
i

TUGAS AKHIR

DASAR PROGRAM PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN ARSITEKTUR (DP3A)

PLANETARIUM TAWANGMANGU
(Penekanan Pada Citra Arsitektur Futuristik)

Diajukan sebagai pelengkap dan syarat

guna mengambil gelar sarjana teknik Arsitektur

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

Tabah Budiarto

D 300 040 040

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN JUDUL :

”PLANETARIUM TAWANGMANGU”

Planetarium : * Tempat untuk menggambarkan peredaran dan

letak planet–planet dalam tata surya, termasuk letak

matahari yang menjadi pusat peredaran (biasanya

berbentuk bangunan berkubah setengah lingkaran) 1

  * Merupakan sarana wisata pendidikan yang dapat

menyajikan pertunjukan atau peragaan simulasi

perbintangan atau benda-benda langit. Pengunjung

diajak mengembara di jagat raya untuk memahami

konsepsi tentang alam semesta melalui acara demi

acara.2

Tawangmangu : *  Sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar,

Jawa Tengah. Kecamatan ini ternama karena

merupakan daerah wisata yang sangat sejuk.

Planetarium Tawangmangu yaitu : sebuah bangunan Planetariun yang

digunakan untuk tempat menyelidiki, mengamati dan memamerkan kepada

masyarakat guna pendidikan atau penelitian yang berhubungan dengan sistem

tata luar angkasa.

1 Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara
(LPKN), Balai Pustaka, 2006
2 "http://id.wikipedia.org/wiki/Planetarium_dan_Observatorium_Jakarta"
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1.2 LATAR BELAKANG

1.2.1 Latar Belakang Umum

Pada era globalisasi yang menyangkut segala bidang, baik ekonomi,

sosial, budaya, teknologi, dan sebagainya menuntut kemampuan setiap bangsa

dan negara didunia untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

Kemampuan beradaptasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan

kualitas sumber daya manusia (SDM), yang dimiliki bangsa dan negara yang

bersangkutan.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang dan

membangun agar tidak tertinggal dengan perubahan global yang sangat pesat

berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia

(SDM). Usaha meningkatkan sumber daya manusia ini adalah dengan

menyediakan sarana informasi seluas–luasnya kepada masyarakat tentang

berbagai ilmu pengetahuan yang terjadi baik dalam skala regional, nasional

ataupun internasional.

Usaha peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia ini juga

diharapkan dalam mewujudkan cita–cita dan tujuan dibentuknya pemerintahan

negara Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 45 pada alenia ke 4 yaitu

mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”  (UUD 45

pada alenia 4)

Meningkatnya kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan oleh

masyarakat disebabkan oleh meningkatnya taraf hidup masyarakat, dimana

proses alih teknologi dan ilmu pengetahuan mengalami perubahan yang sangat

cepat. Hal ini mendorong masyarakat untuk berusaha meningkatkan

kemampuan dan ilmu pengetahuan dengan mencari informasi dan ilmu

pengetahuan yang mungkin belum ditemukan oleh siapapun.
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1.2.2 Latar Belakang Khusus.

Pengetahuan tentang planet Bumi dan planet-planet lain beserta satelit-

satelitnya, meteor, komet, asteroid, ditambah Matahari, dikenal sebagai Tata

Surya. Adanya keluarga besar bintang-bintang termasuk Matahari didalamnya

yang melahirkan pengetahuan tentang galaksi tempat tinggal kita, yaitu

Bimasakti. Pada akhirnya dengan fasilitas teleskop yang semakin canggih,

manusia dapat mengetahui adanya galaksi-galaksi lain yang mengisi alam

semesta. Masalah yang sangat penting dalam hal ini adalah terjadinya dampak

positif terhadap pengetahuan atau perkembangan nalar manusia setelah

menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat mata. Bagaimana

memandang dirinya di alam semesta yang konon tidak terbatas ini.

Pada masa sekarang minat masyarakat untuk mempelajari dan rasa

ingin tahu tentang sistem tata surya atau yang lebih dikenal astronomi,

mengalami peningkatan yang sangat pesat baik dari kalangan atas maupum

masyarakat dari kalangan bawah. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sarana

ataupun prasarana agar dapat menampung keinginan masyarakat tersebut.

Sarana untuk menampung keinginan masyarakat tersebut dalam bentuk yang

kita kenal di antaranya adalah teropong bintang.3 Dan masih banyak lagi

peralatan yang belum kita ketahui untuk melihat, mengamati,dan meneliti

mengenai sistem tata surya ini.

Peningkatan kebutuhan informasi yang pesat tersebut mengakibatkan

dibutuhkanya suatu wadah yang dapat menampung semua aktifitas kebutuhan

tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat tersebut dapat terpenuhi dengan

efektif dan efisien. Hal ini akan dapat diwujudkan dalam sebuah wadah sebuah

bangunan  planetarium.

3 Teropong Bintang, adalah : alat yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda di
luar angkasa seperti bulan, bintang, komet, dan lain sebagainya. Sifat bayangannya adalah maya,
terbalik dan diperbesar
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1.2.3 Planetarium Sebagai Media Informasi.

Planetarium merupakan sebuah media informasi yang tidak didapat

pada kebanyakan perpustakaan lainya, melalui media pustaka, film

dokumenter, atau pengamatan langsung. Masyarakat yang datang pada tempat

ini tidak lagi disuguhkan pada layaknya perpustakaan atau pusat literatur,

namun juga sebagai tempat untuk mendapatkan informasi secara langsung.

Masyarakat bisa mengamati secara langsung astronomi di luar angkasa, dan

bisa menyaksikan sebuah film mengenai sistem tata surya ini. Planetariun

akan menjadikan sebuah alternatif bagi kebutuhan ilmu pengetahuan alam

semesta.

1.2.4 Planetarium Sebagai Media Aktualisasi dan Interaksi.

Planetarium sendiri merupakan sejenis wadah untuk pusat kegiatan

mengenai astronomi, sebagai wahana untuk mendapatkan informasi tentang

astronomi, dan beraktualisasi soal kebenaran alam semesta. Jadi bukan semata

berorientasi komersil seperti layaknya pusat penelitian astronomi seperti

NASA, Universitas–universitas yang mempelajari tentang astronomi,

International Astronomical Union (IAU), dan sebagainya.

Konsep Planetarium sebenarnya hampir serupa dengan konsep

perencanaan gedung teleskop. Intinya adalah menghasilkan suatu sirkulasi

kegiatan peneropongan bintang yang juga terdapat pusat penelitian dan wisata

pendidikan tentang astronomi. Wadah sejenis Planetarium selain memberikan

informasi yang dibutuhkan masyarakat juga dapat difungsikan sebagai pusat

komunitas bagi orang–orang yang menyukai astronomi / luar angkasa.

1.2.5 Planetarium Sebagai Pustaka atau Bahan Amatan.

Media pustaka tidak hanya berupa buku, ada juga yang berupa benda-

benda yang dapat menambah pengetahuan dan media pustaka elektronik

lainya misalnya kaset, pita film, CD, DVD, dan alat pembantu lainya.

Planetarium adalah tempat untuk membaca, mengamati, meneliti, memahami

media pustaka. Planetarium juga menyediakan ruang pengamatan luar angkasa

secara langsung dan tempat untuk melihat serta memahami media pustaka

elektronik yaitu dengan disediakannya ruang audio visual atau bioskop mini.
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1.3 KONSEP PLANETARIUM

1.3.1 Fungsi.

1. Pengunjung Planetarium dapat membaca, mempelajari, menggamati

hingga menyelidiki sistem tata surya, dan mendapatkan informasi

terbaru tentang astronomi.

2. Planetarium sebagai tempat pameran benda–benda mengenai

astronomi, diskusi bedah buku, pemutaran film ilmu pengetahuan.

3. Planetarium sebagai tempat rekreasi atau wisata, pengunjung dapat

membaca buku sambil menikmati menu di kafetaria, anak–anak dapat

belajar sambil bermain di taman Planetarium.

4. Pengunjung dapat membeli buku atau kenang–kenangan (suvenir) pada

pusat perbelanjaan yang disediakan.

1.3.2 Teknis

1. Kenyamanan dalam Planetarium tersebut dapat diciptakan dengan

membuat sebuah taman atau plaza yang sejuk, dan menempatkan bilik-

bilik yang terdapat dekat dengan jendela–jendela sehingga bisa

memberikan kenyamanan bagi para pembaca karena disamping mereka

bisa mendapatkan cahaya dari luar, mereka juga bisa melihat

pemandangan yang indah melalui jendela–jendela tersebut.

2. Pengolahan Planetarium dengan menggunakan sistem komputer.

3. Planetarium yang sering disebut Teater Bintang juga menyajikan

berbagai macam peristiwa alam jagat raya melalui pemutaran film.

4. Membuat taman observasi untuk pengamatan luar angkasa dengan

memberikan teleskop yang berada diluar bangunan.

5. Keamanan pada Planetarium mengunakan sensor automatis.
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1.4 TAWANGMANGU SEBAGAI LOKASI PLANETARIUM

Planetarium adalah tempat untuk menggambarkan peredaran dan letak

planet–planet dalam tata surya, termasuk letak matahari yang menjadi pusat

peredaran, dan sekaligus untuk melihat bintang atau benda-benda langit.

Planetarium dilengkapi dengan teleskop dan berbagai alat lainnya yang

digunakan untuk bekerja para ahli astronomi. Sebuah teleskop yang digunakan

untuk mengamati tata surya haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan

khusus. syarat-syarat tersebut adalah :

Tabel 1.1

Tawangmangu sebagai lokasi Planetarium

Syarat Ketentuan Data Lokasi

1 2 3

Lokasi - Planetarium harus didirikan di

sebuah tempat yang tinggi.

- Terpisah dari pemukiman dan

daerah-daerah yang

menghasilkan polusi.

- Lokasi Tawangmangu berupa

lembah dan perbukitan, dengan

ketinggian rata-rata 1.200 m dari

permukaan air laut.

- Hampir tidak ada industri berat.

Kawasan - Bebas dari pemukiman

minimal 2,5 km

- Tidak berada dilintasan gempa

- Keadaan tanah relatif stabil

dengan sifat fisik baik

- Permeabilitas sedang (tidak

ada bermasalah dengan

getaran)

- Tidak berada di daerah pantai.

- Di daerah Tawangmangu

merupakan daerah hutan, dan

perkebunan.

- Kawasannya berupa lembah dan

perbukitan.

- Jenis tanah berupa tanah Andosol

coklat yang berasal dari bahan

induk alur (pasir dan tup

vulkanik).

Suhu Perbedaan selisih suhu antar siang

dan malam maksimal 12 oC.
Tawangmangu memiliki suhu rata-

rata pada siang hari 17–22°C,

dengan kelembaban udara 70–80%.
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1 2 3

Bentuk - Bangunan setengah bulatan

berwarna putih.

- Kubah dicat putih dengan cat

khusus, sehingga akan

memantulkan sebanyak

mungkin panas matahari dan

tidak menyerapnya.

- Suhu di dalam dan di luar

kubah harus dijaga agar tetap

sama.

-

Curah Hujan Intensitas curah hujan maksimal

3500 mm /tahun.

Banyaknya hari hujan selama tahun

2006 adalah 87 hari dengan rata-rata

curah hujan 2.058 mm /tahun.

Awan Keadaan awan mimimal memiliki

jam terang 3 jam berturut–turut

dalam 1 hari dan 50 % per tahun.

Pada pagi hari sering terjadi kabut.

Ketinggian Mempunyai ketinggian ±1200

meter diatas permukaan air laut.

Mempunyai ketinggian rata-rata

1.200 meter diatas permukaan laut.

Topografi  Mempunyai sudut kemiringan

2o - 5o.
Daerah Tawangmangu secara

keseluruhan memiliki sudut

kemiringan 1–40 % (1o -21,8o),

kemiringan terbesar berada pada

kawasan paling timur dengan

kemiringan lebih dari 21,8o.

Pemasangan

Teleskop

Dipasang diatas tembok-tembok

raksasa yang di- dirikan kokoh,

harus bebas sama sekali dari

pengaruh kubah dan sisa gedung.

-4

4 Astronomi dan Pengetahuan Luar Angkasa, Ilmu pengetahuan Populer jilid 1, Grolier
Internasional INC, PT Widyadara.



8

1.5 TINJAUAN UMUM KECAMATAN TAWANGMANGU.

Tinjauan umum Kecamatan Tawangmangu adalah sebagai berikut.5

1.5.1. Kondisi Fisik

 Kondisi fisik yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi letak

geografis dan kondisi klimatologi, yaitu sebagai berikut :

1. Letak Geografis

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kecamatan

Tawangmangu terletak antara 4° 48’53” – 4°20’16” Bujur Timur (BT) dan

7°39’17”- 7°39’49” Lintang Selatan (LS).

Kecamatan Tawangmangu terletak di bagian timur kota Karanganyar,

Jawa Tengah. Batas-batas Kecamatan Tawangmangu, yaitu :

Sebelah Utara  : Kecamatan Karangpandan.

Sebelah Timur  : Berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur

Sebelah Selatan  : Kecamatan Jatioso

Sebelah Barat  : Kota Karanganyar.

Gbr 1.1. Peta Tawangmangu
Sumber : Data pribadi, 2008.

5 Karanganyar dalam angka 2006, BPS kota Karanganyar.
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2. Topografi.

Tawangmangu secara keseluruhan berada pada ketinggian 500 –1500m

dari permukaan air laut dengan kemiringan 1 – 40 %, kemiringan terbesar

berada pada kawasan paling timur dengan kemiringan lebih dari 40 %,

memiliki kemiringan tanah yang tidak merata dan merupakan daerah lembah

dan perbukitan.

3. Curah Hujan

Berdasarkan data dari stasiun pengukur yang ada di Kabupaten

Karanganyar, banyaknya hari hujan selama tahun  2006 adalah 87 hari dengan

rata-rata curah hujan 2.058 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada

Bulan Januari dan terendah pada Bulan Juni s/d Oktober, dan memiliki suhu

rata-rata pada siang hari 17 – 22 °C, dengan kelembaban udara 70 – 80 %.

1.5.2. Kondisi Non Fisik Kecamatan Tawangmangu.

1.5.2 Kependudukan

Jumlah Penduduk di Kecamatan Tawangmangu berdasarkan

regristrasi 2006 sebanyak 44.874 jiwa, yang terdiri dari laki-laki

22.033 jiwa dan perempuan 22.841 jiwa. Dibandingkan tahun 2005,

maka terdapat pertambahan penduduk sebanyak 40 jiwa dan

mengalami pertumbuhan sebesar 0.9 %.

1.5.3 Fasilitas Pendidikan di Tawangmanggu

Pengaruh globalisasi terhadap kegiatan investasi

pembangunan di kecamatan Tawangmangu antara lain pada kegiatan

pertanian, perkebunan, pariwisata dan telekomunikasi. Terlebih lagi

kecamatan Tawangmangu telah berkembang menjadi kecamatan yang

besar di kabupaten Karanganyar dengan salah satu fungsi umum

kecamatan Tawangmangu yaitu pada pembanguanan sektor pendidikan

dan pariwisata. Terbukti dengan banyaknya fasilitas pendidikan formal

dari tingkat TK hingga SMU di kecamatan Tawangmangu. Begitu juga

dengan fasilitas pendidikan berupa perguruan tinggi, dimana terdapat 1

perguruan tinggi (STT Tawangmangu).
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Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2006 jumlah fasilitas pendidikan

di kecamatan Tawangmangu TK sebanyak 29 buah , SDN sebanyak 31

buah, SD Swasta 1 buah, SLTPN 2 buah, SLTP Swasta 3 buah, dan MI

1 buah. Selanjutnya jumlah murid TK sebanyak 1.123 siswa, SD

sebanyak 4.403 siswa, SLTP/MTs sebanyak 2.091 siswa, dan MI

sebanyak 130 siswa.

1.5.4 Pariwisata di Kecamatan Tawangmangu

Kecamatan Tawangmangu terletak di daerah pegunungan

dimana mempunyai beberapa objek wisata alam maupun obyek wisata

budaya. Obyek-obyek wisata tersebut sangat membantu pemerintah

daerah didalam memperoleh pendapatan daerah yang berasal dari

daerah Tawangmangu.

Objek-objek wisata di daerah Tawangmangu antara lain :

ü Grojokan Sewu.

Merupakan objek wisata alam yang berupa air terjun yang

memiliki ketinggian 18 meter. Grojokan Sewu ini merupakan

obyek wisata yang paling banyak menyedot wisatawan.

ü Sumber air panas Cumpleng

Pemandian air hangat, terletak didesa Cumpleng Tawangmangu.

ü Taman Balekambang

Taman rekreasi dan hiburan untuk anak-anak dan remaja, dengan

fasilitas taman bermain, kolam renang, lapangan tennis, taman hias,

sangar lukis, dll.

ü Area Perkemahan Sekipan

Terletak di sebalah utara Taman Wisata Grojokan Sewu, dengan

objek wisata hutan pinus.

ü Cemoro Sewu (puncak Lawu)

Terletak di desa Godosuli Tawangmangu.
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Adapun data jumlah pengunjung objek wisata di daerah Tawangmangu

adalah :

Tabel. 1.2

Data pengunjung objek wisata Kecamatan Tawangmangu

Dari tahun : 2002 – 2006

No. NAMA OBJEK WISATA 2002 2003 2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7
1 GROJOKAN SEWU 367,393 330,162 342,775 317,553 365,370
2 TR BALEKAMBANG 59,168 31,054 33,629 30,720 30,420
3 CAPING LAWU RESORT 4,051 5,065 4,483 2,515 3,512
6 HW PUNCAK LAWU 7,869 5,594 4,439 6,538 3,801
7 PERTAPAAN PRINGGODANI 7,328 6,064 9,421 7,470 5,500
8 B PERKEMAHAN SEKIPAN 15,579 14,330 12,475 12,273 11,981

10 ZIARAH JABAL KANIL 193 400 300 408 400
12 SAPTA TIRTA PABLENGAN 1,536 2,095 2,641 2,896 5,257

  JUMLAH : 463,117 394,764 410,163 380,373 426,241
Sumber : Karanganyar dalam angka 2002 – 2006

1.6 ARSITEKTUR FUTURISTIK SEBAGAI BENTUK DAN

LANGGAM BANGUNAN

1. Futuristik adalah mengarah, menuju masa depan.

2. Desain futuristik pada bangunan berarti desain yang berorientasi

kemasa depan atau desain bahwa bangunan itu selalu dapat mengikuti

perkembangan jaman yang selalu mengutamakan simplisitas waktu

dan tempat atau ruang yang selalu bermobilitas dan dinamis dalam

semua aspek kegiatan melalui ekspresi bangunan.

3. Fleksibilitas dan kapabilitas bangunan adalah faktor penting dalam

aspek futuristik bangunan. Fleksibilitas dan kapabilitas sendiri adalah

kemampuan bangunan untuk melayani dan mengikuti perkembangan

tuntutan persyaratan itu sendiri.6

6 Suharso,2006, Teater Imax di Surakarta, Arsitektur, TA, UMS.



12

1.7 PERMASALAHAN DAN PERSOALAN

1.7.2 Permasalahan

Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan Planetarium sebagai

sarana pendidikan astronomi dan wisata dengan menekankan pada citra visual

bangunan futuristik.

1.7.3 Persoalan

 Setelah mengungkapkan permasalahannya, yaitu bagaimana konsep

perencanaan dan perancangan Planetarium sebagai sarana pendidikan

astronomi dan wisata dengan menekankan pada citra visual bangunan

futuristik, maka muncul beberapa persoalan yang meliputi :

1. Penentuan pengelompokan kegiatan, pola kegiatan, kebutuhan ruang,

besaran ruang, pola hubungan dan organisasi ruang, serta persyaratan

ruang yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan yang ditampung di dalam

planetarium.

2. Penentuan lokasi site yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari

bagunan planetarium.

3. Penentuan penampilan fisik bangunan baik interior maupun eksterior, yang

komunikatif dengan penerapan wajah, bentuk struktur, dan material yang

dapat mendukung  arsitektur futuristik.

4. Penentuan sistem struktur dan konstruksi yang akan digunakan dan sistem

utilitas yang bisa mendukung kesehatan di dalam bangunan maupun

lingkungan sekitar.

1.8 TUJUAN DAN SASARAN.

1.8.1 Tujuan.

Perencanaan dan perancangan desain planetarium sebagai wadah

mencari ilmu pengetahuan  sekaligus sebagai tempat wisata untuk

memperkenalkan astronomi pada masyarakat, dengan memiliki tampilan

fisik yang menarik yang menekankan pada citra bangunan futuristik. Di

samping itu juga memiliki sistem tata ruang yang mampu menunjang

kelancaran dan keamanan terhadap pola dan aktifitas secara keseluruhan

serta memberikan kenyamanan pagi staf dan pengunjung.
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1.8.2 Sasaran :

1. Menentukan lokasi yang sesuai untuk bangunan Planetarium di

kecamatan Tawangmangu.

2. Menentukan jenis dan tata ruang untuk bangunan dengan fasilitas

Planetarium.

3. Menggabungan antara konsep layanan planetarium yang dapat

menampung kegiatan utama dan penunjang serta memenuhi

kebutuhan pengunjung (keamanan, kenyamanan, dan keindahan)

4. Menentukan konsep tampilan bangunan/fisik bangunan menarik

yang mampu memberikan simbol ataupun ciri khas dari sebuah

bangunan arsitektur futuristik.

1.9 LINGKUP PEMBAHASAN

Lingkup pembahasan berada pada disiplin ilmu arsitektur yang

berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu pembahasan

tentang konsep Planetarium Tawangmangu sebagai fasilitas wisata

pendidikan di kota Karanganyar yang menggabungkan fungsi pendidikan

dan komersial. Hal-hal diluar disiplin ilmu arsitektur dibatasi dan

disesuaikan dengan masalah-masalah yang muncul dalam mewujudkan

Planetarium Tawangmangu.

1.10 METODE PEMBAHASAN.

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan konsep dasar

perencanaan planetarium Tawangmangu ini dapat digambarkan sebagai

berikut :
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Gambar 1.2. Bagan Metode Interaktif
Sumber : Analisa penulis 2008.

Pelaksanaan Study Dilaksanakan beberapa tahap :

1.10.1 Identifikasi Permasalahan.

1.10.2 Pengumpulan Data.

Data

 Untuk mendapatkan konsep layanan dari Planetarium dengan

fungsi komersial, dalam perencanaan sebuah Planetarium di butuhkan

data-data yang mampu menampilkan karakteristiknya.

Study Pengumpulan Data :

ü Study banding Planetarium (Internet) yang sudah ada.

ü Study Literatur.

1.10.3 Sajian Data.

Menyajikan data–data yang berkaitan dengan permasalahan

seperti:

ü Data mengenai Planetarium.

ü Data mengenai lokasi site (Tawangmangu secara umum,

dan secara khususnya adalah site yang terpilih)

Identifikasi permasalahan

Pengumpulan data

Sajian data

Analisa

Perumusan Konsep



15

Dan penyederhanaan sebagai data atau informasi agar dalam

pembahasan untuk dianalisa lebih efisien.

1.10.4 Analisa Data.

Melakukan analisa dari data–data yang ada berdasarkan

prediksi perencanaan yang dihubungkan dengan tujuan, sasaran dan

faktor– faktor lain yang berpengaruh, lalu dibahas dalam permasalahan

yang ada diselesaikan dengan menggunakan :

ü Metode Kualitatif

Digunakan untuk permasalahan yang tidak dapat di ukur dan

dideskripsikan secara Verbal (kata–kata).

ü Metode Kuantitatif

Merupakan asumsi proyeksi untuk menghasilkan variabel–

variabel pasti dari objek.

1.10.5 Perumusan Konsep.

Penyusunan hasil analisa ke dalam suatu konsep yang

merupakan korelasi antara komponen pembahasan dimana hasilnya

nanti merupakan bahan dan dasar perancangan fisik pada bangunan

planetarium Tawangmangu.

1.11 SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang yang meliputi, kondisi dan potensi

kecamatan Tawangmangu, permasalahan, tujuan, dan

sasaran, batasan dan lingkup pembahasan dan sistematika

penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang  Planetarium dan Arsitektur

Futuristik

Meninjau planetarium secara umum, yang meliputi

pengertian, fungsi, klasifikasi planetarium dan hal–hal yang

berhubungan dengan planetarium. Dan meninjau tentang

teori-teori yang terkait dengan aspek citra visual futuristik.
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BAB III Diskripsi Tentang Kecamatan Tawangmangu sebagai

Lokasi Planetarium yang Direncanakan.

Meninjau kondisi dan potensi kecamatan Tawangmangu.

pengembangan fasilitas kawasan Tawangmangu yang akan

direncanakan.

BAB IV Analisa dan Konsep Perencanaan dan Perancangan

Planetarium Tawangmangu

Berisi tentang konsep dasar perencanaan dan perancangan

dasar planetarium, yang digunakan sebagai acuan untuk

transformasi perencanaan dan perancangan fisik bangunan.
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