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ABSTRAK 

Sukma Setya Shinta 
5112411039

“Wahana Edutainment Astronomi dan Antariksa di Sleman 
Yogyakarta dengan Pendekatan Desain Arsitektur Futuristik”

Dosen Pembimbing : 
Diharto, S.T., M.Si. dan Ir. Eko Budi Santoso, M.T.

Teknik Arsitektur, S1 

Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan dan 
pengembangan teknologi antariksa, didukung dengan keadaan geografis 
Indonesia di garis khatulistiwa dan memiliki tiga zona waktu.Namun 
perkembangan ilmu astronomi di Indonesia masih cenderung terabaikan oleh 
pemerintah.Kurangnya tempat yang memberikan informasi ilmu astronomi 
merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui informasi 
ilmu astronomi, padahal minat masyarakat cukup tinggi terhadap bidang ilmu 
perbintangan tersebut.Melihat banyaknya minat masyarakat terhadap astronomi, 
namun belum banyak tempat yang dapat memberikan informasi tentang 
astronomi, maka perlu adanya pembangunan sebuah wahana yang khusus 
menyajikan berbagai pengetahuan tentang astronomi 

Melihat adanya potensi untuk dikembangkannya ilmu astronomi di 
lingkungan pelajar, Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dirasa berpotensi untuk 
menjadi lokasi didirikannya sebuah sarana informal yang menyajikan edukasi 
sekaligus rekreasi tentang ilmu astronomi. Arsitektur futuristik sendiri merupakan 
suatu gaya dalam bidang arsitektur yang mengusung tema dengan gaya masa 
depan atau dalam kata lain menggambarkan desain untuk beberapa tahun 
kedepan. Dengan desain yang futuristik dari segi tampilan maupun teknologi 
yang digunakan, diharapkan mampu mewujudkan pembelajaran yang dikemas 
menarik dan menjadi bangunan yang ikonik dan bertahan lama. 

Kata Kunci : Wahana Edutainment; Astronomi; Arsitektur Futuristik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang
Antariksa atau alam semesta itu adalah ruang di sekeliling kita (bumi 

kita) yang teramat luas. Dewasa ini, para sarjana ilmu bintang 

menggambarkan alam semesta sebagai suatu sistem yang amat kompleks 

dan amat luas yang batas-batasnya belum dapat diketahui. Menurut Keith 

Wicks dalam bukunya yang berjudul “Stars and Planet”, astronomi 

merupakan salah satu ilmu pengetahuan paling tua yang dipelajari oleh 

manusia. Ilmu perbintangan ini sudah ada sejak zaman purba, pada masa 

itu bangsa Persia, Sumeria, Babylonia dan Asyria sudah mempunyai 

pengetahuan yang dalam tentang ilmu bintang-bintang.  Baru kira-kira pada 

tahun 1500 M ilmu bintang atau astronomi berkembang dengan 

sebenarnya sebagai ilmu pengetahuan, karena mulai mengambil 

kedudukan di dalam masyarakat umum. 

Untuk mempelajari ilmu astronomi dan antariksa, khususnya untuk 

pergerakan benda-benda langit dapat dilakukan dengan adanya media 

simulasi. Media simulasi tersebut dapat  memberikan edukasi sekaligus 

hiburan tentang antariksa dan ilmu astronomi yang menarik dan atraktif. 

Astronomi juga salah satu dari sedikit ilmu yang masih berperan aktif dalam 

penemuan dan pengamatan fenomena sementara. Sayangnya sebagian 

masyarakat awam masih banyak yang menyamakan astronomi dengan 

astrologi, hal tersebut merupakan bukti kurangnya informasi mayarakat 

mengenai ilmu astronomi. 

Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan dan 

pengembangan teknologi antariksa, didukung dengan keadaan geografis 

Indonesia di garis khatulistiwa dan memiliki tiga zona waktu. Namun 

perkembangan ilmu astronomi di Indonesia masih cenderung terabaikan 

oleh pemerintah. Dengan wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang 

banyak, Indonesia ternyata tidak memiliki sarana astronomi yang memadai 

dan hanya memiliki kurang dari 30 orang astronom (Kompas, September 
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2005) dan hanya memiliki empat bangunan planetarium dan observatorium 

yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Kutai-Kartanegara.  

Kurangnya tempat yang memberikan informasi ilmu astronomi 

merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat di luar Jakarta, 

Bandung, Surabaya dan Kutai Kartanegara, kurang mengetahui informasi 

ilmu astronomi, padahal minat masyarakat cukup tinggi terhadap bidang 

ilmu perbintangan tersebut. Menurut Kepala Pusat Sains Antariksa LAPAN, 

Clara Y.Yatini astronomi semakin diminati masyarakat Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya minat anak-anak sekolah yang ingin 

mempelajari lebih lanjut mengenai astronomi dan alam semesta. Mereka, 

kata dia, mencari tahu tentang antariksa, teknologi berbasis antariksa, 

bagaimana antariksa dan apa yang ada di dalamnya. (Republika.co.id, 26 

Agustus 2013).  

Menurut artikel dari website Kementrian Ristek Republik Indonesia 

pada Januari 2010, “perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia 

berkembang sangat cepat, dan perkembangan ini harus disadari adanya 

serta diketahui arahnya. Menghadapi realitas perkembangan dunia 

semacam itu, maka perlu adanya suatu  Science and Technology Park di 

Indonesia untuk menyadarkan akan adanya perkembangan ini dan ikut 

maju bersama perkembangan tersebut.” Menganggapi hal tersebut, 

Science Center and Techno Park masuk dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, upaya pemerataan 

pembangunan mencakup golongan masyarakat dan pemerataan antar 

wilayah. 

Technopark sebagai obyek wisata edukasi  merupakan wisata 

bertema Pendidikan dan Teknologi, dimana unsur hiburan dan edukasi 

yang dikemas dalam berbagai konten wahana  hiburan yang halal, selalu 

berkembang, inovatif, menghibur, aman, ramah lingkungan dan tidak 

stagnan dan merupakan tempat pembelajaran yang interaktif bagi usia 

sekolah dan umum. Jenis obyek wisata seperti ini sering disebut dengan 

Science Center. 

Science Center merupakan Themepark (obyek wisata) yang berbasis 

pembelajaran siswa, mulai dari PAUD hingga Mahasiswa dan kalangan 

umum berupa Wahana Outting Class bagi siswa untuk lebih memahami 
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dan aplikasi dari beberapa teori yang dipelajari di sekolah. Disiplin ilmu 

yang dipelajari meliputi bidang-bidang ilmu yang seperti fisika, kimia, 

biologi matematika, ataupun ilmu-ilmu pengetahuan terapan seperti 

otomotif, kelistrikan, geologi, geografi, pertambangan, astronomi, 

kedokteran, telekomunikasi dan lain-lain. (Technopark Indonesia, 

www.technopark.id, 2016) 

Astronomi termasuk dalam salah satu disiplin ilmu yang dipelajari 

dalam Science Center. Melihat banyaknya minat masyarakat terhadap 

astronomi, namun belum banyak tempat yang dapat memberikan informasi 

tentang astronomi, maka perlu adanya pembangunan sebuah wahana 

yang khusus menyajikan berbagai pengetahuan tentang astronomi. 

Minat siswa siswi yang tinggi terhadap ilmu astronomi, terbukti dalam 

olimpiade astronomi Internasional yang diselenggarakan setiap tahunnya, 

mereka mampu bersaing bahkan unggul dalam kompetisi tersebut. Pada 

tahun 2003, Indonesia mendapatkan medali perak sebagai Best Polar Bear 

Pictures untuk IAO dan medali emas sebagai Best Observation Absolute 

Winner serta medali perak sebagai Best Data Analysis pada tahun 2015 

untuk IOAA.  
Tabel 1.1 Tabel Prestasi Indonesia di Olympiade Astronomy Internasional 

Sumber : www.tpoa-indonesia.org 
IOAA : International Olympiads of Astronomy and Astrophisics 

IAO : International Astronomy Olympiads 

HM : Honorable Mention 

Tahun IOAA IAO
Emas Perak Perunggu HM Emas Perak Perunggu HM

2003 - - - - - 2 1 -
2004 - - - - 1 1 4 -
2005 - - - - - 2 2 -
2006 - - - - - 3 2 -
2007 1 2 1 1 1 - 3 -
2008 4 3 2 1 - 2 1 -
2009 - - 1 3 - - 1 -
2010 - 3 2 - - - 2 -
2011 - 2 1 2 - - 1 1
2012 - 3 4 - - - 1 -
2013 1 1 1 2 - - - -
2014 - 3 3 1 - - - -

1 7 1 1 - - - -



4 
 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Pengunjung Planetarium 

Jumlah Pengunjung
Planetarium

Minat masyarakat akan informasi ilmu astronomi juga dapat dilihat 

dari jumlah peminat yang datang ke Planetarium dan Observatorium 

Jakarta. Jumlah pengunjung dari Planetarium Jakarta pernah mencapai ± 

300.000 pengunjung di tahun 2010. Jumlah peminat Planetarium dan 

Observatorium dapat dilihat dari diagram berikut ini. 

Berikut adalah tabel jumlah pengunjung Planetarium : 

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Pengunjung Planetarium tahun 2006-2013

Tahun
unjung Pertunjukan 

Teater Bintang

gunjung Pertunjukan 

Citra Ganda

Jumlah

2006 195.938 11.670 207.608

2007 125.453 12.826 138.279

2008 263.175 - 263.175

2009 212.267 - 212.267

2010 345.448 - 345.448

2011 210.558 - 210.558

2012 252.517 - 252.517

2013 213.243 - 213.243

Selain dilihat dari data banyaknya pengunjung Planetarium Jakarta 

setiap tahunnya, minat masyarakat peminat ilmu astronomi juga dapat 

dilihat dari banyaknya komunitas-komunitas pecinta astronomi di Indonesia 

baik di kalangan masyarakat umum maupun kalangan pelajar.  

Gambar 1.1 Grafik Pengunjung Planetarium tahun 2006-2013
Sumber : Planetarium Jakarta, 17 November 2015

Sumber : Planetarium Jakarta: 17 November 2015
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Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar yang memiliki 137 perguruan 

tinggi dan terbukti dengan persentase pelajar di Yogyakarta yang mencapai 

angka 20% baik warga lokal, nasional maupun mancanegara, dari seluruh 

jumlah penduduk (kependudukan.jogjaprov.go.id, Februari 2016). Sangat 

disayangkan, cabang ilmu astronomi merupakan salah satu fasilitas 

pendidikan yang tidak dimiliki oleh kota pelajar tersebut. Para pelajar yang 

memiliki minat besar tehadap bidang ilmu astronomi harus melanjutkan 

studi yang menjadi ketertarikannya di luar Yogyakarta. 

Taman Pintar merupakan salah satu sarana pendidikan astronomi 

yang ada di Yogyakarta, namun materi astronomi yang diberikan melalui 

sarana ini terbilang kurang maksimal. Dengan alasan kurang maksimalnya 

informasi yang diberikan di wahana taman pintar, maka perlu dibangun 

sebuah tempat yang mewadahi segala bentuk informasi tentang ilmu 

astronomi yang lebih besar. Keberadaan sarana informal yang menyajikan 

edukasi dan rekreasi ini di Yogyakarta dapat memberikan kemudahan bagi 

masyarakat yang berdomosili di Yogyakarta dan Jawa Tengah.  

Selain itu sebagai kota pelajar dan pariwisata terbesar kedua setelah 

Bali, Yogyakarta juga memiliki  sebuah komunitas pecinta astronomi yang 

dikenal dengan nama Jogja Astro Club (JAC) dan Penjelajah Langit atau 

mereka sering menyebut komunitas mereka dengan komunitas astronom 

amatir yang berdiri sejak tahun 2005 dan memiliki kurang lebih 293 

anggota dan beberapa komunitas pecinta astronomi dari kalangan pelajar. 

Kegiatan yang disusun JAC antara lain pengisian ceramah astronomi, 

seminar, workshop, pelatihan astronomi, penerbitan jurnal event astronomi, 

pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) Astronomi di sekolah-sekolah, 

sosialisasi astronomi dan masih banyak kegiatan rutin yang dilaksanakan 

dengan tujuan memperkenalkan astronomi kepada masyarakat luas. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi lima wilayah 

yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon 

Progo, Kabupaten Bantul dan Kotamadya Yogyakarta. Kabupaten Sleman 

dipilih menjadi lokasi berdirinya sebuah Wahana Edutainment Ilmu 

Astronomi dan Antariksa, Di dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakata Tahun 2009-2029, Sleman merupakan salah satu 
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bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperuntukan untuk daerah 

wisata dan pendidikan tinggi. 

Peruntukan pariwisata di Kabupaten Sleman cenderung wisata 

perkotaan yang fokus pada wisata pendidikan, ilmu pengetahuan dan 

belanja. Maka pemilihan lokasi untuk Wahana Edutainment Astronomi dan 

Antariksa yang masuk dalam kategori wisata pendidikan di Kabupaten 

Sleman dirasa tepat. 

Sebuah Wahana Edutainment Astronomi Dan Antariksa haruslah 

dirancang dengan menarik, atraktif,  dan dinamis, sehingga perancangan 

bangunan dengan desain arsitektur futuristik. Dengan memilih arsitektur 

futuristik sebagai pendekatan desain, diharapkan mampu mengikuti 

perkembangan zaman dan menjadi sebuah bangunan ikonik yang bertahan 

lama. 

1.2 PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang masalah terbentuk suatu permasalahan 

yang berbagi menjadi permasalahan secara umum dan permasalahan 

secara khusus. 

1.2.1 PERMASALAHAN UMUM  
a. Bagaimana mewujudkan wadah bagi masyarakat untuk 

mempelajari ilmu astronomi yang representatif dan mengikuti 

perkembangan zaman?
1.2.2 PERMASALAHAN KHUSUS

a. Bagaimana menciptakan ruang peraga yang menarik, interaktif 

dan atraktif serta memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga 

dapat menunjuang proses belajar? 

b. Bagaimana merancang tampilan bangunan Wahana 

Edutainment Astronomi dan Antariksa yang memiliki nilai 

futuristik? 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 MAKSUD

Merancang dan merencanakan sebuah Wahana Edutainment 

Astronomi dan Antariksa di Sleman dengan pendekatan desain 

arsitektur futuristik. 
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1.3.2 TUJUAN
a. Sebagai wadah kegiatan edukasi, observasi dan rekreasi ilmu 

astronomi yang dikemas secara menarik dan mengiuti 

perkembangan zaman 

b. Sebagai salah satu pusat pembelajaran ilmu astronomi di 

Sleman, Yogyakarta. 

1.4 MANFAAT
Memberikan informasi edukasi dan rekreasi kepada masyarakat, sehingga 

minat masyarakat terhadap ilmu astronomi meningkat serta memberikan 

tempat bagi para pecinta ilmu astronomi untuk lebih mengembangakan 

minat mereka. 

1.5 LINGKUP PEMBAHASAN
1.5.1 RUANG LINGKUP SUBSTANSIAL 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan 

dengan wahana edutainment ilmu astronomi dan antariksa sesuai 

kaidah ilmu arsitektur dengan pendekatan desain arsitektur 

futuristic. 

1.5.2 RUANG LINGKUP SPASIAL
Perencanaan dan perancangan wahana edutainment ilmu 

astronomi dan antariksa terletak di Sleman, Yogyakarta sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. 

1.6 METODE PEMBAHASAN
Metode pembahasan yang dipergunakan dalam penyususnan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini adalah 

metode deskriptif, analisis dan dokumentatif, yaitu dengan memaparkan 

semua data baik data literatur, wawancara maupun data lapangan dan 

permasalahan tang kemudian dianalisis secara sistematis sesuai dengan 

ilmu arsitektur untuk memperoleh pemecahan masalah yang sesuai 

dengan perencanaan dan perancangan Wahana Edutainment Astronomi 

dan Antariksa.  

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan 

dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu : 
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1.6.1 DATA PRIMER 
Data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi 

lapangan dan wawancara. 

a. Observasi Lapangan 

1. Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah 

lokasi dan tapak perencanaan sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, 

2. Data studi banding diperoleh dari pengamatan pada 

bangunan-bangunan sejenis yang memiliki fungsi sama 

b. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan pihak instansi yang terkait 

dengan ilmu astronomi dan keantariksaan serta narasumber 

yang dinggap mengetahui tentang ilmu astronomi dan 

keantariksaan. 

1.6.2 DATA SEKUNDER 
Studi pustaka diperoleh dari review tentang studi astronomi 

yang sudah ada, buku, artikel atau jurnal yang membahas tentang 

astronomi dan keantariksaan, ilmu arsitektural secara umum dan 

arsitektur futuristik secara khusus, serta peraturan-peraturan daerah 

terkait dengan rencana pembangunan dan rencana tata ruang 

wilayah.Studi awal atau topik yang ingin disampaikan tersebut 

kemudian disusun menjadi beberapa pustaka. Pustaka yang telah 

ditentukan tersebut kemudian dijadikan sebagai materi eksplorasi, 

yang meliputi teori dan data terkait.  

Setelah memperoleh data tersebut, kemudian menganalisa 

antara data yang diperoleh dari studi pengamatan, studi pustaka 

serta standar perencanaan dan perancangan, kemudian dianalisis 

secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan kaidah ilmu arsitektur. 

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Wahana Edutainment Ilmu 

Astronomi dan Antariksa.  
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BAB I PENDAHULUAN 
Mengemukakan judul, pemahaman judul, latar belakang, 

permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, metodologi 

dan strategi desain, serta sistematika pembahasan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Membahas dan menguraikan tinjauan ilmu astronomi dan 

antariksa, serta tinjauan arsitektur futuristik. 
BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Membahas tinjauan mengenai kondisi dan potensi Kabupaten 

Sleman, Yogyakarta terutama yang berkaitan dengan pendidikan 

atau perdagangan dan jasa sebagai lokasi dalam perencanaan 

dan perancangan, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan 

tapak, gambaran khusus berupa data tentang batas wilayah dan

karakteristik tapak terpilih. 
BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan 

konsep perencanaan dan perancangan awal dan analisis 

mengenai pendekatan fungsional, pelaku dan aktivitasnya, 

kebutuhan jenis ruang, hubungan kelompok ruang, sirkulasi, 

pendekatan kebutuhan Wahana Edutainment Ilmu Astronomi dan 

Antariksa, pendekatan kontekstual, optimaliasi lahan, pendekatan 

besaran ruang, serta analisa pendekatan konsep perancangan 

secara kinerja, teknis dan arsitektural. 
BAB V LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 
Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Wahana 

Edutainment Ilmu Astronomi dan Antariksa yang  ditarik  

berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 
Berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan laporan dan juga 

saran terkait kekurangan- kekurangan dalam pembahasannya. 
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1.8 ALUR PIKIR

 

 

 

 

Tujuan pembahasan 
Mengadakan penyusunan data dan menganalisa potensi-potensi lingkungan untuk dijadikan 
landasan konseptual dan program perencanaan dan perancangan Wahana Edutainment 
astronomi dan antariksa dengan pendekatan arsitektur futuristik yang menarik, atraktif dan 
dinamis untuk menarik minat masyarakat untuk belajar ilmu astronomi dan antariksa.

S b h

Analisis
Analisis antara tinjauan pustaka dan studi lapangan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif 
sesuai kaidah ilmu arsitektur untuk mewujudkan sebuah Wahana Edutainment Astronomi dan 
Antariksa dengan pendekatan desain arsitektur futuristik.

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan 
Perancangan  Wahana Edutainment Astronomi 

dan Antariksa di Sleman, Yogyakarta.

Latar Belakang
Aktualita 

- Indonesia mempunyai potensi di bidang ilmu astronomi karena berada di garis 
khatulistiwa dan memiliki tiga zona waktu

- Masyarakat belum sepenuhnya memahami ilmu astronomi
- kurangnya wadah informasi mengenai ilmu astronomi dan antariksa di Indonesia
- Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki potensi untuk direncanakannya sebuah 

wahana edutainment astronomi dan antariksa
- akan dikembangkannya Science Center di Indonesia

Urgensi
Wahana Edutainment Astronomi dan Antariksa di Kabupaten Sleman mempunyai urgensi besar 
terhadap keastronomian Provinsi Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar yang juga 
memiliki kelompok masyarakat dengan minat yang cukup tinggi terhadap astronomi dan
keantariksaan.
Originalitas
Wahana Edutainment astronomi dan antariksa di Sleman belum ada sebelumnya, baru 
direncanakan dengan fasilitas penunjang yang representatif yang ditekankan dengan pendekatan 
arsitektur yang menarik, atraktif dan  dinamis untuk kepentingan edukasi dan rekreasi para 
penikmat dan peminat ilmu astronomi dan antariksa.

Studi Lapangan
Terkait lokasi 

perencanaan Wahana 
Edutainment Astronomi 

dan Antariksa 

Studi Pustaka :
- Buku, artikel, jurnal 

yang terkait dengan 
ilmu astronomi dan
keantariksaan 

- Buku, artikel, jurnal 
terkait dengan ilmu 
arsitektur dan 
arsitektur futuristik 

- Peraturan daerah  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Astronomi dan Antariksa 
2.1.1 Pengertian Astronomi 

Kata astronomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata astron 

(ἄστρον, “bintang”) yang kemudian diberi akhiran –nomi dari nomos 

(νόμος, “hukum” atau “budaya”). Maka secara hariah, astronomi 

bermakna “hokum / budaya bintang-bintang”. Astronomi yang 

secara etimologi berarti “ilmu bintang” adalah ilmu yang melibatkan 

pengamatan dan penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di luar 

bumi dan atmosfernya. ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat 

fisik dan kimiawi benda-benda yang dapat dilihat di langit dan di luar 

bumi. 

Astronomi juga dapat diartikan sebagai ilmu observasional 

yang mempelajari tentang sesuatu mengenai alam semesta, mulai 

dari segi mikro sampai dengan makro dengan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan lain sebagai cara memahami gejala-gejala alam. 

Astronomi berkembang pesat karena adanya keingintahuan yang 

sangat besar dari dalam diri manusia akan alam semesta yang luar 

biasa ini. 

Menurut Keith Wicks dalam bukunya yang berjudul Stars and 

Planets menyebutkan bahwa astronomi adalah ilmu pengetahuan 

tertua. Wajar sekali bagi manusia purba untuk mempelajari gerak 

benda langit, karena matahari, bintang dan bulan berpengaruh pada 

cara mereka menyelenggarakan kehidupannya. Pada hari terang 

dan panas, mereka dapat berburu dan melaksanakan tugas lain. 

Jadi, kegiatannya diatur oleh saat terbit dan tenggelamnya matahari. 

Tetapi bulan juga penting bagi mereka, bukan hanya karena 

menerangi malam saja. Perubahan fase bulan yang teratur, 

merupakan dasar awal penentuan kalender. Bulan memerlukan 

selang waktu 29,5 hari sejak mulai bulan purnama satu ke bulan 
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purnama berikutnya. Jangka waktu semacam ini dikenal sebagai 

satu bulan komariyah. 

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Antariksa 

berarti bagian alam semester yang berada di luar atmosfer bumi, 

atau lebih dikenal dengan luar angkasa atau outer space. Karena 

berada di luar atmosfer bumi, maka gravitasi tidak berlaku di tempat 

ini. 

Di Antariksa ini terdapat debu berukuran antara 0,001-0,1 mm 

dengan kepadatan 1 gram per 500.000 km2 berwarna gelap dan 

memantulkan cahaya matahari. Debu ini sering disebut zodiac. 

Terdapat pula benda-benda langit lainnya seperti meteor, meteoroid 

dan asteroid, serta banyak kejadian alam berlangsung dalam 

ruangan ini. 
2.1.2 Ruang Lingkup Astronomi 

Sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbintangan dan 

alam semesta, astronomi memiliki ruang lingkupnya sendiri. Ruang 

lingkup astronomi meliputi : 

a. Planet 
Planet berasal dari bahasa Yunani yaitu planetai atau 

planets yang berarti pengembara.  

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

dan Neptunus adalah nama-nama planet yang terdekat hingga 

terjauh dari matahari.  

b. Satelit, Meteoriod, Asteroid dan Komet 
1) Satelit 

Secara bahasa berarti pengikut atau pengawal, juga 

bisa disebut sebagai benda yang beredar mengelilingi benda 

lain. Satelit mengiringi planet dan bersama planet pula, 

satelit mengelilingi matahari. 
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Gambar 2.1 Satelit buatan yang mengelilingi Bumi 
Sumber : www.2.bp.blogspot.com, 2015 

2) Meteoroid 

Meteoroid adalah benda padat yang terpisah dari 

komet. Yang paling kecil sebesar tidak lebih dari butiran 

pasir dan yang besar berbobot beberapa ton.  

 
Gambar 2.2 Meteoroid yang mendekati atmosfer bumi 

Sumber : cdn2-b.examiner.com, 2015 
3) Asteroid 

Yaitu kumpulan cadar langit yang terbentang antara 

Mars dan Yupiter. Di dalamnya terdapat planet kecil yang 

bernama Ceres.  

Gambar 2.3 Asteroid, sabuk utama yang mengelilingi matahari 
Sumber : http://ircamera.as.arizona.edu, 2015 
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4) Komet 

Yaitu pecahan benda langit yang berada di seberang 

Neptunus. Lintasan komet berbentuk lonjong yang 

membentuk gelang atau sabuk yang mengelilingi Matahari, 

dikenal sebagai Sabuk Kuiper.  

Gambar 2.4 Komet 
Sumber : imelsaheny.files.wordpres, 2015 

c. Matahari dan Bintang 
1) Matahari 

Matahari merupakan bintang di pusat tata surya kita. 

Energinya yang berupa cahaya matahari dan panas 

mendukung kehidupan di Bumi sekaligus membentuk cuaca 

dan iklim di Bumi. 

Gambar 2.5 bagian-bagian matahari 
            Sumber : http://drise-online.com, 2015 
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2) Bintang 

Bintang adalah benda langit yang bisa mengeluarkan 

cahaya sendiri. Energi bintang dihasilkan karena 

pengubahan hydrogen menjadi helium.  
d. Galaksi 

Galaksi adalah suatu sistem bintang yang bermilyar-milyar 

jumlahnya dan menempati suatu volume ruang yang sangat 

luas. Galaksi tempat matahari kita sebagai salah satu 

anggotanya dinamakan Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. 

Contoh lain dari galaksi adalah galaksi Magelhaen. Dan dalam 

jagat raya memiliki ribuan galaksi yang tersebar, berikut ini 

adalah klasifikasi galaksi berdasarkan bentuknya : 

1) Galaksi Elips 

Gambar 2.6 Galaksi Andromeda 
Sumber : http://1.bp.blogspot.com, 2015 

2) Galaksi Spiral 

Gambar 2.7 Galaksi Bima Sakti 
Sumber : http://i.imgbox.com, 2015 
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3) Galaksi Tak Teratur 

Gambar 2.8 Galaksi Tidak Beraturan 
Sumber : http://1.bp.blogspot.com, 2015 

e. Ruang Angkasa 
Ruang angkasa adalah system yang berisi milyaran 

galaksi yang membentuk imperium alam semesta. Ruang 

angkasa juga biasa disebut antariksa, mengacu pada ruang 

yang relative kosong di dalam alam semesta, yakni berada di 

luar atmosfer suatu obyek astronomi. Antariksa tidak 

sepenuhnya kosong seperti hampa gas sepenuhya tetapi 

mengandung partikel-partikel dalam kepadatan yang rendah, 

mayoritas plasma hydrogen serta radiasi elektromagnetik.  

2.1.3 Cabang – cabang Ilmu Astronomi 
Astronomi dipisahkan ke dalam cabang. Perbedaan pertama 

di antara “teoritis dan observational” astronomi. Pengamat 

menggunakan berbagai jenis alat untuk mendapatkan data tentang 

gejala, data yang kemudian dipergunakan oleh teoretikus untuk 

membuat teori dan model, menerangkan pengamatan dan 

memperkirakan yang baru. 

Berikut ini cabang-cabang ilmu astronomi berdasarkan subyek 

atau masalah : 

a. Astrometri, adalah penelitian posisi benda di langit dan 

perubahan posisi mereka. Mendefinisikan system koordinat 

yang dipakai dan kinematika dari benda-benda di galaksi kita. 
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b. Kosmologi, adalah penelitian alam semesta terkait dengan asal 

usul alam semesta, yang lebih mendalam mengenai segala 

fenomena yang ditampakkan alam semesta, 

c. Fisika Galaksi, adalah penelitian struktur dan bagian galaksi kita 

dan galaksi lain. 

d. Astronomi Estragalaksi, adalah penelitian benda (sebagian 

besar galaksi) di luar galaksi kita. 

e. Pembentukan Galaksi dan Evolusi, adalah penelitian 

pembentukan galaksi dan evolusi. 

f. Ilmu Planet, adalah penelitian planet dan tata surya. 

g. Fisika Bintang, adalah penelitian struktur bintang. 

h. Evolusi Bintang, adalah penelitian evolusi bintang dari 

pembentukan sampai akhir sebagai bintang sisa. 

i. Pembentukan Bintang, adalah penelitian kondisi dan proses 

yang menyebabkan pembentukan bintang di dalam awan gas 

dan proses pembentukan itu sendiri. 
2.1.4 Fungsi Ilmu Astronomi 

Sebagai ilmu perbintangan, ilmu astronomi juga memiliki 

berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari manusia, antara lain : 

a. Utamanya secara pragmatis adalah perhitungan atau penentuan 

almanak. 

b. Perhitungan atau patokan arah bagi para nelayan tradisional 

yang tidak menggunakan peralatan navigasi canggih. dipakai 

terutama pada malam hari, dengan berpatokan pada rasi 

bintang. 

c. Perhitungan terjadinya pasang surut air laut. 

d. Perhitungan musim tanam para petani. Di kalangan petani Jawa 

dikenal dengan istilah “petungan mongso”.

e. Untuk tujuan yang lebih canggih, misalnya perhitungan manuver 

wahana antariksa untuk keperluan penelitian seperti voyager 

milik USA. 

f. Untuk memprediksi cuaca. Dalam kehidupan sehari-hari 

mempelajari astronomi dapat berguna untuk memprediksi cuaca 

dalam penerbangan dan pelayaran. 
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g. Dapat membantu menentukan waktu dengan berpatokan ada 

matahari atau bulan.  
2.1.5 Peralatan Pengamatan Ilmu Astronomi 

Dalam pengamatan ilmu astronomi, dibutuhkan alat-alat 

khusus untuk mendukung kegiatan pengamatan ilmu perbintangan 

ini. Alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pengamatan ilmu 

astronomi antara lain : 
a. Alat Pengumpul Cahaya 

Alat pengumpul cahaya dalam astronomi adalah teleskop. 

Secara umum, teleskop memiliki dua komponen utama yaitu 

objektif dan okuler. Objektif berfungsi untuk memfokuskan 

cahaya yang datang ke satu titik fokus, sedangkan okuler 

berfungsi meneruskan cahaya yang terfokuskan tadi ke detector. 

Secara umum, teleskop berfungsi untuk mengumpulkan 

cahaya,, memperbesar bayangan dan memperbesar daya pisah. 

Berdasarkan objektifnya, teleskop dibedakan menjadi 

teleskop refraktor (bias) dan teleskop reflektor (pantul). 

1) Teleskop Refraktor (Bias) 

Proses pembiasan pada refraktor adalah cahaya yang 

diterima oleh lensa objektif kemudian akan difokuskan ke 

satu titik fokus, selanjutnya cahaya tersebut akan ditangkap 

oleh lensa okulernya untuk diteruskan ke detektor. 

Teleskop refraktor menggunakan lensa untuk objektif 

dan okulernya. Teleskop ini baik untuk digunakan pada saat 

mengamati cahaya bintang yang redup dari Bumi. Namun 

teleskop ini memiliki beberapa kelemahan antara lain :  

a) Terjadinya abrasi kromatis pada lensa objektifnya, yaitu 

komponen cahaya bintang memiliki panjang fokus yang 

berbeda-beda. Namun kelemahan ini dapat diminimalisir 

dengan menggunakan dua lensa (cekung dan 

cembung) yang memiliki indeks bias yang berbeda 

menjadi lensa objektifnya. 

b) Lensa adalah benda yang terbuat dari cairan yang 

sebenarnya lambat membeku. Ketika teleskop 
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ditegakkan, maka bagian lensa yang paling atas akan 

mengalir ke arah bawah secara perlahan-lahan. Hal ini 

menyebabkan mutu bayangan menjadi kurang bagus. 

c) Sulitnya membuat lensa dengan diameter yang besar. 

Karena semakin besar diameter lensa, maka akan 

semakin sulit untuk membuat lensa yang homogeny,

sehingga cahaya bintang tidak terdistorsi oleh turbulensi 

atmosfer. 

   Saat ini, teleskop refraktor terbesar di dunia 

terdapat di Observatorium Yerkes, University of Chicago 

dengan diameter sekitar 1 meter. 

Gambar 2.9 Refraktor Bauteile 
Sumber : astronomie-in-alzey.de, 2015 

2) Teleskop Reflektor (Pantul) 

Teleskop pantul diciptakan oleh Issac Newton pada 

tahun 1668. Berdasarkan letak fokus utamanya, teleskop 

pantul dibedakan menjadi teleskop Cassegrain dan teleskop 

Coude. Teleskop Cassegrain, fokus utamanya terletak di 

belakang teleskop, sedangkan teleskop Coude, fokus 

utamanya terletak di bagian luar teleskop (di samping 

teleskop). 
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Saat ini, teleskop pantul terbesar di dunia adalah 

teleskop Hale yang terdapat di Mount Palomar, California, 

Amerika Serikat, dengan diameter ± 5 meter.  

Gambar 2.10 Teleskop Hale 
Sumber : astro.caltech.edu, 2015 

b. Detektor Cahaya Bintang 
Dalam dunia astronomi, terdapat banyak macam detektor, 

antara lain pelat potret dan film fotografis, fotometer fotoelektrik, 

CCD dan juga spektograf untuk mengamati spektrum cahaya 

bintang.  

Pelat potret yang digunakan adalah pelat kaca yang 

dilapisi bahan kimia peka cahaya yang dipasang pada fokus 

utama teleskop. Pelat potret dan film fotografis dapat merekam 

cahaya bintang dalam medan yang sangat luas, namun detektor 

ini tidak mampu merekam cahaya bintang yang mengalami 

perubahan kecemerlangan. Untuk menghindari hal itu, para 

astronom merekam cahaya bintang secara elektronik dengan 

menggunakan fotometer fotoelektrik. 

Perkembangan lebih lanjut dari fotometer fotoelektrik 

adalah sebuah alat yang dinamakan CCD (Charge Coupled 

Device). Alat ini dapat merekam cahaya bintang yang bahakan 

hanya berupa titik saja di langit. Kepekaan alat ini lebih tinggi 

dibanding dengan pelat fotografis. 
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c. Teleskop Ruang Angkasa Hubble 
Pengamatan obyek-obyek dengan menggunakan teleskop 

di permukaan Bumi, banyak mengalami kelemahan, diantaranya 

adanya turbulensi atmosfer yang membuat cahaya bintang 

terdistorsi. Untuk mengatasi adanya turbulensi atmosfer, maka 

timbul gagasan untuk meletakkan sebuah teleskop di orbit bumi. 

Gagasan ini kemudian direalisasikan dengan menciptakan

sebuah teleskop ruang angkasa Hubble (Hubble Space 

Telescope). Teleskop Hubble merupakan teleskop pantul jenis 

Cassegrain. 

Gambar 2.11 The Hubble Space Telescope 
Sumber : www.id.wikipedia.org, 2015 

Hubble dibekali oleh 5 peralatan optik yaitu kamera medan 

luas (kamera planet), kamera objek lemah, spektograf resolusi 

tinggi, spektograf objek lemah dan fotometer kecepatan tinggi.  
d. Optika Adaptif (Adaptive Optics) 

Turbulensi atmosfer menjadi pengaruh utama dalam 

pengamatan benda langit dari permukaan bumi. Atas dasar itu, 

kemudian para ilmuwan menggunakan suatu system optic yang 

disebut optika adaptif (adaptive optics) untuk mengamati 

bintang-bintang tanpa dipengaruhi oleh turbulensi atmosfer dari 

permukaan bumi. 
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Gambar 2.12 Hasil optika adaptif 
Sumber : www.faktailmiah.com, 2016  

Sistem optika adaptif terdiri dari alat-alat tambahan, yaitu 

komputer berkecepatan tinggi, sensor muka gelombang, 

detektor, cermin setengah tembus, dan juga cermin karet 

berpermukaan lentur yang dalam astronomi disebut rubber 

mirror.  

Gambar 2.13 diagram sederhana Sistem Optika Adaptif 
Sumber : www.faktailmiah.com, 2016 

e. Rancangan Teleskop Non-Konvensional 
Meskipun teleskop pantul memiliki kelebihan dalam segi 

pembuatan objektifnya yang lebih besar daripada teleskop bias, 

pembuatan cermin yang cukup besar ternyata juga sangat sulit 

dan rumit sehingga menjadi tidak praktis untuk dipakai. 

Untuk memecahkan masalah tersebut, para ilmuwan 

membuat sebuah teleskop dengan cermin objektifnya yang 

berdiameter besar yang terdiri dari kumpulan cermin-cermin 
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kecil ternyata, kepekaan teleskop dengan cermin yang terdiri 

dari kumpulan cermin kecil-kecil itu setara dengan sebuah 

teleskop yang memiliki diameter cermin cukup besar. 
2.1.6 Perkembangan Astronomi di Indonesia 

Sejarah penerapan astronomi di Indonesia telah ada beberapa 

abad silam, terlihat dari penanggalan kalender jawa, penentuan 

musim hujan, kemarau, panen dan ritual kepercayaan yang 

menggunakan peredaran gerak benda langit sebagai acuan. 

Pada masa kerajaan Hindu-Budha, candi-candi dibangun 

berdasarkan letak astronomis. Candi-candi di daerah Jawa Tengah 

dibangun dengan menghadap ke timur sebagai arah terbitnya 

matahari, sedangkan candi-candi di daerah Jawa Timur dibangun 

menghadap ke barat sebagai arah terbenamnya matahari. selain itu 

terdapat sedikit perbedaan ada candi kebesaran Indonesia, Candi 

Borobudur menghadap ke arah utara-selatan tepat pada sumbu 

rotasi bumi. 

Sebanyak 13% dari wilayah Indonesia berada di bawah garis 

khatuliswa menjadikan Indonesia menjadi tempat ideal untuk 

peluncuran roket satelit. Namun sayangnya adanya potensi besar 

yang dimiliki Indonesia berbanding terbalik dengan keberadaan 

pendidikan astronomi kurang mendapatkan perhatian baik dari 

masyarakat maupun pemerintah. 

Ketertarikan masyarakat akan ilmu astronomi tidak tersalurkan 

dengan baik hingga saat ini. Pendidikan astronomi tidak diajarkan 

kepada pelajar secara khusus, tetapi biasanya ilmu astronomi 

diperoleh dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di sekolah-

sekolah dari SD sampai dengan SMA. Namun, pemberian materi 

astronomi di sekolah hanya sebatas lapisan luar pemahaman 

tentang ilmu astronomi. 

Menurut Ketua Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, selama 

ini pemberian materi astronomi di sekolah sangatlah sedikit. Hanya 

5-10% porsi untuk materi astronomi dari materi science yang 

diberian. Padahal ilmu astronomi memiliki cakupan yang sangat 

luas, sepatutnya cabang pendidikan ini bias berdiri secara mandiri. 
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Namun, perkembangan ilmu ini hanya diberikan sampai tingakat 

sekolah menengah atas melalui mata pelajaran sains seperti fisika. 

Kurang tersedianya sarana pendidikan formal yang memberikan 

materi tentang ilmu astronomi menjadi salah satu kendala kurang 

berkembangnya ilmu astronomi di Indonesia. Sekarang ini satu-

satunya pendidikan formal di Indonesia yang mempunyai program 

studi ilmu astronomi hanyalah Institut Teknologi Bandung. 

Selain kurangnya materi ilmu astronomi yang diberikan di 

pendidikan formal, pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa 

ilm astronomi hanya bias digeluti oleh orang-orang dengan tingkat 

ekonomi yang tinggi menjadi salah satu penghambat 

berkembangnya ilmu astronomi di Indonesia. Sarana informal untuk 

meningkatkan penyebaran  ilmu astronomi yang kurang 

keberadaannya akhirnya semakin medukung opini di atas. 

Pada intinya kurangnya persebaran ilmu astronomi di 

kalangan masyarakat menjadian ilmu astronomi kurang populer di 

masyarakat Indonesia. Kurangnya wawasan masyarakat tentang 

ilmu astronomi berimbas pada kurangnya peminat astronomi di Ind-

onesia. Selain itu, kurangnya sarana pendidikan formal dan informal 

bidang astronomi di Indonesia juga menjadi kendala dalam 

perkembangan ilmu astronomi. 
2.1.7 Potensi Astronomi di Indonesia 

Diresmikannya UU mengenai keantariksaan yaitu UU No.21 

tahun 2013, terlihat usaha dari para pecinta astronomi yang 

semakin bermunculan untuk menunjukkan eksistensinya. 

Keberadaan UU ini menjadi payung hokum keantariksan yang 

menunjukkan kepedulian pemerintah yang selama ini absen dalam 

perkembangan astronomi. Dengan adanya UU keantariksaan ini 

memacu munculnya lembaga-lembaga astronomi baik berbentuk 

pendidikan formal maupun informal sesuai dengan isi pasal 2 UU 

No. 21 tahun 2013 yang menyatakan untuk mewujudkan dan 

mengoptimalkan daya saing bangsa dalam penyelenggaraan 

keantariksaan. 
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Menurut Bambang Tedjasukmana, selama 2 tahun kebelakang 

Indonesi tercatat sebagai salah satu nagara dengan pendidikan 

astronomi paling maju se-Asia Tenggara. Dilihat dari banyaknya 

kegiatan observasi, baik yang dilakukan oleh amatir maupun 

professional, telah menunjukkan peningkatan jumlah. Astronom asal 

Indonesia juga sering kali berkancah di dunia internasional 

meskipun jumlahnya masih bias dihitung dengan jari. 

(Republika.co.id, Senin, 26 Agustus 2013) 

Perkembangan ilmu astronomi juga dapat dilihat dari 

bermunculannya komunitas-komunitas amatir pecinta astronomi. 

Diawali dengan adanya Himpunan Astronomi Indonesia (HAI), 

sampai pada akhirnya banyak komunitas-komnitas serupa yang 

tumbuh di kota-kota lain seperti JAC di Yogyakarta, CASA di Solo, 

HAAJ di Jakarta dan masih banyak komunitas-komunitas pecinta 

astronomi lain. 
2.2 Tinjauan Wahana Edutainment Astronomi dan Antariksa

2.2.1 Pengertian Edutainment
  Edutainment adalah akronim dari kata education dan 

entertainment. Education berarti pendidikan dan Entertainment 

berarti hiburan. Education dalam “The routledge Dictionary of 

Quotation” memiliki beberapa arti, antara lain : 

a. Menurut Oscar Wilde (1854-1900), “Education is an admirable 

thing, but it is well to remember from time to tim that nothing that 

is worth knowing can be taught”

b. Menurut Robert Frost, “Education is the ability to listen to almost 

anything without losing your temper or your self confidence.”

c. Menurut George Savile, Lord Halifax (1633-1695), “Education is 

what remains when we have forgottenall that we have been 

taught” (Andrew, 1987:79)

Dengan demikian, edutainment memiliki arti pendidikan yang 

menyenangkan. Sedangkan secara terminologi, edutainment as a 

form of entertainment that is learn through play. Edutainment berarti 

program pendidikan atau pelatihan yang dikemas dalam konsep 

hiburan sedemikian rupa sehingga tiap-tiap peserta didik hampir 
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tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang diajak untuk 

belajar atau untuk memahami nilai-nilai (value) setiap individu.  

Munculnya konsep edutainment yang mengupayakan proses 

pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan telah menciptakan 

asumsi bahwa perasaan positif, senang dan rileks akan 

mempercepat pembelajaran. 
2.2.2 Penerapan Teori Edutainment
  Teori yang sering digunakan dalam proses edutainment 

adalah teori pembelajaran aktif, akselerasi dan revolusi belajar.  

a. Teori pembelajaran aktif menyatakan bahwa belajar hendaknya 

melibatkan multi indera dan dilaksanakan dengan menggunakan 

variasi metode pembelajaran. 

b. Teori Akselerasi artinya pembelajaran itu harus dirancang agar 

berlangsung secara tepat, menyenangkan dan memuaskan. Ada 

empat model pembelajaran yang saling terkait dengan modalitas 

belajar, yaitu : 

1) Somatic, learning by moving and doing  

  Somatic berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh 

(soma). Jadi pembelajaran somatic berarti belajar 

menggunakan indera peraba, Anesthetic, praktis yang 

melibatkan fisik dengan menggunakan serta menggerakkan 

tubuh saat belajar. Artinya Somatic merupakan pola 

pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak 

tubuh atau belajar dengan melakukan. 

2) Auditory, learning by talking and hearing 

  Adalah belajar berbicara dan mendengarkan. Belajar 

audiotif adalah cara belajar yang menekankan pada aspek 

pendengaran. 

3) Visual, learning by observing and picturing 

Visual disini diartikan belajar dengan mengamari atau 

menggambarkan. Cara belajar dengan cara ini adalah cara 

belajar yang menekankan pada aspek penglihatan. 

Ketajaman visual sangat kuat dalam diri setiap orang. 

Alasannya bahwa di dalam otak terdapat lebih banyak 



27 
 

perangkat untuk memproses informasi visual dari pada 

semua indera yang lain.  

4) Intellectual, learning by problem solving and reflecting

Maksud dari Intellectual yaitu belajar dengan pemecahan 

masalah. Jadi cara belajar intelektual adalah cara 

pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek 

penalaran dan logika. 

c. Teori Revolusi belajar lebih menekankan pada suasana kondusif, 

yakni suasana rileks, tidak tegang dan bebas dari tekanan. Hal 

ini disebut juga dengan lingkungan belajar yang bebas resiko. 

Jadi, suasana belajar yang menyenangkan merupakan kunci 

utama bagi individu untuk memaksimalkan hasil yang akan 

diperoleh dalam proses belajar. 
2.2.3 Pengertian Wahana Edutainment Ilmu Astronomi 

Menurut Sutrisno, dalam bukunya yang berjudul “Revolusi 

Pendidikan di Indonesia” bahwa edutainment berasal dari kata 

“education (pendidikan) dan “entertainment (hiburan)”. Jadi 

edutainment dalam segi bahasa berarti pendidikan yang menghibur 

atau menyenangkan. Sedangakan dari segi terminology, 

edutainment ialah suatu proses pembelajaran yang didesain 

sedemikian rupa, sehingga muatan pendidikan dan hiburan dapat 

dikombinasikan secara harmonis dan menghasilkan pembalajaran 

yang menyenangkan. Dengan berdasarkan pengertian secara 

umum tersebut, maka wahana edutainment ilmu astronomi dan 

antariksa adalah wahana yang memberikan pelayanan berupa 

pembelajaran mengenai ilmu astronomi dan antariksa dengan cara 

yang menyenangkan. Wahana edutainment tentang ilmu astronomi 

biasanya disebut dengan Planetarium. 

 Planetarium adalah sebuah tempat atau ruangan dengan atap 

berbentuk kubah untuk mensimulasi keadaan langit yang 

sebenarnya, dipandang dari segala tempat di bumi dan segala 

waktu. Sebuah planetarium dilengkapi proyektor bintang, biasanya 

terletak di tengah ruangan yang berfungsi untuk memproyeksikan 

cahaya pada atap kubah planetarium, untuk menhasilkan cahaya 
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benda-benda langit seperti bintang, planet, bulan dan lain-lain 

sehingga menghasilkan gambaran keadaan langit malam 

sebenarnya. ( Wikipedia, Oktober 2015) 
2.2.4 Sejarah Awal Wahana Edutainment Astronomi 

Wahana Edutainment Astronomi atau biasa dikenal dengan 

Planetarium mulanya adalah alat peraga mekanik untuk 

memperlihatkan pergerakan benda-benda langit seperti bintang, 

planet, bulan dan matahari. hingga abad ke-19, planetarium berarti 

alat peraga mekanik yang disebut orrery. 

Proyektor planetarium yang pertama dibuat pada tahun 1919 

berdasarkan ide Walther Bauersfeld dari Carl Zeiss. Pada bulan 

Agustus 1923, proyektor pertama (Model I) ini dipasang di Jena 

untuk diuji coba, di bawah kubah berdiameter 16 meter. Kemudian 

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. 21 Oktober 1923. 

Deutsches menjadi planetarium pertama di dunia setelah 

proyektor dipasang secara permanen pada bulan Mei 1925. Di awal 

Perang Dunia II, proyektor dibongkar dan disembunyikan. Setelah 

Deutsches Museum hancur akibat Perang Dunia II dibangun 

kembali dipasang pada 7 Mei 1951. 

Gedung planetarium umumnya dikelola oleh lembaga 

pendidikan atau museum. Di seluruh dunia terdapat lebih dari 3.300 

planetarium (data 4 Maret 2008) dengan total lebih dari 110 juta 

penonton. Walaupun demikian, jumlah planetarium di dunia jauh 

lebih banyak bila planetarium mini milik sekolah ikut dihitung. 

Negara yang memiliki planetarium terbanyak di dunia adalah 

Amerika Serikat, yaitu lebih dari 1.500 planetarium. Di Eropa 

terdapat lebih dari 450 planetarium. 
2.2.5 Fungsi Wahana Edutainment Astronomi dan Antariksa 

Sebagai suatu bangunan yang berhubungan erat dengan ilmu 

astronomi, planetarium memiliki beberapa fungdi sebagai berikut : 
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a. Planetarium sebagai Wahana Edukasi 

  Planetarium merupakan sarana wisata pendidikan yang 

dapat menambah wawasan yang sangat luas kepada 

pengunjung khususnya dalam bidang ilmu astronomi, karena 

pertunjukan planetarium yang sering disebut juga teater bintang 

yang menyajikan berbagai tempat di jagad raya yang sangat luas 

dan menakjubkan. 

  Dengan adanya pertunjukkan tentang keadaan jagad raya, 

pengunjung dapat memahami konsespsi tentang alam semesta 

sekaligus memahami kaan kebesaran Sang Maha Pencipta. 

Dalam sebuah planetarium digital dapat juga menampilkan 

berbagai jenis pertunjukan baru dalam format multimedia, 

dengan pertunjukan audiovisual yang sangat menarik dalam 

balutan khasanah astronomi. Pada jenis pertunjukan ini 

menghadirkan hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta 

yang ditinggali manusia. Selain pertunjukan simulasi langit 

ataupun multimedia, pada beberapa planetarium terkadang juga 

terdapat sarana prasarana observasi benda-benda langit untuk 

menyaksikan fenomena  atau kejadian-kejadian alam lainnya. 

b. Planetarium sebagai Sarana Hiburan 

  Planetarium merupakan sarana hiburan alternatif bagi 

masyarakat umum, hal ini ditandai dengan menjadikan 

planetarium sebagai salah satu alternatif destinasi rekreasi 

liburan keluarga. Selain berperan sebagai sarana edukasi, 

planetarium juga berperan sebagai wahana rekreasi untuk para 

orang tua kepada anak-anaknya ataupun pengajar kepada anak 

didiknya. Planetarium juga masuk dalam program pariwisata 

setiap Negara, guna membantu devisa Negara walaupun ruang 

lingkupnya masih kecil. Terkadang, planetarium juga menjadi 

sarana hiburan penunjang untuk pertunjukan music orchestra 

yang mempunyai latar belakang pemandangan simulasi benda-

benda langit sebagai latarnya. 
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2.2.6 Kriteria Perancangan Wahana Edutainment Astronomi dan 
Antariksa 
 Menurut Bapak Widya Sawitar, pengelola Planetarium dan 

Observatorium Jakarta, perancangan dan pembangunan sebuah 

planetarium memiliki criteria sebagai berikut. 

a. Lahan

  Untuk lahan tidak ada syarat khusus seperti halnya 

observatorium yang membutuhkan lingkungan yang bersih yang 

berguna saat adanya kegiatan peneropongan. Planetarium dapat 

dirancang dan dibangun di lahan datar maupun berkontur, di 

pantai maupun di gunung. 

b. Akustik 

  Untuk akustik ruang sebuah bangunan planetarium tidak 

boleh bergaung atau memantul dengan cara diredam 

menggunakan dinding “sirip”, karpet, atau material kedap suara 

lainnya. 

c. Thermal 

Suhu di dalam sebuah planetarium harus konstan, selain itu 

suhu alat juga harus terjaga. Jika alat menjadi panas, harus 

dapat secara otomatis menjadi dingin sekitar 20-25°C. 

d. Pencahayaan 

Pada saat pertunjukan teater bintang maka pencahayaan 

harus gelap agar optimalisasi cahaya dari proyektor bintang. 

Cahaya hanya dibutuhkan pada jalur sirkulasi. 

e. Proyektor 

  Proyektor harus memiliki tingkat fokus yang tinggi agar 

proyeksi bintang tidak berbayang atau bias maupun berpantulan. 

Jika omniplanetarium maka proyektor harus memiliki tempat 

penyimpanan tersendiri, bias dengan hidrolik. 

f. Sistem Proyektor 

  Sistem konvensional yaitu satu bintang satu proyektor untuk 

melihat bintang apa adanya, lebih pekat. 
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g. Ruang 

  Sebuah ruangan lanetarium memiliki panggung di bagian 

depan untuk omniplanetarium, area kursi bias bertingkat atau 

datar, ruang operator dan narator berada di bagian belakang 

kursi penonton. 

h. Terdapat Ruang Transisi 

  Adanya ruang transisi secara termal dan pencahayaan untuk 

adaptasi tubuh dan mata, agar mata pengunjung tidak terlalu 

mengalami kondisi ekstrim dari gelap ke kondisi terang. Selain 

itu, ruang transisi juga berfungsi untuk mempersiapkan materi 

pertunjukan teater, di ruangan ini pengunjung juga diperkenalkan 

terlebih dahulu dengan istilah-istilah astronomi sebelum 

menonton pertunjukkan teater bintang. 

i. Pendukung Kegiatan Astronomi 

 Di dalam sebuah planetarium umumnya terdapat benda-

benda “wajib” dalam astronomi seperti miniatur tata surya dan 

teleskop optik. 

j. Pengorganisasian Ruang di Planetarium 

Integrasi antara fasilitas utama dengan fasilitas pendukung 

harus baik. Misalnya ruangan teknisi berdekatan dengan mesin, 

pantry, toilet dan lain-lain. Begitu juga dengan ruangan 

workshop/bengkel, ruang curator, mushola, kantin, souvenir shop 

dan ruangan-ruangan lainnya. 

k. Aktivitas planetarium menghasilkan flow massa (tergantung 

kapasitas planetarium). Misalnya terdapat 200-300 pengunjung 

yang keluar dan masuk secara bersamaan. Jadi harus ada 

pemissah antara akses pengunjung dan pengelola, begitu pula 

ruangan antar pengunjung dan pengelola. 

l. Fasilitas maintenance seperti proyektor, kursi, soundsystem, film 

dan software. 
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2.2.7 Komponen Utama Wahana Edutainment Astronomi dan 
Antariksa 
a. Dome Screen 

  Di dalam planetarium, keadaan alam semesta 

diproyeksikan pada sebuah layar berbentuk hemispheric, dalam 

setengah bola atau satu belahan bola. Dome screen tersebut 

terdiri atas plat alumunium putih dengan lubang-lubang kecil. 

Untuk keperluan perawatan dan juga alat-alat seringkali adanya 

jalan untuk kegiatan servis berupa tangga di balik layar yang 

berbentuk hemispheric.

b. Proyektor Planetarium 

  Di dalam ruang pertunjukan terdapat sumber gambar 

berupa proyektor planetarium yang umumnya diletakkan di 

tengah ruangan. Proyektor dapat memperagakan pergerakan 

benda-benda langit sesuai dengan waktu dan lokasi. Proyektor 

utama biasanya diletakkan di tengah-tengah dome. Tombol-

tombol pengandali umumnya diletakan di belakang, sedangkan 

pengandali peralatan lain yang otomatis diletakkan di ruang yang 

berbeda. 

c. Simulasi Kontrol 

  Umumnya diletakkan di ruang pengendali atau di belakang 

teater maupun di sekitar proyektor utama. 

d. Seats 

  Kursi penonton menikmati jalannya pertunjukan di 

planetarium ini dapat diputar secara vertikal sesuai dengan 

keinginan. Kursi bagian depan dapat diputar 45°, kursi tengah 

30° dan kursi belakang 20°. 

e. Theater Illumination 

Sistem penerangan planetarium terdiri dari tiga bagian : 

a) Penerangan perawatan 

b) Penerangan petunjuk arah penonton 

c) Penerangan special effect



33 
 

f. Special Effect Projector 

 Umumnya diletakan di ruang pengendali atau di belakang 

teater maupun di sekitar proyektor utama.  

g. Sound System 

  Instrumen untuk peralatan ini biasa diletakan di belakang 

tombol-tombol pengendalian. Sedangkan speaker umumnya 

diletakan di balik layar teater.  
2.2.8 Mekanisme Operasional Planetarium 
  Planetarium memiliki atap kubah yang berfungsi sebagai 

layar pertunjukan, biasanya disusun dari panel alumunium. Gambar 

dipantulkan dari proyektor utama yang biasanya terletak pada 

bangian tengah dome. Tombol-tombol pengendali umumnya 

terletak di belakang, sedangkan pengendali peralatan lain yang 

otomatis terletak di ruangan yang berbeda. Kursi pemonton memiliki 

sandaran yang disa direbahkan agar penonton bisa melihat ke layar 

di bagian dalam langit-langit kubah. 
2.2.9 Tinjauan Jenis Wahana Edutainment Astronomi Dan Antariksa 

a. Teater Bintang 
Sebuah bangunan planetarium pasti memiliki satu wahana 

simulasi langit yang biasa disebut dengan teater bintang. 

Pertunjukkan teater bintang berlangsung pada ruangan khusus 

yaitu layar yang berbentuk kubah dengan proyektor yang 

diletakkan di tengah-tengah ruangan. Proyektor yang digunakan 

masing-masing memiliki kekuatan fokus tertentu tergantung 

berapa besaran layar kubah.  

a. Jenis-jenis proyektor yang digunakan : 

1) Jenis kecil, digunakan untuk besar layar dengan diameter 

6m-8m dengan kapasitas 30-90 orang, 

2) Jenis sedang, digunakna untuk besar layar dengan 

diameter 12,5m-15m dengan kapasitas 120-300 orang, 

3) Jenis besar, digunakan untuk besar layar dengan diameter 

20m-25m dengan kapasitas 250-600 orang 

Besar kubah layar mempengaruhi besar kapasitas 

penonton yang dapat ditampung, walaupun hal ini juga 
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dipengaruhi oleh susunan kursi dan pemilihan sistem lantai, 

datar atau miring. Dalam perencanaan sebuah ruangan teater 

bintang, pemilihan proyektor jenis besar menjadi 

pertimbangan seandainya terjadi kenaikan jumlah penonton. 

Dalam sebuah ruangan teater bintang biasanya 

menggunakan proyektor dengan kerja khusus, seperti : 

1) Proyektor utama 

Instrument proyektor utama terdiri dari sistem lensa, 

lampu berdaya besar dan motor penggerak yang 

dirancang untuk menempatkan posisi bintang, planet, 

matahari, bulan dan benda langit lainnya secara presisi 

pada layar kubah. Proyektor ini terletak di bawah dan tidak 

terhalang. Persyaratan teknis proyektor ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Harus disimpan dalam ruang bebas debu, maka 

ruangan harus dikondisikan, 

b) Kelembaban tidak boleh lebih dari 70%, 

c) Suhu berkisar antara 15°C -30°C 

2) Proyektor pembantu 

Letaknya dapat ditempatkan di sekitar proyektor 

utama. Proyektor ini terdiri dari : 

a) Proyektor shooting star

b) Proyektor efek pelangi 

c) Proyektor komet 

d) Proyektor panorama  

e) Proyektor meteor 

f) Proyektor slide

g) Proyektor efek 

3) Proyektor omnimax  

Pada prinsipnya serupa dengan proyektor film biasa, 

tetapi ukuran film lebih besar, yaitu 70mm dengan lensa 

khusus. Posisi film yang diputar adalah secara horizontal, 

karena itu diperlukan tempat khusus untuk film tersebut 
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sehingga ukuran ruang proyektor menjadi jauh lebih besar. 

Persyaratan teknis sebuah ruang proyektor Omnimax : 

1) Ruang bebas debu dan getaran, 

2) Kelembaban ± 50% 

3) Suhu ruang 20°C 

4) Perlu fasilitas air dan udara untuk pendingin 

b. Teater Omnimax 

Omnimax atau sekarang lebih dikenal dengan IMAX 

adalah sebuah film film format dan satu set standar proyeksi 

bioskop eksklusif dibuat oleh Perusahaan IMAX perusahaan 

Kanada. IMAX memiliki kapasitas untuk merekam dan 

menampilkan gambar dengan ukuran jauh lebih besar dan 

resolusi dari sistem film konvensional.aspek teknis dalam 

teater IMAX adalah sebagai berikut : 

1) Kamera 

Sebuah kamera IMAX dalam kasus layar 

IMAX meningkatkan resolusi gambar dengan 

menggunakan frame film jauh lebih besar. Untuk 

mencapai ini, 65 mm stok film melewati secara horisontal 

melalui kamera. 

2) Film 

IMAX menggunakan "Estar" (nama dagang Kodak 

untuk film PET) dasar. Alasannya adalah untuk presisi 

lebih dari kekuatan. Mengembangkan bahan kimia tidak 

mengubah ukuran atau bentuk Estar, dan IMAX 

pendaftaran pin (terutama mekanisme cam) tidak 

mentolerir baik sproket-lubang atau film-ketebalan 

variasi. Format IMAX secara generik disebut "15/70" film, 

nama mengacu pada 15 lubang sproket per frame. 

3) Soundtrack 

IMAX teater speaker tempat kedua tepat di 

belakang layar dan di sekitar teater untuk menciptakan 

efek tiga dimensi. 
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4) Proyektor  

15 kW Xenon pendek busur lampu digunakan di 

IMAX proyektor. Menggambar film besar melalui 

tantangan proyektor disajikan untuk kedua kamera dan 

proyektor. Konvensional 70 mm sistem tidak cukup 

mantap untuk perbesaran × 586. 

5) Teater 

IMAX teater konstruksi berbeda secara signifikan 

dari bioskop konvensional. Resolusi meningkat 

memungkinkan penonton menjadi lebih dekat dengan 

layar, biasanya semua baris adalah dalam waktu satu 

tinggi layar; tempat duduk teater konvensional berjalan 8 

sampai 12 ketinggian layar. Juga, baris kursi ditetapkan 

pada sudut yang curam (sampai 30 ° di beberapa 

bioskop kubah) sehingga penonton menghadap layar 

langsung. 

c. Sistem Operasi Teater Bintang 

Pada teater bintang memiliki sebuah sistem operasi 

dimana proyektor diletakkan di tengah-tengah ruangan 

dengan sistem loudspeaker berada di sekeliling ruangan. 

Sumber cahaya infra merah dan sistem kamera mendeteksi 

cahaya yang dipantulkan dari penonton. Gambar diproses 

oleh sistem Cinematrix yang mengirimkan informasi kepada 

prosesor grafis SGI. SGI bertugas mengirim data melalui 

MIDI kepada sistem interaktif audio.  

Pertunjukan teater bintang mengoperasikan sebuah 

sistem multimedia independen dengan sistem grafis vektor 

dan banyak audio, video dan peralatan proyeksi slide yang 

dikendalikan dengan komputer.  



37 
 

Gambar 2.14 Sistem Operasi Teater Bintang 
Sumber : Wikipedia.com, 2016 

d. Susunan Tempat Duduk pada Pertunjukan Teater Bintang 

Tempat duduk ada teater bintang disusun secara 

melingkar mengelilingi proyektor utama, sehingga tempat 

duduk menghadap pada satu titik. Pertunjukan 

dipertontonkan secara vertikal atau pemutaran film 

dipantulkan ke arah kubah yang menjadi layarnya. 

Gambar 2.15 denah tempat duduk teater bintang
Sumber : http://btsmedia.net, 2016 
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Gambar 2.17 denah tempat duduk teater bintang 

Sumber : Hayden Planetarium, 2016 

Gambar 2.16 potongan teater bintang
Sumber : http://btsmedia.net: 29 Februari 2016
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Gambar 2.18 potongan teater bintang 
Sumber : visualdictionaryonline.com, 2016 

b. Museum Astronomi dan Antariksa 
Museum astronomi dan antariksa ditinjau dari pengertian 

museum adalah sebuah lembaga bersifat tetap, tidak mencari 

keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, 

terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan 

dan memamerkan benda-benda yang berhubungan dengan 

antariksa maupun ilmu yang mempelajarinya yaitu astronomi 

seperti foto-foto pengamatan benda-benda langit, contoh benda 

langit dan teknologi –teknologi yang berkaitan dengan antariksa 

dan astronomi untuk tujuan studi, ilmu pengetahuan dan rekreasi. 

Selain memamerkan benda-benda langit maupun foto-foto

dari hasil pengamatan benda langit, museum astronomi dan 

antariksa juga merupakan ruangan yang difungsikan untuk 

peragaan benda-benda luar angkasa beserta penjelasan dari 

benda-benda yang dipamerkan di dalamnya. 
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Gambar 2.19 Memorial Museum of  Astronautics, Moscow 
Sumber : www.amusingplanet.com, 2016 

a. Kegiatan Museum 

1) Kegiatan Pendidikan, mampu memberikan pengetahuan 

tambahan mengenai koleksi-koleksi yang dipamerkan 

kepada pengunjung

2) Kegiatan Penelitian dan Studi Ilmiah, hasil penelitian akan 

digunakan sebagai bahan acuan tambahan pengetahuan 

tentang benda koleksi yang dipamerkan kepada 

pengunjung museum, 

3) Kegiatan Rekreasi, museum dapat menyajikan benda-

benda koleksi yang dipamerkan secara menarik, sehingga 

tidak membosankan bagi pengunjung bahkan dapat 

menjadi daya tarik untuk pengunjung museum. 

b. Metode Penyajian Koleksi Museum 

Pada beberapa bagian dalam memamerkan obyek 

pameran memerlukan penyajian urutan macam obyek koleksi 

secara jelas, baik obyek dua dimensi maupun tiga dimensi 

dibagi berdasarkan pengelompokkan macam koleksi 

berdasarkan jenisna dalam satu ruangan. Hal yang dimaksud 

antara lain : 
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1) Pengunjung dapat mangetahui secara jelas mengenai 

obyek yang disajikan baik obyek dua dimensi maupun tiga 

dimensi, 

2) Mempermudah dalam membentuk suasana tiap ruang 

pamer sesuai dengan jenis koleksi yang dipamerkan. 

Sedangakan besaran materi atau obyek koleksi yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan besaran ruang yang 

dibutuhkan untuk fasilitas pameran benda-benda astronomi 

sangat relatif. Untuk itu besaran materi dan obyek pada 

Museum Astronomimengacu pada standar besaran materi 

koleksi yang dipemerkan dan dapat digunakan untuk 

menentukan besaran ruang. 

Metode penyajian dapat disesuaikan dengan motivasi 

pengunjung museu, yaitu dengan menggunakan metode 

seperti : 

1) Metode Penyajian Artistik,  

Untuk meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai yang 

ada pada koleksi-koleksi maupun materi astronomi yang 

disajikan. 

2) Metode Penyajian Intelektual Atau Edukatif,  

Dimana benda-benda yang dipamerkan tidaklah berupa 

benda fisik saja tetapi juga semua informasi yang 

bersangkutan dengan benda itu sendiri, seperti urutan 

proses terjadinya suatu fenomena astronomi maupun 

bagaimana cara menggunakan suatu alat pengamatan 

astronomi. 

3) Metode Penyajian Romantik Atau Evokatif, 

Dalam hal ini benda yang dipamerkan harus disertai 

dengan memamerkan semua unsur lingkungan dimana 

benda-benda koleksi maupun materi yang tersaji itu 

berada. 

c. Penyajian Koleksi Museum 

Berdasarkan cara penyajian obyek pamer dilakukan 

dengan memamerkan obyek pamer melalui sarana penyajian 
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yang ada. Penyajian yang paling tepat yaitu dengan 

menggunakan pameran, baik bentuk tetap, pameran khusus 

maupun pameran keliling. Teknik pameran adalah suatu

pengetahuan yang meminta fantasi, imajinasi, daya 

improvisasi dan keterampilan teknis serta artistik tersendiri. 

Untuk obyek dua dimensi hanya diperlukan dinding atau 

bidang pameran dan penempatannya menggunakan 

penglihatan yang baku, sedangakan untuk obyek tiga dimensi 

diperlukan ruangan yang cukup luas dan diupayakan agar 

obyek tiga dimensi dapat dilihat dari segala arah dan 

komposisi ruangan dan isinya cukup memberikan rasa lega. 

Gambar 2.20 Pengamatan Pria dan Wanita Posisi Berdiri 
Sumber : Human Dimension & Interior Space, 2016 

d. Aspek Perancangan Ruang Pamer 

Sebuah ruang pamer memiliki beberapa prinsip-prinsip 

umum penataan atau desain, seperti : 

1) Sistematika atau jalan cerita yang akan dipamerkan 

2) Tersedianya benda-benda koleksi yang akan menunjang 

cerita atau materi dalam pameran 

3) Tekni atau metode pameran yang akan dipakai 

Selain ketiga prinsip di atas, sebuah ruang pamer 

tentunya memiliki aspek-aspek atau faktor yang 

mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pameran, antara 

lain adalah : 
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Gambar 2.22 Display segala sisi
Sumber : Neifert, Arsitek Data Jilid 2

Gambar 2.23 Display 2 sisi
Sumber : Neifert, Arsitek Data Jilid 2

Gambar 2.24 Display 1 sisi
Sumber : Neifert, Arsitek Data Jilid 2

1) Display 

Berfungsi sebagai tempat perletakan obyek dalam 

daerah pandang pengamat, pelindung benda pamer, 

tempat perletakan cahaya buatan dan pembatas ruang. 

Pada fungsi galeri dan teater dibutuhkan desain penataan 

rang yang fleksibel, sehingga dapat dengan mdah diubah 

pengaturannya sesuai fungsi pameran atau pertunjukkan 

yang akan diwadahi di dalamnya. 

Display dalam suatu ruang pamer dapat berupa 

dinding, panel, penyangga maupun almari. 

Gambar 2.21 Standard Jarak dan Sudut Pandang Display 
Sumber : Neifert, Arsitek Data Jilid 2 
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Gambar 2.25 Display 3 sisi
Sumber : Neifert, Arsitek Data Jilid 2

2) Sirkulasi Pembagian Ruang 

Sirkulasi pada bangunan harus ditata dengan baik dan 

memperhatikan hirarki ruangan pada bangunan. Selain itu 

perlu diperhatikan pengaturan sirkulasi antara area servis 

dan area sirkulasi pengunjung utama agar tidak saling 

mengganggu. 

Sirkulasi yang baik adalah sirkulasi yang dapat dicapai 

keseluruh bagian ruang pamer dan dapat dipahami oleh 

pengunjung dengan sirkulasi yang jelas. Pintu-pintu pada 

ruang pamer harusnya memang memperhatikan exit 

attraction. 
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Gambar 2.26 Sirkualasi Ruang Pameran 
Sumber : Neifert, Arsitek Data Jilid 2 

3) Pencahayaan 

Pada bangunan galeri membutuhkan pengaturan 

cahaya yang khusus sehingga koleksi yang dipamerkan 

dapat dilihat dengan nyaman oleh pengunjung. Begitu juga 

pada teater maupun area pertunjukkan dibutuhkan 

penataan cahaya khusus sehingga mendukung jalannya 

pertunjukan maupun pameran. 

Terdapat dua macam pencahayaan, yaitu 

pencahayaan alami berupa matahari dan pencahayaan 

buatan berupa lampu. Aspek-aspek pencahayaan di 

antaranya : 

a) Warna cahaya 

b) Iluminasi dan Tingkat Penerangan 

c) Posisi dan Arah Pencahayaan 

Setiap pencahayaan buatan dengan lampu dibuat 

dengan tujuan tertentu dan memiliki arah yang 

disesuaikan dengan tujuanny. Beberapa istilah lampu 

sesuai dengan arah dan luas sinarnya : 

(1) Up Light, lampu yang menyorot atau diarahkan ke 

atas dan memberikan efek megah 



46 
 

(2) Down Light, lampu yang diarahkan ke bawah 

sehingga pencahayaan merata 

(3) Back Light, memberikan efek bentuk benda yang 

terlihat jelas, memberikan aksenturasi pada benda 

(4) Side Light, memberikan efek penekanan pada 

elemen-elemn benda pada aksen tertentu 

(5) Front Light, memberikan efek natural dan 

pencahayaan dari depan benda 

(6) Spot Light, lampu dengan sudut sinar <30° 

(7) Flood Light, lampu dengan sudut sinar >30° 

(8) Wall-wash Light, lampu untuk menyinari bidang 

vertikal. 

d) Sudut Pencahayaan 

Gambar 2.27 Sudut Pandang Pencahayaan  
Sumber : Neifert, Arsitek Data Jilid 2 

4) Akustik 

Akustik pada setiap ruang haruslah nyaman bagi 

perorangan maupun kelompok. Sangat penting bagi 

pemandu tout agar dapat didengar oleh kelompoknya tan[a 

mengganggu pengunjung lainnya. Beberapa ruangan 

untuk fungsi tertentu seperti ruang pertemuan, orientasi 

auditorium atau teater harus dirancang sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Ruang lainnya, seperti area sirkulasi utama dan ruang 

pameran memerlukan penataan akustik tertentu untuk 
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mencegahnya menjadi terlalu “hidup” sehingga merusak 

pengalaman yang ingin diciptakan sebuah museum. 
c. Perpustakaan Astronomi 

Perpustakaan astronomi adalah sebuah ruangan yang 

difungsikan sebgai tempat untuk mencari informasi dan belajar 

tentang ilmu astronomi. Penambahan fasilitas internet diperlukan 

agar dapat mempermudah pengunjung untuk mendapatkan 

informasi atau data mengenai astronomi dengan media lain 

selain buku. 

Perpustakaan astronomi juga dapat difungsikan sebagai 

tempat diskusi maupun pemutaran film dokumenter alam 

semesta. 
d. Wahana Simulasi Terbang 

Wahana simulasi terbang atau lebih dikenal dengan indoor 

skydiving merupakan wahana simulasi latihan terjun atau terbang 

di dalam ruangan sengan cara membuat aliran udara seperti 

terjun dari pesawat terbang, sehingga tubuh dapat melayang di 

udara. Wahana ini biasanya berbentuk tabung tinggi dengan 

dinding berupa kaca akrilik, sehingga menyerupai terowongan 

vertikal 

Sebelum menikmati wahana ini, pengunjung akan diberikan 

latihan khusus terlebih dahulu oleh staff yang sudah 

berkompeten. Selain itu pengunjung juga akan mengenakan 

pakaian khusus layaknya astronot maupun penerjun profesional. 
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Gambar 2.28 indoor skydiving 
Sumber : iFlysingapore.com, 2016 

Gambar 2.29 Skema Indoor Skydiving 
Sumber : iFlysingapore.com, 2016 

e. Observatorium 
Observatorium berperan sebagai lembaga ilmiah, tempat 

penelitian dan pengamatan yang bukan hanya menjadi tempat 
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berpikir dan bekerja para astronom professional, namun juga 

merupakan tempat bagi masyarakat untuk mengenal dan 

menghargai sains. Dalam terminologi ekonomi modern, 

observatorium berperan sebagai public good. Dalam perjalanan 

penelitianya, seringkali sebuah observatorium melahirkan 

berbagai macam temuan baru di dunia astronomi secara 

khususnya dan ilmu pengetahuan secara umum. 

Observatorium yang merupakan tempat pengamatan 

fenomena astronomis memiliki bermacam-macam peralatan dan 

instrumentasi. Sebuah observatorium astronomi yang memiliki 

teleskop optik dituntut memiliki sebuah bangunan yang dapat 

melindungi teleskop tersebut yang merupakan instrument 

utamanya. Untuk fleksibelitas dan kepraktisan, sebuah bangunan 

yang memuat suatu teleskop optik memiliki atap yang dapat di 

buka-tutup dengan cepat dan mampu menyesuaikan pergerakan 

teleskop itu sendiri secara motorik. 

Selain teleskop sebagai collector atau bagian pengumpul 

informasi, baik itu informasi dalam bentuk cahaya tampak 

maupun dalam panjang gelombang yang lain, sebuah 

observatorium juga memiliki instrumen pendukung observasi 

yaitu detektor, berupa  : 

a. Kamera CCD

CCD atau Charge Couple Device adalah sebuah sensor 

untuk merekam gambar, sebuah alat pencitraan untuk 

mengkonversikan cahaya menjadi arus elektrik yang 

Gambar 2.30 berkas CCD 
Sumber : www.wikipedia.com, 2016
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proporsional atau analog. Sebuah CCD memiliki lapisan-

lapisan filter yang membagi spektrum warna menjadi warna 

merah, hijau dan biru agar bisa diproses secara digital oleh 

kamera. 

CCD sendiri memiliki dua jenis, yaitu rangkaian linier 

yang digunakan dalam scanner datar, alat pengcopy digital 

dan scanner graphics art, serta rangkaian datar yang dipakai 

dalam camcorders, kamera video tidak bergerak, kamera-

kamera digital dan high performance.

Gambar 2.31 Struktur Kamera dengan CCD  
Sumber : www.microscopyu.com, 2016 

b. Spektroskop

Spektroskop adalah alat untuk melihat spectrum cahaya. 

Spektroskop biasanya digunakan dalam astronomi dan di 

cabang-cabang kimia, alat ini awalnya hanya prisma dengan 

panjang gelombang gradasi menandai cahaya. Spektroskop 

modern umumnya menggunakan kisi difraksi, celah bergerak 

dan beberapa jenis fotodetektor, semua otomatis dan 

dikendalikan oleh komputer. 
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c. Detektor sinar-X, sinar gamma dan infrared

Lain halnya jika teleskopnya merupakan teleskop yang 

bekerja pada rentang gelombang radio, tentunya ia hanya 

memiliki sebuah collector yang jika dilihat sepintas mirip seperti 

sebuah parabola dan sebuah detektor sangat sensitive dengan 

frekuensi radio tertentu. Berbeda dengan teleskop optik, 

kebanyakan teleskop radio tentu tidak memerlukan bangunan 

yang menutupinya, karena teleskop radio tersebut tidak memiliki 

komponen yang rentan dan sensitif terhadap cuaca dan 

lingkungan di sekitarnya. 

Dan instruen terakhir dari sebuah rangkaian sebuah sistem 

observatorium adalah analyzer atau penganalisa, merupakan 

sebuah sub-sistem yang digunakan untuk menganalisa data-data 

Gambar 2.32 Spektroskop 
Sumber : www.microscopyu.com, 2016

Gambar 2.33 Skema Spektroskop 
Sumber : 4.bp.blogspot.com, 2016
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observasi, yang ada pada era digital seperti sekarang ini sudah 

menggunakan seperangkat komputerisasi bahkan dengan 

komputer super yang sangat canggih.

2.3 Tinjauan Pendekatan Arsitektur Futuristik
2.3.1 Pengertian Arsitektur Futuristik 

Arsitektur Futuristik adalah suatu gaya dalam bidang arsitektur 

yang mengusung tema dengan gaya masa depan atau dalam kata 

lain menggambarkan desain untuk beberapa tahun ke depan. 

Citra futuristik pada bangunan berarti citra yang mengesankan 

bahwa bangunan itu berorientasi ke masa depan atau citra bahwa 

bangunan itu selalu mengikuti perkembangan zaman yang 

ditunjukkan melalui ekspresi bangunan. 

Fleksibelitas dan kapasitas bangunan adalah salah satu aspek 

futuristik bangunan. Fleksibilitas dan kapasitas sendiri adalah 

kemampuan bangunan untuk melayani dan mengikuti 

perkembangan tuntutan dan persyaratan pada bangunan itu sendiri. 

Sedangkan kemapuan untuk melayani dan mengikuti 

perkembangan zaman hanya bisa diwujudkan atau 

diimplementasikan dalam penampilan dan ungkapan fisik 

bangunan. 

Menurut Haines (1950) dan Chiara dkk (1980)criteria di atas 

adalah : 

a. Bangunan itu dapat mengikuti dan menampung tuntutan 

kegiatan yang senantiasa berkembang 

b. Bangunan tersebut senantiasa dapat melayani perubahan 

perwadahan kegiatan, disini perlu dipikirkan kelengkapan yang 

menunjang proses berlangsungnya kegiatan 

c. Adanya kemungkinan penambahan atau perubahan pada 

bangunantanpa mengganggu bangunan yang ada dengan jalan 

perencanaan yang matang. 

Futuristik sebagai core values atau nilai-nilai dasar, 

mengandung nilai yaitu dinamis, estetis dan inovatif, terutama dari 

segi teknologi yang dipakai, dinamis, canggih dan ramah 
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lingkungan. Dengan mengadopsi bentuk-bentuk bebas yang tidak 

terikat oleh bentuk-bentuk tertentu. 

Dalam futuristik juga perlu dipikirkan mengenai estimasi atau 

perkiraan pengenalan akan bangunan futuristik dapat dilakukan 

dengan pendekatan sesuai dengan perkembangan manusia dan 

penemuan hal-hal baru. 

Futuristik adalah lambang perubahan, dinamis dan menembus 

ruang tidak Nampak. Dalam ilmu arsitektur, terminologi arsitektur 

futuristik masih rancu atau belum digolongkan ke dalam kriteria 

arsitektur modern, late modern maupun post modern. Late modern

itu sendiri adalah mengambil ide dan bentuk dari modern 

movement, yang ditampilkan secara ekstrim, berlebihan dan tidak 

natural. Sedangakan post modern menyelesaikan kemonotonan 

arsitektur modern dengan menggabungkan unsur-unsur modern 

dengan lainnya sehingga bersifat ganda. 
2.3.2 Sejarah Arsitektur Futuristik 

Antonio Sant’Elia lahir pada tanggal 30 April 1888 di Como, 

Italia. Ia melatih dan berkualitas sebagai tukang bangunan. Pada 

tahun 1912, Ia pindah ke Milan dimana ia membuka kantor desain 

miliknya dan terlibat dengan Pergerakan Pendukung Futurism. 

Antara tahun 1912 dan 1914, karena dipengaruhi oleh kota industry 

Amerika Serikat dan Arsitek Viennese Wagner dan Loos, ia mulai 

satu rangkaian pekerjaan menggambar desain untuk suatu Citt 

Futuristica Nuova (kota besar baru) yang dipahami sebagai simbolis 

zaman baru. 

Banyaknya gambarnya yang telah dipertunjukkan di pameran 

kelompok Nuove Tendenze, dimana ia menjadi anggotanya, pada 

bulam Mei-Juni 1912 di Galeri “Famiglia Artistica”. Saat ini, banyak 

dari gambarnya yang dipajang permanen di Villa Olmo, dekat Como 

Di bulan Agustus 1914 bukunya yang berjudul Arsitektur 

Futurism telah diterbitkan di Lacerba dimana ia menyatakan “nilai 

dekoratif dari arsitektur futurism tergantung semata-mata pada 

panggunaan dan pengaturan dari baris atau tebal atau kasar 

tidaknya warna suatu material”.
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Desainnya yang menojol, seperti yang diuraikan dalam bukunya, 

pengelompokan yang tebal dan disposisi massa dan wahana yang 

besar-besaran yang menciptakan suatu expressionism industry 

yang berani. Visinya yang besar adalah memekanisasi dan 

mengindustrialisasi suatu kota di masa depan, dimana kota itu 

bukan lagi sebagai suatu massa tunggal yang lebih luas, multi level, 

saling berhubungan dan mengintegrasikan kebutuhan kota 

sepanjang kehidupan kota. Desainnya yang paling berpengaruh 

menonjolkan bangunan pencakar langit monolitis dengan tingkat-

tingkat, jembatan dan antenna pemancar yang merupakan aplikasi 

dari teknologi dan arsitektur modern. 

Pada tahun 1915, sebagai pembendung orang sosialis, Sant’Elia 

bergabung dengan angkatan perang bersama Marinetti Boccioni 

dan yang lainnya. Ia dibunuh pada tanggal 10 Oktober 1916, dalam 

suatu sergapan di Monfalcone.  

Walaupun sedikit dari pekerjaannya yang benar-benar dibangun, 

dan ia jauh dari yang disebut satu-satunya arsitek Pendukung 

Futurism, visi futuristik Sant’Elia adalah suatu yang raksasa, 

beberapa kota besar baru, generasi arsitek dan desainer banyak 

dipengaruhi oleh pahamnya 

Gambar 2.34 La Città Nuova, 1914 
Sumber : Wikipedia.com, 2016 
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2.3.3 Ciri-ciri Arsitektur Futuristik 
Perencanaan berdasarkan ungkapan futuristik, dengan melihat 

pengertian yang ada, maka diambil kesimpulan ciri-ciri dalam 

perencanaan berdasarkan ungkapan futuristik, yaitu : 

a. Mempunyai konsep masa depan terutama sesuai dengan 

paradigma perkembangan arsitektur 

b. Bentuk yang didapat bukan bentuk-bentuk tertentu saja, tetapi 

bentuk bebas yang dekonstruksi 

c. Memanfaatkan kemajuan era teknologi melalui struktur dan 

konstruksi menggunakan struktur yang dekonstruksi 

d. Memakai bahan-bahan pre-fabrikasi dan bahan-bahan baru, 

seperti kaca, baja, alumunium dan lain-lain 

e. Memunculkan bentuk-bentuk baru dari arsitektur yang analog 

dengan musim, maksudnya adalah bentuk yang tidak bisa diduga 

sebelumnya, dinamis sebagai konsekuensi dari perubahan. 

f. Teknologi yang dinamis, canggih dan ramah lingkungan serta 

estetisa dan inovatif

g. Fleksibelitas dan kapasitas bangunan dapat melayani dan 

mengikuti perkembangan zaman 

h. Kebenaran struktur, bentuk bebas namun cenderung 

berhubungan dengan alam 
2.3.4 Contoh Bangunan Arsitektur Futuristik 

a. Songjiang Hotel 

Gambar 2.35 Songjiang Hotel, China 
 Sumber : www.pinterest.com, 2016 

Sebuah hotel resort bintang lima dalam sebuah tambang 

yang berisi air yang indah di kawasan Songjiang dekat Shanghai 
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di Cina. Konsep desain yang menakjubkan, terinspirasi oleh air 

dan lanskap fitur alami dari tambang. Desain mulai dari 

menggunakan atap hijau untuk struktur di atas permukaan tanah 

untuk ekstraksi energi panas bumi. 

Tema air berjalan melalui desain baik secara visual dan 

fungsional. sayap melengkung dari tubuh utama dari kamar tamu 

melampirkan atrium internal yang secara alami menyala, yang 

menggunakan permukaan batu yang ada dengan air terjun dan 

vegetasi hijau. 

b. Weisman Art Museum 

Gambar 2.36 weisman art museum 
Sumber : http://static.panoramio.com, 2016 

Weisman Art Museum adalah sebuah museum seni yang 

terletak di University of Minnesota, Minneapolis. Weisman Art 

Museum dirancang oleh Frank O. Gehry ini selesai dibangun 

pada tahun 1993. Menggunakan kulit dari stainless steel fabrikasi 

oleh perusahaan A. Zahner yang sudah sering berkolaborasi 

dengan tim perancang Gehry. 

Bangunan ini merupakan salah satu landmark utama di 

kampus yang terletak di tebing yang menghadap sungai 

Mississippi di ujung timur Washington Avenue Bridge. Bangunan 

ini memiliki dua fasad, tergantung dari sisi mana bangunan ini 

terlihat. Dari sisi kampus, menyajikan fasad bata yang menyatu 

dengan batu bata dan pasir bangunan yang ada. Di sisi 

berlawanan adalah museum, bermain lengkung dan sudut 
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lembaran baja. Sisi ini adalah sebuah abstraksi dari air terjun dan 

ikan. 

c. The Dragonfly Building

Model sayap capung ini merupakan konsep pertanian 

perkotaan yang luar biasa untuk New York City Roosevelt Island.

Bermaksud untuk meringankan masalah jarak tempuh makanan 

dan kekurangan, dan berhubungan kembali konsumen dengan 

produsen. Sekarang ini pertanian perkotaan adalah tren yang 

berkembang di antara penduduk kota cerdas, tetapi dalam 

wilayah padat seperti Manhattan, pertumbuhan harus datang 

secara vertikal. Didesain dengan menggunakan material kaca 

dan baja dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari energi 

surya dengan mengumpulkan udara hangat di exo-struktur 

selama musim dingin. Pendinginan di musim panas akan 

difasilitasi melalui ventilasi alami dan evapo-keringat dari 

tanaman. Eksterior vertikal kebun filter air hujan yang kemudian 

dicampur dengan limbah cair domestik. 

2.4 Data Studi Pengamatan
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, 

adanya pusat informasi tentang astronomi kian dibutuhkan. Banyaknya pusat 

Gambar 2.37 The Dragonfly

Sumber : inhabitat.com, 2016
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astronomi di berbagai Negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa 

perkembangan ilmu astronomi penting adanya.  

2.5.1 Planetarium dan Observatorium Jakarta 
a. Profil Planetarium dan Observatorium Jakarta 

Gambar 2.38  Tampak depan gedung Planetarium dan Observatorium Jakarta 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015 

Planetarium dan Observatorium Jakarta adalah satu dari 

tiga wahana simulasi langit di Indonesia selain di Kutai 

Kartanegara, Kalimantan Timur dan Surabaya, Jawa Timur. 

Sedangkan observatorium besar di Indonesia hanya ada di 

Lembang Bandung. Planetarium Jakarta merupakan planetarium 

tertua di Indonesia ini terletak di kompleks Taman Ismail 

Marzuki, Jakarta Pusat, dan merupakan sarana wisata 

pendidikan yang dapat menyajikan pertunjukan/peragaan 

simulasi perbintangan atau benda-benda langit. Pengunjung 

diajak mengembara jagad raya untuk memahami konsep 

tentang alam semesta melalui cara demi cara. 

Planetarium Jakarta berdiri tahun 1964 diprakarsai 

Presiden Soekarno dan diserahkan ke Pemerintah ProvinsI DKI 

Jakarta pada 1969. Di tempat ini juga tersedia ruang pemeran 

benda-benda angkasa yang menyuguhkan berbagai foto serta 
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keterangan lengkap dari berbagai bentuk galaksi, teori-teori 

pembentukan galaksi disertai pengenalan tokoh-tokoh di balik 

munculnya teori. 

Di ruang pemeran ini, ada juga pajangan berupa baju 

antariksa yang digunakan mengarungi angkasa, termasuk 

mendarat di bulan. Beberapa peralatan lain untuk pengamatan 

antariksa turut dipamerkan. Selain pertunjukan teater bintang 

dan multimedia atau citra ganda, Planetarium dan 

Observatorium Jakarta juga menyediakan sarana prasarana 

obserasi benda-benda langit melalui peneropongan secara 

langsung, untuk menyaksikan fenomena atau kejadian-kejadian 

alam lainnya, seperti gerhana bulan, gerhana matahari, komet 

dan lain-lain. 

Planetarium dan Observasi Jakarta memiliki visi dan misi, 

yaitu : 

1) Visi 

Terwujudnya Planetarium dan Observatorium sebagai 

sarana Pendidikan dan Wisata Ilmiah atau Edutainment yang 

menarik, menakjubkan dan mencerdaskan. 

2) Misi 

a) Peningkatan kualitas SDM  pengelola 

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana 

pertunjukan dan observatorium 

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas materi pertunjukan 

d) Peningkatan kualitas pengamatan benda langit dan 

pendokumentasian 

e) Peningkatan kualitas layanan pendidikan astronomi 

kepada Guru dan masyarakat umum.  

b. Sejarah Planetarium Jakarta 

Salah satu tonggak sejarah bagi dunia Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi di Indonesia, khususnya dalam bidang astronomi 

adalah pembangunan Planetarium Jakarta yang digagas oleh 

Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno. Gagasan 
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awalnya adalah agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam 

persaingan IPTEK keantariksaan khususnya astronomi, yaitu 

pengetahuan tentang benda-benda langit ataupun apa yang ada 

di dalam jagat raya ini. Sekaligus beliau berharap masyarakat 

Indonesia tidak lagi mempercayai takhyul yang terkait dengan 

fenomena astronomi. Juga dinyatakan bahwa Planetarium ini 

adalah salah satu hal yang amat penting bagi Nation Building

kita. 

Gagasan Bung Karno untuk membangun Planetarium 

sebagai pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan juga sebagai 

tempat rekreasi atau wisata edukasi di pusat kota Jakarta, juga 

bukan sekedar secara kebetulan tetapi sudah menjadi pemikiran 

yang strategis, bahwa masyarakat diajak menjelajah Alam 

Semesta untuk mengagumi kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan amanatnya, maka dilaksanakanlah 

pembangunan gedung Planetarium dan Observatorium Jakarta 

di Jalan Cikini Raya No.73 Jakarta Pusat, yang berlokasi di 

Taman Raden Saleh yang semula adalah kebun binatang Cikini, 

dengan bantuan dana dari GKBI (Gabungan Koperasi Batik 

Indonesia). 

Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Bung Karno 

pada tanggal 9 September 1964. Penanggung jawab adalah 

Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Ketua Tim Pengawas 

Pembangunan adalah Prof. Ir. Rooseno. 

Dari lomba perancangan arsitekturalnya terpilih karya 

Bapak Ir. Ismail Sofyan, Ir. Ciputra serta Ir. Brasali dari 

Perentjana Djaja. Untuk kontraktor Indonesia diserahkan kepada 

PN Hutama Karya dan PN Nindya Karya. 

Adapun kontraktor luar negeri adalah VEB Invest Export 

Berlin RDD, untuk fisik bangunan pemasangan kubah 

Planetarium, teleskop dan alat pendingin oleh VEB Carl Zeiss 

Jena. RDD untuk fisik alat simulasi atau proyektor dan 

elektroninya. 
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Bagi kalangan pemerhati Ilmu Astronomi keberadaan 

gedung Planetarium dan Observatorium Jakarta termasuk salah 

satu Planetarium yang telah berkiprah beberapa decade dan 

tercatat dalam sejarah dunia Astronomi. Planetarium Jakarta 

ditetapkan hari kelahirannya pada tanggal 1 Maret 1969. 

Pelaksanaan pembangunan gedung Planetarium tidak 

lepas dari dukungan pakar keastronomian dari Institut Teknologi 

Bandung dan Observatorium Bosscha Lembang, seperti The Pik 

Sin dan teman-teman lain termasuk Bambang Hidayat, 

sedangakan pada saat itu yang menjadi pimpinan Planetarium 

Jakarta adalah Santoso Nitisastro. 

Selain itu, Planetarium Jakarta merupakan yang pertama 

di kawasan Asia Tenggara dan harapan Bung Karno bahwa 

Indonesia dapat mengungguli Negara-negara tetangganya dari 

sisi kemajuan Ilmu pengetahuan atau pendidikan. Surat 

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 155 Tahun 1963 

yang ditandatangani Presiden pada tanggal 26 Juli 1963. 

c. Fasilitas Planetarium dan Observatorium Jakarta 

Sebagai bangunan yang diperuntukkan untuk memberikan 

informasi mengenai ilmu astronomi kepada masyarakat luas, 

tentunya bangunan Planetarium dan Observatorium Jakarta 

memilik fasilitas-fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 

di dalamnya. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Planetarium 

dan Observatorium Jakarta, antara lain adalah : 

1) Pertunjukkan Teater Bintang 

Pertunjukan Planetarium menyajikan program dengan 

satu tema Astronomi mengungkapkan konsep tentang alam 

semesta. Pertunjukan di teater bintang ini akan 

mengantarkan anda untuk mengenal dan mengkaji materi di 

luar Bumi. Kesemuanya terangkum dalam satu judul yang 

disajikan di teater bintang.  Pertunjukan berlangsung kurang 

lebih 60 menit dengan narasi yang disampaikan secara 

langsung dan diiringi suara musik. Berikut ini beberapa 
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judul pertunjukan yang tersaji untuk pengunjung 

Planetarium, seperti : 

a) Tata Surya, bersisi pengenalan tentang Tata Surya dan 

perkembangan pemahaman manusia tentang alam 

semesta, 

b) Penjelajahan Kecil di Tata Surya, membahas tentang 

komet, asteroid, materi antar planet dan benda-benda 

lain yang sering disebut sebagai penjelajah kecil di tata 

surya, 

c) Pembentukan Tata Surya, membahas tentang berbagai 

teori pencerahan yang dilakukan untuk menyingkap 

tabir permukaan Tata Surya, 

d) Planet Biru Bumi, membahas tentang bumi dna asal-

usulnya, 

e) Dari Ekuator Sampai ke Kutub, berisi tentang 

penampakan dan gerak harian benda langit yang terlihat 

dari bumi, 

f) Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan, membahas 

tentang gerhana termasuk mitos-mitos yang 

menyertainya, 

g) Galaksi Kita Bima Sakti, membahas tentang galaksi 

bima sakti, 

h) Riwayat Hidup Bintang, membahas tentang proses 

kelahiran, perkembangan dan kematian sebuah bintang, 

i) Bintang Ganda dan Bintang Variabel, membahas 

tentang system bintang. 

Dalam satu minggu, pertunjukan Planetarium di Teater 

Bintang berlangsung selama enam hari mulai dari Selasa 

sampai dengan Minggu. Pada hari Senin ditutup untuk 

mengistirahatkan dan merawat peralatan, namun demikian 

kegiatan perkantoran tetapberjalan sebagaimana biasanya. 

Pertunjukan pada hari kerja yaitu dari hari Selasa sampai 

dengan Jumat pada pagi dan siang hari diberikan kepada 

sekolah ataupun masyarakat yang berkunjung secara 
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rombongan. Bagi pengunjung perorangan disediakan waktu 

pada hari kerja sore hari dan hari Sabtu dan Minggu mulai 

pagi sampai dengan sore hari. 

Berikut ini adalah jadwal Pertunjukan Teater Bintang 

untuk rombongan dan perorangan : 

Gambar 2.39 Jadwal Pertunjukkan Teater Bintang Planetarium 
Jakarta 

Sumber : Planetarium Jakarta, 2015 

Ketentuan untuk rombongan, peminat dalam bentuk 

rombongan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, 

diantaranya adalah rombongan terlebih dahulu mendaftar 

pada waktu jam kerja kantor dan jumlah anggota 

rombongan minimum 100 orang. 

Rombongan yang bukan siswa sekolah, surat 

permohonannya dari organisasi atau lembaga yang 

bersangkutan. Untuk pendaftaran rombongan disediakan 

souvenir berupa poster, peta bulan, peta bintang, buku 

panduan, stiker dan lain-lain selama persedian masih ada.  

 

 

� Selasa 09.30, 11.00, 13.30 16.30 
� Rabu 09.30, 11.00, 13.30 16.30 
� Kamis 09.30, 11.00, 13.30 16.30 
� Jumat 09.30, 13.30 16.30 
� Sabtu, Minggu  10.00, 

11.30, 
13.00, 

Hari Rombongan Perorangan 
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2) Exhibition Hall 

Ruang pameran Planetarium dan Observatorium 

Jakarta memuat gambar-gambar astronomi, model-model 

miniatur wahana antariksa dan replica benda-benda langit 

serta diorama yang menampilkan film-film astronomi dan 

dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan mengenai 

benda-benda langit. 

Jarak pemisah yang amat jauh dan luasnya alam 

semesta ini serta keterbatasan mata memandang, 

membuat kita tidak tahu banyak tentang benda langit yang 

sebenarnya. Oleh karena itu gambar-gambar yang dipotret 

atau dideteksi dengan peralatan astronomi baik yang 

dilakuakan di Bumi maupun yang berada di luar angkasa 

tersebut dapat membantu menjelaskan rupa, bentuk dan 

dimensi benda-benda langit. 

Beberapa model miniatur dan gambar-gambar yang 

berkaitan dengan benda-benda langit termasuk wahana 

antariksa yang pernah jatuh di daerah Tambakwatu 

Pasuruan Jawa Timur pada tahun 1998 di rumah bapak 

Supinah. 

Gambar 2.40 Teater Doom Planetarium Jakarta
Sumber : dokumentasi pribadi, 2015
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Gambar 2.43 display dua arah
Sumber : analisis pribadi, 2016

Gambar 2.44 display searah
Sumber : analisis pribadi, 2016

Ruang pameran dapat dikunjungi oleh masyarakat 

sebelum pertunjukan Teater Bintang berlangsung tanpa 

dipungut biaya.  

Gambar 2.42 tampak display exhibition planetarium dari satu sisi 
Sumber : dokumentasi pribadi, 2016 

Gambar 2.41 Exhibition Hall Planetarium Jakarta
Sumber : dokumentasi pribadi, 2015
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Gambar 2.45 display 3 dimensi segala arah 
Sumber : analisis pribadi, 2016

3) Perpustakaan Astronomi 

Keberadaan perpustakaan yang menghimpum bahan-

bahan tertulis mengenai astronomi telah dirintis sejak 

Planetarium dan Observatorium Jakarta dibuka tahun 1969. 

Perpustakaan merupakan fasilitas yang mtlak diperlukan, 

karena sebagian besar bahan acuan untuk menyusun 

program pertunjukan berasal dari perpustakaan yang di 

dalamnya terdapat lebih dari 4000 buah buku, majalah dan 

bentuk penerbit lainnya sebagai koleksi perpustakaan. 

Perpustakaan dibuka untuk umum pada jam kantor, 

untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang 

ingin memperluas pengetahuan astronomi. Kesempatan ini 

dimanfaatkan dengan baik terutama oleh pelajar, 

mahasiswa dan para guru. Berbagai literatur yang ada 

sangat membantu mereka dalam menyusun karya tulis, 

skripsi atau karya ilmiah lainnya yang merupakan bagian 

dari pelaksanaan kurikulum pendidikan. 

Koleksi perpustakaan diperoleh melalui langganan 

majalah atau pembelian buku-buku terbitan baru. Juga 

diperoleh melalui bantuan atau sumbangan dari pihak lain 

seperti dari beberapa kedutaan asing. Di perpustakaan 

terdapat pula hasil-hasil seminar astronomi dan karya ilmiah 

profesional lainnya. 
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Gambar 2.46 Perpustakaan Astronomi
Sumber : dokumentasi pribadi, 2015 

Gambar 2.47 citra ganda
Sumber : penjelajahangkasa.com, 2016

4) Ruang Pertunjukan Citra Ganda (Multimedia) 

Sejak tahun 1977-2012 Planetarium dan Observatorium 

Jakarta sudah mempunyai ruang pertunjukan citra ganda, 

yang mana saat itu masih menggunakan 6 (enam) slide 

proyektor. Karena sudah ketinggalan zaman, maka sejak 

tahun 2013 ruang Citra Ganda menjadi ruang multimedia 

dan sudah mengalami perubahan yang lebih modern, 

yangtu menggunakan 3 dimensi. 

5) Observatorium 

Planetarium dan Observatorium Jakarta selain 

mempunyai Teater Bintang juga memiliki tempat untuk 

peneropongan benda langit atau tempat observasi yang 
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disebut dengan observatorium. Tempat peneropongan ini 

dipergunakan untuk melakuakn pengamatan benda-benda 

langit secara langsung melalui teleskop. Hasil observasi 

atau pengamatan melalui teleskop ini dapat memberikan 

informasi tentang benda-benda atau fenomena langit yang 

masih dapat diamati di kota Jakarta. 

Planetarium dan Observatorium Jakarta memiliki tiga 

tempat peneropongan yang dipergunakan untuk observasi 

visual dan fotografi matahari, bulan, planet, komet, gugus 

bintang dan lain-lain. Juga memiliki tiga buah teleskop 

portable yang dapat dibawa kemana kita akan mengamati 

benda langit tersebut. 

Benda-benda langit yang dapat dilihat dengan mata 

telanjang jumlahnya sangat sedikit. Beruntunglah pada 

tahun 1609 ada Galileo Galilei, seorang berkebangsaan 

Italia mempelopori pengamatan benda-benda langit dengan 

penemuannya berupa teleskop. Sejak saat itu pengetahuan 

manusia tentang jagad raya semakin bertambah. 

Diawali dengan pengetahuan tenyang planet Bumi dan 

planet-planet lain beserta satelit-satelitnya, meteor, komet, 

asteroid ditambah dengan matahari, maka makin 

lengkaplah pengetahuan kita tentang satu keluarga tang 

kita kenal dengan sebutan Tata Surya. Kemudian adanya 

keluarga besar bintang-bintang termasuk matahari di 

dalamnya melahirkan pengetahuan tentang galaksi tempat 

tinggal kita, yaitu Galaksi Bima Sakti. 

Kegiatan peneropongan yang dilaksanakan oleh 

Palnetarium dan Observatorium Jakarta pada bulan-bulan 

tertentu pada malam hari dan tidak dikenakan biaya.  

Namun tidak menutup kemungkinan kegiatan ini 

dilaksanakan di luar jadwal yang sudah ada, karena adanya 

peristiwa astronomi yang menarik seperti gerhana bulan 

dan lain-lain. 



69 
 

Untuk lebih memasyarakatkan astronomi sebagai ilmu 

pengetahuan dan hobi yang bermanfaat, pada waktu-waktu 

tertentu Planetarium dan Observatorium Jakarta 

bekerjasama dengan Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 

(HAAJ) mengadakan peneropongan umum di lapangan 

terbuka. Foto-foto yang dihasilkan selain dijadikan sebagai 

bahan dokumentasi juga dipergunakan untuk penelitian 

astronomi. Dalam hal ini Planetarium dan Observatorium 

Jakarta senantiasa bekerjasama secara terbatas dengan 

lembaga astronomi lain. 

Atap yang berbentuk kubah menjadi ciri khas gedung 

Planetarium merupakan persyaratan teknis agar peralatan 

utama dapat diputar keberbagai arah dan dapat 

menimbulkan hambatan kecil terhadap tiupan angin serta 

sirkulasi udara yang lancer di atas teropong bintang. 

6) Souvenir Shop 

Seperti halnya fasilitas publik yang lain, Planetarium dan 

Observatorium Jakarta juga memiliki fasilitas berupa 

souvenir shop. Fasilitas ini menyediakan berbagai macam 

aksesoris, makanan, pernak pernik dan berbagai barang 

lainnya. Namun disayangkan, barang-barang yang dijual di 

souvenir shop ini belum berhubungan dengan astronomi. 

Gambar 2.48 Souvenir Shop
Sumber : dokumentasi Pribadi, 2015
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Harapan dari pengelola Planetarium dan Observatorium 

Jakarta, souvenir yang dijual nantinya bias berhubungan 

dengan astronomi , seperti teropong bintang dan benda-

benda lain yang berkaitan dengan astronomi. Sehingga 

masyarakat pecinta astronomi dapat menemukan benda-

benda tersebut dengan mudah di Planetarium.  

d. Foto – foto Hasil Pengamatan Langsung 

Gambar 2.49 Loket Tiket dan Ruang Tunggu Loket 
Sumber : dokumentasi pribadi : 2015 

Ruang tiketing terletak di bagian samping bangunan, 

pengunjung yang akan membeli tiket masuk melalui pintu 

pengunjung yang berada di sebelah kiri. Di depan loket tiket 

terdapat ruang tunggu bagi pengunjung yang antre untuk membeli 

tiket. 

Gambar 2.50 Ruang Tunggu Antre
Sumber : dokumentasi pribadi, 2015
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Ruang tunggu ini digunakan untuk pengunjung yang 

sudah memiliki tiket dan akan menonton pertunjukan teater 

bintang.  

  
Gambar 2.51 Ruang Antre Teater Dome

Sumber : dokumentasi pribadi, 2015 

Ruang ini digunakan menjadi tempat antrean para 

pengunjung menuju ruang pertunjukan teater bintang yang 

berada di lantai 2. 

Gambar 2. 52  Ruang Exhibition Hall 
Sumber : dokumentasi pribadi, 2015 

Gambar 2.53  Benda Pamer berupa alat peneropongan
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Sumber : dokumentasi pribadi,  2015 

Ruang ekshibisi ini menyajikan berbagai informasi 

mengenai astronomi berupa gambar dan materi, teropong 

bintang, batu-batuan astronomi seperti meteorit yang pernah 

jatuh di Indonesia, replika tata surya dan masih banyak materi 

lain tentang astronomi. 

Gambar 2.54 Ruang Multimedia 
Sumber : dokumentasi pribadi, 2015 

Ruang multimedia ini digunakan untuk acara-acara 

seminar atau acara-acara yang membutuhkan ruang yang luas 

dan berkapasitas banyak. Itu ruangna ini juga bias digunakan 

untuk pertunjukan citra ganda dengan menggunakan proyektor. 

Gambar 2.61  Ruang Tamu  
Sumber : dokumentasi pribadi : 17 November 2015 

Gambar 2.55 Teropong Bintang
Sumber : dokumentasi pribadi, 2015
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Teropong bintang ini merupakan teropong bintang terbesar 

yang dimiliki oleh Planetarium dan Observatorium Jakarta. 

Teropong ini terletak di salah satu dari tiga observatorium yang 

dimiliki Planetarium Jakarta. 

2.5.2 Nagoya Planetarium, Jepang  
a. Profil Nagoya Planetarium 

Planetarium Nagoya dibuka pada 3 November 1962. Selama 

48 tahun, hingga penutupan pada 31 Agustus 2010 museum ini 

telah dikunjungi oleh lebih dari 15 juta pengunjung dan melalui 

renovasi bangunan Astronomi, Sains dan Teknologi, planetarium 

ini dibuka lagi pada Maret 2011. Bangunan Planetarium Nagoya 

ini dibangun dengan menduplikasi atau mensimulasi langit 

berbintang seakurat dan semirip mungkin dengan aslinya, 

dengan diameter 35 meter merupakan planetarium dengan 

kubah terbesar di dunia dan memiliki kubah dengan kualitas 

tinggi. 

Meskipun peralatan video dan planetarium sendiri telah 

diubah, riwayat hidup tentang langit berbintang tetap pada 

tempatnya. Sebuah program khusus, dengan durasi pertunjukan 

yang lebih pendek yang disediakan antara hari pembukaan 

kembali planetarium pada 19 Maret 2011 dan diakhir Agustus. 

Gambar 2.56 Nagoya City Museum, Japan
Sumber : Wikipedia, 2016
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Setelah September 2011, pertunjukan akan kembali ke jadwal 

awal yaitu 50 menit sambil memperkenalkan tema yang berbeda 

setiap bulannya. Topik yang ditampilkan seperti bintang musiman 

dan astronomi juga akan disajikan. 

Semua pekerjaan yang terlibat dalam pertunjukan teater 

bintang, termasuk penelitian, perencanaan, program penataan, 

penciptaan gambar, kompilasi musik, program komputer dan 

lebih banyak lagi benar-benar dilaksanakan oleh pengelola 

museum. 

Nagoya Planetarium juga memiliki tema yang berbeda setiap 

bulannya, selain itu Nagoya Planetarium memiliki jadwal untuk 

masing masing segmen, yaitu : 

1) General Projections 

Pertunjukan umum ini merupakan program utama dari 

Nagoya Planetarium yang menyajikan fenomena astronomi 

dan bintang serta menyajikan tema-tema baru yang berbeda 

setiap bulannya. Hal ini dimaksudkan untuk membuat konten 

dan pengalaman yang berbeda untuk setiap kelompok 

pengunjung.  

2) Family Hour 

Sebuah planetarium yang menarik bagi anak-anak untuk 

bersenang-senang sekaligus belajar dari begaimana 

menemukan bintang-bintang tertentu pada malam hari, cerita 

dari rasi bintang, perjalanan di luar angkasa dan sebagainya. 

Acara ini terutama ditujukan untuk anak-anak sekolah dasar 

dan keluarganya. 

3) Preschool Children Projections 

Target dari pertunjukan ini adalah anak-anak di bawah 

usia sekolah dan anak-anak usia awal sekolah.  

4) Night-Time Projections 

Pertunjukan malam hari diadakan sebulan sekali dari 

pukul 18.30 dan diperuntukan untuk orang dewasa. 

Pertunjukan ini menunjukan fitur khusus berupa pertunjukan 

laser selain pertunjukan dengan konten biasanya. 
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5) Study Projection for 4th Graders 

Pertunjukan dengan target siswa kelas 4 sekolah dasar 

Nagoya dan sekitarnya, pertunjukan ini dilaksanakan pada 

waktu yang telah ditetapkan. 

6) Study Projection for 6th Graders 

Pertunjukan untuk siswa kelas 6 sekolah dasar di 

Nagoya dan sekitarnya selama mengatur waktu. 

7) Study Projections for Junior High School Students 

Pertunjukan ini ditujukan untuk siswa-siswa SMP dan 

memberikan penjelasan sesuai dengan konten yang harus 

dipelajari. 

b. Fasilitas dan Sistem Planetarium Nagoya 

1) Dome 

Untuk menampilkan proyeksi langit pada pertunjkan teater 

bintang secara realistis, kubah planetarium memiliki diameter 

sepanjang 35 meter dan merupakan kubah planetarium 

terbesar di dunia. Dibangun dari sekitar 700 panel yang 

digabung, memiliki permukan yang mulus dan merupakan 

bentuk bola yang sempurna. 

Tempat duduk konsentris dengan pusat sebuah proyektor 

planetarium optik, memungkinkan pengunjung melihat dan 

menikmati pertunjukan teater bintang dalam posisi yang 

santai dan nyaman, ruangan yang luas. Dengan 350 kursi 

reclining yang dapat berputar 30° ke kanan dank e kiri. 
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2) Optical Planetarium 

Bola di tengah kubah disebut Universarium Model IX 

adalah proyektor lanetarium yang dimiliki Nagoya 

Planetarium. Proyektor ini mampu mereplikasi berbagai 

fenomena astronomi termasuk posisi akurat dan kecerahan 

9.100 bintang yang bisa tetap terlihat dengan mata telanjang, 

pergerakan planet setiap harinya serta fase bulan, dengan 

Serat kabel optic yang memungkinkan untuk gambar yang 

lebih realistis dan kualitas tinggi dari gambar bintang. 

Selain itu, proyektor ini juga dapat mereproduksi langit 

berbintang yang dapat terlihat dari berbagai tempat di bumi 

seperti kota dan pegunungan dalam kombinasi dengan 

sistem lain di tanah. Proyektor untuk memproyeksikan 

matahari, bulan dan planet-planet ditempatkan di sisi selatan 

lingkup proyektor. Hal ini memungkinkan untuk posisi akurat 

yang akan ditampilkan pada lingkup dan banyak fungsi 

lainnya seperti memperbesar gambar sebuah planet. 

Proyektor itu sendiri memiliki berbagai fungsi dan mulai 

September 2011, pertunjukan teater dengan berbagai tema 

yang berbeda diperkenalkan setiap bulannya. Fungsi baru 

juga akan ditambahkan untuk menunjukkan banyak gambar 

yang berbeda dari alam semesta. 

Gambar 2.57 Denah Tempat Duduk Ruang Pertunjukan
Sumber : http://www.ncsm.city.nagoya.jp, 2015
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3) Digital Planetarium 

Ini adalah Sky Max DSII, yaitu proyektor yang dapat 

menghasilkan bintang terkomputerisasi pada seluruh 

permukaan kubah. Selain langit malah pada hari ini, langit 

pada keesokan harinya juga dapat direproduksi berdasarkan 

data yang diperoleh dari pergerakan 100.000 bintang. 

Karena alam semesta diciptakan dengan model 3D, 

sehingga dapat secara akurat meniru perubahan posisi dari 

bintang yang bergerak di luar angkasa. Bekerjasama dengan 

Planetarium Optic, Sky Max DSII juga dilengkapi dengan 

banyak video adengan langit optic diproduksi, identik dengan 

apa yang kita lihat di luar. 

4) Whole Sky Movie System 

Gambar 2.58 Proyektor Optical Planetarium
Sumber : http://www.ncsm.city.nagoya.jp, 2015

Gambar 2.59 Digital Planetarium
Sumber : http://www.ncsm.city.nagoya.jp, 2015
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Sky Max DSII, planetarium digital tidak hanya bias 

memproyeksikan fenomena langit, tetapi dapat melakukannya 

dengan resolusi maksimum 8000 oleh 8000 piksel, resolusi 8 

kali dari video full HD. Sistem ini digunakan dalam berbagai 

situasi seperti menampilkan perjalanan di ruang angkasa di 

masa depan, atau untuk menampilkan gambar ilmiah yang 

berkaitan dengan tema yang berbeda setiap bulannya (mulai 

September 2011). Proyektor diletakkan tidak terlihat dari kursi 

pengunjung sehingga dapat menghindari terjadinya 

kebocoran cahaya dan suara. 

5) Digital Panorama System 

Sistem proyeksi 360°, gambar panorama dengan kualitas 

tinggi yaitu dengan lebar 24.000 piksel atau lebih dari 12 kali 

dari video full HD dari cakrawala langit. Digital panorama 

sistem ini memproyeksikan pandangan pada siang dan 

malam hari. 16 proyektor telah dipasang pada interval yang 

sama dari pusat ke luar untuk menghubungkan gambar 

dalam panorama 360° sempurna dan tak terputus. 

Film tentang fenomena langit dan sistem panorama digital 

secara keseluruhan yang terintegrasi, terdiri dari 40 

komputer, 6 proyektor besar di seluruh lagit-lagit kubah dan 

dikelompokkan dalam 16 proyektor panorama. 

Gambar 2.60 Full Sky Video of Saturn
Sumber : http://www.ncsm.city.nagoya.jp, 2015
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Ketika proyektor panorama yang menampilkan gambar 

panorama dengan kualitas tinggi di seluruh kubah, 

pemandangan dari matahari terbenam menjadi lebih realistis. 

6) Auxiliary Projector 

Proyektor ini menampilkan gambar berkualitas tinggi dalam 

lima arah, yaitu utara, selatan, barat, timur dan vertex. 

Proyektor diletakkan tidak terlihat dari kursi pengunjung untuk 

menghindari kebocoran cahaya dan suara. Posisi proyeksi 

dapat secara fleksibel diubah sesuai tujuan apapun tanpa 

memberikan terlalu banyak cahaya pada gambar yang dapat 

dilihat di kubah planetarium. 

Gambar 2.61 Panorama Image
Sumber : http://www.ncsm.city.nagoya.jp, 2015

Gambar 2.62 Auxiliary Projector
Sumber : ssli.ebayimg.com, 2016
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7) Laser Projector Device 

Proyektor laser adalah lima perangkat proyektor dan mesin 

kabut yang dipasang di dalam kubah. Hal ini memungkinkan 

pertunjukan animasi dan laser diproduksi di atas langit atau di 

luar angkasa. Perangkat ini dan mesin kabut digunakan untuk 

adegan khusus dalam suatu pertunjukan. 

Proyektor laser disediakan untuk pertunjukan laser sebagai 

hiburan, dengan latar luar angkasa disertai musi dan gambar. 

8) Blue Sky, Twilight Lighting Device 

Sistem ini dapat mengubah seluruh permukaan kubah 

menjadi seperti langit biru, memberikan perubahan warna dan 

skema warna yang sangat mirip dengan warna langit saat 

matahari terbenam. Untuk hasil yang natural, perubahan 

terang cahaya tanpa menyebabkan ketidaknyamanan pada 

pengunjung, Nagoya Planetarium telah membangun sebuah 

sistem terpisah yang menggunakan lampu halogen khusus, 

bukan menggunakan lampu LED. 

Gambar 2.63 The Show with Laser Projector Devise
Sumber : http://www.ncsm.city.nagoya.jp, 2015
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9) Sound System 

Karena planetarium berbentuk kubah dan membuat suara 

bergema, maka merancang sistem suara merupakan 

tantangan tersendiri. Kebanyakan pengeras suara harus 

dipasang di belakang layar kubah, dan merupakan panel 

alumunium yang diletakkan pada lubang yang telah 

disediakan. Dalam menghasilkan suara berkualitas tinggi 

dibawah simulasi langit yang sangat realistis, Nagoya 

Planetarum memutuskan perlu untuk adanya pengembangan 

sistem suara yang terpisah. 

Untuk meningkatkan kualitas dasar suara,  kualitas suara 

dan gelombang suara dialihkan sebelum diputar melalui 

pengeras suara, sehingga suara melewati layar merupakan 

distribusi suara murni dan gelombang, sehingga sistem ini 

menjamin gelombang suara sejernih Kristal mencapai 

pengunjung. 

Gaung dan kekacauan suara dari suara yang memenuhi 

kubah dapat menyesuaikan apa yang diperlukan untuk hal-

hal seperti keterlambatan gema dan kualitas nada untuk 

masing-masing pengeras suara. Narasi dan musik yang 

pengunjung dengar merupakan hasil dari kerja sistem ini. 

Pengunjung akan mendengar suara yang bergerak, seolah-

olah dikelilingi oleh mereka dan mendengar aliran sungai, 

kicauan burung di bawah kursi pengunjung.

Gambar 2.64 Blue Sky, Twilight Lighting Device
Sumber : http://www.ncsm.city.nagoya.jp, 2016
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BAB V 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN  

DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan 
Konsep dasar perencanaan merupakan landasan pokok dalam proses 

desain fisik sebuah bangunan Wahan Edutainment Astronomi dan 

Antariksa dengan pendekatan arsitektur futuristik di Kabupaten Sleman 

Yogyakarta, sehingga perancangan bangunan tidak menyimpang dari 

criteria yang sudah ditetapkan. 

Fungsional Bangunan 
Fungsi dari sebuah bangunan Wahana Edutainement Astronomi dan 

Antariksa dengan pendekatan arsitektur futuristik adalah sebagai bangunan 

yang difungsikan sebagai sarana edukasi sekaligus rekreasi atau hiburan 

dalam bidang astronomi dan antariksa yang disajikan secara menarik, 

dimana ruang pamer, wahana simulasi terbang dan teater bintang sebagai 

fasilitas edukasi sekaligus rekreasi, sedangkan observatorium dan 

perpustakaan sebagai fasilitas edukasi. 

5.1 Konsep Kontekstual 
Lokasi site perencanaan dan perancangan Wahana Edutainement 

Astronomi dna Antariksa berada di Jalan Kaliurang km 12, Kecamatan 

Ngaglik, Kabupaten Sleman. Luas Lahan ± 16.042 m2 dengan ketinggian 

bangunan maksimal 3 lantai dan KDB 60%. Kondisi site datar sejajar 

dengan ketinggian jalan raya. Lokasi site berada di Kecamatan Ngaglik 

yang merupakan wilayah dengan peruntukan lahan sebagai wisata 

perkotaan yang meliputi wisata edukasi, ilmu pengetahuan dan wisata 

belanja. 
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Gambar 5.1 Site Perencanaan 

Sumber : Analisa, 2016 

5.2 Konsep Fungsional 
5.2.1 Pelaku, aktivitas dan Kebutuhan Ruang 

Pelaku kegiatan dalam Wahana Edutainement Astronomi 

dan Antariksa dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain : 

a. Pengunjung 

1) Pengunjung Umum 

2) Pengunjung Khusus  

b. Pengelola 

1) Kelompok Pengelola Kantor 

2) Kelompok Pengelola Wahana Edutainment 

3) Servis dan Maintenance 

Aktivitas yang dilakukan pelaku pada Wahana Edutainment 

Astronomi dan Antariksa adalah sebagai berikut : 
Tabel 5.1 Pelaku dan Aktivitas Pengunjung Umum 

NO Pelaku Kegiatan Ruang

1 Pengunjung 

Umum
� Parkir
� Membeli tiket
� Melihat pameran dan 

pertunjukan teater 
bintang

� Membaca dan berdiskusi
� Simulasi terbang
� Buang air
� Beribadah
� Istirahat
� Membeli souvenir

� Tempat Parkir
� Loket
� Ruang pamer
� Teater bintang
� Perpustakaan
� Wahana simulasi 

terbang
� Toilet
� Mushola
� Cafe/restauran
� Retail

Sumber : Analisis, 2016 
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Tabel 5.2 Pelaku dan Aktivitas Pengunjung Khusus 

NO Pelaku Kegiatan Ruang

1 Pengunjung 

Khusus
� Parkir
� Membeli tiket
� Melihat pameran dan 

pertunjukan teater 
bintang

� Membaca dan berdiskusi
� Simulasi terbang
� pengamatan
� Buang air
� Beribadah
� Istirahat
� Membeli souvenir

� Tempat Parkir
� Loket
� Ruang pamer
� Teater bintang
� Perpustakaan
� Wahana simulasi 

terbang
� observatorium
� Toilet
� Mushola
� Cafe/restauran
� Retail

Sumber : Analisis, 2016  

Tabel 5.3 Pelaku dan Aktivitas Pengelola 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang

Staff Kantor
Memimpin Kantor Kepala Gedung
Bekerja Ruang Staff pengurus 

gedung

R. Kabag Divisi 
Pameran
R. staff divisi pameran
R. Kabag Administrasi
R. Kabag Divisi 
Simulator
R. Kabag 
Perpustakaan

R. Kabag 
Pemeliharaan

Rapat Ruang rapat

Menyimpan data Ruang Arsip

BAB/BAK Lavatory 

pengamanan Ruang keamanan

Memarkirkan kendaraan Parkir pengelola

Makan, minum Cafétaria

Staff Edutainment
Menyimpan peralatan Ruang penyimpanan 

alat

Mengoperasikan alat Ruang operator alat dan 
komputer 
Ruang Simulator
Ruang Mesin
r. teater bintang
observatorium

BAB/BAK Lavatory
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang

Memarkirkan kendaraan Parkir pengelola
Makan, minum Cafétaria

Servis dan 
maintenance

Perawatan dan perbaikan 
gedung

Ruang sentral 
kebersihan

Menyimpan genset Ruang genset

Mengontrol panel Ruang panel

Mengendalikan AC Ruang AHU
Menyimpan Trafo Ruang trafo
Menyimpan alat gudang
Bongkar muat Loading dock
Menyimpan Pompa Air Ruang Pompa
BAB/BAK lavatory
Memarkirkan kendaraan Parkir pengelola
Makan, minum Cafétaria

Sumber : Analisis, 2016  

5.2.2 Hubungan Kelompok Ruang dan Sirkulasi Ruang 
a. Hubungan Kelompok Ruang 

b.  
Gambar  5.2 Hubungan Kelompok Ruang Wahana 

Edutainment Astronomi dan Antariksa 

Sumber : Analisa, 2016 

c. Sirkulasi 
Berdasarkan pengelompokan ruang, maka setiap pelaku 

kegiatan memiliki alur sirkulasi yang berbeda-beda pula. 

Pengelola edutainment

Servis dan 

maintenance

Penerima

penunjang

Hubungan Sangat Erat

Hubungan Kurang Erat
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3) Analisa Sirkulasi Pengunjung 

Gambar 5.3 Sirkulasi Pengunjung 

Sumber : Analisa, 2016 

4) Analisa Sirkulasi Pengelola 

d) Staff Kantor 

Gambar 5.4 Skema Sirkulasi Staff Kantor 

Sumber : Analisa, 2016 
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e) Staff Edutainment 

Gambar 5.5 Skema Sirkulasi Staff Edutaiment 

Sumber : Analisa, 2016 

f) Staff Servis dan Maintenance 

Gambar 5.6 Skema Sirkulasi Staff service dan Maintenance 

Sumber : Analisa, 2016 
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5.2.3 Program Ruang 
a. Perhitungan Program Ruang 
Tabel 5.4 Program Ruang Kelompok Penerimaan 

5.2.4  

5.2.5  

5.2.6  

5.2.7  

5.2.8  

Tabel 5.6 Program Ruang Kelompok Edutainment 

No Jenis Ruang Kapasitas Luas (M2)

1 Hall 400 392
2 R. Info 2 7,2
3 R. Tunggu 30 60
4 Loket Tiket 60 org/loket 15
5 Lavatory Pria 2 set 1,78

2 set 3,06
2 set 1,84

6 Lavatory wanita 2 set 3,06
1 set 1,84

er : analisa, 2016 Jumlah 485,78
Sirkulasi 30%
TOTAL 631,51

Tabel 5.5 Program Ruang Kelompok Pengelola

No Jenis Ruang Kapasitas Luas (M2)

1 R. Kepala 1 20,00
2 R. Staff kantor 5 15,00
3 R. Kabag + Staff administrasi 2 6,00
4 R. Kabag + staff Simulator 4 12,00
5 R. Kabag +Staff pameran 3 9,00
6 R. Kabag + staff Perpus 3 9,00
7 R. keamanan + staff 4 8,00
8 R. Kabag Pemeliharaan + Staff 6 12,00
9 R. Rapat 15 37,50
10 R. arsip 2 5,00
11 Lavatory Pria 2 set 1,78

2 set 3,06
2 set 1,84

12 Lavatory wanita 2 set 3,06
1 set 1,84

Jumlah 145,08
Sirkulasi 20%
TOTAL 174,1

No Jenis Ruang Kapasitas Luas (M2)

1 perpustakaan
R. Katalog 10000 bh 120,00
R. Buku 10000 bh 150,00
R. Baca 50 orang 116,00

2 R. seminar 30org/ruang 60,00
3 R. multimedia 5 10,00
4 Observatorium 3org/ruang 12,00
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Tabel 5.7 Program Ruang Kelompok Service and Maintenance 

Tabel 5.8 Program Ruang Kelompok Penunjang 

5 Loket obseratorium 5org/loket 6,00
6 r. astronom 4 16,00
7 R. tunggu 10 20,00
8 Ruang pamer 150 120,00

Ruang penyimpanan koleksi 150,00

9 r. penyimpanan alat 2 20,00
10 Teater bintang 320 256,00
11 R.

Simulasi 
terbang

5 10,00

12 r. operator 2 6,00
13 Loket simulasi terbang 5org/loket 6,00
14 r. pelatihan dan persiapan 

simulasi terbang
10 20,00

15 Lavatory Pria 2 set 1,78
2 set 3,06
2 set 1,84

16 Lavatory wanita 2 set 3,06
1 set 1,84

Jumlah 1132,58
Sirkulasi 50%
TOTAL 1698,87

No Jenis Ruang apasitas Luas (M2)

1 R. Sentral kebersihan 10 8,00
2 Pantry 5 5,00
3 R. Genset - 6,00
4 R. Trafo - 9,00
5 R. Panel - 9,00
6 r. AHU 20 12,00
7 Gudang - 10,00
8 R. Pompa - 25,00
9 Loading 

Dock 
- 41,28

10 Tempat Sampah - 3,00
11 R. Tandon - 5,00
12 R. Staff ME 20 20,00
13 R. STP - 10,00
11 Lavatory Pria 2 set 1,78

2 set 3,06
2 set 1,84

12 Lavatory wanita 2 set 3,06
1 set 1,84

Jumlah 174,86
Sirkulasi 20%
TOTAL 209,83

o Jenis Ruang Kapasitas Luas (M2)

Souvenir Shop 50 80,00
Café 70 112,00
Mushola
R. Wudhu 5org/ruang 3,00
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Tabel 5.9 Program Ruang Kelompok Area Parkir

Sumber : analisis, 2016 

b. Rekapitulasi Perhitungan Program Ruang 
Tabel 5.10 Rekapitulasi program ruang 

Perhitungan Ruang Luas (m2)
Perhitungan Luas Kelompok Penerimaan 631,51
Perhitungan Luas Kelompok Pengelola 174,1
Perhitungan Luas Fasilitas Edutainment 1698,87
Perhitungan Luas R. Servis dan Maintenance 209,83
Perhitungan Luas Fasilitas Penunjang 296,63
Total Luas Bangunan 3010,94

Sumber : analisis, 2016 

Kebutuhan ruang dan peraturan setempat : 

7) Luas lahan : 16.042 m2

8) KDB : 60%

9) Total Kebutuhan Ruang : 3010,94 m2

10) Ketinggian bangunan 

setempat : 1-4 lantai 

Luas Lahan tersedia  = 16.042 m2

Total luas bangunan   = 3010,94 m2

Lahan minimal untuk bangunan = 3010,94 x 60% 

 = 1806, 56 m2 

R. Sholat 30 21,6
Lavatory Pria 2 set 1,78

2 set 3,06
2 set 1,84

Lavatory wanita 2 set 3,06
1 set 1,84

Jumlah 228,18
Sirkulasi 30%
TOTAL 296,63

No Jenis Ruang Kapasitas Luas (M2)

1 Parkir Motor pengunjung 90 189,00
2 Parkir Mobil Pengunjung 45 675,00
3 Parkir Bus Pengunjung 2 64,00
4 Parkir motor pengelola 38 79,80
5 Parkir mobil pengelola 7 105,00
6 Parkir mobil inventaris 

kantor
2 30,00

Jumlah 1142,80
Sirkulasi 40%

TOTAL 1599,92
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Luas kebutuhan parkir   = 1599,92 m2

Kebutuhan Lahan untuk bangunan = 1806,56 + 1599,92 

 = 3406,48 m2

5.2.4 Zoning ruang 
a. Hasil Zoning untuk Aksesibilitas 

Gambar 5.7 Zoning Aksesibilitas 

Sumber : analisis, 2016 

b. Hasil Zoning untuk Kebisingan

Gambar 5.8 Zoning kebisingan 

Sumber : Analisis, 2016 
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c. Hasil Zoning untuk Klimatologi 

Gambar 5.9 Zoning klimatologi 

Sumber : Analisis, 2016 

d. Hasil Zoning untuk View  

Gambar 5.10 Zoning View 

Sumber : Analisis, 2016 

e. Zoning Akhir 

 

Gambar 5.11 Zoning Akhir 

Sumber : Analisis, 2016 
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5.3 Konsep Teknis 
5.3.1. Sistem Modul 

Modul yang digunakan dalam perancangan dan 

perencanaan Wahana Edutainment Astronomi dan Antariksa 

yaitu : 

a. Modul Horizontal, berupa grid yang sesuai dengan bentuk 

bangunan 

b. Modul vertikal 

1) Bangunan kantor pengelola dan servis, jarak lantai sampai 

dengan plafond adalah 3,5 meter 

2) Bangunan wahana edutainment dan penerima, jarak lantai 

ke plafond 4-5 meter 

3) Jarak antar plafond dengan lantai di atasnya adalah 1 

meter 

5.3.2. Sistem Struktur 
a. Sub Struktur

Pondasi yang digunakan yaitu tiang pancang dengan mini 

pile untuk bangunan edutainment yang memang 

membutuhkan pondasi yang kuat, karena pada bangunan 

edutainment terdapat ruangan yang memiliki daya tampung 

pengunjung yang banyak selain itu terdapat peralatan-

peralatan khusus di dalamnya. Sedangakan untuk zona 

pengelola menggunakan pondasi footplat, karena tidak 

menahan beban terlalu berat. 

b. Penutup atap 

Sistem penutup atap untuk bangunan teater bintang 

menggunakan struktur shell/kubah untuk mendukung bentuk 

yang lebih fleksibel. Struktur kubah merupakan struktur yang 

biasanya berbentuk setengah bola, berdimensi tiga yang kaku 

dan tipis serta mempunyai permukaan lengkung yang kokoh. 

Sedangkan untuk bangunan lain seperti pengelola, servis dan 

penunjang menggunakan struktur rangka baja. 
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5.3.3. Bahan Bangunan 
Bahan bangunan yang digunakan dalam perancangan 

Wahana edutainment astronomi dan antariksa adalah : 

a. Lantai 

Lantai menggunakan karpet berwarna gelap, keramik 

berwarna putih dan granit hitam dan putih. 

b. Dinding 

Dinding pada bangunan ini menggunakan bata ringan dan 

kaca. Untuk wahana simulasi terbang, dinding menggunakan 

material akrilik. 

c. Penutup Dinding 

Penutup dinding menggunakan cat dan sebagian 

bangunan menggunakan stainless steel sebagai penutup 

dinding. Pada ruangan yang membutuhkan peredam suara, 

dinding ditutup dengan menggunakan green wool. 

d. Plafond 

Plafod menggunakan jenis plafond akustik pada ruangan 

teater bintang dan plafond gypsum untuk ruang lainnya. 

e. Penutup Atap 

Untuk atap yang berbentuk kubah, penutup atap 

menggunakan rangka yang ditutup dengan material 

alumunium composite panel.  

5.4 Konsep Kinerja 
5.4.1. Sistem Pemadam Kebakaran 

Untuk pendeteksian terhadap api dan asap menggunakan 

flame detector dan smoke detector. Sedangkan untuk 

pemadaman terhadap api menggunakan sistem springkler, 

hydrant box, hydrant pilar dan fire extinguisher. 
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Gambar 5.12 Skema pendeteksi kebakaran  

Sumber : Jimmy S. Juwana, 2005, Sistem Bangunan Tinggi 

5.4.2. Sistem Transportasi 
Untuk sistem transportasi vertikal menggunakan tangga dan 

ramp karena bangunan tidak lebih dari empat lantai. Dan lift 

khusus untuk pengunjung yang menyandang disabilitas. 
5.4.3. Sistem Pengkondisian Udara 

Penghawaan alami menggunakan untuk ruang-ruang 

tertentu seperti ruang pengelola dan servis, namun tetap dengan 

penghawaan buatan. Penghawaan buatan dengan 

menggunakan sistem AC VRV diaplikasikan pada zona 

edutainment. Untuk ruang seperti dapur, pantry, ruang genset 

dan ruang pompa menggunakan exhaust fan untuk penyedotan 

udara dari dalam ruangan ke luar ruangan. 

Gambar 5.13 skema sistem pegkondisian udara 

Sumber : analisis, 2016 

5.4.4. Sistem Pencahayaan 
a. Pencahayaan Alami 

Untuk pencahayaan alami memenfaatkan sinar matahari 

sebagai sumber cahaya. Kapasitas cahaya terang matahari 

yang berlebihan diatur dengan pemberian sun shading pada 

bangunan.  
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b. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan digunakan untuk ruang-ruang yang 

membutuhkan pencahayaan buatan untuk menimbulkan efek 

dramatis pada ruangan, seperti ruang pamer dan teater 

bintang. 

5.4.5. Sound Sistem dan Audio Visual 
Menggunakan System Public Addres untuk mengumumkan 

informasi di dalam bangunan, microphone dan speaker sebagai 

alat pengeras suara pada aktifitas di dalam teater. Simultaneous 

interpreter untuk mendengarkan suara penerjemah dalam 

aktivitas pertemuan.  
5.4.6. Sistem Akustik Ruang 

Sistem akustik ruang dibutuhkan pada ruang-ruang khusus, 

seperti teater bintang dan ruang rapat  yang membutuhkan 

kualitas ruang yang nyaman dalam segi pantulan bunyi maupun 

kejelasan suara. 

5.4.7. Sistem Penangkal Petir 
Menggunakan penangkal petir elektrostatis atau radius 

karena bangunan yang dirancang merupakan bangunan 

bertingkat dan cukup luas. 

Gambar 5.14skema sistem penangkal petir 

Sumber : analisis, 2016 

5.4.8. Sistem Jaringan Listrik 
Sumber utama penyediaan listrik dari PLN penyediaan 

genset diperlukan untuk antisipasi apabila terjadi pemadama 

listrik atau penggunaan listik di atas kapasitas.  
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Gambar 5.15 Skema jaringan Listrik 

Sumber : Analisis, 2016 

5.4.9. Sistem Plumbing 
a. Sistem Air Bersih  

Jaringan air bersih menggunakan sistem tangki atas yaitu 

air ditampung terlebih dahulu di ground tank atau tangki 

bawah yang nantinya dipompa ke suatu tangki atas yang 

biasanya diletakkan di atap yang kemudian didistribusikan ke 

ruangan-ruangan. 

Gambar 5.16 Skema pasokan air bersih 

Sumber : Analisis, 2016 

b. Sistem Air Kotor  

Sistem pembuangan air kotor pada bangunan wahana 

edutainment astronomi dan antariksa dibagi menjadi tiga, 

yaitu : 

1) Limbah padat atau air kotor dari WC ditampung ke dalam 

septictank ruang yang harus benar-benar kedap udara agar 

tidak mencemari lingkungan, 
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2) Limbah cair dari kamar mandi, dapur, wastafel dan bak 

kontrol ditampung dalam sumur resapan yang kemudian di 

buang ke riol kota, 

Gambar 5.17 Skema pembuangan air kotor 

Sumber : Analisis, 2016 

5.4.10. Sistem Pembuangan Sampah 
Sampah yang dihasilkan oleh bangunan wahana 

edutainment ini akan ditampung ada bak penampungan sampah 

yang kemudian akan diangkat keluar dengan menggunakan 

kendaraan melalui jalur khusus.  
5.4.11. Sistem Komunikasi 

Menggunakan telepon dengan system Private Automatic 

Branch Exchange (PABX) untuk komunikasi, baik internal 

maupun eksternal. Selain itu juga dibantu dengan jasa operator, 

telepon, faximile, Wifi, navigasi GPS, Radar dan LAN. 

Gambar 5.18 Skema Jaringan Komunikasi 

Sumber : Analisis, 2016 

5.4.12. Sistem Keamanan 
Sistem keamanan menggunakan CCTV yang dipantau dari 

ruang kemanan dan menggunakan fire alarm untuk mendeteksi 

adanya bahaya kebakaran pada bangunan yang kemudian 

memberikan peringatan dalam sistem evakuasi. 

5.5 Konsep Arsitektural 
5.5.1. Konsep Bentuk 

Dalam menentukan bentuk dari massa bangunan, 

karakteristik dari pendekatan arsitektural yang diterapkan juga 
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distribusi DC 
Telkom MDF

PABX

JB Pesawat telpon

WC & Urinoir 

Air kotor 

septictank 

peresapan Riol Kota 
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harus menjadi perhatian. Berdasarkan karakteristik dari arsitektur 

futuristik, bentuk bangunan mengarah pada bentuk yang 

cenderung bebas dengan penerapan teknologi yang canggih 

namun ramah lingkungan. 

Gambar 5.19 konsep Bentuk bangunan utama 

Sumber : Analisis, 2016 

Gambar 5.20 Konsep bentuk bangunan penunjang 

Sumber : Analisis, 2016 

Bentuk massa bangunan dari bangunan utama mengadopsi 

dari bentuk dasar planet yaitu lingkaran yang dimodifikasi 

sehingga mendapatkan bentuk setengah lingkaran. Sedangakan 

bangunan observatorium yang digabung dengan bangunan 
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penunjang, mengambil bentuk dari bentuk dasar pesawat luar 

angkasa. 
5.5.2. Konsep Pendekatan Arsitektur Futuristik 

a. Konsep Penerapan Teknologi 

1) penerapan teknologi berupa sensor inframErah juga 

diterapkan pada pintu masuk pada zona penerima. 

Sensor infra merah ini digunakan untuk mendeteksi 

keberadaan seseorang dalam jarak tertentu, setelah 

terdeteksi maka pintu akan membuka maupun menutup 

secara otomatis. 

2) Konsep penerapan teknologi yang digunakan adalah 

penggunaan display dengan sistem layar sentuh pada 

ruang pamer, bentuk display diambil dari bentuk-bentuk 

rasi bintang.  

3) Penggunaan sistem tiketing mandiri, dimana pengunjung 

mencetak tiket masuk mereka secara mendiri dengan 

menggunakan mesin tiket yang canggih. 

4) Penerapan teknologi 3D Hologram Display, yaitu display 

layar dengan gambaran 3D pada ruang pamer. Teknologi 

ini menggunakan teknik dinamakan data 3d diperoleh dari 

mengirim gelombang inframerah kedalam scene video 

yang mampu mendeteksi cahaya yang bisa direfleksikan 

pada objek scene video. 

Gambar 5.21 bentuk display 

pameran

Sumber : Analisis, 2016
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