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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terlintasi garis khatulistiwa 

terpanjang, Sekitar 13% garis khatulistiwa berada di atas wilayah Indonesia 

menurut Badan Lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). 

Menjadikan negara Indonesia sebagi Negara dengan Intesitas kejadian alam 

khususnya di perbintangan tercatat sering.  

Astronomi diartikan sebagai ilmu alam yang melibatkan pengamatan 

benda – benda langit (seperti halnya bintang , planet , komet , gugus bintang 

, atau galaksi ) secara mendasar astronomi merupakan ilmu yang 

mengamati pergerakan benda – benda langit  yang berada di luar angkasa. 

 Seakan perkembangan zaman pengamatan untuk benda – benda langit 

mulai dinikmati untuk masyarakat umum. Dengan adanya wadah untuk 

menyalurkan informasi tentang pertunjuakan secara semu  atau 

mempergakan benda – benda langit yang di luar angkasa. Dengan secara 

tidak langsung merasa atau berada di luar angkasa. Dan tempat atau wadah 

melakukan pertunjukan tersebut masyrakat umum mengenalnya dengan 

Planetarium. 

Planetarium juga sebagai sarana untuk memperkenalkan bidang 

pendidikan astronomi kepada masyrakat awam, menumbuh kembangkan 

minat serta ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa kepada para 

masyrakat umum . Sealain itu Planetarium juga dapat menjadi salah satu 

alternative tempat untuk ber rekreasi , sehingga Planetarium dapat menjadi 

tempat untuk meng edukasi dan rekreasi yang lebih dikenal dengan 

edutaintment.  
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Pada saat ini Indonesia memiliki 3 Planetarium yaitu Planetarium Jakarta, 

Planetarium Angkatan Laut Surabaya, dan Planetarium Jagad Raya 

Tenggarong di Kalimantan Timur, akan tetapi dengan seiringnya 

perkembangannaya zaman dan kemajuan teknologi maupun Informasi, 

ketiga Planetarium ini mulai ketinggalan dengan Planetarium yang dimiliki 

oleh negera – negara yang modern. Sebagai sarana edutainment, 

dibutuhkannya sebuah inovasi dengan menciptakan unsur modern guna 

dapat menciptakan sebuah bangunan planetarium yang dapat mengikuti 

seiring perkembangan zaman. Maka dari itu Projek yang akan direncanakan 

akan membangun sebuah bangunan Planetarium dan Galeri Astronomi, 

yang dapat menjadi langah kongkrit sebagai bangunan yang tidak 

ketinggalan zaman dari segi bangunan ataupun fasilitas yang diperlukan.  

Pemilihan lokasi pembangunan Projek ini Berdasarkan dari Potensi dan 

Belum adanya bangunan wisata yang mengedukasi. Lokasi pembangunan 

projek ini berada di Kota Batu Jawa timur ,Pemilihan lokasi juga 

menyamakan dengan syarat ataupun ketentuan minimal peletakan teropong 

bosscha yang berada di ketingian 800 meter dari permukaan laut ,  Kota 

Batu sendiri  berada di ketinggian rata – rata 700 – 2000 meter dari 

permukaaan laut. Selain dengan kondisi topografi yang sudah memenuhi 

syarat, Kota Batu dikenal dengan pariwisatanya dengan memiliki 19 obyek 

wisata yang tersebar di Kota Batu. Dampak yang diharapkan dari bangunan 

rekreasi yang mengedukasi ini memberi dampak wisata Kota Batu untuk 

lebih meningkatkan wisatawan mancanegara maupun domestik.dan 

menjadikan bangunan ini sebagai bangunan yang ikonik. 
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B. Masalah Desain 

Adapun perumusan masalah  Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas dalam proyek “Planetarium dan Galeri Astronomi di kota 

Batu jawa timur” , dapat diambil beberapa masalah yang akan menjadi 

penilitian ini : 

1. Bagaimana merancang bangunan untuk menciptakan 

kenyaman pada Planetarium dan Galeri Astronomi? 

2. Bagaimana Mengatur tatanan ruang luar tehdap keluasan tapak 

yang dimiliki ? 

3. Menciptakan Bangunan yang ikonik di lingkungan kawasan sekitar 

dengan  menerapkan advance struktur terhadap bangunan yang 

ikonik. 

C. Tujuan 

Perancangan sebuah projek “Planetarium dan Galeri Astronomi 

Astronomi di Kota Batu Jawa Timur ” ini bertujuan untuk  menjadikan 

tempat wisata yang bersifat edutaintment  yang berarti educate 

(mendidik) dan juga entartain (menghibur) dan menciptakan bangunan 

Planetarium dan Galeri Astronomi ini memiliki karakter arsitektur iconic  

sebagai salah satu upaya meningkatkan daya tarik pariwisata 

D. Manfaat 

Landasan Program Arsitektur ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, sebagai berikut : 

a. Manfaat  akademis ( Bidang arsitektural ) 

Manfaat  akademik dari pembahasan  projek ini dikhusukan 

pada bidang arsitektur , yaitu dapat menjadi refrensi mengenai cara 

penataan visual terhadap teater astronomi , Refrensi mengenai 
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perancangan perancangan Planetarium dan Galeri Astronomi yang 

memenuhi kenyamanan visual dan juga membahas karakteristik 

bangunan Planetarium dan Galeri Astronomi ini. 

b. Manfaat praktisi 

Manfaat praktisi untuk Akademis sendiri Planetarium dan 

Galeri Astronomi ini dapat menjadi sarana pembelajaran untuk 

mempelajari dan mengetahui lebih tentang Astronomi , Untuk 

masyrakat tidak jauh berebeda manfaat yang diterima dari segi 

bidang akademis yaitu dengan mengetahui berbagai alat Astronomi 

yang di pamerkan atau pun melihat teater Astronomi yang berada di 

Planetariumnya . 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan merupakan ringkasan dari bab sesudahnya. Sehingga 

bab pendahuluan bukan merupakan bab analisa, pengajuan gagasan dan 

atau konsep secara pribadi. Bab Pendahuluan merupakan bab yang berada 

di bagian depan seluruh bab yang ada dengan tujuan bagi pembaca untuk 

mengetahui tujuan awal. 

BAB II. GAMBARAN UMUM  

Bab ini merupakan bab identifikasi terhadap lokasi, tapak dan fungsi 

bangunan sebagai dasar dalam proses analisa pada bab berikutnya. 

Kemampuan ini didapat dari proses pembelajaran melalui berbagai sumber 

pengetahuan yang dapat dipercaya, misal: buku, jurnal, atau manuskrip lain 

yang dapat dipertanggungjawabkan serta pembelajaran melalui observasi 

lapangan dan untuk mendapat informasi yang mendalam terhadap fungsi 
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bangunan yang sama. Tujuannya adalah sebagai landasan pengetahuan 

awal agar tidak terjadi kegagalan dalam proses perencanaan selanjutnya.  

BAB III. PEMOGRAMAN ARSITEKTUR 

Pada Bab ini memuat tentang analisa berdasarkan pada identifikasi 

yang telah dilakukan pada bab 2. Bab ini telah masuk dalam kasus fungsi, 

tapak dan lokasi yang dipilih. Oleh karena itu, analisa tidak lagi bersifat 

umum tetapi sudah bersifat khusus.  

Pemrograman adalah analisa terhadap kasus fungsi bangunan yang 

terkait dengan kebutuhan saat ini berdasarkan pada pemahaman tentang 

fungsi bangunan yang telah diketahui terlebih dahulu pada bab sebelumnya. 

Selain sebagai analisa tentang kebutuhan, pada pemrograman ini 

dilakukan kajian-kajian yang dapat mengetahui berbagai potensi dan 

kendala, baik pada aspek manusia, tapak dan lingkungannya.  

BAB IV. ANALISA MASALAH 

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang analisa untuk menentukan 

masalah arsitektural antara yang diharapkan dengan kondisi riil yang terjadi 

pada kasus. Masalah ditentukan antara kondisi yang diharapkan dengan 

kondisi faktual yang terjadi. Hal ini akan menimbulkan konflik antara fungsi 

bangunan yang akan dirancang dengan kondisi faktual tapak dengan 

lingkungan. Kondisi faktual tersebut dinyatakan pada aspek potensi dan 

kendala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masalah yang terjadi pada 

fungsi bangunan yang terjadi.  

BAB V. LANDASAN TEORI 

Tujuan dari landasan teori bukan untuk mengelaborasi dari berbagai 

teori namun sebagai dasar dalam memecahkan masalah, sehingga dalam 

pemecahan masalah mempunya dasar yang kuat.  

BAB VI. PENDEKATAN PERANCANGAN 
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Uraian tentang pokok-pokok perancangan yang dapat menjadi 

pegangan dalam proses desain selanjutnya. Pendekatan perancangan ini 

didasarkan atas dominansi masalah yang akan dikembangkan menjadi tema 

dalam proses perancangan.  

BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN 

Memuat penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur penetapan dan konsep perencanaan 

merupakan pernyataan sebagai pegangan atau landasan dalam proses 

perancangan arsitektur pada Planetarium dan Galeri Astronomi di Kota Batu 

Jawa Timur. 

 

 

  




