan, diantaranya adalah: 

1. Bersifat edukatif-rekreatif. 

2. Representatif dalam mensimulasikan hal-hal yang berkaitan dengan 

astronomi. 

3. Dilengkapi dengan sarana penunjang yang berupa auditorium dan 

ruang pameran. 

4. Memiliki teater IMAX sebagai sarana simulasi alam semesta. 

5. Mudah untuk dicapai masyarakat umum. 

6. Memiliki kubah sebagai sarana untuk mensimulasikan alam 

semesta. 
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Sementara itu, persyaratan khusus bangunan Planetarium meliputi hal-

hal yang dijabarkan di bawah ini, yaitu adalah: 

a. Kubah 

1) Kubah harus memiliki permukaan yang halus untuk menampilkan 

kondisi langit berbintang, tahan lama, dan seragam warnanya. 

2) Konstruksi kubah modern: alumunium panel berlubang dengan 

sekitar 22% area lubang sehingga speaker dan HVAC duct dapat 

diletakkan dipasang di belakang dome screen dan mengurangi gema 

internal. 

3) Kubah yang digunakan yang memiliki tingkat reflektivitas yang 

tinggi (50% atau lebih) untuk memperoleh kondisi langit malam 

yang terang. 

4) Jenis flat domes menampilkan suasana langit dan lebih 

memaksimalkan tempat duduk. 

5) Jenis tilt domes (layar miring) menghadirkan suasana yang lebih 

dekat dengan ruang angkasa bagi para penontonnya. 

b. Bilik Teater 

Perlu meminimalkan gema dan refleksi cahaya yang berlebihan 

dengan pemilihan warna cat gelap. Warna gelap dapat membuat 

suasana redup dan material karpet dan dinding pabrikan dapat 

menyerap gema. 

c. Projection Gallery 
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Diperlukan untuk mengisolasi bising dan cahaya liar, namun harus 

ada ventilasi untuk mengontrol temperaturnya. Kaca yang 

digunakan adalah Starfire yang khusus digunakan untuk proyeksi. 

Starfire bersifat transparan dan tidak akan menggeser warna dari 

proyeksi gambar. 

d. Service Area 

Meliputi akses ke proyektor pada tempat yang tidak 

umum;pengawasan pada light reflection dan light leaks yang 

diletakkan di balik layar; perhatian pada pipa HVAC, pipa sprinkler 

yang perlu di cat hitam (disamarkan) sebelum dome projection 

dipasang. 

e. Seating 

Pada umumnya, seating layout akan sesuai dengan dome yaitu lantai 

yang miring, bertangga, atau rata. Posisi konfigurasi yang umum 

adalah konsentris dan searah. Seating arrangement yang paling 

umum adalah dengan batas 2:1 (Loch Ness Productions). Hal yang 

harus diperhatikan: 

1) Lebar kursi duduk, sandaran kepala dan lebar sandaran kepala 

2) Fungsi lain pada kursi duduk: table arms, lampu baca, kursi yang 

dimiringkan sesuai kebutuhan 

3) Terdapat kursi untuk kebutuhan khusus (dilengkapi dengan flip-

up side arms) utk mengakomodasi perpindahan tamu dari kursi roda. 
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4) Fleksibilitas ruang teater (mudah dipindahkan) 

5) Keakuratan celah antara anak tangga dan kursi duduk sehingga 

kaki anakanak tidak masuk ke dalam celah. 

f. Tangga 

Step lighting digunakan saat pengunjung naik dan turun dari tangga 

dan terintegrasi dengan struktur tangganya. Ada yg didesain dengan 

karpet yang memiliki ketebalan dua kali lebih baik dan lebih aman. 

Lampu yang diletakkan pada tangga, harus diberi pelindung dan 

bahan penutup lantai yang sesuai agar tidak menyebabkan 

tersandung. 

g. Performance Space 

Teater pada Planetarium juga dapat memiliki opsi penggunaan lain 

sebagai presentasi, live concert, dan pertunjukan seni. Harus 

diperhitungkan jumlah orang dan jangkauan penglihatan dalam 

kondisi remang. Memungkinkan untuk diperlukan tambahan audio, 

video, mikrofon, dan listrik untuk lampu podium dan panggung, dan 

akses untuk penampil dari ruang persiapan (dressing room/backstage 

area). 

h. Equipment Rooms 

Ruang penyimpanan merupakan pusat penyimpanan peralatan 

audio, video, automation system electronics, dimmer pada lampu, 

dan panel listrik yang diletakkan bersamaan. Ruang penyimpanan 



19 
 

 
 

biasanya digunakan sebagai area pameran dan dimiliki oleh IMAX 

Theater dan IMAX Dome Theater. 

i. Exit Way 

1) Sebelum masuk ke dalam teater, perlu ada area tunggu untuk 

membiarkan mata beradaptasi dengan intensitas cahaya yang rendah, 

dimana ruang tunggu tersebut juga berintensitas cahaya rendah. Jalur 

keluar juga lebih baik untuk dibuat dengan cahaya berintensitas 

rendah. 

2) Area transisi menuju ke teater harus bebas dari penghalang dan 

menyediakan ruang yang lebar agar penonton dapat langsung duduk. 

Perlu adanya light locks (sepasang lampu pada pintu yang dapat 

diakses masuk/keluar ketika program sedang berjalan, namun tidak 

terpengaruh dengan cahaya dari luar). Pintu masuk dan keluar harus 

memiliki silent locks. 

3) Harus dapat dipastikan untuk memiliki kontrol terhadap light 

locks oleh operator dimana dapat dioperasikan secara otomatis, 

namun memiliki backup secara manual. 

4) Akses tangga yang baik adalah dimana pengunjung menaiki anak 

tangga ketika datang, daripada menuruni anak tangga karena 

menuruni anak tangga untuk pertama kali dalam kondisi intensitas 

cahaya yang rendah akan lebih berbahaya. Harus ada akomodasi 

untuk difabel dan pengguna kursi roda. 
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5) Harus dipertimbangkan juga bila Planetarium yang tergabung 

dalam suatu fungsi majemuk akan tetap beroperasi pada malam hari 

disaat fasilitas lain sudah berhenti beroperasi dan apakah terdapat 

akses keluar yang terpisah. 

j. Architectural Effects 

Beberapa hal yang dapat disisipkan ke dalam desain untuk 

memberikan efek arsitektural pada Planetarium: 

1) Cove lighting system yang menggunakan efek kilat/cahaya 

2) Equipment and Production Rooms sebagai area pameran 

3) Colored lighting pada ruang depan masuk/keluar, juga efek 

langit berbintang dengan fiber optic 

4) Single shot slide projectors yang diarahkan ke lantai/dinding 

pada area tunggu 

5) Blacklight paintings dan mural di dinding 

6) Dome tour lighting dan special effects 

7) Trap door/akses tersembunyi dari penampil 

8) Theatrical fog machine 

k. Electrical Power 

Setiap Planetarium memiliki proyektor bintang, dan 

peralatan elektrikal yang langka dengan persyaratan yang berbeda, 

seperti laser system, peralatan cahaya, lift proyektor, dan peralatan 
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audio visual. Untuk pemantauan dan perawatan yang lebih baik, 

diperlukan ruang eletrikal dengan jalur akses yang memadai. 

Pengontrol area harus diletakkan terpusat untuk menghindari 

permasalahan bising dari kipas angin dan dimmer lampu. Sumber 

cahaya yang diperlukan meliputi: color coated incandescent lamps, 

multicolor LED, filtered halogen, neon, dan laser. 

 

2.1.5 Peralatan Planetarium 

Terdapat berbagai macam jenis proyektor yang mempunyai 

kekuatan focus tertentu yang akan mempengaruhi besaran kubah layar 

pada Planetarium yaitu : 

1. Jenis Kecil digunakan untuk besar layer dengan diameter 6 m, 8 

m,15 m, dengan kapasitas 30-90 orang. 

2. Jenis Sedang, digunakan untuk besar layer dengan diameter 12,5 m, 

15 m, dengan kapasitas 120-300 orang. 

3. Jenis besar,digunakan untuk besar layar dengan diameter 20 m, 23 

m,25 m, dengan kapasitas 25-600 orang. 

Besar kubah layar mempengauhi besar kapasitas penonton yang dapat 

ditampung, walaupun hal ini dipengaruhi oleh susunan kursi dan 

pemilihan system lantai. Selain proyektor, terdapat peralatan lain yang 

ada di dalam Planetarium, yakni : 
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a. Proyektor utama, merupakan instrumen proyektor utama terdiri dari 

sistem lensa, lampu dengan daya besar, dan motor penggerak yang 

dirancang untuk menempatkan posisi bintang, planet, matahari, dan 

bulan. Proyektor diletakkan dibawah dan tidak terhalang oleh 

apapun. Persyaratan teknis proyektor antara lain : 

1) Di simpan dalam ruang bebas debu 

2) Kelembaban tidak boleh lebih dari 70% 

3) Suhu ruang berkisar 150 C – 30o C 

b. Proyektor pembantu. Letaknya diletakan di sekitar proyektor 

utama. Proyektor ini terdiri dari : 

1) Proyektor shooting star 

2) Proyektor pelangi 

3) Proyektor komet 

4) Proyektor panorama 

5) Proyektor efek 

6) Proyektor slide 
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2.3 Tinjauan Arsitektural 

2.3.1 Ruang Teater Bintang 

Ruang Teater Bintang merupakan ruang untuk mendemonstrasikan 

simulasi susunan bintang dan benda langit. Atap bangunan biasanya 

berbentuk kubah setengah lingkaran. Di Planetarium, penonton dapat 

mempelajari pergerakan benda langit di malam hari dari berbagai tempat 

di bumi dan sejarah alam semesta. 

Persyaratan khusus untuk ruang teater Bintang yaitu: 

a. Kubah 

1) Kubah harus memiliki permukaan yang halus untuk menampilkan 

kondisi langit berbintang, tahan lama, dan seragam warnanya. 

2) Konstruksi kubah modern: alumunium panel berlubang dengan sekitar 

22% area lubang sehingga speaker dan HVAC duct dapat diletakkan 

dipasang di belakang dome screen dan mengurangi gema internal. 

3) Kubah yang digunakan yang memiliki tingkat reflektivitas yang tinggi 

(50% atau lebih) untuk memperoleh kondisi langit malam yang 

terang. 

4) Jenis flat domes menampilkan suasana langit dan lebih 

memaksimalkan tempat duduk. 

5) Jenis tilt domes (layar miring) menghadirkan suasana yang lebih dekat 

dengan ruang angkasa bagi para penontonnya. 
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Tabel 2.1 Diameter Dome Sesuai Kapasitas Tempat Duduk. 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Kubah Planetarium 
Sumber : http://aerospace.wcc.hawaii.edu/images/largedome.jpg dikutip pada 24 

Juni 2021 

Sumber :Internasional Planetarium Society 2016, dikutip pada 06 
September 2020 
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b. Bilik Teater 

Perlu meminimalkan gema dan refleksi cahaya yang berlebihan dengan 

pemilihan warna cat gelap. Warna gelap dapat membuat suasana redup 

dan material karpet dan dinding pabrikan dapat menyerap gema. 

c. Projection Gallery 

Diperlukan untuk mengisolasi bising dan cahaya liar, namun harus ada 

ventilasi untuk mengontrol temperaturnya. Kaca yang digunakan adalah 

Starfire yang khusus digunakan untuk proyeksi. Starfire bersifat 

transparan dan tidak akan menggeser warna dari proyeksi gambar. 

d. Service Area 

Meliputi akses ke proyektor pada tempat yang tidak umum; pengawasan 

pada light reflection dan light leaks yang diletakkan di balik layar; 

perhatian pada pipa HVAC, pipa sprinkler yang perlu di cat hitam 

(disamarkan) sebelum dome projection dipasang 

e. Seating 

Pada umumnya, seating layout akan sesuai dengan dome yaitu lantai 

yang miring, bertangga, atau rata. Posisi konfigurasi yang umum adalah 

konsentris dan searah. Seating arrangement yang paling umum adalah 

dengan batas 2:1(Loch Ness Productions). Hal yang harus diperhatikan: 

1) Lebar kursi duduk, sandaran kepala dan lebar sandaran kepala 

2) Fungsi lain pada kursi duduk: table arms, lampu baca, kursi yang 

dimiringkan sesuai kebutuhan 
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3) Terdapat kursi untuk kebutuhan khusus (dilengkapi dengan flip-up 

side arms)utk mengakomodasi perpindahan tamu dari kursi roda. 

4) Fleksibilitas ruang teater (mudah dipindahkan) 

5) Keakuratan celah antara anak tangga dan kursi duduk sehingga kaki 

anakanak tidak masuk ke dalam celah. 

f. Tangga 

Step lighting digunakan saat pengunjung naik dan turun dari tangga dan 

terintegrasi dengan struktur tangganya. Ada yg didesain dengan karpet 

yang memiliki ketebalan dua kali lebih baik dan lebih aman. Lampu yang 

diletakkan pada tangga, harus diberi pelindung dan bahan penutup lantai 

yang sesuai agar tidak menyebabkan tersandung. 

g. Performance Space 

Teater pada Planetarium juga dapat memiliki opsi penggunaan lain 

sebagai presentasi, live concert, dan pertunjukan seni. Harus 

diperhitungkan jumlah orang dan jangkauan penglihatan dalam kondisi 

remang. Memungkinkan untuk diperlukan tambahan audio, video, 

mikrofon, dan listrik untuk lampu podium dan panggung, dan akses 

untuk penampil dari ruang persiapan (dressing room/backstage area). 

h. Equipment Rooms 

Ruang penyimpanan merupakan pusat penyimpanan peralatan audio, 

video,automation system electronics, dimmer pada lampu, dan panel 

listrik yang diletakkan bersamaan. Ruang penyimpanan biasanya 
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digunakan sebagai area pameran dan dimiliki oleh IMAX Theater dan 

IMAX Dome Theater. 

i. Exit Way 

1) Sebelum masuk ke dalam teater, perlu ada area tunggu untuk 

membiarkan mata beradaptasi dengan intensitas cahaya yang rendah, 

dimana ruang tunggu tersebut juga berintensitas cahaya rendah. Jalur 

keluar juga lebih baik untuk dibuat dengan cahaya berintensitas 

rendah. 

2) Area transisi menuju ke teater harus bebas dari penghalang dan 

menyediakan ruang yang lebar agar penonton dapat langsung duduk. 

Perlu adanya light locks (sepasang lampu pada pintu yang dapat 

diakses masuk/keluar ketika program sedang berjalan, namun tidak 

terpengaruh dengan cahaya dari luar). Pintu masuk dan keluar harus 

memiliki silent locks. 

3) Harus dapat dipastikan untuk memiliki kontrol terhadap light locks 

oleh operator dimana dapat dioperasikan secara otomatis, namun 

memiliki backup secara manual. 

4) Akses tangga yang baik adalah dimana pengunjung menaiki anak 

tangga ketika datang, daripada menuruni anak tangga karena 

menuruni anak tangga untuk pertama kali dalam kondisi intensitas 

cahaya yang rendah akan lebih berbahaya. Harus ada akomodasi 

untuk difabel dan pengguna kursi roda. 
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5) Harus dipertimbangkan juga bila Planetarium yang tergabung dalam 

suatu fungsi majemuk akan tetap beroperasi pada malam hari disaat 

fasilitas lain sudah berhenti beroperasi dan apakah terdapat akses 

keluar yang terpisah. 

j. Architectural Effects 

Beberapa hal yang dapat disisipkan ke dalam desain untuk memberikan 

efek arsitektural pada Planetarium: 

1) Cover lighting system yang menggunakan efek kilat/cahaya 

2) Equipment and Production Rooms sebagai area pameran 

3) Colored lighting pada ruang depan masuk/keluar, juga efek langit 

berbintang dengan fiber optic 

4) Single shot slide projectors yang diarahkan ke lantai/dinding pada area 

tunggu 

5) Blacklight paintings dan mural di dinding 

6) Dome tour lighting dan special effects 

7) Trap door/akses tersembunyi dari penampil 

8) Theatrical fog machine 

k. Electrical Power 

Setiap Planetarium memiliki proyektor bintang, dan peralatan elektrikal 

yang langka dengan persyaratan yang berbeda, seperti laser system, 

peralatan cahaya, lift proyektor, dan peralatan audio visual. Untuk 



29 
 

 
 

pemantauan dan perawatan yang lebih baik, diperlukan ruang eletrikal 

dengan jalur akses yang memadai. Pengontrol area harus diletakkan 

terpusat untuk menghindari permasalahan bising dari kipas angin dan 

dimmer lampu. Sumber cahaya yang diperlukan meliputi: color coated 

incandescent lamps, multicolor LED, filtered halogen, neon, dan laser. 

2.3.1.1 Bentuk Layout 

Ham (1987: 17) dalam bukunya mengklasifikasikan bentuk-bentuk 

teater menurut pengepungan teater atas panggung teater, antara lain: 

1) 360o Encirclement 

Panggung ini dikelilingi oleh penonton, bentuk seperti ini disebut 

juga dengan island stage, arena atau centre stage. 

2.3.1.2 Tempat Duduk Teater Dan Garis Pandang 

Dimensi ukuran kursi, jarak antar kursi, dan jarak pandang di ruang 

pertunjukan harus dipertimbangkan. Garis pandang vertikal harus 

diperiksa melalui beberapa tempat di ruang pertunjukan. Demikian pula, 

garis pandang horizontal sangat penting untuk teater. Solusi masalah 

Gambar 2.3 360° Encirclement. 
Sumber : https:// Internasional Planetarium Society 2016, dikutip pada 06 September 

2020 
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untuk penonton yang duduk tepat di belakang penonton lainnya adalah 

dengan kursi bergantian. Namun perlu diingat bahwa kepala penonton di 

barisan depan akan mempersempit lebar panggung ke penonton itu 

sendiri. 

 

 

 

 

2.3.2 Ruang Pameran 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ruang artinya tempat, sela-

sela antara dua (deret) tiang atau sela-sela antara empat tiang (di bawah 

kolong rumah), rumah itu mempunyai empat buah atau rongga yg 

berbatas atau terlingkung oleh bidang. Pamer artinya pertunjukan (hasil 

karya seni, barang hasil produksi, dsb), atau suatu kegiatan penyajian 

karya untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh 

masyarakat luas. Jadi Ruang Pameran merupakan suatu tempat yang 

Gambar 2.4 Garis Pandang Vertikal dan Horizontal. 
Sumber : Joseph De Chiara,1973, Time-Saver Standards For 

Building, dikutip pada 06 September 2020 
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dikelilingi oleh Bidang dan digunakan sebagai sarana penyajian karya 

untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. 

2.3.2.1 Penataan Pameran 

 Secara umum pengunjung mengalami kelemahan fisik, kelelahan 

badan, kelelahan mata, dan perasaan bosan dengan sesuatu yang 

monoton. Penataan barang koleksi dalam penataan serupa untuk setiap 

vitrine akan membuat pengunjung bosan. Akan lebih baik jika membuat 

koleksi yang beragam dan menghindari yang monoton. Akan lebih baik 

jika ada variasi warna dalam penataan pameran. Dalam penataan benda-

benda dalam sebuah pameran, penataan benda harus dibagi menjadi 

beberapa kelompok, misalnya pada vitrine pertama ditandaskan pada 

ukuran benda yang akan dipamerkan, kemudian pada vitrine kedua 

ditekankan pada bentuk. warna. 



32 
 

 
 

Penataan objek koleksi dalam pameran juga harus memperhatikan 

keadaan tubuh manusia. Gerakan kepala yang wajar dalam kisaran 

normal Yang menarik adalah gerakan ke atas sekitar 30° dan gerakan ke 

bawah dan ke bawah 40° sisi. 

Dalam  mengatur suatu benda di luar garis pandang, hal itu dapat 

menyebabkan Lelah pada leher dan mata, yang akan membuat 

pengunjung bosan. Penataan objek pameran harus disesuaikan dengan 

tinggi badan manusia secara umum. Berikut ini merupakan ukuran tinggi 

rata-rata masyarakat Indonesia : 

Tabel 2.2 Tinggi rata – rata masyarakat Indonesia 

Sumber : Pedoman  tata  pameran di museum 
/dikutip pada 18 Mei 2021 

Gambar 2.5. Arah Rotasi Pengelihatan yang nyaman. 
Sumber : Panero Julius dan Martin Zelnik, 2003, Dimensi Manusia 
dan Ruang Interior. Jakarta : Erlangga, hal. 36/dikutip pada 18 Mei 

2021 
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Saat menampilkan objek yang besar dan tinggi lebih dari tiga 

meter, kemudian objek tersebut harus ditempatkan di area yang luas 

untuk dikunjungi pengunjung mudah dilihat dengan tampilan yang benar. 

Menata barang kolektor adalah kekuatan pameran. Presentasi objek 

efektif, dengan itu mampu menarik perhatian pengunjung untuk 

mengamati koleksi yang dipajang. Penataan benda pada pameran bisa 

didukung oleh lingkungan itu sendiri. Intinya ada pada warna, bagian, 

dan sebagainya. Harus diingat bahwa objek akan tampak lebih 

mendominasi dari pada latar (background) objek itu.  

Objek yang ditempatkan di lapangan harus menjadi "pusat 

perhatian". Faktor yang penting objek yang bisa menjadi fokus perhatian 

adalah kontras, perbedaan bentuk, warna, tekstur, dan arah garis yang 

sangat menarik. Tidak direkomendasikan untuk letakkan objek koleksi 

pada garis vertikal yang berdekatan dengan garis horizontal karena akan 

memberi kesan bertumpuk dan terlalu penuh. 

Cara untuk menempatkan objek yang tepat di pusat perhatian 

adalah dengan menggunakan metode pertigaan atau perlimaan. Objek 

dapat dibagi dengan bidang yang membagi objek koleksi menjadi tiga 

bagian Di antara garis horizontal dan vertikal, perpotongan dari garis-

garis ini adalah posisi yang pas untuk menempatkan barang koleksi. 

Untuk menunjukkan objek yang banyak dapat dibagi menjadi lima 

bagian. 
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2.4 Tinjauan Pendekatan Rancangan Analogi 

2.4.1 Pengertian Analogi  

Berikut ini adalah pengertian Analogi  dari beberapa sumber : 

a. Menurut KBBI, Analogi didefinisikan sebagai persamaan atau 

penyesuaian antara benda atau hal yang berlainan 

b. Menurut Chris Abel 

Analogi merupakan suatu Bahasa untuk mengkomunikasikan 

Arsitektur. Analogi Bahasa dalam Arsitektur mempunyai fungsi : 

1) Memberi pengertian Arsitektur adalah suatu bentuk kebudayaan 

(identitas) 

2) Metoda dalam penyelidikan Arsitektur 

3) Bahasa komunikasi sosial 

Gambar 2.6 Cara Menentukan Pusat Perhatian. 
Sumber : Pedoman tata pameran di museum /dikutip pada 19 Mei 2021 
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Menurut Ian Barbour dalam (abel, 1997) untuk dapat menggunakan 

analogi maka harus diteliti dahulu bagaimana kesamaan dan 

perbedaan sifat disarm fungsi dan karakter dari kedua benda yang 

akan dianalogikan. 

c. Menurut Holyoak dan Thagard 

Analogi merupakan pengandaian yang digunakan untuk 

menjelaskan adanya kemiripan dari dua hal yang berbeda. Terdapat 

tiga hal yang mendasari pemikiran analogi yaitu kesamaan, struktur 

atau susunan dan kegunaan. 

d. Menurut Broadbent 

Analogi merupakan suatu proses untuk menterjemahkan Analisa 

menjadi sintesa didalam berArsitektur. Dari proses analogi akan 

muncul bentuk visual baru berdsasarkan bentuk visual yang telah 

dikenal sebelumnya. 

e. Menurut Duerk 

Analogi merupakan suatu cara yang digunakan untuk membuat 

Arsitektur. Membuat analogi dari dua benda adalah mecari 

persamaan dalam beberapa hal dari dua benda yang berbeda. 

f. Menurut Wayne O. Attoe. 

Analogi digunakan untuk menjelaskan Arsitektur. Objek rancangan 

telah adad ulu baru dianalisa memakan analogi dari perspektif yang 

mana. 
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2.4.2 Metode Analogi Langsung  

a. Analogi Langsung 

Analogi langsung digunakan untuk membandingkan suatu objek 

dengan beberapa fungsi bangunan yang didesain. Analogi langsung 

digunakan untuk menstimulasi desain. 

Contoh : suatu rumah menyerupai kucing yang sedang tidur, 

bagaimana sebuah kantor menyerupai sebuah computer. 

Perbandingan tersebut digunakan untuk mengungkap aspek dari 

problem desain yang belum terpecahkan pada bagian riset project 

tersebut. 

 

2.4.3  Objek Analogi pada Rancangan 

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada analogi Sistem Tata 

Surya yang memiliki keterkaitan dengan fungsi bangunan ini. Seperti 

halnya harapan dari dibangunnya Observatorium dan Planetarium ini 

sebagai sarana wisata pendidikan yang dapat menambah wawasan yang 

sangat luas kepada pengunjung khususnya bidang ilmu pengetahuan 

Gambar 2.7 Contoh analogi langsung 
Sumber : Duerk, 1993 :66 
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astronomi. Selain itu, dengan analogi ini diharapkan dapat memberikan 

objek desain asli yang menarik secara tampilan, konsep, dan tata letak. 

2.4.3.1 Pengertian Tata Surya 

Tata surya merupakan susunan benda-benda angkasa yang 

berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda langit tersebut 

terdiri dari 8 planet dengan orbit elips, satelit alam, komet, asteroid, dan 

meteroid. Planet-planet selalu bergerak mengelilingi matahari karena 

pengaruh gaya gravitasi matahari. 

 

 

IAU secara umum mengelompokkan benda angkasa yang 

mengeliligi Matahari menjadi tiga  yaitu (6): 

a. Planet 

 
6 Kartunnen, 2007 

Gambar 2.8 Matahari, planet, dan planet kerdil (dwarf planet) yang menjadi 
anggota Tata Surya. 

Sumber : https://informazone.com/tata-surya/dikutip pada 12 Desember 2020 
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Sebuah benda langit dikatakan planet jika memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

1) mengorbit Matahari 

2) bentuk fisiknyanya cenderung bulat 

3) orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lain 

b. Planet-Kerdil 

Sebuah benda langit dikatakan sebagai planet-kerdil jika: 

1) mengorbit Matahari 

2) bentuk fisiknya cenderung bulat 

3) orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain 

4) bukan merupakan satelit  

c. Benda-benda Tata Surya Kecil (Small Solar System Bodies) 

Seluruh benda angkasa lain yang mengelilingi Matahari selain 

planet atau planet-kerdil. Benda-benda Tata Surya Kecil tersebut 

di antaranya adalah komet, asteroid, objek-objek trans-neptunian, 

serta benda-benda kecil lainnya.7 

2.4.3.2 Anggota Tata Surya 

Jenis benda langit yang termasuk ke dalam anggota Sistem Tata 

Surya adalah sebagai berikut: 

 
7 Ikhlasul Ardi Nugroho. (2007).dalam “Bumi dan Antariksa-jilid 1“.hlm 4.3 
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a. Matahari 

Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat 

ke Bumi.Jarak rata-rata Bumi ke Matahari adalah 150 juta Km 

atau 1 Satuan Astronomi.Matahari berbentuk bola gas pijar yang 

tersusu atas gas Hidrohen dan gas Helium.Matahari mempunyai 

diameter 1,4× 106 Km, suhu permukaannya mencapai 6000°K. 

Matahari merupakan sumber energi utama bagi planet Bumi 

yang menyebabkan berbagai proses fisis dan biologi dapat 

berlangsung. Energi yang dipancarkan oleh Matahari dibentuk 

di bagian dalam matahari melalaui reaksi inti. Energi 

dipancarkan oleh Matahari ke Bumi dalam bentuk radiasi 

gelombang elektromagnetik. 

b. Planet 

Sebuah benda langit dikatakan planet jika memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

1) mengorbit Matahari 

2) bentuk fisiknyanya cenderung bulat 

3) orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lain 

Planet-planet yang berada dalam sistem Tata Surya adalah : 

Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus, dan 

Neptunus. 
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Sejak tahun 2006, Pluto tidak dikategorikan lagi sebagai 

planet karena kriteria ke-3 dari tiga kriteria di atas tidak dipenuhi 

oleh Pluto. Pluto memiliki orbit yang memotong orbit Neptunus 

sehingga dianggap orbit Pluto belum bersih dari benda angkasa 

lain. Ukuran Pluto tidak lebih besar dari Bulan dan jika dilihat 

dengan teleskop maka akan tampak benda angkasa lain yang 

ukurannya hampir sama dengan Pluto yaitu yang diberi nama 

Charon. 

 

 

c. Planet -Kerdil 

Planet-kerdil (Dwarf Planet) merupakan kategori baru dalam 

keanggotaan Tata Surya berdasarkan resolusi IAU tahun 2006. 

Sebuah benda angkasa dikatakan planet kerdil jika: 

1) mengorbit Matahari 

2) bentuk fisiknya cenderung bulat 

3) orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain. 

 
Gambar 2.9 Hasil pemotretan Pluto dan Charon. 

Sumber : https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/plutos_moons.html dikutip 
pada 12 Desember 2020 
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4) bukan merupakan satelit 

Contoh dari planet kerdil ini adalah Pluto seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Contoh lain dari planet kerdil ini adalah 

Ceres yang orbitnya berada di lingkungan asteroid. Ceres 

tadinya dikategorikan sebagai salah satu asteroid terbesar yang 

berada di sabuk asteroid. Sejak tahun 2006, Ceres dikategorikan 

sebagai planet kerdil karena memenuhi kriteria di atas. 

d. Satelit 

Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit senantiasa 

mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan 

cara terbentuknya satelit dapat dibedakan menjadi 2 bagian, 

yaitu : 

1) Satelit Alam, adalah satelit yang terbentuk karena adanya 

peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. 

Contoh: Bulan, sebagai satelit alam Bumi; Titan, sebagai 

satelit alam Saturnus. 

2) Satelit Buatan, adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang 

digunakan untuk tujuan tertentu. 

Contoh: Satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit mata-mata, 

dan sebagainya.  

Pada umumnya planet-planet dalam sistem tata surya 

mempunyai beberapa satelit yang senantiasa mengiringinya. 
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Hanya planet Merkurius dan planet Venus yang tidak memiliki 

satelit. 

e. Asteroid 

Asteroid dinamakan juga planet minor atau planetoid. Asteroid 

mengisi ruangan yang berada diantara mars dan yupiter.Di 

dalam sistem tata surya  ditaksir tedapat 100.000 buah planetoid 

yang ukurannya 2-750 Km2.Asteroid-Asteroid  tersebut 

senantiasa berputar diantar planet mars dan planet yupiter 

membentuk serbuk Asteroid . 

Adapun serbuk Asteroid ditunjukan seperti gambar dibawah ini. 

 

f. Komet 

Menurut KBBI Komet dinamakan juga “Bintang 

berekor“ adalah benda angkasa yg beredar mengelilingi 

Gambar 2.10 Letak sabuk asteroid. 
Sumber : http://intannirmala.blogspot.com/2015/02/sistem-tata-surya.html dikutip 

pada 12 Desember 2020 
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matahari, bercahaya spt bintang, bagian tengahnya bercahaya 

terang, dan berekor panjang menyerupai kabut. ekor komet 

selalu menjauhi matahari sebab mendapat tekanan dari 

matahari. wujud komet tersusun dari kristal-kristal es yang 

rapuh sehingga mudah terlepas dari badannya. Bagian yang 

terlepas inilah yang membentuk semburan cahaya ketika sebuah 

komet melintas di dekat Matahari.Karena orbit komit tidak 

seperti orbit planet maka komet akan terlihat dibumi jika komet 

tersebut sedang berada dekat dengan Matahari. Oleh karena itu 

ada komet yang mendekati Bumi setiap 3 atau 4 tahun sekali; 

tetapi ada juga yang sampai 76 tahun sekali yaitu Komet Halley. 

Adapun bentuk lintasan komet ditunjukkan seperti gambar di 

bawah ini (8). 

 

 

 

 

 
8 Ikhlasul Ardi Nugroho. (2007).dalam “Bumi dan Antariksa-jilid 1“.hlm 4.13 

Gambar 2.11 Bentuk Lintasan Komet . 
Sumber : http://spaceplace.nasa.gov/comet-wordfind/ dikutip pada 12 Desember 

2020 



44 
 

 
 

g. Orbit 

Menurut KBBI Orbit merupakan jalan yang dilalui oleh benda 

langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lain yang 

lebih besar gaya gravitasinya.seperti bumi yang menggelilingi 

matahari. 

 

2.4.4  Penerapan Prinsip pendekatan pada Rancangan 

Di bawah ini merupakan penerapan dari prinsip analogi yang diterapkan pada 
Planetarium : 

Tabel 2.3 Penerapan prinsip perancangan pada Planetarium 

Prinsip  Contoh Penerapan 
Membandingkan objek 
dengan beberapa fungsi 
bangunan yang didesain 

- Penataan komposisi ruang 
menganlogikan penataan dan 
efisiensi dari sistem tata surya 

 
-     Dengan Pola ruang yang Terpusat 

pada bangunan merupakan analogi 
dari tata surya yaitu susunan 
benda-benda langit yang berputar 
mengelilingi matahari sebagai 
pusatnya 

Menstimulasi ide desain dari 
bentukan maupun system 
yang ada 

- Interior pada ruangan memberikan 
ornamentasi seperti bentuk dari 
planet, satelit, planet kerdil, 
meteoroid, planetoid 
 

- Pada fasad bangunan terdapat garis 
garis parametric sebagai symbol dari 
jalur lintasan planet 

 
 

- Membuat tipe sirkulasi dalam 
bangunan yang bertipe mengarahkan 
pengunjung melalui jalur sirkulasi 
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tertentu secara teratur,keteraturan ini 
menganalogikan pergerakan planet-
planet pada garis orbitnya.  
 

- Pada ruangan planetarium di 
analogikan sebagai matahari sebagai 
pusat tata surya. Sedangkan bagian 
gedung lainya disimbolkan sebagai 
planet yang mengelilinginya.  

 
 
- Pada kubah Planetarium 

menggunakan struktur dome 
dialogikan dari bentuk planet yang 
ada di tata surya 

  

 

 Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa pemilihan pendekatan 

perancangan menggunakan prinsip – prinsip yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya. Penerapan prinsip analogi ini secara umum 

diterapkan pada bentuk bangunan, struktur dan material serta pola ruang 

dari perancangan Planetarium ini. 

  

Sumber :Analisa Penulis 

AnalisaPenulis 
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2.5 Studi Preseden 

2.5.1 Planetarium 

2.5.1.1 Observatorium dan Planetarium Jakarta 

A. Deskripsi Tapak 

Planetarium dan Observatorium Jakarta berada di Jalan Cikini Raya 

No.73, Menteng, Jakarta Pusat tepatnya berada di kawasan Taman Ismail 

Marzuki.Planetarium ini merupakan Planetarium pertama di Asia 

Tenggara. Pengolahan tapak pada bangunan Planetarium Jakarta 

memiliki perbandingan yang sangat signifikan yakni 60% lebih 

dipergunakan ke lahan parkir dan 40% dipergunakan untuk lahan 

pembangunan gedung. Pada rancangan Planetarium lebih memilih untuk 

memuat lebih besar jumlah volume parkir dikarenakan bangunan ini 

memiliki fungsi sebagai edukasi dan juga sebagai sarana wisata. Oleh 

karena itu, luasan sirkulasi dan parkir diperluas. Bangunan ini memiliki 

fungsi untuk mewadahi pengetahuan astronomi secara rekreatif. 

B. Deskripsi Bangunan 

Bangunan Planetarium dan Observatorium Jakarta menggunakan 

material berupa dinding bata plester dengan warna eksteriornya dan 

interiornya merupakan dominasi warna biru. Bangunan ini memiliki 

fungsi untuk mewadahi pengetahuan astronomi secara rekreatif. 

Beberapa kegiatan utama yang dapat diwadahi di Planetarium dan 

Observatorium Jakarta adalah: 

a. Menampakkan pertunjukan teater bintang. 

b. Melaksanakan pameran gambar dan model benda langit. 
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c. Melaksanakan peneropongan benda langit yang terbuka untuk 

umum. 

d. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan Ilmu Pengetahuan    

Bumi. 

 

C. Fungsi Bangunan 

Beberapa kegiatan utama yang dapat diwadahi di Planetarium dan 

Observatorium Jakarta adalah: 

a. Menampakkan pertunjukan teater bintang. 

b. Melaksanakan pameran gambar dan model benda langit. 

c. Melaksanakan peneropongan benda langit yang terbuka untuk 

umum. 

d. Menyelenggarakan penuluhan dan bimbingan Ilmu 

Pengetahuan Bumi dan benda benda langit. 

Adapun fungsi-fungsi ini meliputi: 

a. Fungsi pelayanan pengunjung, meliputi ruang-ruang: 

1) Hall 

Merupakan ruang penerima sekaligus pengarah sirkulasi dan 

sumber informasi, dibutuhkan ruang pandangannya bebas 

kesegala arah. 

2) Ruang Tunggu 
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Merupakan ruang duduk bagi pengunjung yang akan melihat 

pertunjukan. Terletak dilantai dasar dan terdapat ruang tunggu 

VIP dilantai satu yang diperuntukan bagi pengunjung tertentu. 

3) Ruang loket karcis pertunjukan 

Merupakan ruang tempat penjualan karcis, mencakup loket karcis 

masuk keruang pertunjukan. 

4)  Ruang Antrian Tiket 

Merupakan tempat pembelian tiket masuk dengan persyaratan 

jika terjadi antrian yang panjang tidak menghalangi pintu 

masuk/keluar. 

5) Ruang Pertunjukan 

Merupakan tempat pertunju+kan film yang dipandu oleh 

seorang 

Gambar 2.12 Ruang tiket dan area tunggu 
Sumber : https://jakarta.tribunnews.com/2019/06/09/wahana-

pertunjukan-bintang-jadi-favorit-pengunjung-planetarium-
jakarta 
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operator sehingga membutuhkan ruangan khusus untuk 

operator. 

 

b. Fungsi Administrasi, meliputi ruang-ruang: 

1) Ruang Kepala Planetarium 

Memerlukan privacy, disediakan ruang penerima tamu 

2)  Ruang Tata Usaha 

Mengelola urusan yang berkaitan dengan administrasi dan 

pemasaran,mudah dilihat dan dicapai oleh umum. 

3)  Ruang Sekuriti 

Keamanan Dalam : Mengawasi keamanan di dalam Planetarium 

Keamanan Luar : Mengawasi keamanan di luar Planetarium 

4) Ruang Keuangan 

Gambar 2.13 Ruang teater bintang 
Sumber : https://asset-

a.grid.id/crop/0x0:0x0/700x465/photo/2019/01/11/3173
57890.jpg 



50 
 

 
 

Merupakan ruang pengelolaan urusan administrasi dan 

penyimpanan sementara uang pendapatan. Mempunyai ruang 

simpan uang dan mudah dicapai kendaraan uang. 

5) Ruang Operator Pertunjukan 

Merupakan ruang pengendali pertunjukan. Terdapat didalam 

ruang pertunjukan. Posisinya didekat pintu masuk agar mudah 

mengamati jalannya pertunjukan. Ruang ini dilengkapi dengan 

fasilitas multimedia yang dikendalikan oleh operator di setiap 

pertunjukan.  

                         6)  Ruang Proyektor 

Terdapat di tengah-tengah ruang pertunjukan sehingga terlihat 

menonjol dan menarik perhatian dengan terdapatnya proyektor 

Universarium didalamnya. 

Gambar 2.14 Ruang proyektor 
Sumber : https://cdn1-production-images-

kly.akamaized.net/hOowOwiDFWHkBqbnXXusy0kK
U0Y=/1231x710/smart/filters:quality(75):strip_icc():for

mat(webp)/kly-media-
production/medias/2862806/original/055612100_15639

76330-20190724-Planetarium-2.jpg 
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c. Fungsi Pendukung, meliputi: 

1)  Museum 

Menampil/memamerkan benda-benda angkasa luar dan 

gambar yang berhubungan dengan astronomi serta hasil 

penelitian di observatorium dengan persyaratan mudah 

dilihat dan dicapai pengunjung. 

2)  Restoran 

Kebutuhan makan dan minum bagi pengunjung disediakan 

oleh restoran. Pengunjung diluar Planetarium dapat 

memanfaatkan fasilitas ini. Mudah dilihat dan dicapai serta 

terdapat jalan service untuk pegawai dan bahan makanan 

maupun sampah. 

d. fungsi utilitas yang meliputi: 

1)  Pusat Pengendalian dan Pengontrolan 

Ruang Operator dan Ruang Proyektor 

2) Saluran system utilitas yang meliputi : 

Sistem utilitas bangunan dan tapak: 

Listrik, telepon, pengkondisian udara, air bersih, air hujan, 

pembuangan sampah, penangkal petir, pemadam kebakaran. 

 Sistem utilitas ruang pertunjukan: 



52 
 

 
 

sound system, proyektor, kursi penonton, lighting, komputer, 

pengkondisian udara. 

 

D. Data Bangunan 

Tabel 2.4 Data bangunan Planetarium dan Observatorium Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.2 Hayden Planetarium 

A. Deskripsi Tapak 

Hayden Planetarium terletak pada New York, USA.  

B. Deskripsi Bangunan 

Hayden Planetarium memiliki struktur yang sederhana, yaitu 

komposisi bentuk antara bola yang terlihat melayang diudara 

dan kotak kaca pembungkusnya yang tersusun dari panel-panel 

kaca besar (9). 

 
9 Avenia Valencia Stefani. (2016). “Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan 
Planetarium Di Bantul”, Hlm 45. 

Gambar Data Bangunan 

 

Sumber : 
http://encyclopedia.jakarta-
tourism.go.id/post/Planetarium-
Jakarta?lang=id 

Arsitek : Ciputra 
Lokasi : Jakarta, Indonesia 
Koordinat: 
6.189742°S106.839431°E 
Luas : 6,052.04 m² 
Ketinggian: 10 m[1] 
Didirikan: 10 November 
1968 
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C.  Jenis Ruangan Dalam Bangunan 

  

Gambar 2.15 Denah Hayden Big Bang Teater 
Sumber : 

https://www.amnh.org/content/download/164691/26411
46/file/FloorPlan_SinglePage-english.v1-170330.pdf 

dikutip pada 29 Juli 2021 
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A. Galeri Lantai 1 

Pintu masuk berada dibawah bola raksasa Planetarium. 

Tidak jauh dari lobby, pengunjung dapat langsung 

mengakses bagian galeri yang berisi panel-panel tulisan 

yang menjelaskan benda-benda langit luar angkasa dan 

panel-panel interaktif yang dapat langsung dicoba 

pengunjung.  

B.  Cosmic Pathway (Galeri Spriral) 

Galeri ini dirancang dengan filososfis kosmik, galeri ini 

berbentuk spiral yang naik keatas [spiral ramp] 

mengelilingi [mengorbit] bola ditengahnya. Pada salah 

satu sisinya terdapat penjelasan tentang sejarah alam 

semesta, dari big bang sampai sekarang. Spiral ramp ini 

juga merupakan jalan masuk menuju pintu masuk teater 

Planetarium yang terdapat didalam bangunan bola. 

 

Gambar 2.16 . Cosmic Pathway 
Sumber:https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Center_for_Ear
th_and_Space#/media/File:Hayden_ball_&_disks_jeh.jpg: 

pada 11 Oktober 2020 
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C. Planetarium 

Didalam bangunan bola raksasa terdapat dua teater, salah 

satunya teater bintang/Planetarium (10). Merupakan 

gedung pertunjukan utama (Planetarium) dengan 

kapasitas 429 kursi. Sistem teater bintang ini memberikan 

informasi astronomi yang luar biasa. Menggunakan 

software digital galaxy, Hayden Planetarium dapat 

menyalakan peta galaksi 3 dimensi dan diproyeksikan 

kepada kubah. Menampilkan gambar dengan warna yang 

tajam dan terang bagian lantai ditengah tempat untuk 

meletakan proyektor Zeiss, sistem proyektor slide, dan 

laser Omniscan (11). 

 
10 Avenia Valencia Stefani. (2016). “Landasan Konseptual Perencanaan Dan 
Perancangan Planetarium Di Bantul”, Hlm 44. 
11 amnh.org dalam “ Hayden Planetarium Space Theater“dari  
https://www.amnh.org/exhibitions/permanent/hayden-Planetarium 
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D. Big Bang 

Dibagian bawah dari setengah lengkungan Hayden 

terdapat Big Bang 

dimana para pengunjung akan dibawa ke masa awal waktu 

dan luar angkasa. Pengunjung dibawa untuk merasakan 

pengalaman yang dramatis, rekreasi multisensory dari 

saat-saat pertama di dunia. Setelah itu pengunjung 

melanjutkannya dengan perjalanan yang memberi 

inspirasi yaitu perjalanan evolusi dunia mengikuti jalur 

Harriet dan Heilburn Cosmic, merupakan satu jalur miring 

yang mengambil evolusi kosmik melalui 13 juta tahun 

yang lalu. 

 

 

Gambar 2.17 Teater Hayden Planetarium . 
Sumber : https://www.amnh.org/exhibitions/permanent/hayden-

Planetariumdikutip pada 11 Oktober 2020 
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D.  Data Bangunan 

Tabel 2.5 Data bangunan  Hayden Planetarium 

Gambar Data Bangunan 
 

 
Sumber :  
http://s3.amazonaws.com/acrwordpress/wp-
content/uploads/2015/04/27103307/ 
Rose_Center_for_Earth_and_Space.jpg 
 

Arsitek : Polshek 
Partnership (Ennead 
Architects) 
Lokasi : New York, 
USA 
Area : 379000 M 
Didirikan: 2000 
 

 

  

Gambar 2.18 Big Bang . 
Sumber : https://www.amnh.org/exhibitions/permanent/hayden-

Planetarium dikutip pada 11 Oktober 2020 
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E. Materi dan struktur 

1) Struktur bola 

Bangunan yang berbentuk bola raksasa berdiameter 87 feet ditopang 

oleh tiga set kolom dibawahnya, sehingga jika dilihat dari luar 

bangunan akan terlihat seolah seperti melayang. Kolom ini 

berbentuk huruf V, bertumpu disepanjang ekuator bola. Posisi 

masing-masing kolom dirancang sedemikian rupa sehingga tidak 

terlalu mencolok dimata para pengunjung (12). 

  

 
12 Avenia Valencia Stefani. (2016). “Landasan Konseptual Perencanaan Dan 
Perancangan Planetarium Di Bantul”, Hlm 46. 

Gambar 2.19 Struktur Bola. 
Sumber : Avenia Valencia Stefani. (2016). “Landasan Konseptual 

Perencanaan Dan Perancangan Planetarium Di Bantul”, Hlm 
46.dikutip pada 06 Oktober 2020 
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2) Struktur Kaca 

Terdapat kotak kaca yang membungkus bangunan bola dimana 

tersusun dari struktur baja dan kolom truss. 

 

2.5.1.3 Shanghai Planetarium 

A. Deskripsi Tapak 

Shanghai Planetarium terletak di Ningang, Tiongkok. 

Pemilihan lokasi tapak yang memiliki luas 58.600 m2 terletak 

70 km dari pusat kota. Hal ini merupakan kebijakan 

Gambar 2.20 Struktur Kaca. 
Sumber : https://pxhere.com/id/photo/1257105 

, dikutip pada 06 Oktober 2020 

Gambar 2.21 Shanghai Planetarim. 
Sumber : https://www.archdaily.com/607311/ennead-tapped-to-

design-shanghai-Planetarium/54fe678fe58ece064200008d-
01_shanghai_Planetarium_ennead_architects-jpg 

, dikutip pada 06 Oktober 2020 
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pemerintah dengan tujuan agar pengunjung tetap dapat melihat 

langit cerah tanpa polusi cahaya pada kurun waktu yang akan 

datang.  

 

B. Data Bangunan 

Tabel 2.6 Data bangunan  Shanghai Planetarium. 

Gambar Data Bangunan 

 

Sumber: 
https://shanghaiist.com/2020/06/25/con
struction-completed-on-worlds-largest-
Planetarium-in-shanghai/ 

Arsitek : Ennead 
Architects 
Lokasi : Lin Gang Da 
Dao, Pudong Xinqu, 
Shanghai Shi, China 
Area : 58.600   m2 
Didirikan: 2018 
Luas bangunan : 38000  
m2 
 

 

C. Deskripsi Bangunan 

Shanghai Planetarium akan dibuka pada tahun 2019. Bangunan 

ini mewadahi pengetahuan dalam bidang science, terutama pada 

Gambar 2.22 Prinsip gravitasi dan Orbit. 
Sumber : Materi presentasi Lin Qing, 2015 

, dikutip pada 07 Oktober 2020 
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bidang astronomi. Konsep perancangan bangunan ini 

menggunakan prinsip gravitasi dan orbit (13). 

 

D. Jenis Ruang dalam Bangunan 

Planetarium ini mewadahi fungsi utama pameran, 

Planetarium, public observatory, solar tower, dan astronomy 

garden. Fungsi pameran terdiri atas tiga kategori yaitu Home, 

Cosmos, dan Odyssey. Home menjabarkan pengetahuan 

mengenai bumi, tata surya, dan galaksi. Cosmos menjabarkan 

pengetahuan mengenai space time, gravity, light, element, dan 

life. Sedangkan Odyssey menjabarkan pengetahuan tentang 

growth, flying, dan future(14). 

 
13 Avenia Valencia Stefani. (2016). “Landasan Konseptual Perencanaan Dan 
Perancangan Planetarium Di Bantul”, Hlm 47. 
14 Ibid. 
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3

2

1

keterangan :
1 Main Building
2 Astronomy Garden
3 Publik Observatory

Gambar 2.24 Perencanaan Tapak Shanghai Planetarium. 
Sumber : Materi presentasi Lin Qing, 2015 

, dikutip pada 07 Oktober 2020 

Gambar 2.23 Denah Shanghai Planetarium  
Sumber : https://www.archdaily.com/607311/ennead-tapped-to-

design-shanghai-planetarium/54fe6810e58ece05b40000b5-
06_shanghai_planetarium_ennead_architects-jpg 

, dikutip pada 28 Juli 2021 
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  Tabel 2.7 Kesimpulan Informasi Preseden Planetarium 
 

  No Nama Ruang Observatorium  
dan 

Planetarium 
Jakarta 

Hayden 
Planetarium 

Shanghai 
Planetarium 

1 Luas 6000m2 2788m2 38010m2 
3 Lokasi Jakarta, 

Indonesia 
New York, 
Amerika 

Shanghai, 
China 

3 Pola kegiatan Planetarium, 
pameran, 
pengamatan, 
sarana 
penyuluhan 
ilmu astronomi 

Kompetisi, 
rekreasi, 
komersial 

Kompetisi, 
rekreasi, 
komersial 
dan 
pelatihan 

5 Konfigurasi 
bangku penonton 

circular circular circular 

6 R. Teater Bintang ada ada ada 
7 R. Proyektor ada ada ada 
8 Galeri Replika 

enda langit 
ada ada ada 

9 Galeri Astronomi ada ada ada 
10 R. Perpustakaan ada ada ada 
11 R. Diskusi Tidak Tidak ada 
12 R. Serbaguna ada Tidak ada 
13 R. Multimedia ada ada ada 
14 Cafetaria ada ada ada 
15 R. Retail ada ada ada 
16 Area Observasi ada Tidak ada 

Sumber : Analisa Penulis 
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2.5.2 Bangunan Dengan Pendekatan Analogi 

2.5.2.1 L'Hemisferic at City of Art and Science, Valencia, pain 

A. Deskripsi Bangunan 

L'Hemisferic  merupakan sebuah gedung dengan atap yang 

berbentuk kubah elips dengan ujung yang tajam  dimana seluruh 

kubah langsung berada di atas kolam raksasa, sehingga bersama-

sama dengan bayangan gedung di air akan membentuk ilusi wujud 

kelopak mata manusia. Gedung ini dirancang oleh Calatrava sebagai 

pusat dari Kota Seni dan Ilmu Pengetahuan dan dijuluki “mata 

pengetahuan” yang mempunyai luas 13.000 m². Gedung 

yang  berfungsi sebagai teater IMAX, Planetarium dan laserium 

sehingga dapat dinikmati masyarakat. 

Data Bangunan 

 

Tabel 2.8 Data bangunan  L’Hemispheric 

Gambar Data Bangunan 

 

Sumber  : 
https://www.idesignarch.com/lhemisferic-
an-eye-catching-architectural-
masterpiece-in-valencia/ 

Arsitek : Santiago 
Calatrava 
Lokasi : 
Valencia,Spanyol. 
Area : 13.000  M 
Didirikan: 1996 
Selesai pada tahun 2005 
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B. Penerapan Prinsip Analogi 

1) Bentuk. 

Penggambaran   Calatrava   akan   konsepnya begitu   jelas   

sehingga bangunan benar-benar menyerupai mata. Bagian 

atas bangunan membentuk setengah elips dan sebuah 

kubah ditengahnya.  Dengan elemen air, bangunan ini 

dipantulkan dengan pencerminan pada sumbu dasar 

bangunannya sehingga membentuk mata secara utuh. 

Selain mampu menambah kekayaan konsep Calatrava, 

dengan adanya air ini juga menjagi keharmonisan      

bangunan dengan lingkungan alam khususnya laut dan 

sungai yang terdapat didekatnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Sketsa Konsep L'Hemisferic. 
Sumber : https://docplayer.info/32082025-Pendekatan-analogi-

pada-desain-arsitektur.html 
, dikutip pada 01 November 2020 
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2) Struktur dan Material. 

Bangunan ini dibangun menggunakan struktur cangkang 

sebagai penutup atapnya. Penggunaan struktur ini 

dikarenakan bentuknya yang menyerupai kubah 

dibutuhkan   untuk   penggunaannya   sebagai Planetarium 

dan teater yang membutuhkan bentangan cukup luas. 

Kubah ini juga dihasilkan tidak menggunakan lingkaran   

sebagai   dasarnya   melainkan   bentuk menyerupai elips 

(dapat dilihat pada denah bangunan). 

 

Bangunan ini menggunakan kombinasi material struktur 

yaitu beton dengan baja. Beton digunakan untuk penutup 

Gambar 2.26 Denah L'Hemisferic. 
Sumber : https://www.cac.es/en/hemisferic/servicios.html 

, dikutip pada 01 November 2020 
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atap berupa cangkang (shell) dan struktur lengkung (arch) 

penahannya Sedangkan baja digunakan sebagai elemen – 

elemen struktur tegak yang menjadi pengaku arch bagian 

atas dengan arch bagian bawah. 

 

2.5.2.2 Bird Nest (Beijing Nasional Stadium) 

A. Deskripsi Bangunan. 

 

Bird Nest merupakan Stadium Nasional Beijing yang terletak di 

Utara dari centerpiece Olympic Green. Bangunan ini digunakan 

pada tahun 2008 untuk ajang Beijing Olympic Games pada 8 

Agustus sampai 24 Agustus. Bangunan ini digunakan untuk upacara 

pembukaan dan penutupan dari gelaran acara tersebut. 

  

Gambar 2.27 Konsep Massa L’ Hemisferic 
Sumber : https://www.idesignarch.com/wp-

content/uploads/LHemisf%C3%A8ric-Valencia_11.jpg 
, dikutip pada 01 November 2020 
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B. Data Bangunan 

Tabel 2.9 Data bangunan Bird Nest 

Gambar Data Bangunan 

 

Arsitek: Herzog & De 
Meuron Arup Sport 
Kontraktor: CITIC 
Internationals 
Lokasi: 1 National Stadium 

South Road, 
Beijing, China 

Dibangun: 2003 - 2008 
Pemilik: Beijing Co.Ltd , 

CITIC Group, 
Golden States 
Holding Group 
of US 

Kapasitas: 91.000 seat 

 

B. Penerapan Prinsip Analogi 

1) Bentuk. 

Sesuai dengan Namanya Bird Nest atau sarang burung dalam 

Bahasa Indonesia. Desain bangunan ini memang diilhami dari 

sarang burung. Dalam mengimplementasikan desain sarang 

burung ke dalam stadionnya Arsiteknya menyajikan pola – 

pola garis lurus tidak beraturan pada eksteriornya yang saling 

menyilang satu sama lain seperti pada jerami untuk sarang 

burung. Desain tersebut tidak hanya pada pola sekeliling 

bangunanya saja namun diteruskan hingga kebagian atap 

stadium. Selain itu bentuk melingkar pada stadium sebenarnya 

melambangkan surge namun tentunya telah di deskripsikan 

Sumber:https://www.desainbuild-
network.com/wp-
content/uploads/tapaks/21/2004/05/Beijin
g-national-stadium-1.jpg 
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kedalam bentuk sarang burung tadi. Analogi yang digunakan 

dalam desain bangunan ini ialah analogi langsung. Analogi 

langsung terlihat dari bagaimana artsitek dari Bird Nest ini 

menyelesaikan masalah strukur dengan melihat langsung 

bagaimana sebuah sarang burung dapat tersusun secara kokoh. 

Penyelesaian sebuah masalah dalam perancangan dengan 

mencari ilham dari sesuatu yang telah diketahui sifatnya 

merupakan ciri penerapan analogi langsung. 

2) Struktur dan Material. 

Dalam penyusunan strukturnya, Bird Nest menggunakan dua 

struktur independent. Struktur pertama berbentuk seperti 

mangkuk melingkupi bagian dalam stadium dengan beton 

precast berbentuk L yang disambung dan membentang 

sepanjang beton penyangga. Selanjutnya bentuk sarang 

burung bukan hanya diimplementasikan pada eksterior sebagai 

aksen melainkan bagian penting yaitu strukturnya. Struktur 

rangka baja tersebut saling menyilang seakan tidak beraturan. 

Struktur tersebut melingkupi bagian luar stadium dari bawah 

hingga ke atas saling menyangga namun terpisah dari struktur 

mangkuk didalamnya. Terdapat 24 kolom utama yang masing- 

masing berbobot 1000 ton. Pada bagian atap terdapat atap baja 

membentang sepanjang 330m dengan lebar 220m. 

Penggunaan struktur demikian bukan tanpa alasan namun 

karena lokasi dibangunnya Bird Nest Stadium ini berada ada 
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daerah rawan gempa. Sehingga struktur didesain untuk tahan 

terhadap gempa. 

2.5.2.3 Museum Tsunami di Aceh 

A. Deskripsi Bangunan 

Gambar 2.28 Proses perancangan struktur Bird Nest Stadium 
Sumber : https://www.desainbuild-

network.com/projects/national_stadium/ dikutp pada 1 
November 2020 
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Museum Tsunami merupakan sebuah museum di Banda Aceh yang 

dirancang sebagai monument simbolis untuk bencana gempa bumi 

dan Tsunami pada tahun 2004 sekaligus pusat Pendidikan bencana 

dan tempat perlindungan darurat andai Tsunami terjadi lagi.15 

Museum Tsunami ini disebut dengan “Rumoh Aceh Escape Hill” di 

Aceh yang didesain oleh Dosen Arsitektur Institut Tehnologi 

Bandung (ITB) M Ridwan Kamil. Perencanaan detail Museum, situs 

dan monumen tsunami dimulai pada Agustus 2006 dibangun di atas 

lahan seluas 10,000 m2 yang terletak di Kota Banda Aceh. dengan 

anggaran dana sekitar Rp 140 milyar dengan rincian Rp 70 milyar 

dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk bangunan 

dan setengahnya lagi dari Departemen Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) untuk isinya juga berisi berbagai benda 

peninggalan sisa tsunami (16). 

 
15 360indonesia dalam “ Museum Aceh “dari  https://www.360indonesia.id/museum-
tsunami-aceh/ 
16 Geomagz.geologi dalam “ Museum Tsunami Aceh “ dari https:// 
geomagz.geologi.esdm.go.id /museum-tsunami-aceh/ 
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B. Data Bangunan 

 Tabel 2.10 Data bangunan Museum Tsunami Aceh 

Gambar Data Bangunan 

 

Sumber: https://phinemo.com/fakta-
menarik-di-balik-megahnya-museum-
tsunami-aceh/ 

Arsitek: M Ridwan 
Kamil 
Lokasi: Banda Aceh 
Area: 10.000 M 
Didirikan: 2006 
 
 

 

  

Gambar 2.29 Museum Tsunami Aceh. 
Sumber : https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-

g317109-d3688916-Reviews-Aceh_Tsunami_Museum-
Banda_Aceh_Aceh_Sumatra.html 
, dikutip pada 02 November 2020 
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C. Penerapan Prinsip Analogi 

 

1) Bentuk. 

Museum ini memiliki empat lantai dengan bentuk bangunan 

yang melengkung. Dalam desain itu Ridwan mengilustrasikan 

bencana alam dalam sebuah bangunan yang sekaligus 

mengekspresikan kejadian tsunami 26 Desember 2004. Selain 

itu, tampilan eksterior karya tersebut juga mengekspresikan 

keberagaman budaya Aceh melalui pemakaian ornamen 

dekoratif unsur transparansi elemen kulit luar bangunan. 

Sedangkan tampilan interiornya mengetengahkan sebuah 

tunnel of sorrow yang menggiring pengunjung ke suatu 

perenungan atas musibah dahsyat yang diderita warga Aceh 

sekaligus kepasrahan dan pengakuan atas kekuatan dan 

kekuasaan Allah dalam mengatasi sesuatu. museum ini juga 

memiliki escape hill, sebuah taman berbentuk bukit yang 

dapat dijadikan sebagai salah satu antisipasi lokasi 

penyelamatan terhadap datangnya banjir atau 

tsunami.Kemudian juga ada TheHill of light, selain taman 

untuk evakuasi yang dipenuhi ratusan tiang, para pengunjung 

dapat meletakkan karangan bunga, semacam personal 

spacedan juga ada memorial hilldi ruang bawah tanah serta 

dilengkapi ruang pameran.Museum tsunami juga 

mengandung nilai-nilai religi, seperti ruang yang disebut "The 
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Light of God"Ruang berbentuk sumur silinder itu 

menyorotkan cahaya ke atas sebuah lubang dengan tulisan 

arab "Allahâ"dan dinding sumur silinder dipenuhi nama para 

korban. 

2) Struktur dan Material. 

Pada Atap (roof) dari bangunan Museum Tsunami merupakan 

sebuah ruang terbuka yang luas dan didesain dapat 

dimanfaatkan untuk ruang penampungan (shelter) pada saat 

terjadi bencana menggunakan atap beton. 
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         BAB III METODE PERANCANGAN 
 METODE PERANCANGAN 

 

 

3.1  Metode Perancangan 

           Metode Merupakan strategi atau metode yang dapat dengan lebih 

mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses desain, diperlukan 

metode khusus untuk memudahkan perancang dalam mengembangkan ide 

dalam desainnya. Salah satu cara untuk mencoba mendeskripsikan gejala, yaitu 

apa yang terjadi adalah dengan mendefinisikan metode deskriptif. Tahapan ini 

dimulai dengan deskripsi gejala, kejadian, dan kejadian di tempat, kemudian 

merencanakan atau merancang pola dalam beberapa tahapan analisis, 

dilengkapi dengan studi literatur yang mendukung teori tersebut. 

           Dalam perancangan Planetarium ini menggunakan metode deskriptif 

yang menekankan pada penjelasan objek perancangan dan permasalahan yang 

menjadi latar belakang perancangan. Maka tahapannya dimulai dengan 

penjelasan fakta secara deskriptif, kemudian dikembangkan melalui beberapa 

literatur yang menjadi standar dalam perancangan Planetarium ini. 
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3.2 Perumusan Ide Perancangan 

Ide dari perancangan yang digagas oleh penulis diwujudkan melalui 

tulisan dan perancangan bangunan Planetarium sebagai judul tugas akhir, 

yaitu: 

1. Pencarian ide atau gagasan menyesuaikan terhadap informasi mengenai 

kurangnya fasilitas edukasi terhadap ilmu astronomi di Indonesia. 

2. Merancang sebuah bangunan yang memiliki fungsi untuk edukasi terhadap 

ilmu astronomi dan Rekreasi dengan menitik beratkan pada keunikan 

bentuk bangunan dan pengalaman ruang yang baru sebagai signage dan 

branding melalui pendekatan analog 

3. Menjadikan Sistem Tata Surya sebagai objek analogi. Sehingga hasil 

perancangan merupakan sebuah bentuk atau sifat yang sesuai dengan objek 

analogi. Denganya diharapkan dapat memberikan suatu masa bangunan 

yang unik dalam perancangan Arsitektur dengan tetap memperhatikan asas 

keamanan dan kenyamanan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur 

Studi literatur adalah suatu metode pengumpulan data yang 

diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian yang ada dan lain-lain 

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Hal ini 

digunakan untuk memperoleh informasi dan memperkuat pernyataan 

penulis saat menulis laporan. 
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2. Kajian Preseden 

Kajian preseden dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

bangunan Planetarium terkait fasilitas di dalamnya, kapasitasnya, pola 

aktivitasnya, serta skala bangunan Planetarium tersebut. Selain itu kajian 

preseden dilakukan untuk mendapatkan ide – ide mengenai analogi berupa 

metode penerapanya dalam sebuah rancangan bangunan. 

3. Studi Tapak 

Studi Tapak dilakukan melalui survey langsung ke lokasi dan media 

internet seperti google maps dan google earth. Memperoleh gambaran 

informasi tentang keadaan tapak berupa gambaran luasan tapak, batasan 

tapak, kondisi tapak, topografi tapak, keadaan iklim tapak, kondisi vegetasi 

dan sebagainya. Selain itu dicari informasi mengenai aturan – aturan 

pendirian bangunan seperti KDB, KLB, GSB, KDH serta factor lainnya 

yang dapat mempengaruhi desain bangunan. 

 

3.4 Metode Pengolahan Data 

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai langkah – langkah yang 

dilakukan penulis setelah mengumpulkan isu permasalahan yang akan 

diintegrasikan dengan pendekatan Analogi Sistem Tata Surya. 

3.4.1 Analisis 

Menurut KBBI, analisis merupakan pemecahan suatu pokok 

permasalahn menjadi beberapa bagian dan dilakukan penelaahan bagian 

itu tersendiri serta hubungannya dengan bagian lain untuk meperoleh 
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pengertian yang tepat dan pemahan arti secara keseluruhan. Dalam 

konteks perancangan dalam Arsitektur maka dilakukan berbagai macam 

analisis yang berguna untuk mengetahui mengenai aspek – aspek yang 

terjadi dalam lingkungan Kawasan, tapak yang dibangun, bangunan itu 

sendiri dan sebagainya. Berikut ini analisis yang dilakukan yaitu : 

1. Analisis Makro 

Analisis Makro merupakan analisis dalam skala Kawasan. 

Didalamnya terdapat Analisa mengenai potensi Kawasan, keadaan 

geografis hingga demografi. Fungsi dari analisis makro ialah untuk 

mengetahui mengenai potensi sebuah Kawasan terhadap lokasi 

tapak yang dipilih didalam Kawasan tersebut. 

2. Analisis Tapak 

Analisis tapak dilakukan pada eksisting tapak yang terpilih 

untuk dirancang Planetarium. Didalamnya meliputi analisis 

sirkulasi, orientasi bangunan, vegetasi, kebisingan, topografi dan 

lain-lain dengan meberikan alternatif solusi terhadap setiap hasil 

analisisnya. 

3. Analisis Iklim 

Analisis iklim merupakan tahapan analisis untuk mengetahui 

kondisi iklim pada tapak perancangan, seperti angin dan matahari. 

Selanjutnya akan ditanggapi dengan berbagai ide desain baik dari 

segi bangunan (intern) maupun luar bangunan (ekstern) 
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4. Analisis Fungsi 

Analisis fungsi adalah tahapan analisis mengenai fungsi dari 

objek yang dirancang. Analisis ini mengenai analisis fungsi primer, 

sekunder, dan fungsi penunjang dalam perancangan Planetarium. 

Hasil dari analisis ini diharapkan akan menghasilkan fungsi yang 

sesuai terhadap objek yang dirancang. 

5. Analisis Ruang 

Analisis ruang merupakan analisis mengnai identifikasi ruang 

– ruang yang dibutuhkan pada objek rancangan. Analisis ruang 

meliputi analisis hubungan antar ruang dan besaran ruang dalam 

perancangan Planetarium.  

6. Analisis Aktivitas dan Pengguna 

Analisis aktivitas dan pengguna adalah tahapan analisis 

mengenia identifikasi terhadap aktivitas yang ada didalam 

perancangan Planetarium. Analisis aktivitas pengguna meliputi 

pelaku aktivitas dari pengelola, pengunjung dan sebagainya.   

 

3.4.2 Teknik Sintesis 

 Sintesis merupakan tahapan pengolahan dara selanutnya. Didalam 

sintesis atau konsep merupakan tahapan penggabungan beberapa ide 

perancangan yang muncul pada tahap analisis. Pada tahap sintesis 

meliputi kajian mengenai penggunaan konsep perancangan yang 
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digunakan dalam tapak, rupa bangunan, ruang, struktur, dan sistem 

utilitas yang mendukung perancangan Planetarium. Adapun beberapa 

konsep perancangan tersebut sebagai berikut : 

1. Konsep Kawasan dan Tapak 

Pengolahan data – data yang berkaitan dengan kondisi tapak secara 

keseluruhan dilakukan pada tahap ini. Aspek nya seperti kaitan 

lingkungan sekitar, pola sirkulasi yang digunakan, perletakan massa 

bangunan, perletakkan entrance dan exit bangunan dengan 

mempertimbangkan kondisi eksisting yang menjadi potensi pada 

tapak. 

2. Konsep Ruang 

Konsep ruang merupakan hasil dari perhitungan kebutuhan terhadap 

ruang yang diperoleh dari analisis fungsi, aktivitas, pengguna dan 

anlisis ruang. Analisis tersebut kemudian menghasilkan sebuah 

konklusi mengenai ukuran ruang yang dibutuhkan danbesaran ruang 

yang dipakai sebagai hasil desain dalam penataan ruang. 

3. Konsep Bentuk dan Tampilan 

Pada tahap ini Ketika bentukkan – bentukkan telah dihasilkan dari 

keseluruhan analisis, mulai dari analisis tapak yang dipengaruhi dari 

analisis terhadap arah matahari, dominasi arah angin, kontur, analisis 

fungsi, aktivitas, pengguna dan analisis ruang yang kemudian 

menghasilkan bentukan bangunan dengan ruang – ruang yang sesuai 

dengan fungsi dan kebutuhannya. 
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4. Konsep Struktur 

Konsep struktur merupakan pengaitan dari analisis struktur dan 

utilitas pada bangunan. Pada tahap ini diharapkan penggunaan 

struktur dan utilitas dapat sesuai dengan tatanan perancangan yang 

diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan bekerja secara efisien. 

 

3.5  Kerangka Perancangan 

1. Menentukan isu permasalah yang didapat yang kemudian diarahkan untuk 

diselesaikan dalam ranah arsitektural, yaitu pembentukan suatu komposisi 

ruang, komposisi bentuk, dan tampilan bangunan  

2. Mengidentifikasi dan menentukan mengenai metode – metode pendekatan 

yang tepat dan sesuai dengan penyelesaian permasalahan pada bangunan, 

yaitu pendekatan analogi langsung pada melalui observasi, studi literatur 

dan studi penelitian terkait. 

3. Mengidentifikasi elemen yang sesuai dengan objek analogi ke dalam 

bangunan untuk dapat membuat pengunjung merasakan pengalaman ruang 

yang baru dan menarik dengan tetap memperhatikan keamanan, kenyaman 

dan kemudahan. 

4. Merumuskan faktor – faktor penyelesaian masalah untuk memberikan 

pengalaman ruang baru dan bangunan yang ikonik dengan 

mengintegrasikan referensi desain melalui aspek – aspek analogi langsung 

dalam Arsitektur terhadap bangunan Planetarium Sehingga bukan hanya 
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fasilitas nya yang menjadi aspek rekreasi melainkan bangunanya itu 

sendiri. 

3.6 Diagram Alur Pola Pikir Perancangan 

 

Gambar 3.1 Diagram alur pola pikir perancangan 
Sumber : analisa penulis 
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     BAB IV ANALSIS PERANCANGAN 
ANALISIS PERANCANGAN 

 

4.1 Analisis Spasial. 

4.1.1 Analisis Makro 

4.1.1.2 Provinsi Yogjakarta 

Yogyakarta terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara 

geografis terletak pada 7° 33’-8 12’ Lintang Selatan dan 110° 00’-110° 

50’ Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km!. Secara administratif terdiri 

dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa. 

Yogyakarta berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut : 

Utara : Kabupaten Seleman 

Barat : Kabupaten Bantul & Sleman 

Selatan : Kabupaten Bantul 

Timur : Kabupaten Bantul & Sleman 
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Menurut Undang- Undang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Bab 2 pasal 4 tentang Penataan ruang wilayah DIY. DIY mempunyai 

tujuan untuk mewujudkan sebuah kota yang berfungsi sebagai pusat 

pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia 

dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis 

mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui 

penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.  

 

Perancangan fasilitas Planetarium yang komperhensif di Yogyakarta 

salah satunya bertujuan untuk memajukan wisata edukasi yang tentunya 

sejalan dengan visi kota Yogyakarta sebagai kota Pendidikan dan wisata. 

Selain itu di Yogyakarta juga terdapat komunitas Astronomi yang aktif 

Gambar 4.1 Peta wilayah Yogyakarta 
Sumber : 

https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/03/administrasi-di-
yogyakarta-a1-1.jpg dikutip pada 27 Juni 2021 
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dengan harapan Planetarium ini dapat menjadi wadah edukasi 

pengenalan ilmu astronomi bukan hanya di Yogyakarta namun 

Indonesia.  

 

4.1.1.2 Kriteria Pemilihan Tapak 

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menentukan 

lokasi tapak. Untuk itu dilakukan analisis sederhana mengenai alternatif 

tapak yang dipilih untuk menentukan lokasi yang terbaik untuk 

dibangunnya Planetarium ini. Berikut ini merupakan aspek – aspek yang 

dianalisis dalam menentukan tapak : 

                 Tabel 4.1 Aspek kriteria tapak 
 

Aspek Analisis Keterangan 

Bentuk Lahan Keseseuaian bentuk lahan dengan objek 

perancangan 

Kondisi Jalan Kondisi lebar dan tingkat kelancaran lalu lintas 

Aksesibilitas Kemudahan aksesibilitas  menuju tapak 

Sirkulasi  Kemudahan sirkulasi dari dan ke tapak 

Kebisingan Kebisingan di sekitar lahan terkait kendaraan 

maupun kondisi lainnya 

Bentuk lahan Topografi lahan mengenai kemiringan lahan 

dan bentuk lahan sesuai rencana perancangan 

Kualitas view Kualitas pandangan dari dan ke tapak serta 

tingkat ekspositas tapak 

Kondisi lingkungan Keadaan lingkungan yang mendukung untuk 

didirikannya sebuah fasilitas wisata edukasi 

Sumber : data penulis 
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4.1.1.3 Alternatif Tapak 

Dalam mennetukan lokasi yang terbaik untuk perancangan maka 

diperlukan penelitian sederhana melalui analisis yang dilakukan secara 

general. Beberapa alternatif tapak telah dipilih untuk selanjutnya 

dianalisis mana yang paling baik berdasarkan beberapa aspek yang 

disebutkan sebelumnya. 

Kawasan Prambanan,kalasan, berbah, kraton malioboro, 

pakualaman, kota gede, Kawasan parangtritis, samas, kuwaru 

 

a. Alternatif Tapak 1 

1) Lokasi : Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.2, Keniten, Kec. 

Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55571              

2) Luas    : 31.480 m2 

Gambar 4.2 Area tapak alternatif 1 
Sumber : Google maps 
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3) RTRW : Kawasan wisata alam, wisata 

petualangan, wisata purbakala, 

wisata budaya, wisata Pendidikan 

dan desa wisata 

4) Kondisi Eksisting  : pertokoan dan perumahan 

5) Jumlah Akses          : Tiga akses yaitu akses utama Jl. 

Raya Solo, Jl. Keninten dan Jl. 

Lingkungan 

6) Kondisi Lingkungan  : Kondisi lingkungan cukup baik. 

Pada jalan utama kondisi jalan sangat 

baik hanya saja tidak terdapat jalur 

pedestrian dipinggirnya. 

7) Kemacetan : Rata – rata lancar pada tiap waktu 

hanya saja sedikit padat pada hari 

kerja saat jam keberangkatan 

(08.00), jam istirahat makan (12.00) 

dan jam pulang kerja (04.00) 

8) Visibiltas                  : visibilitas tapak cukup baik karena 

sisi tapak dikelilingi tiga jalan. 

9) Topografi : tidak terdapat kontur tanah yang 

significant di dalam maupun 

disekitar tapak. 



88 
 

 
 

10) Aksesibilitas                :  Dapat ditempuh dengan trans 

jogja, ojek online dan kendaraan 

pribadi 

 

b. Alternatif Tapak 2 

1) Lokasi : Jl. Kusumanegara, Warungboto, 

Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 55167 

2) Luas   : 40.930 m2 

3) RTRW : Kawasan wisata budaya, wisata 

Pendidikan kampung wisata dan 

sentra kerajinan 

4) Kondisi Eksisting : Kawasan pertokoan dan perumahan 

Gambar 4.3 Area tapak alternatif 2 
Sumber : Google maps 
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5) Jumlah Akses          : tiga jalan yaitu Jalan Kusumanegara, 

Jalan Gajah dan Jalan Kukilo 

6) Kondisi Lingkungan  : Ada sekitar tapak cukup padat 

karena berada di pusat kota. Namun 

pada jalan utama pada tapak terdapat 

jalur pedestrian yang mumpuni 

dengan lebar >2.5 m 

11) Kemacetan : Rata – rata lancar pada tiap waktu 

hanya saja sedikit padat pada hari 

kerja saat jam keberangkatan 

(08.00), jam istirahat makan (12.00) 

dan jam pulang kerja (04.00) 

7) Visibiltas : sangat baik karena selain tapak di 

kelilingi tiga jalan dan juga sisi 

panjang tapak berada di sepanjang 

Jalan utama sehingga tingkat 

ekspositas bangunan lebih tinggi. 

8) Topografi : tidak terdapat kontur tanah yang 

significant di dalam maupun 

disekitar tapak. 

9) Aksesibilitas                  :   Dapat ditempuh dengan trans jogja, 

ojek online dan kendaraan pribadi 
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c. Alternatif Tapak  

 

1) Lokasi  : Jl. Kusumanegara, Muja Muju, 

Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 

2) Luas     : 28.557 m2 

10)  RTRW                      : Kawasan wisata budaya, wisata 

Pendidikan kampung wisata dan 

sentra kerajinan 

3) Kondisi Eksisting : Kawasan pertokoan dan perumahan 

4) Jumlah Akses                  : terdapat dua akses jalan di sekeliling 

tapak  yaitu jalan utama Jalan 

Kusumanegara dan Jalan Veteran 

Gambar 4.4 Area tapak alternatif 3 
Sumber : Google maps 
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5) Kondisi Lingkungan  : kondisi disekitar tapak cukup baik 

terdapat pedestrian pada dua sisi 

jalan yang ada disekitar tapak dan 

dilengkapi dengan pohon peneduh. 

6) Kemacetan : Rata – rata lancar pada tiap waktu 

hanya saja sedikit padat pada hari 

kerja saat jam keberangkatan 

(08.00), jam istirahat makan (12.00) 

dan jam pulang kerja (04.00) 

7) Visibiltas : Posisi tapak berada pada hook jalan 

arteri yaitu Jalan Kusumanegara dan 

Jalan Veteran 

8) Topografi : tidak terdapat kontur tanah yang 

significant di dalam maupun 

disekitar tapak. 

9) Aksesibilitas        :  Dapat ditempuh dengan Trans 

Jogja, ojek online dan kendaraan 

pribadi 

 

4.1.1.4 Penentuan Tapak 

 Dalam menentukan tapak disediakan tiga lokasi potensial yang 

ketiganya dianalsis dengan Teknik pembobotan nilai.  Hal tersebut 
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mengacu pada teori Likert Scale yaitu dimana masing – masing poin 

penilaian diberi score dari 1 sampai 5, yaitu sebagai berikut : 

1 : Sangat Kurang 

2 : Kurang 

3 : Cukup Baik 

4 : Baik 

5 : Sangat Baik 

Tapak  yang memiliki score tertinggi merupakan tapak terpilih 

untuk dijadikan lokasi perancangan Planetarium.. Berikut ini merupakan 

analisis yang dilakukan penulis untuk menentukan lokasi tapak 

Tabel 4.2 Analisis pembobotan tapak 

 

Lokasi yang terpilih sebagai tempat dijadikan tempat perancangan 

Planetarium yaitu tapak alternatif dua. Dari analisis pembobotan diatas, 

Aspek Analisis Alternatif 1 Alternatif  2 Alternatif 3 
Bentuk Lahan + + +  + + + + + + + + +  
Lebar Jalan + + + +  + + + + + + + + 
Aksesibilitas + + + +  + + + +  + + + + 
Sirkulasi + + + + + + + +  + + + +  
Kebisingan + + + + + + + + + + + + + 
Kontur lahan + + + +  + + + +  + + + + 
Kualitas view + + + +  + + + + + + + + + 
Kondisi 
lingkungan 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Total 32 35 33 

Sumber : Analisa penulis 
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tapak alternatif dua meraih skor paling tinggi yaitu 35 poin. Setelah 

dilakukan pemilihan terhadap tapak tersebut maka akan dilakukan 

analisis SWOT dan mikro untuk mengetahui data umum tapak, regulasi 

pada tapak serta hal hal berkaitan lainnya mengenai perancangan 

bangunan baik terhadap tapak maupun di sekitarnya. 

 

4.1.2 Analisis Mikro 

4.1.2.1 Data Umum Tapak 

 

 

Alamat   : Jl. Kusumanegara, Warungboto, Kec. Umbulharjo, 

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55167 

Luas Tapak : 40.930 m2 

Gambar 4.5 Bentuk dan Ukuran Tapak 
Sumber : Analisa penulis 
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Batas tapak    

Sebelah Utara  : SPBU dan Pertokoan 

Sebelah Timur : Area Makam 

Sebelah Selatan : Kawasan Perumahan 

Sebelah Barat : Area Makam 

 

4.1.2.2 Regulasi Pada Tapak 

Mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIT Tahun 

2019 - 2039 mengenai Kawasan peruntukan Pariwisata bahwa Kawasan 

pakualaman merupakan termasuk Kawasan pariwisata. Kawasan 

Pakualaman memiliki peruntukan sebagai Kawasan wisata budaya, 

wisata Pendidikan, kampung wisata dan sentra kerajinan. 

Terdapat beberapa persyaratan bangunan gedung berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta : 

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 60% 

b. Koefisien Luas Bangunan (KLB) : 2.4 

c. Ketinggian Bangunan (KB)   : 4 

d. Koefisien Daerah Hijau (KDH) : 30% 

e. Koefisien Tapak Basemen (KTB) : 50% 

f. Garis Sempadan Bangunan (GSB)  
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• Utara    :  9 m 

• Barat    :  2.5 m 

• Timur    :  4 m 

 

4.1.2.3 Fasilitas Penunjang Sekitar Tapak 

 

Gambar 4.6 Fasilitas penunjang sekitar tapak 
Sumber : Analisa penulis 
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4.1.2.4 Analisis SWOT 

Tabel 4. 3 Analisis SWOT 

 
 
 
 
 
 
 

Analisis SWOT  

Strenghts 
 

• Lahan memiliki 
bentuk yang sesuai 
desain yaitu persegi 
panjang 

• Termasuk Kawasan 
wisata budaya 
Pendidikan dan 
sentra 

• Terletak dijalan arteri 
yaitu jalan 
Kusumanegara 

• Sisi Panjang tapak 
berada pada jalan 
utama sehingga 
tingkat ekspositas ke 
tapak sangat baik 

• Dekat dengan 
fasilitas pendukung, 
seperti mall, 
restaurant, food 
court,taman,  dan 
lainnya. 

• Terdapat halte dan 
dilewati transportasi 
umum seperti Jogja 
Trans 
 

Weakness 
 

• Kebisingan cukup 
tinggi pada area 
depan tapak yang 
menghadap jalan 
utama dan 
kebisingan sedikit 
pada area belakang 
tapak karena 
berdekatan dengan 
Kawasan 
permukiman 

• Jalan pada timur 
tapak cukup kecil 
dengan lebar 3 
sedang jalur pada 
sisi barat lebar 6 
meter 

• Lebar pedestrian 
sudah cukup baik 
pada bagian depan 
tapak atau jalan 
hanya saja kurang 
dilengkapi 
pengaman untuk 
pedestrian. Namun 
pada jalan timur dan 
barat tapak tidak 
terdapat pedestrian 
yang memadai 
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Oportunity 
 

• Menjadi Kawasan 
bernilai tinggi 

• Tingginya aktifitas 
di sekitar tapak 
berdampak pada 
tingginya 
ekspositas tapak 

• Berada didaerah 
pusat wisata 
Pendidikan dan 
budaya 
 

Strategi SO 
 
• Tapak akan banyak 

dilewati karena 
berada pada 
Kawasan strategis, 
sehingga bangunan 
akan lebih mudah 
dikenali 

• Lokasi berada dijalan 
arteri dan sangat 
strategis sehingga 
mudah untuk 
dijangkau 
menggunakan moda 
transportasi kota, 
online maupun 
pribadi 
 

Strategi WO 
 

• Untuk mengurangi 
kebisingan dapat 
disiasati dengan 
menjauhkan 
bangunan dari area 
yang bising dan 
menggunakan 
tanaman sebagai 
dinding pemecah 
suara  

• Pedestrian pada sisi 
timur dan barat tapak 
akan dibuat sehingga 
keberadaan bangunan 
dapat memberikan 
dampak positif 
dengan lingkungan 
sekitar 

• Penambahan fasilitas 
pedestrian seperti 
bollard pengaman dan 
kursi taman 

Threat 
 

• Lokasi tapak yang 
berada pada jalan 
arteri memiliki 
tingkat kepadatan 
lalu lintas yang 
cukup tinggi dan 
terus meningkatnya 
populasi kendaraan 
pribadi 

Strategi ST 
 
• Pemanfaatan 

transportasi publik 
yang tersedia seperti 
Trans Jogja dapat 
menjadi solusi untuk 
pengunjung maupun 
masyarakat untuk 
mengurangi volume 
kendaraan pribadi 

Strategi WT 
 

• Memisahkan jalur in 
dan out tapak untuk 
mengurangi 
penumpukan untuk 
yang ingin masuk 
ataupun keluar tapak 

Sumber : Analisa penulis 
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4.1.2.5 Topografi 

Kondisi topografi pada tapak cenderung datar tidak terdapat 

perbedaan kontur yang sangat signifikan. Perbedaan kontur pada setiap 

bagian sekitar 10 cm dan naik hingga 40cm pada titik tertingginya. Hal 

yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perataan tanah pada tapak 

dengan melakukan sedikit penimbunan pada area yang rendah. 

 

4.1.2.6 Aksesibilitas dan Sirkulasi 

Tapak yang berada di Jalan Kesumanegara dikelilingi dengan tiga 

jalan yakni: 

Sebelah Utara  : Jalan Kusumanegara (Arteri) 

Sebelah Timur : Jalan Gajah (Kolektor) 

Sebelah Barat : Jalan Kukilo (Lingkungan) 

Gambar 4.7 Kontur pada tapak 
Sumber : Google earth 
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Untuk menuju ke tapak dapat menggunakan beberapa moda 

transportasi. Trans Jogja, taxi, angkutan online seperti Gojek Grab dan 

maxim serta kendaraan pribadi. Di dekat tapak terdapat halte bus yang 

dapat dengan mudah diakses. 

 

Gambar 4.8 Sirkulasi sekitar tapak 
Sumber : Analisa penulis 

Gambar 4.9 Ukuran Jalan di sekitar tapak 
Sumber : Analisa penulis 
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Tanggapan 

a. Posisi titik entrance ke tapak berada pada area tapak Jalan Kesumanegara 

karena merupakan daerah yang lebih banyak dilewati kendaraan 

sehingga entrance dapat mudah dikenali. 

b. Posisi exit dari tapak berada pada sisi depan kiri tapak yang juga keluar 

pada Jalan Kesumanegara agar kendaraan dapat Kembali kejalur utama 

c. Lokasi pintu exit memiliki posisi yang sama dengan exit dari kendaraan 

service.  

d. Sirkulasi masuk antara pengunjung dan pengelola dibuat sama hanya saja 

untuk area service terdapat lokasi entrance yang berbeda agar tidak 

mengganggu sirkulasi bagi pengunjung dan pengelola. 

e. Untuk pedestrian terdapat dua lokasi masuk di area depan tapak pada 

jalan Kesumanegara untuk memudahkan akses pejalan kaki. 

Gambar 4.10 Rencana sirkulasi pada site 
Sumber : Analisa penulis 
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f. Terkait jalur pedestrian pada Jalan Kesumanegara kondisinya masih 

sangat memadai hanya saja perlu perbaikan pada beberapa titik 

perkerasan.  Namun untuk Jalan Gajah dan Kukilo tidak terdapat area 

pedestrian yang memadai sehingga kemudian akan dibuatkan akses 

pedestrian yang memadai. 

 

4.1.2.7 Analisis Angin 

 

Arah angin ke tapak datang lebih dominan dari arah barat ke timur. 

Kecepatann angin tergolong normal sehingga arus angin akan 

dimanfaatkan untuk dapat membantu sirkulasi udara didalam tapak. 

Gambar 4.11 Arah angin 
Sumber : Google earth dan Analisa penulis 
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4.1.2.8 Orientasi Matahari 

Posisi tapak benar – benar sejajar dengan arah matahari. Matahari 

terpanas terjadi pada pukul 11 – 15.00 dengan rata – rata suhu terpanas 

pada 31.8 o. sedang pada malam hari rata – rata suhu pada 24.3o.  Pada 

bagian yang terekspos matahari paling tinggi yaitu bagian timur dan barat 

tapak tidak terdapat bangunan yang tinggi sehingga sinar matahari tidak 

mendapati penghalang. 

Tanggapan  

            Pada siang hari matahari cukup terik sehingga diperlukan metode 

untuk meminimalisir intensitas matahari tersebut. Cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menanamkan vegetasi pada tapak yang dapat 

berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Selain itu 

Gambar 4.12 Posis matahari terhadap site dan bangunan 
Sumber : Google earth 
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penggunaan kolam air pada tapak juga dapat mengurangi suhu udara atau 

yang dikenal sebagai iklim mikro (17). 

Dalam hal bangunan bagian timur dan barat tapak tidak 

menggunakan bukaan yang masif seperti kaca. Hal tersebut untuk 

mengurangi intensitas matahari yang masuk kedalam bangunan. Bagian 

bukaan kaca akan diletakkan pada bagian yang tidak terekspos sinar 

matahari langsung seperti pada bagian utara dan selatan tapak. dengan 

menerapkan design seperti itu diharapkan suhu internal pada ruang dalam 

bangunan dapat optimal dan dapat meringankan kerja mesin pendingin 

ruangan. 

4.1.2.9 Analisis View 

 

Tujuan dilakukannya analisis view yaitu untuk mendapatkan 

konklusi mengenai view terbaik yang bisa didapati dalam tapak tersebut. 

 
17 Nur Laela Latifah (2015) “Fisika Bangunan 1” 

Gambar 4.13 view dari tapak keluar 
Sumber : Google earth 
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Dengan itu diharapkan bangunan maupun tapak dapat terlihat jelas dan 

lebih menarik. Tapak dilalui tiga jalan yaitu jalan arteri, jalan kolektor 

dan jalan lingkungan. Sisi terpanjang tapak menghadap ke jalan arteri 

yaitu Jalan Kesumanegara. Berikut pemaparan lebih lanjutnya :  

Tabel 4.4 Analisis View 
 

Eksisting Tanggapan 
Pada Utara site merupakan Jalan 
Kesuma Negara yang 
merupakan jalan utama yang 
melalui site. Jalan tersebut 
memiliki tingkat keramaian dan 
ekspositas paling tinggi di antara 
jalan disekitar site lainnya. 
Ditambah lagi pada jalan 
tersebut area panjan site dilalui. 

 
View area utara site 

Bangunan akan dihadapkan ke 
jalan tersebut agar ekspositas 
terhadap bangunan lebih tinggi. 

Pada sisi timur site terdapat area 
pemakaman dan Jalan Gajah 
Mada yang merupakan jalan 
kolektor 

Pada sisi site bagian timur akan 
dibuat vegetasi pembatas view 
sehingga area jalan tersebut 
dapat terlihat lebih hijau 
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View area timur site 
Pada sisi selata site berbatasan 
dengan area pemukiman 

Dilakukan pembatasan view 
berupa dinding dan vegetasi 

Pada sisi barat terdapat area 
pemakan dan jalan lingkungan 

 
View area barat site 

Dilakukan pembatasan view 
berupa dinding dan vegetasi 
seingga site dapat memberikan 
value terhadap lingkungan 
sekitar berupa kawsan yang 
lebih hijau. 

 

 

  

Sumber : Analisis penulis 
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4.1.2.10 Analisis Kebisingan 

Kebisingan pada tapak umumnya terjadi karena adanya arus 

lalulintas disekitar tapak. walaupun tapak dikelilingi oleh tiga jalan 

namun hanya jalan arteri yang memiliki lalu lintas yang cukup padat. 

Bagian barat dan timur tapak merupakan jalan lingkungan dan jalan 

kolektor selain itu bagian timur dan barat tapak merupakan areal 

pemakaman dan perumahan. 

Tanggapan : 

a. Perletakkan posisi bangunan akan sedikit menajuh dari sisi utara 

tapak yang berbatasan dengan jalan arteri dengan lalu lintas yang 

padat. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi intensitas 

gelombang suara yang menuju kebangunan. 

Gambar 4.14 Kebisingan disekitar tapak 
Sumber : Google earth 
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b. Penggunaan vegetasi disekeliling tapak dapat mengurai kekuatan 

gelombang suara disekitar tapak sehingga suara yang terdengar tidak 

terlalu keras. 

4.1.2.11 Analisis Vegetasi 

 

Tabel 4.5 Vegetasi Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Vegetasi Tinggi Diameter 
Batang 

Lebar Tajuk 

1 Pohon Tanjung 7 – 8 m 35cm 3,5 m 

2 Pohon Palm Putri 3 m 20 – 25 cm 2,5 m 

Sumber : Analisa penulis 

Gambar 4.15 view dari tapak keluar 
Sumber : Google earth 
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Tanggapan Perancangan : 

Pohon pohon yang berada pada jalan utama dipertahankan karena 

sudah tertata dengan baik. Pohon pohon tersebut dapat bertindak sebagai 

peneduh untuk pedestrian. Namun tapak masih membutuhkan vegetasi 

pada sisi lainnya karena belum terdapat vegetasi yang memadai. Berikut 

ini merupakan jenis vegetasi yang akan ditanam di dalam tapak : 

      Tabel 4.6 Rencana Vegetasi 

 

  

No Nama Vegetasi Tinggi Diameter 
Batang 

Lebar 
Tajuk 

Tanaman Pendeduh 
1 Pohon Kersen 8 m 25- 30 cm 5 m 
2 Pohon Tabebuya 8 m 30 - 40 cm 7 m 
3 Pohon Palm Putri 10 – 20 

m 
40 cm 3 m 

Tanaman Perdu 
1 Boxus 
2 Lili paris 
3 Blue Grass Fountain 
Rumput 
1 Rumput Jepang 

Sumber : Analisa penulis 
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4.2 Analisis Fungsional 

4.2.1 Analisis Fungsi 

Tujuan dilakukannya analisis fungsi yakni untuk mengetahui 

mengenai fungsi dari Planetarium. Dalam analisis fungsi ini dilakukan 

pembagian fungsi yaitu fungsi primer dan penunjang. Berikut ini 

penjabarannya : 

a. Fungsi Primer 

Fungsi primer adalah fungsi utama yang menjadi alasan untuk 

perancangan Planetarium ini. Fungsi primer pada Planetarium ini 

yaitu : 

1) Menjadi pusat informasi mengenai bidang ilmu Astronomi 

2) Menjadi tempat pertunjukan teater bintang dan simulasi 

penampakan benda – benda dan peristiwa langit dengan 

menggunakan proyektor khusus didalam ruang Planetarium. 

3) Menjadi wadah kegiatan dalam bidang ilmu astronomi seperti 

kegiatan peneropongan bintang bintang 

b. Fungsi Sekunder 

1) Menjadi pusat penjualan cinderamata dan alat – alat terkait 

astronomi 

2) Sebagai tempat managerial berbagai fasilitas yang ada 

diPlanetarium 
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c. Fungsi Penunjang  

Fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan pengunjung dan 

pengelolaan pada fasilitas ini disebut fungsi penunjang. Fungsi 

penunjang tersebut dapat berupa tempat parkir, café atau restaurant, 

tempat solat, ruang servis seperti ruang ME, lavatory, Gudang dan 

sebagainya. 

Berdasarkan yang disampaikan di atas, secara umum terdapat 

tiga jenis klasifikasi fungsi pada tapak. Klasifikasi fungsi tersebut 

meliputi fungsi primer, sekunder dan fungsi penunjang. Berikut 

adalah table mengenai kesimpulan dari fungsi objek pada Esports 

Center. 
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Tabel 4.7 Kesimpulan Analisis Fungsi 

No Jenis Fungsi Fungsi 

1 Primer Pertunjukan Sebagai tempat penyelenggaran 

Pertunjukan Teater bintang 

Edukasi Sebagai tempat mencari informasi 

mengenai ilmu astronomi 

Galeri miniature replica benda – benda 

langit 

Galeri sejarah peristiwa astronomi 

didunia 

Sosial Sebagai tempat edukasi para pelajar 

dan wadah bagi peneliti dan astronom 

amatir 

2 Sekunder Bisnis 1. sebagai tempat mejual makan dan 

minum serta untuk kebutuhan 

pengunjung 

2. menjual cinderamata yang berkaitan 

dengan astronomi 

 Managerial Sebagai tempat melakukan pengelolaan 

terhadap fasilitas yang ada di 

Planetarium 

3 Penunjang Service 1. Sebagai tempat mengontrol 

mekanikal, elektrikal dan utilitas 

bangunan 

2. Sebagai tempat mengontrol alat – 

alat pertunjukan astronomi 

 

Keamanan Sebagai tempat untuk melakukan 

pengawasan pada bangunan 

Penunjang 

lainnya 

1. Menjual makanan dan minum 

2. Tempat ibadah 
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3. Parkir 

4. Mengambil uang 

5. Lavatori 

 

 

4.2.2 Analisis Aktivitas 

Setelah dilakukan Analisa terhadap fungsi bangunan maka 

dihasilkan beberapa aktivitas atas adanya fungsi tersebut.  

Tabel 4.8 Analisa Aktivitas 

 Jenis 
Fungsi 

Fungsi Uraian 
Aktivitas 

Sifat 
Aktivitas 

Perilaku 
Aktvitas 

P 
R 
I 

M 
E 
R 

Pertunjukan Sebagai tempat 
penyelenggaraan 
teater bintang 

Melihat 
pertunjukkan 
teater bintang 

Publik, pasif, 
kondisional 
pada waktu 
tertentu, 
kolektif 

Melihat, 
duduk, 
dokumentasi,  

Bertanding Semi privat, 
aktif, 
kondisional 
pada waktu 
tertentu, 
secara 
kolektif, 
individual 
atau tim 

Bertanding, 
bermain 
komputer atau 
gadget 

Edukasi Sebagai tempat 
mencari informasi 
mengenai ilmu 
astronomi 

Membaca Publik,  
kolektif 

Duduk, 
berdiri, 
membaca, 
melihat lihat 

 Galeri replica 
benda – benda 
langit dan sejarah 
peristiwa 
astronomi 

Melihat, 
membaca dan 
mengamati 

Publik,  
kolektif 

Duduk, 
berdiri, 
membaca, 
melihat lihat 
dan 
mengamati 

Sumber : Analisis penulis 
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Sosial Sebagai tempat 
berkumpul 
komunitas 
penyuka astronomi  

Berdiskusi 
dan membaca 

Semi publik,  
grup atau 
kelompok 

Duduk, 
berdiskusi, 
membaca 

S 
E 
K 
U 
N 
D 
E 
R 
 

Bisinis Sebagai tempat 
menjual 
cinderamata dan 
alat – alat 
astronomi 

Aktivitas jual 
beli 

Public, 
individu atau 
kelompok 

Beridiri, 
bertransaksi 

Managerial Sebagai tempat 
melakukan 
pengelolaan 
fasilitas 
Planetarium 

Aktivitas 
managerial 

Private, 
individua tau 
kelompok 

Duduk, 
berdiskusi, 
melakukan 
pengawasan 

 
 
 
 
 

 
P 
E 
N 
U 
N 
J 
A 
N 
G 

Sarana  
Servis 

Sebagai tempat 

mengontrol 

mekanikal, 

elektrikal dan 

utilitas bangunan 
 

Mengawasi, 
maintaining 
alat dan 
melakukan 
pengontrolan 

Privat, 
kelompok, 
individua tau 
kelompok 

Berdiri, duduk 
mengontrol 
dan 
mengawasi 
sistem 
mekanikal, 
elektrikal dan 
utilitas 

Sebagai tempat 
mengontrol alat – 
alat pengamatan 
dan peraga  

Mengawasi, 
maintaining 
alat dan 
melakukan 
pengontrolan 

Privat, 
kelompok, 
individua tau 
kelompok 

Berdiri, duduk 
mengontrol 
dan 
mengawasi 

Sarana 
Keamanan 

Sebagai tempat 
menjaga keamanan 

Mengawasi 
keamanan 
wilayah 
Planetarium 

Privat, rutin, 
dilakukan 
secara 
kolektif 

Beridiri, 
duduk, 
berkeliling 
mengawasi 

Sarana 
Penunjang 
Lainnya 

Sebagai tempat 
beribadah 

Menunaikan 
sholat 

Privat, rutin, 
secara 
kolektif atau 
individu 

Wudhu dan 
sholat 

 Sebagai tempat 
menjual 

Menjual 
berbagai 
makanan dan 
minuman 

Publik, ruitin, 
secara 
kolektif atau 
individu 

Berdiri, 
duduk, 
menjual 

 Sebagai tempat 
memesan tiket 

Menjual tiket 
masuk event 

Publik, 
kondisional, 
secara 
kolektif atau 
individu 

Berdiri, 
duduk, 
menjual tiket 
masuk 
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  Memesan 
tiket masuk 
event 

Publik, 
kondisional, 
secara 
kolektif atau 
individu 

Berdiri, 
memesan tiket 
atau self ticket 
print 

 Sebagai tempat 
parkir  
kendaraan 

Memarkir 
kendaraan 

Publik, 
kondisional, 
secara 
individu atau 
kolektif 

Memarkir 
kendaraan 

  Mengatur 
system parkir 

Publik, 
kondisional, 
secara 
individu atau 
kolektif 

Mengatur 
system parkir 

 Tempat 
mengambil uang 

Mengambil 
uang di ATM 

Publik, 
kondisional, 
secara 
individu 

Berdiri, 
mengambil 
uang dari 
ATM 

 Lavatori Buang Air Privat, 
kondisional, 
secara 
individu  

Buang air, 
membasuh 
muka, cuci 
tangan 

 

Tabel diatas berfungsi untuk mengetahui aktivitas – aktivitas dalam perancangan 

Planetarium. Dari aktivitas dapat diidentifikasi ruang – ruang apa saja yang ada 

pada didalam Planetarium. Berikut ini adalah tabel berdasarkan aktivitas : 

       

  

Sumber : Analisis penulis 
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Tabel 4.9 Analisa Ruang berdasar aktivitas 

 KATEGORI JENIS AKTIVITAS JENIS 
RUANG 

P 
R 
I 
M 
E 
R 

Pertunjukkan Teater Bintang Menonton video teater 
bintang 

Ruang Teater 
Bintang 

Melakukan pengaturan 
alat alat 

Ruang 
Kontrol 

Ruang tunggu ke 
Teater bintang 

Lobby 

Memberikan informasi Resepsionis 
Edukasi Mencari informasi 

mengenai ilmu 
astronomi 

Perpustakaan 

 Menampilkan replica 
benda – benda langit 

Ruang galeri 
luar angkasa 

 Menampilkan gambar, 
video atau teks 
informasi peristiwa 
astronomi 

Ruang galeri 
peristiwa 
astronomi  

 Tempat pengamatan 
benda langit 

Area 
obsevatory 

Sosial Tempat berkumpul dan 
berdiskusi 

Social space 

 Bisnis Menjual Retail 
Membeli 
Memberi informasi dan 
mengawasi 

Pengelolaan Mengelola fasilitas Kantor 
Menerima tamu Resepsionis 

dan lobby 
Mengontrol utilitas dan 
elektrikal bangunan 

Ruang ME, 
Genset, 
Pompa Air, 
AHU 

 Keamanan 
 

Mengawasi dan 
menjaga keamanan 
bangunan 

Pos Satpam 
Ruang CCTV 

Lainnya Berwudhu dan sholat Musholla dan 
tempat wudhu 

Menjual dan membeli 
makanan dan minuman 

Cafe dan 
Restaurant 

Menjual dan membeli 
tiket masuk 

Loket 

Memarkir Kendaraan Area Parkir 
Mengatur sistem parkir Pos retribusi 

parkir 
Menyimpan peralatan Gudang 
Membersihkan fasilitas Seluruh ruang 

 Sumber : Analisis penulis 
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4.2.3 Analisis Pengguna 

Setelah mengetahui jenis aktivitas maka dapat diketahui pelaku 

dari masing – masing aktivitas tersebut. Berikut ini merupakan 

pengguna dan aktivitasnya : 

           Tabel 4.10 Analisa pengguna 

 JENIS  
AKTIVITAS 

JENIS  
PENGGUNA 

JUMLAH 
PENGGUNA 

(ORANG) 
P 
R 
I 

M 
E 
R 
 

Menonton 
Pertunjukan Teater 
Bintang 

Penonton 600 

Mengatur peralatan 
untuk pertunjukan 
teater bintang 

Pengelola Teater 
Bintang 

2 - 64 

Memberi penjelasan 
kepada pengunjung 

staff ruang galeri  - 

Melihat galeri Pengunjung Galeri  
Menjaga dan 
inverntarisir buku 

Penjaga perpustakaan 4 

Membaca buku dan 
mencari informasi 

Pengunjung 
perpustakaan 

 

Menyediakan ruang 
diskusi untuk 
pengunjung 

Staff social space 10 

Berkumpul dan 
berdiskusi 

Komunitas dan 
pengunjung 
Planetarium 

- 

 
 
 
 

S 
E 
K 
U 
N 
D 

Menjual alat – alat dan 
cinderamata 
astronomi 

Penjual - 

Memberli alat – alat 
dan cideramata 
astronomi 

Pembeli - 

Melakukan 
pengelolaan 
adminstrasi dan 
kegiatan terhadap 
fasilitas Planetarium 

Pengelola - 
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E 
R 

Melihat – lihat 
koleksi, mencari 
informasi 

Pengunjung - 

Mengelola fasilitas Staff managerial 5 
Menerima tamu Staff administrasi 4 

Pengunjung - 
Melakukan promosi 
dan memberikan 
informasi 

Staff Humas  
4 

P 
E 
N 
U 
N 
J 
A 
N 
G 

Menjual makanan dan 
minuman 

Penjual 4 

Membeli makanan 
dan minuman 

Pembeli 4 

Mengontrol utlitas dan 
elektrikal bangunan 

Petugas ME dan 
utilitas 

3 

Melakukan perbaikan 
dan perawatan alat – 
alat Planetarium 

Petugas servis alat  3 

Mengawasi dan 
menjaga keamanan 
bangunan 

Satpam 5 

Berwudhu dan sholat Pengujung/Staff - 
Menjual tiket masuk Petugas ticketing 1 
Membeli tiket masuk Pengunjung - 
Memarkir 
Kendaraan 

Pengunjung  

Mengatur sistem 
parkir 

Petugas parkir 6 

Menyimpan 
peralatan 

 
Staff Operasional 

 
4 

Menyimpan supplai 
barang 
Membersihkan 
ruangan 

Cleaning service 8 

Buang air, 
membasuh muka, 
mencuci tangan 

Pengunjung / Staff - 

Mengambil uang di 
ATM 

Pengunjung/ Seluruh 
staff 

- 

 Sumber : Analisis penulis 
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Pada perancangan Planetarium ini pengguna dibedakan menjadi dua 

macam. Pembagian tersebut didasarkan pada rentang waktu pengguna 

dalam menggunakan fasilitas – fasilitas. Pembagian tersebut dibedakan 

antara lain : 

Pengguna Tetap 

Pengguna tetap didapati dari analisis berdasarkan tingkat aktivitas di 

dalam bangunan. Pihak – pihak yang terkait dengan kepengelolaan 

merupakan pengguna tetap yaitu : 

Tabel 4.11 Analisis Pengguna Tetap 

NO JENIS KETERANGAN 
PENGGUNA 

KETERANGAN 
WAKTU 

1 Pengelola Pimpinan  
Head Officer 
Sekertaris 
Keuangan 

 
Tetap 
Tetap 
Tetap 

Staff Administrasi 
Humas 
Marketing 

 
Tetap 
Tetap 

Staff Teknis 
Operasional 
Engineer 
Maintenance 
Petugas ME 
Petugas Utilitas 

 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 

 
 

 
Staff Bagian 
Galeri replica planet dan 
sejarah peristiwa astronomi 
Perpustakaan 
Social Space 
Resepsionis 

 
Tetap 

 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
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Ticketing 
 

Tetap 

2 Pelaku 
Penunjang 

Satpam Tetap 
Cleaning service Tetap 
Petugas parkir Tetap 

 
Pegawai Retail Tetap 

 

Pengguna Temporer 

Pengguna yang memanfaatkan fasilitas yang ada secara temporer. 

Jenis pengguna ini Sebagian besar merupakan pengunjung dari Planetarium. 

Analisis pengguna temporer dapat adalah sebagai berikut 

Tabel 4.12 Analisis Pengguna Temporer 

No Jenis Keterangan Pengguna Keterangan 
Waktu 

1 Pengunjung Menyaksikan 
Pertunjukkan 
Penonton (Umum) 
Penonton (Undangan) 

 
 
Sementara 
Sementara 

Dokumentasi & Publikasi 
Wartawan 
Reporter 

 
Sementara 
Sementara 

 

 

 

Sumber : Analisis penulis 

Sumber : Analisa penulis 
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Untuk menentukan pola ruang diperlukan Analisa mengenai pola kegiatan 

pelaku dalam melakukan suatu aktivitas. Pada Planetarium ini alur sirkulasi secara 

umum dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengunjung dengan tiket, non tiket dan 

pengelola/staff. Berikut ini merupakan sirkulasi pengguna pada Planetarium : 

a. Pengunjung dengan tiket 

 

b. Pengunjung non tiket 

 

Gambar 4.16 Aktivitas pengunjung dengan tiket 
Sumber : Analisa penulis 

Gambar 4.17 Aktivitas pengunjung non tiket 
Sumber : Analisa penulis 
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c. Pengelola/ Staff 

 

 

 4.3 Analisis Ruang 

4.3.1 Program Ruang 

Untuk menentukan besaran kebutuhan ruang pada perancangan 

Planetarium ini didasarkan pada standar luasan yang umum dipakai. Standar 

tersebut didapat dari beberapa sumber sebagai berikut : 

a. EN  : Data Arsitek 

b. BPDS  :Building Planning and Design Standard 

c. TSS  : Time Saver Standart for Building Types 

d. AS  : Asumsi 

  

Gambar 4.18 Aktivitas pengelola/staff 
Sumber : Analisa penulis 
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Tabel 4.13 Program Ruang 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Standar Ruang Sumber Luas 
Area Penerima 
Teras 100 orang 1.5 m2/ orang EN 150 m2 
Lobby 400 1.5 m2/ orang EN 600 m2 
Lounge 100 2 m2/ orang EN 200 m2 
Resepsionis 2 orang 2 m2 EN 4 m2 
Loket 1 Unit  AS 60 m2 
Lavatori 30 Unit 0.6 m2/ buah EN 18 m2 
ATM 1 unit  AS 40 m2 

Sirkulasi 20% 214.4 
Total Kebutuhan Area Penerima 1286.4 m2 

Planetarium 
Ruang Teater 
Bintang 

400 org 1.5m2/org AS 600 m2 

Ruang Kontrol/ 
Operator 

6 org 10.75 m2/org EN 64.5 m2 

Ruang Perawatan 6 org 10.75 m2/org EN 64.5 m2 
Ruang Proyektor 1 Unit  AS 64 m2 

Sirkulasi 20% 158,6 m2 
Total Kebutuhan Ruang Planetarium 951,6 m2 

Area Galeri 
Galeri Replika 
Benda Langit 

400  AS 800m2 

Galeri Sejarah 
Astronomi 

400  AS 800 m2 

Ruang Perawatan 4 org 6 m2/ org EN 24 m2 
Galeri Swafoto 100 org 2 m2/ org AS 100 m2 

Sirkulasi 20% 344.8 m2 
Total Kebutuhan Area Galeri 2068.8 m2 

Social Space 
Ruang diskusi 100 Org 2 m2/org EN 200 m2 
Indoor Garden 200 Org 2.4m2/ org EN 480m2 
Ruang Perpustakaan 100 Org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AS 200 m2 
Ruang Administrasi 2 Org 1.5 m2/org EN 3 m2 
Ruang Retail  8 Unit 80 m2 AS 640 m2 
Cafétaria/ Foodcourt 250 Org 3 m2/org EN 750 m2 
Ruang Serbaguna 500 Org 2 m2/org EN 1000 m2 
Ruang Multimedia 50 Org 2 m2/org EN 100 m2 
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Lavatori 30 Unit 0.6 m2/ buah EN 18 m2 
Ruang Janitor 2 Org 9 m2/org EN 18 m2 
Mushola 40 Org 0.9 m2/org AS 36 m2 

Sirkulasi 20% 681.8 m2 
Total Kebutuhan Social Space 4090.8 m2 

Area Pengelola 
A. Ruang Direksi 
Rg. Direktur 1 Org 45 m2/ org AS 45 m2 
Rg. Sekertaris 
Umum 

6 Org 6 m2/ org TSS 36 m2 

Rg. Wakil Direktur 
Bidang Umum 

1 Org 36 m2/ org BPDS 36 m2 

Rg. Wakil Direktur 
Bidang Operasional 
Teknis 

1 Org 36 m2/ org BPDS 36 m2 

Rg. Tamu 4 Org 4 m2/ org EN 24 m2 
B. Ruang Bidang Umum 
Rg. Tamu 6 Org 3 m2/ org EN 18 m2 
Rg Tata Usaha 6 Org 6 m2/ area kerja TSS 36 m2 
Rg. Keamanan 6 Org 6 m2/ area kerja TSS 36 m2 
Rg. Personalia 6 Org 6 m2/ area kerja TSS 36 m2 
Rg. Keuangan 6 Org 6 m2/ area kerja TSS 36 m2 
Rg. Humas 6 Org 6 m2/ area kerja TSS 36 m2 
C. Ruang Operasional Teknis 
Rg. Arsip 6 Org 6 m2/ area kerja TSS 36 m2 
Rg. Bagan 
Pertunjukan 

6 Org 6 m2/ area kerja TSS 36 m2 

Rg Rapat 30 Org 9 m2/ org EN 270 m2 
Rg. Persiapan 7 Unit 6 m2/ org AS 42 m2 

Sirkulasi 20% 151.8 m2 
Total Kebutuhan Ruang Pengelola 910.8 m2 

Area Servis 
Fasilitas Servis 
Rg. Informasi 1 Org 9 m2/ org AS 9 m2 
Rg. Cleaning 
Services 

1 Unit 25 m2/ org AS 25 m2 

Rg. Janitor 2 Unit 9 m2/ org EN 18 m2 
Rg. Loker Karyawan 15 Org 1.5 m2/ org EN 22.5 m2 
Rg. Makan 
Karyawan 

15 Org 1.3 – 1.9 m2/ org EN 30 m2 

Rg. CCTV 1 Unit 24 m2/ org AS 24 m2 
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Rg. Sentral Power 1 Unit 30 m2 AS 30 m2 
Rg. ME 1 Unit 60 m2 AS 60 m2 
Rg. Kontrol ME 1 Unit 30 m2 AS 30 m2 
Rg. AHU 1 Unit 60 m2 AS 60 m2 
Rg. Pompa 1 Unit 60 m2 AS 60 m2 
Lavatori 12 Unit 9 m2/ unit AS 118 m2 
Gudang 1 Unit 60 m2 AS 60 m2 

Sirkulasi 20% 109.3m2 
Total Kebutuhan Area Servis 655.8 m2 

 

4.3.2 Perhitungan Kebutuhan Parkir 

Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 1998 

dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari keputusan Dirjen 

Perhubungan Darat Nomor : 72Hk.105/DJRD/96 Tentang pedoman  

teknis penyelenggaraan fasilitas parkir diperlukan untuk 

melakukan Analisa perhitungan terhadap kebutuhan parkir. Berikut ini 

merupakan standar ruang parkir yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pengunjung maupun pengelola pada fasilitas Planetarium :  

       Tabel 4.14 Standar Ruang Parkir 

 
Jenis Kendaraan 

 
Peruntukkan 

SRP 

Panjang Lebar 

Mobil Golongan 1 Pengunjung, pengelola 5 m 2.5 m 
Sepeda Motor Pengelola, pengunjung, 

peneliti 
 
 
2 

 
 

0.75 
Bus Pengunjung bergrup 12.5 3.4 

  

Sumber : Analisa penulis 

Sumber : Analisa penulis dari Dirjen Perhubungan Darat, 1998 
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Berdasarkan data pada tahun 2017 rasio pengguna kendaraan 

motor dan mobil mencapai 222.915 : 56.647 unit atau kurang lebih 4 : 1 

(18). Data tersebut digunakan untuk mengetahui rasio ruang parkir 

kendaraan mobil dan motor dalam fasilitas Planetarium. Kemudian 

diasumsikan pengguna kendaraan umum di Yogyakarta mencapai 10%. 

Selain itu dalam fasilitas Planetarium terdapat kendaraan lain yang perlu 

diakomodir yaitu Bus. Berikut ini perhitungan kebutuhan ruang parkir 

untuk Planetarium ini : 

a. Jumlah pengunjung – (jumlah pengunjung x prosesntase pengguna 

transportasi umum + pengunjung menggunakan bus) 

b. 1200 – {(1200 x 10%) + ( 4 bus x 30)} = 1200 – 240 = 960 yang 

akan menggunakan kendaraan pribadi 

c. Dengan rasio mobil dan motor 1 : 4 maka jumlah pengendara 

menggunakan mobil dan motor yaitu 768 dan 192. 

d. Selanjutnya diasumsikan satu kendaraan motor berisi 2 orang 

sedangkan mobil berisi 3 – 4 orang. Hal tersebut didasarkan pada 

karakteristik tempat rekreasi edukasi yang kecenderungan 

pengunjung untuk datang Bersama – sama dari pada sendiri lebih 

tinggi. 
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Selanjutnya dari poin – poin sebelumnya dapat ditentukan 

kebutuhan ruang parkir untuk fasilitas Planetarium ini yaitu : 

Tabel 4.15 Kebutuhan ruang parkir keseluruhan 

 Pengunjung Luas Ruang 
Parkir 

Jumlah 
SRP 

Luas 

Motor 768 1.5 m2 384 576 
Mobil 192 12.5 m2 64 800 
Bus 120 42.5 m2 4 170 

Sirkulasi 100% 1546 m2 
Total Luas 3.092 m2 

 

4.3.3 Kebutuhan Ruang Keseluruhan 

Tabel 4.16 Kebutuhan ruang keseluruhan 

NO Nama Area Besaran Kebutuhan 
Ruang (m2) 

1 Area Penerima 1286.4 
2 Planetarium 951.6 
3 Area Galeri 2068.8 
4 Area Social Space 4090.8 
5 Area Pengelola 910.8 
6 Area Servis 655.8 
7 Area Parkir 3092 

Total Luas Ruang 13506.2  
 

  
Sumber : Analisa penulis 

Sumber : Analisa penulis 



127 
 

 
 

4.3.4 Persyaratan Ruang 

Tabel 4.17 Persyaratan Ruang 

Nama 
Ruang 

Pencahayaan Penghawaan View Akus
tik 

Sifat 
Ruang Ala

mi 
Buat
an 

Ala
mi 

Buat
an 

Area Penerima 
Teras       Terbuka 
Lobby       Tertutup 
Lounge       Tertutup 
Resepsionis       Terbuka 
Loket       Tertutup 
Lavatori       Tertutup 
ATM       Tertutup 
Planetarium 
Ruang Teater 
Bintang 

      Tertutup 

Ruang Kontrol/ 
Operator 

      Tertutup 

Ruang Perawatan       Tertutup 
Ruang Proyektor       Tertutup 
Area Galeri 
Galeri Replika 
Benda Langit 

      Tertutup 

Galeri Sejarah 
Astronomi 

      Tertutup 

Ruang Perawatan       Tertutup 
Galeri Swafoto       Tertutup 
Social Space 
Ruang diskusi       Semi 

Terbuka 
Indoor Garden       Terbuka 
Ruang 
Perpustakaan 

      Tertutup 

Ruang 
Administrasi 

      Tertutup 

Ruang Retail        Tertutup 
Cafétaria       Semi 

Terbuka 
Ruang Serbaguna       Tertutup 
Ruang Multimedia       Tertutup 
Lavatori       Tertutup 
Ruang Janitor       Tertutup 
Area Pengelola 
A. Ruang Direksi 
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Rg. Direktur       Tertutup 
Rg. Sekertaris 
Umum 

      Tertutup 

Rg. Wakil Direktur 
Bidang Umum 

      Tertutup 

Rg. Tamu       Tertutup 
B. Ruang Bidang Umum 
Rg. Tamu       Tertutup 
Rg. Keamanan       Tertutup 
Rg. Personalia       Tertutup 
Rg. Keuangan       Tertutup 
Rg. Humas       Tertutup 
C. Ruang Operasional Teknis 
Rg. Arsip       Tertutup 
Rg. Bagan 
Pertunjukan 

      Tertutup 

Rg Rapat       Tertutup 
Rg. Persiapan       Tertutup 
Area Servis 
Fasilitas Servis       Tertutup 
Rg. Informasi       Tertutup 
Rg. Cleaning 
Services 

      Tertutup 

Rg. Janitor       Tertutup 
Rg. Loker 
Karyawan 

      Tertutup 

Rg. Makan 
Karyawan 

      Tertutup 

Rg. CCTV       Tertutup 
Rg. Sentral Power       Tertutup 
Rg. ME       Tertutup 
Rg. Kontrol ME       Tertutup 
Rg. AHU       Tertutup 
Rg. Pompa       Tertutup 
Lavatori       Tertutup 
Gudang       Tertutup 

 

  
Sumber : Analisis Penulis 
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4.3.5 Hubungan Ruang 

Analisis pola hubungan ruang diperlukan untuk mengetahui hubungan kedekatan 

tiap – tiap ruang yang ada pada suatu bangunan. Secara umum kegiatan hubungan 

ruang terbagi menjadi tiga sifat hubungan, yakni hubungan langsung, tidak 

langsung, dan tidak berhubungan. Berikut ini merupakan matriks hubungan ruang 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Matriks Ruang per Area 
Sumber : Analisis Penulis 

Gambar 4.20 Matriks area Planetarium 
Sumber : Analisis Penulis 
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Gambar 4.21 Matriks area penerima 
Sumber : Analisis Penulis 

Gambar 4.22 Matriks social space 
Sumber : Analisis Penulis 
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Gambar 4.23 Matriks area pengelola 
Sumber : Analisis Penulis 

Gambar 4.24 Matriks area servis 
Sumber : Analisis Penulis 
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Bubble Hubungan Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Bubble ruang keseluruhan area 
Sumber : Analisis Penulis 

Gambar 4.26 Bubble social space dan Area Galeri 
Sumber : Analisis Penulis 



133 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Bubble area pengelola dan servis 
Sumber : Analisis Penulis 

Gambar 4.27 Bubble area penerima dan Planetarium 
Sumber : Analisis Penulis 
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       BAB V KONSEP PERANCANGAN 
KONSEP PERANCANGAN 

 

 

 5.1 Ide Konsep Perancangan 

5.1.1 Konsep Ide 

 Dalam perancangan Planetarium ini digunakan metode perancangan 

dengan analogi langsung pada Tata Surya. Analogi langsung digunakan 

untuk membantu menerjemahkan objek analog kedalam desain 

perancangan yang mana objek analog tersebut membantu dalam segi 

perancangan berupa gubahan massa, bentuk fasad, tata ruang dan desain 

interior. Objek analog Tata Surya dipilih karena adanya keterkaitan 

antara objek yang dirancang dengan tata surya sebagai objek yang 

ditampilkan dan diamati dalam fasilitas Planetarium ini. Melalui konsep 

perancangan ini harapannya dapat mengimplementasi dan 

merepresentasikan objek analog kedalam bangunan. 
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5.1.2 Diagram Konsep Dasar 

 

5.1.3 Penerapan Prinsip Analogi 

Tabel 5.1 Penerapan prinsip analogi pada Planetarium 

Prinsip Konsep Contoh Penerapan 
Melakukan 
perbandingan 
objek dengan 
fungsi beberapa 
fungsi bangunan 
yang didesain 

Bentuk - Bentuk dasar kedua massa bangunan akan 
berbentuk elips sebagaimana jalur planet – 
planet pada tata surya mengelilingi 
mataharinya. 

 
 

 Ruang - Membagi Planetarium menjadi dua massa 
dimana satu massa melambangkan matahari 
sebagai pusat kegiatan utama Planetarium dan 
satu massa lainnya melambangkan planet 
dimana tempat fungsi sekunder dan penunjang 
lainnya berada. 

 Fasad - Pada fasad akan terdapat motif garis 
horizontal parametrik yang menyatukan kedua 
massa bangunan. Garis tersebut berjumlah 8 

Gambar 5.1 Diagram konsep analogi pada Planetarium 
Sumber : Muhammad Dany Fikri Al Azka, 2017 :31 
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melambangkan garis orbit planet yang berada 
pada tata surya.  

 
- Selain itu terdapat motif atau pola gradien 

berbentuk segitiga yang melambangkan benda 
benda kecil yang ada ditata surya seperti 
meteor dan asteroid 

 Struktur - Struktur kubah di ilhami dari bentuk matahari 
dan planet yang ada di tata surya.  

  Interior - Pada bagian interior akan terdapat aksen – 
aksen lampu kerlap kerlip untuk 
melambangkan suasana di tata surya 

Menstimulasi ide 
desain dari 
bentukan maupun 
sistem yang ada 

Bentuk - Bentuk kubah Planetarium di ilhami dari 
bentuk planet dan matahari pada tata surya. 

 Tapak - Pola dari pada landscape tapak berbentuk elips 
dengan tarikan yang dinamis terinspirasi dari 
jalur orbital planet – planet pada tata surya. 

 

5.2 Konsep Perancangan Tapak 

5.2.1 Konsep Tapak 

  

Sumber : Analisis 

penulis 

Gambar 5.2  Simulasi konsep sirkulasi tapak 
Sumber : analisis penulis dari citra google earth 
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Area depan pada tapak bersifat terbuka bagi masyarakat umum 

maupun komunitas untuk beraktifitas didalamnya. hal tersebut dilakukan 

agar bangunan Planetarium ini tidak hanya menjadi pusat edukasi 

astronomi tetapi juga menjadi ruang terbuka bagi masyarakat ataupun 

komunitas. Sedangkan area samping kanan dan kiri pada tapak akan 

digunakan sebagai ruang terbuka pasif yaitu untuk memnuhi koefisien 

dasar hijau tapak sebesar 35%. Selain itu area belakang pada tapak akan 

dejadikan area parkir dan area hijau pada sisi nya. Adapun yang 

ditawarkan dari area tapak untuk masyarakat yakni : 

1. Ramah pedestrian dengan adanya pedestrian disekeliling tapak yang 

di adakan atau direvitalisasi dari yang sudah ada. 

2. Ramah pesepeda dengan adanya lahan parkir yang mudah bagi 

pesepeda dibagian depan tapak. 
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3. Terdapat area taman untuk berkumpul, menjadi tempat berkomunitas 

Pola pada landscape dari Planetarium akan menggunakan tarikan 

garis yang dinamis hal tersebut diilhami dari garis orbit yang berbentuk 

eliptikal sebagaimana planet planet berada didalam garisnya masing 

masing. 

Tabel 5. 2 Kesesuaian ide perancangan tapak terhadap kebutuhan tapak dan 

pendekatan 

Aspek Analisis 
Tapak - Pembagian zonasi pada tapak bertujuan untuk mempermudah 

sirkulasi dari dan ke tapak. 
- Tempat parkir ditaruh dibagian belakang bertujuan agar area 

depan dapat digunakan untuk taman dan lebih mudah diakses 
- RTH aktif dibagian depan dapat dipergunakan untuk kegiatan 

masyarakat maupun komunitas 
Pendekatan - Pola dari pada landscape tapak berbentuk elips dengan tarikan 

yang dinamis terinspirasi dari jalur orbital planet – planet pada 
tata surya. 

 

 

Gambar 5.3 Konsep tapak 
Sumber : Wikipedia, google earth dan pinterest.com 

Sumber : Analisis 

penulis 
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5.3 Konsep Desain Arsitektur 

5.3.1 Bentuk Masa Bangunan 

  

Gambar 5.4 Konsep bentuk massa 
Sumber : Analisa penulis 
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Bentuk massa pada Planetarium ini menggunakan konsep analogi 

langsung pada Tata Surya. Bangunan terdiri dari dua masa yang 

terkoneksi dengan sebuah skybridge. Bentuk masa berusaha 

merepresentasikan sistem tata surya secara bentuk kedalam bangunan. 

Berikut ini penjabaran proses desain bentuk masa pada Planetarium ini : 

a. Bentuk dasar sebagai guideline dalam desain menggunakan bentuk 

oval sebagaimana wujud dari garis orbital pada tata surya. 

b. Selanjutnya pembagian massa menjadi dua bangunan terpisah. Hal 

tersebut melambangkan matahari sebagai pusat sistem tata surya 

yang dikelilingi oleh planet sebagai masa yang kedua.  

c. Kemudian menaikkan massa berbentuk elips yang melambangkan 

garis orbital tersebut untuk seakan akan menyatukan kedua massa 

tersebut. Menjadi satu kesatuan sistem. 

d. Melakukan pemotongan pada bentuk kubah di massa sebelah kanan 

yang akan digunakan sebagai tempat obsevasi dan rooftop garden 

e. Setelah itu melakukan pemotongan pada bagian bawah masa 

berbentuk elips tersebut agar bangunan terlihat dinamis dan juga 

akan dijadikan bagian yang akan menggunakan materi transparan 

f. Langkah terakhir membuat lubang diantara dua masa bangunan yang 

akan berfungsi menjadi sirkulasi diantara keduanya. 
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Sumber : Analisa penulis 

Tabel 5.3 Kesesuaian ide perancangan masa terhadap kebutuhan tapak objek dan 

pendekatan 

Aspek Analisis 
Tapak - Pola bentukan dari massa berusaha memudahkan sirkulasi 

didalam tapak sehingga dapat lancar dan efisien 
Objek - Area bangunan dibagi menjadi dua bagian besar berfungsi untuk 

memisahkan fungsi kegiatan utama yang memerlukan ticketing 
dan area yang dapat digunakan secara umum 

Pendekatan - Bentuk massa yang terbagi dua kemudian disatukan dengan 
skybridge berusaha merepresentasikan sistem tata surya dimana 
matahari menjadi pusat yang kemudian dikelilingi oleh planet 
maupun benda langit lainnya. 

- Pembagian massa menjadi dua dimana satu massa 
melambangkan matahari sebagai pusat yang didalamnya 
terdapat pusat kegiatan Planetarium dan massa lainnya 
melambangkan planet yang ada ditata surya yang didalamnya 
terdapat kegiatan – kegiatan pendukung lainnya. 
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5.3.2 Konsep Fasad Bangunan 

 

Tabel 5.4  Kesesuaian ide perancangan fasad terhadap kebutuhan objek dan 
pendekatan 

Aspek Analisis 
Objek - Penggunaan material ACP karena kemudahannya dalam 

pengaplikasiannya dan bahan yang ringan 
- Curtain wall digunakan untuk membantu memasukkan cahaya 

kedalam ruangan dan juga memberikan tampilan yang modern 
 

Pendekatan - simbol garis pada double skin Planetarium memiliki motif garis 
horizontal yang mengelilingi bangunan menyimbolkan garis 
orbital pada tata surya dimana planet – planet melintas 

- pola parametrik melambangkan benda – benda langit lainnya 
selain planet seperti asteroid dan meteor 
 

Sumber : Analisa penulis 

Gambar 5.5  Konsep fasad Planetarium 
Sumber : Wikipedia, google earth dan pinterest.com 
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Sumber : Analisa penulis 

5.3.3 Konsep Ruang 

5.3.3.1 Konsep Zoning dan Pola Ruang 

Berikut ini merupakan konsep pola ruang pada bangunan Planetarium 

yang menggunakan analogi pada tata surya sebagai alat stimulasi idenya. 

  

 

Tabel 5.5 Kesesuaian ide perancangan pola ruang terhadap kebutuhan objek dan  
pendekatan 

 

 

 

Aspek Analisis 
Objek - Pengaturan pola ruang radial membantu menunjukan hirarki 

pada ruang 
- Pola radial juga dapat menciptakan kesan seamless pada 

ruang galeri yang bagus untuk story telling dalam 
penyampaian informasi 

Pendekatan - Pola ruang radial diilhami dari pola sistem tata surya yang 
radial mengelilingi pusatnya yaitu matahari 

Gambar 5.6 Konsep Pola Ruang 
Sumber : Analisa penulis 



144 
 

 
 

5.3.3.2 Konsep Interior Ruang 

Tabel 5.6 Karakteristik interior ruang  

Nama 
Ruang 

Konsep dan 
Karakteristik 

Ruang 

Contoh desain 

Entrance 
Area 

- Pada area entrance atau 
penerima menggunakan 
pencahayaan gabungan 
yaitu alami dan buatan. 
Pencahayaan buatan 
digunakan untuk 
memberikan penerangan 
saat malam dan pada titik 
tertentu untuk 
memberikan sportlight 
dan ambient light. 

- pada dinding akan 
terdapat ornametnasi rasi 
– rasi bintang 

- menggunakan warna 
monochromatic agar 
suasana ruangan dapat 
diubah dengan warna 
cahaya 

 

Sumber : 
https://www.archilovers.com/projects/ 
251972/3d-rendering-for-an-office-
lobby-design.html 

Teater 
Bintang 

- pada teater bintang akan 
warna material yang 
cenderung gelap. 
Tujuannya agar tidak 
mengganggu sinar dari 
proyektor teater. 

- Menggunakan ambien 
ligh pada sekeliling area 
kubah untuk memberikan 
kesan megah dan elegan 

Sumber : 

https://dailyhive.com/toronto/new-

Planetarium-university-of-toronto-

astronomy 
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Area 
Galeri 

- Area galeri akan 
memiliki nuansa ruang 
yang sedikit gelap. Hal 
tersebut dilakukan agar 
materi – materi yang 
disampaikan digaleri 
dapat terfokuskan 
menggunakan sportlight 
dan membawa 
pengunjung ke nuansa di 
angkasa. 

Sumber : 

https://www.glowinflatables. 

com/inflatable-blog/inflatable-

planets-kirkcudbright-Planetarium 

Ruang 
serba 
guna 

- Sauasana ruang 
serbaguna akan 
cenderung monochrome 
dengan warna putih yang 
kemudian terdapat 
ambien lightning untuk 
memberikan kesan 
mewah dan megah 

- Akan terdapat juga lampu 
– lampu led kecil yang 
memberikan aksen 
seperti cahaya bintang 
dilangit 

Sumber : https://www.vertigo.la/white-
ballroom 

Area 
Foodcourt 

- Suasana ruang foodcourt 
juga akan menggunakan 
nuansa monochrome 
warna hitam dan putih 

- Akan terdapat juga lampu 
– lampu led kecil yang 
memberikan aksen 
seperti cahaya bintang 
dilangit 

Sumber :  
https://www.space.com/37555-disney-
epcot-new-space-restaurant.html 

 

 

Sumber : Analisa penulis 
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5.3.5 Konsep Utilitas Bangunan 

5.3.5.1 Sistem Penyediaan Air Bersih 

Penyediaan air bersih pada Planetarium ini menggunakan sistem 

upfeed. Metode pendistribusian air dengan menggunakan tekanan dari 

compressor ke tanki tekan guna mendorong air yang berada 

dipenyimpanan air dibawah untuk menuju ke outlet air yang ada pada 

bangunan merupakan sistem kerja dari sistem upfeed. Dengan 

menggunakan sistem ini memungkinkan pembagian air secara merata 

kepada setiap outlet – outlet air bersih. Berikut ini merupakan alur sistem 

upfeed : 

5.3.5.2 Sistem Pembuangan Air 

Terdapat tiga klasifikasi air kotor pada bangunan. Pembagian 

tersebut didasarkan dari sumber datangnya air tersebut yang pertama 

yaitu air hujan, grey water dan black water. Air hujan merupakan air sisa 

hujan yang jatuh ke bangunan. Sedangkan grey water merupakan air 

limbah yang bersifat non kakus yang contohnya seperti air sabun dari 

kamar mandi dan sebagainya. Selanjutnya terdapat black water. Black 

Gambar 5.7 Konsep distribusi air bersih 
Sumber : https://lingkunganitats.wordpress.com/2016/10/26/sistem-

penyediaan-air-bersih-pada-bangunan-gedung/ 



147 
 

 
 

water merupakan airs sisa limbah kakus yang berasal dari lavatory. 

Berikut ini penjelasan mengenai alur pemipaan sistem pembuangan air : 

 

 

 

Gambar 5.8 Konsep pembuangan air hujan 
Sumber : https://lingkunganitats.wordpress.com/2016/10/26/sistem-

penyediaan-air-bersih-pada-bangunan-gedung/ 

Gambar 5.9 Konsep pembuang grey water 
Sumber : https://www.plumbingsupply.com/images/how-grease-

traps-interceptors-work.jpg 

Gambar 4.10 Konsep pembuang Black Water 
Sumber : Eri Arianto dkk. 2016 : 4 
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5.3.5.3 Sistem Pembuangan Sampah 

  

Gambar 5.11 diagram alur pembuangan sampah 
Sumber : SNI 19-2454-2002 
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5.3.5.4 Sistem Proteksi Kebakaran 

Tabel 5.7 Sistem proteksi kebakaran 

Sistem 
Proteksi 

Fungsi Contoh 

Detektor 
Ionisasi 

Detektor ionisasi bekerja 
pada tahap awal sebelum 
terjadinya kebakaran. 
Detektor ini mendeteksi ion 
– ion diudara yang 
menandakan akan terjadi 
kebakaran sebelum adanya 
api, asap dan panas.  

Sumber : 
https://shop.bromindo.com/jual/jual-
smoke-detector-guardall/ 
 

Hydrant 

Box 

Indoor 
Fungsi dari hydrant box 
adalah untuk menyimpan 
dan mengamankan alat 
perlengkapan untuk 
memadamkan api. Di 
dalamnya terdapat alat 
seperti nozzle, hydrant valve 
dan selang.  

Sumber : https://reedfox.id/hydrant-
box-indoor-tipe-b-reedfox 
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Outdoor 
Sama halnya dengan hydrant 
box indoor hanya saja 
letaknya berada diluar 
bangunan. Hydrant box 
outdoor ini dapat menjaga 
umur dari alat – alat karena 
dapat melindungi dari 
weathering. 
 
Selanjutnya terdapat hydrant 
pillar yang merupakan 
sumber air bagi petugas 
pemadam kebakaran. 
Biasanya berada ditaman 
disekitar bangunan. 
 

 

Sumber : https://firehydrant.id/wp-
content/uploads/2018/12/hydrant-box-
outdoor_00.jpg 

Sumber : 
https://asiasafetyplus.co.id/produk/jual-
hydrant-pillar-jogja/ 
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Alat 
Pemadam 
Kebakaran 
Ringan 
(APAR) 

Alat pemadam kebakaran 
ringan digunakan untuk 
memadamkan api yang 
relatif kecil karena ukuran 
dan kapasitas yang terbatas. 
Di desain semudah mungkin 
untuk dibawa dan digunakan 
semua orang apabila terjadi 
kebakaran yang relatif kecil. 
Untuk bangunan ini 
menggunakan APAR yang 
dapat memadamkan 
klasifikasi A (kebakaran 
dasar seperti kertas, kain dan 
kayu), B (Kebakaran arus 
listrik dan elektronik) 
dengan multipurpose dry 
chemical base  dan K 
(kebakaran dapur seperti 
akibat minyak) dengan wet 
chemical base  

 

Sumber : 
https://www.blibli.com/p/token-apar-
powder-alat-pemadam-api-9-kg/pc--
MTA-3988686 
 

 

 

 

Sprinkler Alat pemadam kebakaran 
aktif yang dapat 
mengindikasi panas pada 
suhu tertentu sesuai dengan 
klasifikasi tinggi 
tempereatur alat tersebut.   

Sumber : https://julungwangi.com/apa-
itu-fire-sprinkler/ 
 

Penanda 
Darurat 

Papan yang memberikan 
penanda guna membantu 
mempermudah pengguna 
bangunan untuk segera 
menemukan jalur evakuasi 
pada kondisi darurat. 
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Penanda darurat 
Sumber : dreamstime.com 

 

5.3.5.5 Sistem Penangkal Petir 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menentukan sistem 

penangkal petir. Hal tersenut adalah mengetahui perkiraan bahaya dan 

kebutuhannya akan sistem penangkal petir pada bangunan ini. Berikut ini 

merupakan perhitungan matriks perkiraan bahaya petir : 

Rumus matriks perkiraan bahaya petir 

R = A + B + C + D + E 

A : Fungsi dan macam struktur bangunan 

B : Bahan konstruksi bangunan 

C : Tinggi bangunan 

D : Situasi letak bangunan 

E : Jumlah hari guruh (Thunder Day) 
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Tabel 5.8 Matriks Perkiraan Bahaya Petir 

Aspek Indeks 

Macam Fungsi dan Struktur Bangunan (A) 3 (Bangunan public, ibadah, mall, bioskop 
dan sekolah) 

Kriteria Bahan Konstruksi (B) 1 (Konstruksi utama beton bertulang atau 
rangka besi) 

Kriteria Tinggi Bangunan (C) 4 (17 - 25 m) 
Kriteria Letak Bangunan (D) 0 (tanah datar pada semua ketinggian) 
Kriteria Hari Guruh (E) 7 ( 270 sangat tinggi tinggi) 
Total 15 (Perkiraan bahaya besar dan 

pengamanan sangat dianjurkan) 
 

 

Berdasarkan analisis sederhana yang dilakukan mengenai potensi bahaya 

petir maka dipilihlah alat penangkal petir yang menyesuaikan kondisi 

yang ada, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 5.9 Sistem penangkal petir 

Prinsip 

Kerja 

Pada Planetarium ini menggunakan penangkal petir emisi early streamer. 

Penangkal petir ini bekerja dengan cara menghasilkan arus terlebih dahulu 

sebelum terjadinya sambaran petir. Dengan cara seperti itu alat ini dapat 

melindungi zona yang tersebar di area yang lebih luas dari penangkal petir 

baisa. Sehingga dapat memastikan perlindungan terhadap bangunan 

Planetarium ini. 

Bagian 

Sistem 

1. Lightning Roads or spitzen (Tiang penangkal petir) 

2. Lightning arresters (Pemotong arus listrik) 

3. Lightning conductors (penghantar arus petir) 

4. Connectors or fasteners (terminal penghubung) 

5. Grounding system (sistem pengebumian) 

Kelebihan 1. Ekonomis 

2. Dapat melindungi struktur dan lingkungan secara simultan 

Sumber : Analisis 

Penulis 
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3. Fleksibilitas dalam pemasangannya dapat diintegariskan 

kedalam struktur bangunan 

4. Perlindungan zona terbuka 

 

 

5.3.5.6 Sistem Jaringan Listrik 

  

Sumber : https://www.arsitur.com/2019/04/5-jenis-sistem-penangkal-petir-

bangunan.html 

Gambar 5.12 Prinsip perencanaan kelistrikan secara horizontal 
Sumber : https://www.slideshare.net/adjiprama/listrik-42482875 
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Gambar 5.13 Prinsip perencananaan kelistrikan secara vertikal 
Sumber : https://www.slideshare.net/adjiprama/listrik-42482875 
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Gambar 5.13 Siteplan 
Sumber : gambar pribadi 
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Gambar 5.13 Denah 
Sumber : gambar pribadi 
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Gambar 5.16 Potongan B-B 
Sumber : gambar pribadi 

Gambar 5.15 Potongan C-C 
Sumber : gambar pribadi 

Gambar 6.5 Potongan A-A 
Sumber : gambar pribadi Gambar 5.14 Tampak 

Sumber : gambar pribadi 



159 
 

 
 

 

 

  

 
Gambar 5.18 Detil Arsitektur Double Skin 

Sumber : gambar pribadi 

Gambar 5.17 Potongan A-A 
Sumber : gambar pribadi 
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Gambar 5.19 Detil Struktur Atap 
Sumber : gambar pribadi 

Gambar 5.20 Detil Curtain wall 
Sumber : gambar pribadi 
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Gambar 5.21 Bird Eye View 
Sumber : gambar pribadi 

Gambar 5.22 Eksterior 
Sumber : gambar pribadi 
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Teater Bintang 

Ruang Multifungsi 

Galeri Tata Surya Bridge 

Ruang Diskusi 

Gambar 5.23 Interior 
Sumber : gambar pribadi 
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   BAB VIKESIMPULAN 
KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kurangnya sebuah fasilitas edukasi berbasis pariwisata yang 

komperhensif dalam bidang ilmu astronomi menjadi sebab dari dirancangnya 

fasilitas Planetarium di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Fasilitas 

Planetarium ini diharapkan dapat menjadi incubator komunitas pencinta 

astronomi secara khusus dan wisata edukasi bagi masyarakat umum untuk 

mempelajari ilmu astronomi secara lebih mendalam. Fasilitas planetarium ini 

meliputi  ruang Teater Bintang, ruang galeri tata surya, galeri sejarah peristiwa 

astronomi, area pengamatan hingga ruang diskusi serta perpustakaan. Dengan 

harapan Planetarium ini dapat menjadi wadah yang komperhensif untuk 

mempelajari ilmu astronomi bagi pelajar, masyarakat maupun pencinta ilmu 

astronomi. 

Yogyakarta dipilih sebagai kota untuk dirancang sebuah planetarium 

karena belum adanya sebuah fasilitas untuk belajar Ilmu Astronomi yang 

komperhensif di sana. Yogyakarta sebagai kota yang terkenal akan Pendidikan 

dan wisata dirasa perlu untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas edukasi Ilmu 

astronomi berbasis wisata yaitu Planetarium. Selain itu juga terdapat komunitas 

pencinta ilmu astronomi seperti Jogja Astro Club (JAC) yang sangat aktif 

dalam memberikan edukasi mengenai ilmu astronomi di Yogyakarta. 
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Dalam perancangannya fasilitas Planetarium ini menggunakan 

pendekatan analogi. Dari beberapa macam pendekatan analogi digunakan lah 

metode analogi langsung. Dalam penerapannya analogi langsung memiliki dua 

prinsip utama yaitu dengan melakukan perbandingan suatu objek dengan 

beberapa fungsi bangunan yang didesain dan membantu menstimulasi ide 

desain dari bentukan maupun sistem yang ada. Sehingga dari dua prinsip 

tersebut dapat membantu merumuskan bagaimana bangunan akan terlihat dan 

menjelaskan sistem didalamnya. Dalam hal ini Sistem Tata Surya menjadi 

objek Analog perancangan. 

Sistem Tata Surya dipilih sebagai objek analog karena sistem tata surya 

berkaitan erat dengan objek bangunan yaitu Planetarium dimana yang diamati 

didalamnya ialah Tata Surya itu sendiri. Hal tersebut dapat membantu 

menjelaskan maksud dari Planetarium ini melalui desain yang terilhami dari 

objek analog. Aspek – aspek perancangan yang terstimulasi dari objek 

analognya seperti konsep tapak, konsep masa, konsep fasad, polar uang hingga 

konsep interior. Harapannya selain untuk dapat membantu dalam proses 

perancangan penggunaan metode analogi dapat merepresentasikan apa yang 

berusaha dijelaskan dalam Planetarium ini. 

 

6.2 Saran 

Dalam kesimpulan diatas yang telah dipaparkan oleh penulis melalui 

proses yang telah dijalani selama masa penyusunan laporan ini, penulis 

memiliki beberapa saran. Saran tersebut bersumber dari terbatasnya penulis 
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dalam penyusunan laporan ini. Keterbatasan yang penulis alami seperti 

keterbatasan waktu dan literatur terkait objek yang dirancang. Adapun 

sarannya yaitu : 

a. Diperlukan kajian lebih dalam berupa penelitian terhadap jurnal terkait 

mengenai standar perancangan pada bangunan planetarium. 

b. Kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip analogi kedalam 

perancangan 
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