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BAB VII LANDASAN PERANCANGAN 

 

 

A. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

1. Organisasi Ruang Makro Planetarium dan Galeri Astronomi 

Konsep perencanaan organisasi ruang secara keseluruhan menggunakan 

penataan dengan siste organisasi terpusat. Sistem ini dipilih karena  

pusat kegiatan ataupun fungsi utama dari bangunan ini di Planetarium  

dengan pertunjakan teater bintangnya. Sistem terpusat ini  bentuk yang 

relatif pada geometri teratur. 

 

 

 

 

 

2. Pola Tatanan Ruang Mikro Planetarium dan Galeri Astronomi 

 Dalam tatanan ruang  area ruang utama yang akan lebih din fokuskan  

untuk mendukung fungsi utama yaitu : 

a. Galeri Pameran  

Dalam penataan display karya pada galeri akan menggunakan 

konsep tata ruang liniear. Hal ini akan memudahkan bagi pengunjung 

unutk menikmati karya atau miniatur astronomi  sesuai dengan 

konsep gallery. Konsep Linear akan di dukung dengan peletakkan 

hasil karya pada area yang ditentukan dan diberikan sekat untuk 

membuat alur yang jelas bagi pengunjung. 

b. Galeri Science  

Dalam penataan Galeri science ini tergolong sama dengan galeri 

Gambar 7. 1  Organisasi terpusat 

Sumber : Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan 
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pameran dengan tata ruang linear Konsep Linear akan di dukung 

dengan peletakkan hasil karya pada area yang ditentukan dan 

diberikan sekat untuk membuat alur yang jelas bagi pengunjung 

c. Observatrium 

Dalam pola tata ruang pada observatorium ini menggunakan  

terpusat sehinggan pada tatanan ruang Observatorium ini menjadi 

tujuan utama dari beberapa ruang di dalamnya  

d. Fasilitas Penunjang 

Dalam penataan ruang pada fasiitas penunjang menggunakan 

konsep organisasi cluster.Penataan area penunjang dinamis dan 

fleksibel dirasa tepat jika menggunakan cluster.Nantinya ruang – 

ruang yang ada pada area penunjang akan memiliki perbedaan 

fungsi, bentuk,ukuran dan berhubungan satu sama lain 

e. Kantor Pengelola 

Dalam penataan ruang Kantor pengelola menggunakan konsep  

tata ruang cluster dimana berdasarkan ukuran dan wujud ataupun 

jarak letak memiliki dimensi yang berbeda beda namun berkaitan satu 

sama lain 

f. Fasilitas Service 

Dalam pentaan area servis tidak memiliki struktur organisasi ruang 

secara khusus .Nantinya ruang – ruang pada Area servis akan 

menyebar berada dalam area – area lain sesuai dengan kebutuhan 

dan peletakan perabot yang bersifat servis. 

B. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Dalam Perancangan Bentuk Bangunan  pada Planetrium dan Galeri 

Astronomi berdasrak Arsitektur Metafora di mana pada perancangan bentuk 
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ini merepresentasikan bentuk dari planet Saturnus dimana pada bentuk 

bangunan ini akan mengadopsi bentuk dari planet saturnus yang di kelilingi 

oleh cincinnya , dan penerapan pada bentuk bangunan ini dirasa pas dengan 

Planetarium yang memiliki bentuk dome menjadi pusat bangunanya yang 

akan dikeliingi oleh fasilitas – fasilitas  lainya .diharapkan dengan penerapaan 

bentuk metafora menjadikan bangunan ini ikonik di Lingkungan sekitarnya. 

C. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Penggunaan struktur pondasi yang dapat menopang beban pada 

bangunan bertingkat dengan bentang lebar. Sistem pemasangan 

pondasi yang tidak menimbulkan kerusakan, dan kebisingan melihat 

kondisi sekitar tapak merupakan kawasan permukiman warga. 

Tipe Sturktur Catatan 
Struktur   

 Pondasi Mini Pile Pemasangan menggunakan 

  metode hydraulic jack
31

 melihat 
  kondisi lingkungan yang 
  berdekatan dengan bangunan 
  lain. 

P
o

n
d

a
s
i 

Pondasi lajur pasangan 
batu belah 

Mengaplikasian pada ruang – 
ruang yang memiliki beban kecil. 

 

  
   
   
   

 Balok dua arah Dapat memikul beban sedang 

K
on

tru
k

si
La

nt
ai

 

 hingga berat dengan bentang 4,5 
 m – 20 meter ( Penanganan 
 khusus ). Digunakan pada ruang 
 – ruang yang menitik beratkan 

  fungsional. 
 Core Dinding beton digunakan selain 

K
on

tru
ks

iD
i

nd
in

g 

 untuk penguat bangunan juga 
 sebagai ruang transportasi 
 vertikal, shaft ME, dan tangga 
 darurat. 
 

Pemakaian dinding beton sebagai   
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  penahan api. 
 

 

  

 Space Frame Gedung konser yang bebas dari 

  kolom, demi memaksimalkan 

 

 pandangan penonton.Sehingga 
Kontru
ksi 
Atap 

 perlu menggunakan sistem  

 bentang lebar.   

  Struktur yang fleksibel mudah 
 dibentuk, menciptakan bentuk 
 yang dinamis.   

Dak Beton Pengaplikasian pada ruang – 
  ruang penungjang.  

 Truss Frame Pengalikasian pada  
  outdoor sebagai pelingkup ruang. 

  Shell 

Pengaplikasian gedung teater 

yang membentuk setengah bola 

dengan menggunakan kontruksi 

shell 
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D. Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

 

Tipe 
Pelingkup 

Material Catatan 

La
n

ta
i 

Eksterior 

Paving block 

 
Gambar 7. 2 Material Paving Block 

Sumber : www.cisangkan.co.id 

Penutup paving block berfungsi untuk 
pengoptimalan penyerapan air oleh tanah. 

Interior 

Granit 

 
Gambar 7. 3 Material Granit 

Sumber : www.elisadane.com 

Material granit menciptakan suasana mewah pada 
suatu ruang. Pengaplikasian pada ruang – ruang 
publik yang memiliki ukuran yang luas, seperti 
pada main lobby, lounge, foyer, koridor publik. 
 

 Parket  

 
Gambar 7. 4 Material Parket 

Sumber : www. omeadore.com 

Pemilihan material parket sebagai variasi penutup 
ruang, dan dapat dikombinasikan dengan penutup 
lantai lainnya. Material juga dapat berperan 
sebagai acoustic treatment sebagai pemantul 
berkas suara. 

Karpet 
 
 

 
 
 

http://www.elisadane.com/
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Gambar 7. 5 Material Karpet 
Sumber : www.sevenpie.com 

Material karpet sebagai upaya penyerapan suara 
pada ruang yang membutuhkan angka waktu 
dengung pendek, seperti auditorium konser, studio 
rekaman. 

Keramik tile 

 
Gambar 7. 6 Material Keramik 

Sumber : www.changingmedia.info 

Pengaplikasian material keramik penutup lantai 
pada ruang servis. 

Fiberglass Wool 

 
Gambar 7. 7 Material Fiberglass wool 

Sumber : www.id.soundabsorptivematerial.com 

Material sebagai lapisan insulasi bunyi pada ruang 
aktifitas akustik. 

 
 
 

D
in

d
in

g 

Eksterior 

Metal 

 
Gambar 7. 8 Material Metal 
Sumber : www.weiku.com 

Material metal berwujud lembaran yang dapat 
dibentuk dan dilubangi, sehingga dapat menjadi 
ornamen estetika pada bangunan 

http://www.sevenpie.com/
http://www.changingmedia.info/
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Tempered glass 

 
Gambar 7. 9 Material Tempered Glass 

Sumber : www.trekearth.com 

Pengaplikasian material untuk upaya 
mengoptimalkan cahaya alami pada ruang publik 
seperti main lobby, restaurant, coffeeshop, dll. 
Material tempered glass dapat berperan sebagai 
upaya pemantulan kebisingan dari lingkungan 
sekitar. 

ACP 
(Aluminium 

Composite Panel) 

 
Gambar 7. 10 Material Aluminium Composite Panel 

Sumber : www.Archinect.com 

Material ACP yang bersifat fleksibel, artinya dapat 
diaplikasikan pada bidang yang melengkung.  

Interior 

Blok beton kasar 

 
Gambar 7. 11 Material Beton Permukaan Kasar 

Sumber : www.homify.com 

Material dinding beton yang permukaan sengaja 
dibuat kasar, sebagai upaya pengoptimalan 
penyerapan berkas bunyi. Material ini digunakan 
pada struktur dinding ruang kegiatan akustik. 

Panel kayu 

 
Gambar 7. 12 Material Panel Kayu 

Sumber : www.homify.com 

Panel kayu berperan sebagai lapisan terluar 

http://www.trekearth.com/
http://www.archinect.com/
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dinding insulasi bunyi.Material dapat berperan 
sebagai material absorber dan diffuser. 

Karpet  

 
Gambar 7. 13 Material karpet pada Dinding Foyer TIM 

Sumber : Dokumen pribadi, 2018 

Variansi finishing pada lapisan dinding, berperan 
sebagai material absorber.  

Fiberglass Wool 

 
Gambar 7. 14 Material Fiberglass wool 

Sumber : www.id.soundabsorptivematerial.com 

 
Material sebagai lapisan insulasi bunyi pada ruang 
aktifitas akustik. 

Plywood 

 
Gambar 7. 15 Material Plywood 
Sumber : www.woodcraft.com 

Material sebagai bidang pemantul berkas suara 
yang bersifat fleksibel, sehingga ketika menjadi 
bidang lengkung dapat berperan sebagai bidang 

diffusor. 

Plafond Interior 

 Plywood 

 
Gambar 7. 16 Material Plywood 
Sumber : www.woodcraft.com 

Material sebagai bidang pemantul berkas suara 
yang bersifat fleksibel, sehingga ketika menjadi 
bidang lengkung dapat berperan sebagai bidang 
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diffusor. 

 Starfield ceiling 
style 

 
Gambar 7. 17 Material Starfield ceiling 
Sumber : www.Acousticgeometry.com 

Material pelingkup plafond sebagai unsur 
dekoratif, yang memiliki daya koefisian serap 
berkas suara yang baik, sehingga sangat cocok 
dipakai ketika ingin mendapatkan waktu dengung 
yang pendek. 

Atap Tempered glass 

 
Gambar 7. 18 Material Tempered Glass 

Sumber : www.synavax.com 

Material ini berperan sebagai pengoptimalan 
cahaya alami yang masuk kedalam bangunan 
(skylight).  

 ACP  
Material ACP lebih berperan pada sifat fleksibel, 
sehingga mudah diaplikasikan pada bentuk 
melengkung dan mudah dibersihkan. 

 Dak Beton Penggunaan atap dak beton pada area servis, dan 
dapat menjadi sebuah ruang untuk peralatan 
servis, seperti Chiller, tandon, rumah lift. 

 Shell  

 
Gambar 7. 19 Roof Garden 

Sumber : www.royalgrass.com.br 

Konsep atap shell atau cangkang akan di 
pergunakan pada planetarium nya atau lebih 
tepatnya di teaterbintang nya. 
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E. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Perancangan wajah bangunan pada Bangunan Planetarium dan Galeri 

Astronomi dihasilkan berdasarkan penerapan konsep  tema desain Metafora 

yang mana pada bangunan akan merepresentasikan dari bentuk planet 

saturnus dan mewujudkan identitas bangunan Mewujudkan identitas 

berdasrakan fungsi kegitan utama dalam bangunan.  dengan tujuan untuk 

menjadikan bangunan yang ikonik bagi lingkungan sekitarnya. 

F. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Perancangan tata ruang tapak ini ada taman aktive yang berfungsi 

sebagai sebagai ruang perantara untuk menghubungkan ke fasilitas – 

fasilitas  yang ada. Yaitu dengan  menggunakan teori sirkulasi  hubungan 

ruang dengan jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

Sistem utilitas pada Planetarium dan Galeri Astronomi menjadi 

komponen yang penting didalam mendesain. Beberapa sistem 

utilitas yang penting untuk menunjang kualitas acara dan 

kenyaman penonton sebagai berikut : 

Gambar 7. 20 Hubungan Ruang dan Jalur 

Sumber : Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan 
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A. Sistem air bersih 

Sumber air bersih utama pada Museum Alat Musik Khas 

Indonesia berasal dari PDAM :  

 

 

 

 

 

 

 

B. Sistem pengolahan limbah  

Untuk limbah kotor akan dibedakan menjadi dua bagian yaitu 

limbah kotor cair dan limbah kotor padat. Untuk limbah kotor 

cair akan dibuang menuju ke saluran kota dengan melewati bak 

kontrol terlebih dahulu dan melewati sistem pengolahan limbah 

(IPAL). Untuk limbah kotor padat akan dbuang ke septictank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 7. 1 Sistem air bersih 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Bagan 7. 2 Sistem pengelolahan limbah 

Sumber : Analisa Pribadi 
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C. Sistem jaringan listrik 

Sumber daya listrik pada bangunan museum ini  

menggunakan dua sumber, yaitu berupa PLN dan cadangan 

dari genset. Sistem distribusi daya listrik yang ada akan dibagi 

tiga yaitu berdasarkan untuk penerangan bangunan maupun 

ruangan, perlengkapan/peralatan bangunan, stop kontak. 

Apabila terjadi pemadaman listrik, aliran listrik akan berhenti 

dari aliran PLN dan akan langsung mendapat aliran listrik dari 

genset yang dbantu dengan mesin diesel. Untuk sistem 

komputer, alat yang mengendalikan microprocessor, dan pada 

ruangan penting seperti ruang pengelola dan lainnya akan 

diberikan UPS (uninterruptible power supply ) yang berfungsi 

menyimpan dan merekam data pada komputer saat  

pemadaman listrik dan menjaga listrik tetap menyala selama 

kurang lebih 10 menit tanpa adanya naik turun tegangan. 

 

D. Sistem jaringan telekomunikasi 

 

 

 

E. Sistem Kebakaran 

1. Sistem pasif  

Terdapat jalan darurat dan tangga darurat yang sangat mudah 

Bagan 7. 3 Sistem jaringan telekomunikasi 
Sumber : Analisa Pribadi 
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dijangkau dari setap posisi juga terdapat petunjuk yang jelas 

bagi pengunjung maupun pengelola 

2. Sistem aktif 

- Sprinkler : 
  Sistem ini digunakan pada 

dalam ruangan untuk 
menditeksi adanya suhu 
panas dan asap. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- APAR 
  alat yang digunakan untuk 

memadamkan dibagian sisi 
yang belum dicapai sprinkler 

 
 

 

 

 

 

- Fire hydrant  
  alat yang digunakan untuk 

memadamkan dibagian sisi 
luar bangunan 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

Sumber : 

http://rasandayfire.com/2017/01/

23/prinsip-kerja-dan-jenis-fire-

sprinkler/ 

Sumber : 

http://teklabkelompok5.blogspot.co

m/2014/09/jenis-jenis-fungsi-dan-

Sumber : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_h

ydrant 

Tabel 7.  1 Sistem Aktif Kebakaran 
Sumber : Analisa Pribadi 




