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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR UNTUK PROJEK 

OBSERVATORIUM ASTRONOMI 

 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra Arsitektural  

a. Mewujudkan citra arsitektural yang unik dan inovatif sebagai 

bagian dari penerapan gaya arsitektur eco-technology.  

b. Merencanakan massa bentuk, tatanan, dan fasad yang mampu 

menampilkan karakteristik dan identitas bangunan sebagai 

fasilitas pendidikan dan penelitian.  

c. Pengelolaan zonasi dan sirkulasi ruang luar dan dalam yang 

tepat hingga fungsi antar ruang saling terintergrasi.  

 

4.1.2 Aspek Fungsi  

a. Menjadi pusat pengenalan dan pendidikan ilmu astronomi 

kepada masyarakat.  

b. Menjadi fasilitas pendidikan yang interaktif dengan melibatkan 

masyarakat dan pengunjung secara langsung.  

c. Menjadi fasilitas pendidikan dan penelitian dengan fasilitas yang 

memadai hingga mampu mendukung perkembangan ilmu 

astronomi di Indonesia.  
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4.1.3 Aspek Teknologi  

a. Penggunaan energi seefisien mungkin dengan memanfaatkan 

teknologi seperti solar panel, sistem rain harvesting, maupun 

grey water treatment.  

b. Penggunaan teknologi advance pada atap sebagai kebutuhan 

dari ruang observasi dan penerapan arsitektur eco-technology.  

 

4.2 Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan  

4.2.1 Tujuan Perancangan  

a. Memberikan fasilitas pengenalan dan pendidikan ilmu astronomi 

kepada masyarakat  

b. Mewujudkan sebuah fasilitas pendidikan dan penelitian di bidang 

ilmu astronomi yang lengkap dan memadai.  

c. Mewujudkan sebuah bangunan dengan arsitektur eco-

technology yang unik dan inovatif.  

 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan  

a. Pelaku   

Pelaku di Observatorium Astronomi ini relatif beragam, baik dari 

segi usia dan profesi, hingga perlu diperhatikan kebutuhan tiap 

pelaku agar fasilitas memberikan kenyamanan pada penggunanya.  
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b. Aktivitas  

Aktivitas yang ditampung oleh Observatorium Astronomi 

memiliki sifat dan peruntukkan yang berbeda-beda karena itu perlu 

ada pemisahan dan pembatasan antar aktivitas agar tiap aktivitas 

tidak saling mengganggu.  

c. Fasilitas  

Fasilitas yang disediakan oleh Observatorium Astronomi ini 

memiliki persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi, khususnya 

pada ruang observasi dan laboratorium, agar kenyamanan pengguna 

tercapai dan agar kegiatan maupun instrumen penelitian dapat 

berjalan / berfungsi dengan baik.  

d. Lingkungan dan Lokasi  

Lingkungan dan lokasi untuk Observatorium Astronomi harus 

memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan hingga 

kegiatan observasi dapat berjalan lancar. Kondisi eksisting lokasi 

yang telah ditentukan nantinya akan mempengaruhi zonasi ruang 

dan bentuk bangunan.  

 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan  

a. Aspek Arsitektur  

Bangunan diharapkan mampu mengangkat fungsi dan 

karakteristik bangunan pada citra arsitekturalnya dengan 

menerapkan arsitektur eco-technology. Selain itu, penataan zonasi 
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dan sirkulasi antar ruang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan 

fungsi dan kegiatan yang ditampungnya. Sistem pencahayaan 

buatan juga memerlukan perhatian khusus agar pencahayaan di 

kompleks bangunan tidak menjadi polusi cahaya berakibbat buruk 

pada kegiatan pengamatan.  

b. Aspek Bangunan  

Bangunan observatorium memiliki persyaratan khusus pada 

fasilitas yang disediakan, khususnya pada ruang observasi dan 

laboratorium. Di mana ruang tersebut menampung fungsi / kegiatan 

dan peralatan / instrumen penelitian dengan kriteria memiliki sirkulasi 

yang memadai untuk kegiatan penelitian. Bangunan juga harus 

mampu melindungi instrumen penelitian dari cuaca sekitarnya, 

seperti hujan, temperatur udara, kelembaban, dan lainnya.  

c. Aspek Lingkungan  

Lingkungan maupun lokasi harus memiliki kondisi cuaca yang 

relatif cerah tidak berawan dengan curah hujan rendah. Selain itu, 

banyak sedikitnya polusi udara dan cahaya di lingkungan sekitar juga 

akan mempengaruhi kualitas observasi. Faktor aksesbilitas menuju 

ke lokasi juga perlu diperhatikan untuk memudahkan pengguna 

dalam mengakses fasilitas observatorium. Jarak antara kompleks 

bangunan dengan permukiman perlu diperhatikan untuk 

mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan terjadi, seperti 
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kepadatan lokasi, polusi, dan lainnya.  Jarak yang cukup juga dapat 

dimanfaatkan sebagai area penyangga untuk kompleks bangunan.  

 

4.3 Program Arsitektur  

4.3.1 Program Kegiatan  

a. Program Kegiatan  

Tabel 4.1 Program Kegiatan  

Penelitian 

- Melakukan observasi atau pengamatan/ penelitian  

- Melakukan analisa, perhitungan, dan dokumentasi 

pengamatan/ penelitian  

- Melakukan koordinasi dan persiapan pengamatan/ penelitian  

- Melakukan perawatan dan perbaikan instrumen penelitian  

- Melakukan pembuatan dan pengembangan instrumen 

penelitian 

Pengelolaan 

- Mengatur, mengkoordinasi, mengendalikan kegiatan di 

observatorium  

- Mengatur kegiatan / keperluan observatorium pada bidangnya 

masing-masing 

- Mengatur dan mengelola keperluan kompleks  

- Mengatur dan merencanakan program pendidikan dan 

penelitian 

- Memastikan kelengkapan dan kondisi instrumen penelitian 

- Mengatur dan mengelola keperluan kepustakaan dan publikasi  

- Mengatur dan mengelola kunjungan publik dan program 

kunjungan  

- Menyiapkan materi kunjungan  
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- Melakukan administrasi, monitoring data server 

Kunjungan  

- Mencari informasi, membeli tiket 

- Melihat dan mempelajari materi yang dipamerkan  

- Mengakses data / informasi terkait ilmu astronomi  

- Mengikuti pengarahan dan penjelasan yang diberikan  

- Melakukan observasi  

- Mengikuti kuliah umum / diskusi, pelatihan / workshop 

- Memberi pengarahan dan penjelasan  

- Mendampingi pengunjung saat kunjungan 

Penunjang  

- Sholat, wudhu 

- Makan dan minum  

- Menginap  

- Beristirahat di sela kegiatan / jam kerja  

- Melakukan persiapan sebelum dan sesudah bekerja  

- Mengisi waktu luang dengan berolahraga atau hobi lainnya 

Servis 

- Menjaga kebersihan kompleks 

- Menjaga keamanan kompleks 

- Mengurus keperluan wisma 

- Melakukan perawatan dan perbaikan pada bangunan, 

mekanikal elektrikal, serta sanitasi dan plumbing 

(Sumber : Analisa Pribadi) 

b. Program Ruang  

Tabel 4.2 Program Ruang  

Penelitian 

R. Observasi Ilmiah 

Teleskop 

Ø = 1,5 m  

Aktivitas  

- Melakukan observa-

Perabot  

- Teleskop 
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(1 Unit) si/ pengamatan 

 

Persyaratan  

- ∆T < 8o 

- Kelembaban 45-

60% 

 

Luas  

- 95,0 m2 / unit 

- Lemari / Rak 

- Tangga  

 

Kapasitas 

- 1 unit teleskop  

- 5 orang  

 

Sifat  

- Privat 

Teleskop 

Ø = 1,0 m 

(2 Unit) 

Aktivitas  

- Melakukan observa-

si/ pengamatan 

 

Persyaratan  

- ∆T < 8o 

- Kelembaban 45-

60% 

 

Luas  

- 38,48  m2 / unit 

Perabot  

- Teleskop 

- Lemari / Rak 

- Tangga  

 

Kapasitas 

- 1 unit teleskop  

- 5 orang  

 

Sifat  

- Privat 

Teleskop 

Ø = 0,6 m 

(4 Unit)  

Aktivitas  

- Melakukan observa-

si/ pengamatan 

 

Persyaratan  

- ∆T < 8o 

- Kelembaban 45-

60% 

 

Luas  

- 38,48  m2 / unit 

Perabot  

- Teleskop 

- Lemari / Rak 

- Tangga  

 

Kapasitas 

- 1 unit teleskop  

- 3 orang  

 

Sifat  

- Privat 

Teleskop 

Ø = 0,3 m 

(4 Unit) 

Aktivitas  

- Melakukan observa-

si/ pengamatan 

 

Persyaratan  

- ∆T < 8o 

- Kelembaban 45-

60% 

 

Perabot  

- Teleskop 

- Lemari / Rak 

- Tangga  

 

Kapasitas 

- 1 unit teleskop  

- 5 orang  
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Luas  

- 28,27 m2 / unit 

Sifat  

- Privat 

R. Kontrol  

Tipe 1 

(3 Unit) 

Aktivitas  

- mengatur, menga-

wasi, dan mengope-

rasikan teleskop ma-

upun kubah  

 

Persyaratan  

- Dekat R. Observasi 

- Sikulasi udara lancar 

- Suhu dan 

Kelembaban udara 

stabil  

 

Luas  

- 24,9 m2 / unit 

Perabot  

- 3 unit= Panel 

Kontrol  

- 2 unit= Lemari Data 

- 6 unit= Meja Kerja 

- 10 unit= Kursi Kerja 

 

Kapasitas 

- 10 orang  

 

Sifat  

- Privat 

Tipe 2 

(4 Unit) 

Aktivitas  

- mengatur, menga-

wasi, dan mengope-

rasikan teleskop ma-

upun kubah  

 

Persyaratan  

- Dekat R. Observasi 

- Sikulasi udara lancar 

- Suhu dan kelembab-

an udara stabil  

 

Luas  

- 15,6  m2 / unit 

Perabot  

- 2 unit= Panel 

Kontrol  

- 1 unit= Lemari Data 

- 4 unit= Meja Kerja 

- 6 unit= Kursi Kerja 

 

Kapasitas 

- 6 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Penyimpanan Teleskop Portable 

Tipe 1 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menyimpan teleskop 

- Perawatan teleskop 

 

Persyaratan  

- Sikulasi udara lancar 

Perabot  

- 3 unit= Lemari  

- 4 unit= Meja Kerja 

- 4 unit= Kursi Kerja 
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- Suhu dan kelembab-

an udara stabil  

 

Luas  

- 18,96 m2 / unit 

Kapasitas 

- 4 orang  

 

Sifat  

- Privat 

Laboratorium Optik 

Laboratorium 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Melakukan percoba-

an instrumen optik 

- Melakukan analisa 

dan pengukuran 

 

Persyaratan  

- Pencahayaan yang 

dapat diatur  

- Minim bukaan jende-

la 

- Kontrol kebersihan, 

suhu, kelembaban, 

dan pencahayaan 

yang ketat 

 

Luas  

- 24,2 m2 / unit 

Perabot  

- 3 unit= Meja Optik  

- 3 unit= Overhead 

Shelf  

- 2 unit= Lemari / Rak  

- 4 unit= Kursi Kerja 

 

Kapasitas 

- 9 orang  

 

Sifat  

- Privat 

Penyimpanan 

Peralatan 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menyimpan 

instrumen penelitian 

- Perawatan 

instrumen penelitian 

 

Persyaratan  

- Kontrol kebersihan, 

suhu, kelembaban, 

dan pencahayaan 

yang ketat 

 

Luas  

- 15,4 m2 / unit 

Perabot  

- 4 unit = Lemari/ Rak  

- 2 unit = Meja kerja  

- 4 unit = Kursi kerja  

 

Kapasitas 

- 4 orang  

 

Sifat  

- Privat 

Ruang 

Persiapan 

Aktivitas  

- Melakukan persiap-

Perabot  

- 4 unit= Lemari/ Loker  
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(1 Unit) an sebelum peneliti-

an 

- Menyimpan barang 

pribadi (tas, jas 

laboratorium, dll) 

 

Persyaratan  

- Kontrol kebersihan, 

suhu, kelembaban, 

dan pencahayaan 

yang ketat 

 

Luas  

- 25,8 m2 / unit 

- 2 unit= Lemari Jas 

Lab  

- 2 unit= Lavatori  

 

Kapasitas 

- 9 orang  

 

Sifat  

- Privat 

Laboratorium Komputer  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- melakukan 

perhitungan dan 

analisa data hasil 

pengamatan 

 

Persyaratan  

- Sikulasi udara lancar 

- Suhu dan kelembab-

an udara stabil  

 

Luas  

- 62,2 m2 / unit 

Perabot  

- 4 unit= Lemari/ Rak  

- 20 unit= Meja kerja  

- 25 unit= Kursi kerja  

 

Kapasitas 

- 25 orang  

 

Sifat  

- Privat 

Bengkel Teknik 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- melakukan perawat-

an, perbaikan, pem-

buatan, maupun pe-

ngembangan instru-

men pengamatan/ 

penelitian  

 

Persyaratan  

- Sikulasi udara lancar 

Perabot  

- Mesin Pengelasan 

- Mesin Potong 

- Mesin Bubut 

 

Kapasitas 

- 20 orang  

 

Sifat  

- Privat 
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- Sirkulasi ruang yang 

jelas dan cukup  

 

Luas  

- 325,0 m2 / unit 

Perpustakaan Ilmiah 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengakses data/ in-

formasi/ dokumenta-

si penelitian  

- Melakukan studi 

khusus non astrono-

mi  

 

Persyaratan  

- Suhu dan kelembab-

an udara stabil  

- Pencahayaan 

general/lokal 300lux 

 

Luas  

- 203,9 m2 / unit 

Perabot  

- 30 unit= Meja kursi 

baca 

- 1 unit= Meja kursi 

informasi 

- 5 unit= Meja kursi 

petugas 

- 20 unit= Lemari buku 

- 1 unit= Loker  

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 40 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Kerja Astronom 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan 

penelitian 

 

Persyaratan  

- Pencahayaan 

350lux  

 

Luas  

- 303,2 m2 / unit 

Perabot  

- 20 unit= Meja kursi 

kerja 

- 20 unit= Rak buku 

 

Kapasitas 

- 20 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Kerja Asisten Astronom 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan 

penelitian 

Perabot  

- 20 unit= Meja kursi 

kerja 

- 20 unit= Rak buku 
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Persyaratan  

- Pencahayaan 

350lux  

 

Luas  

- 119,3 m2/unit 

 

Kapasitas 

- 20 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Kerja Laboran 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan 

penelitian 

 

Persyaratan  

- Pencahayaan 

350lux  

 

Luas  

- 35,8 m2/unit 

Perabot  

- 6 unit= Meja kursi 

kerja 

- 6 unit= Rak buku 

 

Kapasitas 

- 6 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Rapat/ Diskusi 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengatur dan 

mengkoordinasi 

kegiatan / proses 

penelitian 

- Melakukan kegiatan 

diskusi  

 

Persyaratan  

- Pencahayaan 

350lux  

 

Luas  

- 12,6 m2/unit 

Perabot  

- Meja kursi  

- Komputer  

- Proyektor  

 

Kapasitas 

- 10  orang 

 

Sifat  

- Privat 

Pengelolaan 

R. Kepala Observatorium 

(1 Unit) 
Aktivitas  

- Mengatur dan 

Perabot  

- 1 unit= Meja kursi  
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mengkoordinasi 

kegiatan / keperluan 

observatorium  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan  

 

Luas  

- 24,8 m2/unit 

- 1 unit= Rak buku  

- 1 unit= Sofa 

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 1 orang Ka. 

Observatorium 

- 4 orang tamu 

 

Sifat  

- Privat 

R. Kepala Bagian 

(5 Unit) 

Aktivitas  

- Mengatur dan 

mengkoordinasi 

kegiatan / keperluan 

observatorium  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan  

 

Luas  

- 23,2 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Meja kursi  

- 1 unit= Rak buku  

- 1 unit= Sofa 

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 1 orang Ka. Bag 

- 4 orang tamu 

 

Sifat  

- Privat 

R. Staf Administrasi  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengatur dan 

mengkoordinasi 

kegiatan / keperluan 

observatorium  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan  

 

Luas  

- 55,8 m2/unit 

Perabot  

- 10 unit= Meja kursi  

- 10 unit= Rak buku 

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 10 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Staf Pendidikan & Penelitian  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengatur dan 

mengkoordinasi 

Perabot  

- 4 unit= Meja kursi  

- 4 unit= Rak buku 
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kegiatan / keperluan 

observatorium  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan  

 

Luas  

- 23,9 m2/unit 

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 4 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Staf Dokumentasi & Publikasi 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengatur dan 

mengkoordinasi 

kegiatan / keperluan 

observatorium  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan  

 

Luas  

- 35,8 m2/unit 

Perabot  

- 6 unit= Meja kursi  

- 6 unit= Rak buku 

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 6 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Staf Operasional  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengatur dan 

mengkoordinasi 

kegiatan / keperluan 

observatorium  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan  

 

Luas  

- 35,8 m2/unit 

Perabot  

- 6 unit= Meja kursi  

- 6 unit= Rak buku 

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 6 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Staf Teknik & Maintenance 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengatur dan 

mengkoordinasi 

kegiatan / keperluan 

observatorium  

- Menulis/ membaca 

- Membuat laporan  

 

Luas  

Perabot  

- 4 unit= Meja kursi  

- 4 unit= Rak buku 

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 4 orang  

 

Sifat  
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- 23,9 m2/unit - Privat 

R. Rapat 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Melakukan rapat / 

pertemuan antar sub 

divisi  

- Mengkoordinasi 

kegiatan  

 

 

Luas  

- 15,5 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Meja  

- 15 unit= Kursi  

- Komputer 

- Proyektor  

 

Kapasitas 

- 15 orang 

 

Sifat  

- Privat 

R. Arsip  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menyimpan berkas 

administrasi dll  

 

Luas  

- 7,3 m2/unit 

Perabot  

- 2 unit= Meja  

- 2 unit= Kursi  

- 6 unit= Rak Arsip 

 

Kapasitas 

- 2 

 

Sifat  

- Privat 

R. Tunggu  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menunggu 

keperluan  

 

Luas  

- 14,0 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Meja  

- 1 unit= Kursi / sofa  

 

Kapasitas 

- 4 orang 

 

Sifat  

- Publik 

R. CCTV 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Melakukan 

pengawasan 

keamanan  

Perabot  

- 2 unit= Meja Panel 

- 4 unit= Meja Panel 

- 6 unit= Kursi 



148  
 

 

Luas  

- 15,8 m2/unit 

- 2 unit= Rak buku 

- Panel kontrol 

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 6 orang 

 

Sifat  

- Privat 

R. Server 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Melakuan adminis-

trasi, monitoring da-

ta server 

 

Luas  

- 43,4 m2/unit 

Perabot  

- 4 unit= Meja kursi 

- 2 unit= Rak  

- 15 unit= Rak Server 

- Komputer 

- 4 unit= UPS 

- 4 unit= PAC 

- 1 unit= Panel kontrol  

 

Kapasitas 

- 4 orang 

 

Sifat  

- Privat 

Kunjungan  

R. Informasi Pengunjung  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Memberi / mencari 

informasi kunjungan 

dll 

 

Luas  

- 5,4 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Meja kursi  

 

Kapasitas 

- 2 orang 

 

Sifat  

- Publik 

R. Tiket  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Membeli / menjual 

tiket  

Perabot  

- 1 unit= Meja kursi  
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Luas  

- 7,2 m2/unit 

Kapasitas 

- 2 orang 

 

Sifat  

- Publik 

R. Observasi Publik 

Teleskop 

Ø = 0,6 m 

(1 Unit)  

Aktivitas  

- Melakukan 

observasi/ 

pengamatan 

 

Persyaratan  

- ∆T < 8o 

- Kelembaban 45-

60% 

 

Luas  

- 233,0  m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Teleskop 

- 1 unit= Lemari / Rak 

 

Kapasitas 

- 65 orang  

 

Sifat  

- Publik 

Teleskop 

Ø = 0,3 m 

(2 Unit) 

Aktivitas  

- Melakukan 

observasi/ 

pengamatan 

 

Persyaratan  

- ∆T < 8o 

- Kelembaban 45-

60% 

 

Luas  

- 206,7 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Teleskop 

- 1 unit= Lemari / Rak 

 

Kapasitas 

- 65 orang  

 

Sifat  

- Publik 

R. Kontrol  

Tipe 3 

(3 Unit) 

Aktivitas  

- mengatur, menga-

wasi, dan mengope-

rasikan teleskop ma-

upun kubah  

 

Persyaratan  

- Dekat R. Observasi 

Perabot  

- 1 unit= Panel Kontrol  

- 1 unit= Lemari Data 

- 4 unit= Meja Kerja 

- 4 unit= Kursi Kerja 

 

Kapasitas 

- 4 orang  
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- Sikulasi udara lancar 

- Suhu dan kelembab-

an udara stabil  

 

Luas  

- 10,53 m2/unit 

 

Sifat  

- Privat 

R. Penyimpanan Teleskop Portable 

Tipe 2 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menyimpan teleskop 

- Perawatan teleskop 

 

Persyaratan  

- Sikulasi udara lancar 

- Suhu dan kelembab-

an udara stabil  

 

Luas  

- 12,18 m2/unit 

Perabot  

- 3 unit= Lemari  

- 2 unit= Meja Kerja 

- 2 unit= Kursi Kerja 

 

 

Kapasitas 

- 2 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Pameran  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Melihat dan mempe-

lajari materi yang di-

pameran  

 

Luas  

- 60,0 m2/unit 

Perabot  

- 10 unit= Vitrin  

- 15 unit= Pedestal 

- 2 unit= Panel Display 

 

Kapasitas 

- 20 orang 

 

Sifat  

- Publik 

R. Audio Visual 

Audio Visual 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengikuti pengarah-

an dan penjelasan 

yang diberikan  

- Memberi pengarah-

an dan penjelasan  

 

Luas  

- 57,3 m2/unit 

Perabot  

- 60 unit= kursi  

- Proyektor 

 

Kapasitas 

- 60 orang 

 

Sifat  

- Publik 
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R. Kontrol 

Audio Visual 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menyiapkan materi  

- Mengawasi, 

mengontrol jalannya 

presentasii materi 

 

Luas  

- 10,0 m2/unit 

Perabot  

- 2 unit= Meja Panel 

- 1 unit= Rak  

- 1 unit= Meja Kerja 

- 3 unit= Kursi Kerja 

 

Kapasitas 

- 3 orang 

 

Sifat  

- Privat 

Perpustakaan Populer 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengakses data/ in-

formasi/ dokumenta-

si  

 

Persyaratan  

- Suhu dan kelembab-

an udara stabil  

- Pencahayaan 

300lux 

 

Luas  

- 322,5 m2/unit 

Perabot  

- 50 unit= Meja kursi 

baca 

- 1 unit= Meja kursi 

informasi 

- 5 unit= Meja kursi 

petugas 

- 30 unit= Lemari buku 

- 2 unit= Loker  

- Komputer  

 

Kapasitas 

- 60 orang  

 

Sifat  

- Privat 

R. Serbaguna 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengkoordinasi / 

briefing kegiatan 

kunjungan  

- Melakukan kegiatan 

pelatihan / diskusi  

 

Luas  

- 673,9 m2/unit 

Perabot  

- 500 unit= kursi  

- 1 unit= Panggung 

- Proyektor  

 

Kapasitas 

- 500 orang 

 

Sifat  

- Publik 
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Penunjang 

Lobi Utama 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menerima pengun-

jung  

 

Luas  

- 772,5 m2/unit 

Perabot  

- 50 unit= kursi 

 

Kapasitas 

- 300 orang 

 

Sifat  

- Publik 

Lobi Kantor 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menerima tamu 

 

Luas  

- 60,0 m2/unit 

Kapasitas 

- 20 orang 

 

Sifat  

- Publik 

R. Istirahat 

(4 Unit) 

Aktivitas  

- Beristirahat di sela 

kegiatan / jam kerja  

 

Luas  

- 17,6 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Meja  

- 6 unit= Kursi 

- 1 unit= Sofa  

 

Kapasitas 

- 10 orang 

 

Sifat  

- Semi Privat 

R. Makan Karyawan 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Makan minum  

 

Sifat  

- Publik 

 

Luas  

- 352,1 m2/unit 

Perabot  

- 4 unit= Meja Saji 

- 25 unit= Meja Makan 

- 150 unit= Kursi  

 

Kapasitas 

- 150 orang 

 

Mushola  

(1 Unit) Aktivitas  Kapasitas 
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- Beribadah/sholat 

  

Luas  

- 39,5 m2/unit 

- 20 orang 

 

Sifat  

- Semi Privat 

Wisma 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menginap, istirahat, 

tidur  

- Makan, minum  

- Mandi, BAK/BAB 

- Mengisi waktu luang 

dengan berolahraga 

atau hobi lainnya  

 

Sifat  

- Semi Privat 

 

Luas  

- 231,0 m2/unit 

Perabot  

- 15 unit= Tempat 

Tidur  

- 15 unit= Lemari Baju 

- 15 unit= Kabinet 

- 12 unit= Meja kursi 

makan 

- 2 unit= sofa 

- 2 unit= Lemari buku 

- 1 unit= Kitchen set  

- 10 unit= shower 

- 10 unit= Kloset  

- 10 unit= Wastafel  

 

Kapasitas 

- 15 orang 

 

Servis 

Toilet & Lavatory 

(5 Unit) 

Aktivitas  

- BAB/BAK 

 

Sifat  

- Servis 

 

Luas  

- 26,6 m2/unit 

Perabot  

- 6 unit= Kloset 

- 4 unit= Urinoir 

- 5 unit= Wastafel 

 

Kapasitas 

- 15 orang 

 

R. Bilas 

(5 Unit) 

Aktivitas  

- Mandi 

- BAB/BAK 

Sifat  

- Servis 

Perabot  

- 1 unit= Shower 

- 1 unit= Kloset 

- 1 unit= Wastafel 
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Luas  

- 5,5 m2/unit 

Kapasitas 

- 1 orang 

 

Pantry 

(4 Unit) 

Aktivitas  

- Makan/ minum 

- Menyiapan makan/ 

minum  

 

Luas  

- 4,9 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Kitchen set 

 

Kapasitas 

- 2 orang 

 

Sifat  

- Servis 

Dapur 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menyiapan makan/ 

minum  

 

Luas  

- 50,0 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Kitchen set 

 

Kapasitas 

- 4 orang 

 

Sifat  

- Servis 

Gudang 

(5 Unit) 

Sifat  

- Servis 

 

Luas  

- 12 m2/unit 

Perabot  

- 3 unit= Rak 

 

Kapasitas 

- 2 orang 

 

Janitor 

(6 Unit) 

Sifat  

- Servis 

 

Luas  

- 2 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Rak 

 

Kapasitas 

- 1 orang 

 

Pos Keamanan 

(1 Unit) 
Aktivitas  

- Mengawasi/ 

Perabot  

- 1 unit= Meja  
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menjaga keamanan  

 

Sifat  

- Publik 

 

Luas  

- 7,4 m2/unit 

- 4 unit= kursi  

- 1 unit= Lemari  

 

Kapasitas 

- 4 orang 

R. Staf Keamanan  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Beristirahat di sela 

kegiatan / jam kerja 

- Melakukan persiap-

an sebelum dan se-

sudah bekerja  

 

Luas  

- 27,1 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Meja  

- 6 unit= kursi  

- 2 unit= Sofa 

- 1 unit= Loker  

 

Kapasitas 

- 15 orang 

 

Sifat  

- Privat 

R. Staf Kebersihan 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Beristirahat di sela 

kegiatan / jam kerja 

- Melakukan persiap-

an sebelum dan se-

sudah bekerja  

 

Luas  

- 27,1 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Meja  

- 6 unit= kursi  

- 2 unit= Sofa 

- 1 unit= Loker  

 

Kapasitas 

- 15 orang 

 

Sifat  

- Privat 

R. Staf Maintenance Bangunan  

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Beristirahat di sela 

kegiatan / jam kerja 

- Melakukan persiap-

an sebelum dan se-

sudah bekerja  

 

Perabot  

- 1 unit= Meja  

- 6 unit= kursi  

- 1 unit= Sofa 

- 1 unit= Loker  

 

Kapasitas 
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Luas  

- 19,1 m2/unit 

- 10 orang 

 

Sifat  

- Privat 

R. Staf Maintenance Teleskop 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Beristirahat di sela 

kegiatan / jam kerja 

- Melakukan persiap-

an sebelum dan se-

sudah bekerja  

 

Luas  

- 19,1 m2/unit 

Perabot  

- 1 unit= Meja  

- 6 unit= kursi  

- 1 unit= Sofa 

- 1 unit= Loker  

 

Kapasitas 

- 10 orang 

 

Sifat  

- Privat 

R. Genset 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengontrol, mem-

perbaiki, merawat 

mesin genset  

 

Luas  

- 50 m2/unit 

Perabot  

- Genset  

- Panel genset  

 

Sifat  

- Serrvis 

Gardu PLN 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengontrol, mem-

perbaiki terkait ja-

ringan listrik  

 

Luas  

- 20 m2/unit 

Perabot  

- Trafo  

- Panel Listrik 

 

Kapasitas 

- 2 orang 

 

Sifat  

- Servis 

R. Panel 

(6 Unit) 

Aktivitas  

- Mengontrol, mem-

perbaiki terkait ja-

ringan listrik, 

Perabot  

- Panel Listrik 

- Peralatan ME  
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telepon, dll 

 

Luas  

- 5 m2/unit 

Kapasitas 

- 2 orang 

 

Sifat  

- Servis 

R. Pompa 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Mengontrol, mem-

perbaiki, merawat 

mesin pompa  

 

Luas  

- 20 m2/unit 

Perabot  

- Pompa 

- Panel pompa 

- Tandon  

 

Kapasitas 

- 2 orang 

 

Sifat  

- Servis 

Pembuangan Sampah Sementara 

(1 Unit) 

Aktivitas  

- Menampung 

sampah  

- Memilah sampah  

 

Luas  

- 15 m2/unit 

Perabot  

- Bak sampah  

 

Kapasitas 

- 2 orang 

 

Sifat  

- Servis 

(Sumber : Analisa Pribadi) 

c. Program Besaran Ruang  

Tabel 4.3 Besaran Ruang  

Fasilitas Luas 

Penelitian 1.722,3 m2 

Pengelolaan 411,7 m2 

Kunjungan 1.162,7 m2 

Penunjang 1.525,4 m2 

Servis 536,5 m2 

Sirkulasi 50 % 2.679,2 m2 

Luas Keseluruhan  8.037,9 m2 

(Sumber : Analisa Pribadi) 
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L. Plaza = area teleskop + area pengunjung + flow 50%  

  = {(3,2 m2/unit x 16 unit)+(1,2 m2/org x 1.000 org)}+flow 50% 

  = {51,2 m2 + 1.200 m2} + flow 50% 

  = 1.876,8 m2  

Luas Keseluruhan  = L. Bangunan + L. Area Parkir + L. Plaza 

    = 8.037,9 m2 + 1.912,0 m2 + 1.876,8 m2  

    = 11.826,7 m2 

Luas Lahan   = Luas Keseluruhan : KLB  

= 11.826,7 m2 : 0,5  

= 23.653,4 m2  

 

d. Ruang Outdoor – Indoor  

Tabel 4.3 Ruang Outdoor – Indoor 

Indoor 

R. Observasi, R. Kontrol, Laboratorium, R. Penyimpanan, 

Perpustakaan, R. Kerja Pribadi, R. Rapat/Diskusi, Bengkel Kerja & 

Reparasi 

R. Ka Observatorium, R. KaBag & Staf Administrasi, R. KaBag & 

Staf Operasional, R. KaBag & Staf Pendidikan & Penelitian, R. 

KaBag & Staf Dokumentasi & Publikasi, R. KaBag & Staf Teknik & 

Maintenance, R. Rapat, R. Arsip, R. Tunggu 

R. Informasi, R. Tiket, Perpustakaan, 

R. Pameran, R. Audio Visual, R. Observasi, R. Kontrol, R. 

Teleskop Portable, R. Serbaguna 

R. Istirahat, Lobi, R. Makan Karyawan, Mushola, Wisma (R. 

Tidur, R. Santai, R. Makan, Dapuur, Kamar Mandi) 

Toilet & Lavatory, Pantry & Dapur, Gudang & Janitor, R. 

Staf/karyawan, Pos Keamanan, R. Genset, R. Panel, R. Tandon & 

Pompa Air 

Outdoor 

Area Parkir, Taman, Plaza 

(Sumber : Analisa Pribadi) 
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4.3.2 Program Sistem Struktur dan Enclosure 

a. Sistem Struktur  

1. Struktur Bawah  

Struktur pondari yang akan digunakan pada projek 

Observatorium Astronomi adalah pondasi footplate yang digunakan 

pada bangunan penunjang, kantor dan wisma, yang hanya satu dua 

lantai. Pondasi sumuran juga akan digunakan pada bangunan 

observatori, terutama pada struktur penopang teleskop.  

2. Struktur Tengah  

Bangunan akan menggunakan struktur rangka pada umumnya 

dan untuk material yang digunakan adalah baja. Konstruksi baja ini 

nantinya dapat diekspos atau dicor beton sesuai dengan kebutuhan 

dan kriteria tiap ruangnya.  

3. Struktur Atas  

Struktur atap pada bangunan observatori akan menggunakan 

konstruksi baja. Konstruksi baja merupakan produk pabrikasi dari 

penyedia kubah khusus untuk observatorium. Sedangkan untuk 

bangunan penunjang lainnya dapat juga menggunakan konstruksi 

baja dengan menyesuaikan kebutuhan dan efisiennya.  

b. Sistem Enclosure  

1. Penutup Lantai  

Penutup lantai yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kegiatan yang ditampungnya. Area kantor, ruang kerja, dan lobi 
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dapat menggunakan keramik. Sedangkan area wisma dapat 

menggunakan lantai kayu atau parket kayu.  

2. Penutup Dinding  

Penutup dinding yang juga berfungsi sebagai pembatas ruang 

dapat terapkan dengan menggunakan bata ringan atau hebel. Di 

mana bata ringan secara struktur memiliki keuntungan dibandingkan 

dengan batu bata dari tanah liat. Namun, batu bata juga dapat 

diterapkan sebagai elemen estetis dengan mengekspos dan 

melakukan eksperimen pada susunan batu bata.  

3. Penutup Atap  

Penutup atap galvalum akan digunakan pada bangunan 

observatorium yang merupakan kesatuan dari produk pabrikasi 

kubah dengan konstruksi baja. Atap galvalum juga dapat 

diaplikasikan pada bangunan pengelolaan dan kunjungan. 

Sedangkan untuk bangunan wisma dapat menggunakan atap 

genteng tanah liat.  

 

4.3.3 Program Sistem Utilitas 

a. Sistem Distribusi Listrik  

Instalasi jaringan listrik yang digunakan berasal dari PLN 

maupun pembangkit cadangan listrik, yang disiapkan mana kala 

pasokan daya listrik dari PLN terganggu. Selain itu, penggunakan 
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solar panel juga dimanfaatkan untuk beberapa peralatan dan 

fasilitas, seperti lampu eksterior.  

b. Sistem Pencahayaan  

Pencahayaan dalam bangunan dibedakan menjadi dua, yaitu 

pencahayaan alami dan buatan. Pada siang hari pencahayaan alami 

dimaksimalkan dengan memanfaatkan terang langit. Sedangkan 

pencahayaan buatan digunakan pada malam hari dan untuk 

memenuhi kebutuhan kegiatan dengan intensitas cahaya yang tinggi. 

Namun, pemakaiannya perlu diperhatikan agar cahaya yang hasilkan 

sesuai dengan kebutuhan hingga tidak menimbulkan polusi cahaya 

yang dapat mengganggu kegiatan pengamatan.  

c. Sistem Penghawaan  

Sistem penghawaan alami akan dimaksimalkan dengan 

memastikan kelancaran sirkulasi udara pada tiap ruang. Hal ini 

dilakukan mengingat udara di lingkungan sekitar yang relatif bersih 

dan sejuk. Sedangkan penghawaan buatan mekanik dan non 

mekanik ada digunakan pada ruang dengan kriteria khusus seperti 

ruang observasi, ruang penyimpanan, laboratorium, bengkel, ruang 

server, dan lainnya.  

d. Sistem Air Bersih dan Air Kotor  

Sumber air bersih yang digunakan berasal dari air sumur dan 

disaluran dengan sistem down feed. Selain itu, penggunaan sistem 

rain harvesting dimaksudkan untuk menggurangi ketergantungan 
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pada air sumur terutama pada musim penghujan. Air kotor atau 

limbah yang dihasilkan akan melalui proses treatment yang 

tujuannya agar air grey water dapat dimanfaatkan kembali.  

 

4.3.4 Program Lokasi dan Tapak  

a. Kebutuhan Tapak   

Lokasi tapak yang terpilih berada di Desa Keteleng, Kecamatan 

Blado dekat PT. Pagilaran Batang, dengan luas lahan 23.653,4 m2. 

Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk bangunan kompleks 

observatorium seluas 8.037,9 m2. Selain itu untuk menunjang 

aktivitas dalam kompleks, observatorium dilengkapi dengan plaza 

dan area parkir yang masing-masing seluas 1.876,8 m2 dan 1.912,0 

m2.  

Setelah total luas lahan dimanfaatkan untuk fasilitas kompleks 

observatorium masih ada lahan seluas 11.826,7 m2 yang dapat 

dimanfaatkan sebagai taman aktif atau pasif maupun ruang terbuka 

hijau. Ruang terbuka hijau ini dimanfaatkan sebagai lahan untuk 

menangkap air hujan dan resapan air hujan di area kompleks 

observatorium.   

b. Vegetasi    

Lokasi lahan berada di tengah perkebunan teh hingga vegetasi 

yang ada pada lingkungan tersebut akan dipertahankan. Jenis 

vegetasi yang umumnya ada di sekitar lahan adalah tanaman teh 
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(Camellia sinensis), sengon (Albizia siensis), salamander (Grevillea 

robusta), gamal (Gliricidia sepium), dan pinus.  

     
Gbr 4.1  Tanaman teh, Pohon Sengon, Salamander, dan Gamal 

(Sumber : trees4trees.org, thehindu.com diakses 12 September 2016) 

Sedangkan untuk elemen estetis taman di kompleks 

observatorium bisa menggunakan pohon cemara atau pinus, pohon 

akasia, pohon jenis palem, dan lainnya.  

c. Material Penutup Tanah   

Material penutup tanah yang digunakan diutamakan berupa 

tanaman dan dapat meresap air dengan baik, sedangkan pemakaian 

batuan diminimalisir. Hal ini dikarenakan material batuan umumnya 

menyerap panas pada siang hari dan mengeluarkan radiasi panas 

pada malam harinya. Radiasi panas ini yang perlu dihindar dalam 

kompleks observatorium terutama di area observasi. Penutup tanah 

yang dapat digunakan diantaranya rumput gajah mini, rumput 

jepang, kucai mini, arachis pintoi.  
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Gbr 4.2  Rumput Gajah Mini, Rumput Jepang 

(Sumber : landscape.blogspot.com, budidaya.blogspot.com diakses 12 Sept 2016) 

  
Gbr 4.3  Arachis pintoi, kucai mini 

(Sumber : feedipedia.org, jualtanamanhias.net diakses 12 Sept 2016) 
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