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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Projek Observatorium Astronomi 

Perkembangan ilmu astronomi di Indonesia kurang dikenal oleh 

masyarakat umum. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan fasilitas 

pendidikan dan penelitian yang ada. Saat ini bangunan yang secara 

khusus berfungsi sebagai stasiun pengamatan bintang dan benda langit 

hanya ada di Lembang, Observatorium Bosscha.  

Observatorium Bosscha telah berdiri sejak tahun 1928 menjadi satu-

satunya observatorium di Indonesia. Pembangunan Observatorium 

Bosscha sendiri bertujuan untuk memajukan ilmu astronomi di Hindia 

Belanda. Setelah Indonesia merdeka, observatorium diserahkan kepada 

pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1959, observatorium menjadi 

bagian dari Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga penelitian dan 

pendidikan formal astronomi di Indonesia.  

Saat ini, Observatorium Bosscha melakukan penelitian dan 

pendidikan secara nasional dan cukup berpengaruh di dunia internasional. 

Observatorium Bosscha juga menjadi salah satu alternatif wisata edukasi 

di Lembang, Bandung. Saat ini Observatorium Bosscha menampung 

banyak fungsi namun tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan 

prasarana di kompleks itu sendiri. Hal ini menyebabkan tumpang tindih 
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fungsi yang akhirnya menghambat kegiatan penelitian, pendidikan, 

maupun wisata itu sendiri.  

Kondisi lingkungan di sekitar Observatorium Bosscha pun semakin 

tidak mendukung kegiatan penelitian yang ada. Perkembangan di sektor 

ekonomi dan properti di kawasan Lembang menyebabkan polusi cahaya 

yang mengganggu pengamatan. Selain itu keterbatasan teknologi juga 

membuat perkembangan ilmu astronomi tertinggal dibandingkan dengan 

negara-negara di Asia Tenggara lainnya.  

Oleh karena permasalahan tersebut diperlukan fasilitas 

observatorium yang baru untuk mendukung perkembangan ilmu 

astronomi. Selain itu, kebutuhan akan fasilitas observatorium ini menjadi 

sangat dibutuhkan masyarakat karena meningkatnya minat masyarakat 

pada ilmu astronomi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya komunitas 

astronomi yang muncul di kota-kota besar di Indonesia. Antusias 

masyarakat terlihat pada saat fenomena astronomi seperti gerhana 

matahari maupun hujan meteor.  

Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang paling banyak 

dibandingkan pulau lainnya semestinya memiliki fasilitas observatorium 

yang lebih memadai. Beberapa fasilitas pengamatan yang ada saat ini 

adalah milik LAPAN yang berupa balai pengamatan di daerah Jawa Barat 

dan Jawa Timur yang tidak untuk umum. Sedangkan, fasilitas yang dapat 

dikunjungi oleh publik ada di Planetarium dan Observatorium Jakarta, 

Taman Pintar di Yogyakarta, serta Observatorium Bosccha Lembang. Dari  
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kondisi tersebut, Jawa Tengah menjadi daerah yang paling minim fasilitas. 

Oleh karena itu, projek observatorium astronomi ini nanti akan memenuhi 

kebutuhan pendidikan dan penelitian khususnya di Jawa Tengah. Dan, 

projek ini diharapkan mampu menjadi media pengenalan dan 

meningkatkan minat masyarakat pada ilmu astronomi.  

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan Pembahasan 

a. Memberikan fasilitas pendidikan dan penelitian sebagai bagian 

dari pengembangan ilmu astronomi di Indonesia, khususnya di 

Jawa Tengah.  

b. Memberikan fasilitas pendidikan yang interaktif dan menarik bagi 

para pelajar.  

c. Memperkenalkan dan meningkatkan minat masyarakat maupun 

pelajar pada ilmu astronomi.  

d. Memberikan fasilitas bagi peminat dan komunitas astronomi atau 

astronom amatir untuk mendalami dan berdiskusi terkait dengan 

ilmu astronomi.  

 

1.2.2 Sasaran Pembahasan  

Sasaran pembahasan pada perancangan projek observatorium ini 

adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, akademisi, maupun astronom 

profesional akan fasilitas pendidikan dan penelitian di bidang ilmu 
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astronomi. Observatorium ini diharapkan mampu mengenalkan ilmu 

astronomi pada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

pada lingkungan dan energi di sekitarnya. Selain itu, observatorium juga 

bisa menjadi bagian dari pengembangan ilmu astronomi itu sendiri.  

 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada projek Observatorium Astronomi di 

Kabupaten Batang ini meliputi.  

a. Studi aktivitas yang terkait dengan aktivitas pelaku yang akan 

ditampung dalam projek Observatorium Astronomi.  

b. Studi fasilitas terkait dengan fungsi dan fasilitas yang akan 

disediakan dalam projek Observatorium Astronomi.  

c. Spesifikasi dan persyaratan desain yang harus dipenuhi untuk 

tiap fasilitas di Observatorium Astronomi.  

d. Penekanan desain dan permasalahan dominan yang diangkat 

dalam projek Observatorium Astronomi ini.  

 

1.4 Metoda Pembahasan  

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data  

a. Pengumpulan Data Primer  

Pengumpulan data dengan melakukan kunjungan ke lapangan 

pada projek sejenis atau pihak terkait untuk mendapatkan data dan 

informasi yang akurat dengan melakukan kegiatan berikut ini.  
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1. Observasi 

Kegiatan observasi merupakan pengamatan dan pendataan 

yang dilakukan dengan mengunjungi langsung projek sejenis 

maupun lokasi tapak. Kunjungan lapangan bertujuan untuk 

mengetahui kondisi sebenarnya terkait dengan pelaku, aktivitas, 

fasilitas, dan eksisting lokasi yang akan mendukung proses 

perencanaan dan perancangan.  

2. Dokumentasi/Pengambilan Gambar  

Kegiatan dokumentasi merupakan bagian dari kegiatan 

observasi di mana data yang diperoleh berguna untuk memperkuat 

dan mendukung data sebelumnya. Data yang diperoleh pada 

kegiatan ini berupa gambar/foto maupun gambar bergerak/video 

terkait dengan objek dan detail tertentu yang menarik dan penting, 

serta untuk menggambarkan kondisi objek di lapangan.  

3. Wawancara  

Kegiatan wawancara merupakan proses tanya jawab dengan 

pihak yang bersinggungan langsung dengan projek. Tujuan kegiatan 

ini adalah menggali lebih dalam data dan informasi terkait yang 

didapat dari proses sebelumnya, observasi dan dokumentasi.   

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi literatur 

pada buku-buku referensi, jurnal, dan lainnya yang terkait dengan 

projek. Selain itu, data yang diterbitkan oleh pemerintah setempat 
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terkait dengan regulasi, laporan tahunan, dan lainnya juga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan pada proses perencanaan 

dan perancangan. 

 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisis  

a. Deduktif  

Metoda yang dilakukan dengan mengikuti standar yang 

dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi tertentu yang terkait 

dengan kebutuhan dari bangunan observatorium. Data tersebut 

kiranya dapat menjadi dasar perencanaan dan perancangan projek 

observatorium ini.  

b. Induktif  

Metoda yang dilakukan melalui studi komparasi dengan projek 

sejenis, melalui survei lapangan ke Observatorium Bosscha di 

Lembang maupun studi literatur pada observatorium yang ada di luar 

negeri, seperti Observatorium Griffith (observatorium publik), 

Observatorium Leiden (observatorium riset dan pendidikan), atau 

Observatorium Gunma (observatorium publik dan riset). 

 

1.4.3 Metoda Pemograman  

Metoda pemrograman akan dilakukan melalui analisa terhadap data 

primer maupun sekunder hingga dapat ditentukan permasalahan pada 

tiap aspek terkait, seperti kebutuhan dan besaran ruang, sarana dan 
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prasarana, kondisi lingkungan sekitar, dan lainnya. Berbagai 

permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan melalui proses sintesa 

hingga menghasilkan penyelesaian yang menyeluruh dan menjadi dasar 

perancangan observatorium.  

 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur  

Perancangan arsitektur akan dilakukan dengan melalui beberapa 

tahap. Tahap awal berupa penentuan konsep desain dengan 

mengemukakan karakteristik, batasan, maupun gambaran umum projek. 

Dari konsep yang telah ditentukan akan diterjemahkan dan dikembangkan 

melalui rancangan skematik berupa sketsa maupun parti yang dilanjutkan 

dengan pembuatan gambar kerja dan detail-detail yang dibutuhkan. Pada 

tahap akhir, semua hasil dari tahap sebelumnya dikumpulkan dan 

dikemas untuk dipresentasikan dalam bentuk presentasi power point, 

maket, animasi, dan lainnya.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan Landasan Teori Pemrograman dengan 

judul Observatorium Astronomi di Kabupaten Batang meliputi.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I menjelaskan tentang Pendahuluan yang diuraikan dalam 

beberapa subbab, yaitu Latar Belakang Projek, Tujuan dan Sasaran 
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Pembahasan, Lingkup Pembahasan, Metoda Pembahasan, dan 

Sistematika Pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN PROJEK 

Bab II menjelaskan tentang Tinjauan Projek yang diuraikan dalam 

beberapa subbab, yaitu Tinjauan Umum, Tinjauan Khusus, dan 

Kesimpulan, Batasan dan Anggapan.  

 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab III menjelaskan tentang Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

yang diuraikan dalam beberapa subbab, yaitu Analisa Pendekatan 

Arsitektur, Analisa Pendekatan Sistem Bangunan, dan Analisa 

Pendekatan Konteks Lingkungan.  

 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab IV menjelaskan tentang Program Arsitektur yang diuraikan 

dalam beberapa subbab, yaitu Tujuan Perancangan, Faktor penentu 

perancangan, Faktor persyaratan perancangan, dan Program Arsitektur.  

 

BAB V KAJIAN TEORI 

Bab V menjelaskan tentang Kajian Teori yang diuraikan dalam 

beberapa sub bab, yaitu Kajian teori penekanan desain, Kajian teori 

permasalahan dominan. 


	01 Cover.pdf
	02 daftar isi.pdf
	03 BAB I.pdf
	04 BAB II.pdf
	05 BAB III.pdf
	06 BAB IV.pdf
	07 BAB V.pdf
	08 Lampiran.pdf
	08 Lampiran.pdf
	PSmarkup_10.11.0113 Maria Margareta - Copy.pdf


