
BAB II

TINJAUAN TEKNOLOGI TINGGI PADA BANGUNAN DAN ASPEK
FUTURISTIK DALAM ARSITEKTUR

II.l. Tinjauan Teknologi Tinggi dalam Arsitektur
Teknologi tinggi dalam pembahasan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan

untuk mencapai citra futuristik pada bangunan FPIPLA.

II.l.l. Pengertian Teknologi Tinggi

Kata teknologi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani " teche " yang berarti karya
atau kemampuan. Karya ini temtama mengacu pada aktifitas untuk mewujudkan sejumlah
bahan atau material menjadi indah dan atauberguna ataupun keduanya.

Sedangkan istilah teknologi tinggi (Hi-tech) sering digunakan bila ada sebab yang
sesuai dengan model akhir yaitu sebagai "alternatif technology" dan berkembang dengan
ungkapan istilah "teknologi tepat guna". Ada perbedaan makna yang tersirat dalam istilah
teknologi ini, yaitu teknologi tinggi dalam arsitektur dan teknologi tinggi industn. Dalam
industri berarti elektronik, komputer, keping silikon, robot, dsb, sedangkan dalam arsitektur
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berarti sebuah "style of building'\

High tech diyakini sebagai suatu objek yang mempunyai satu hal seperti Zeitgeist
"semangat jaman". Arsitek mempunyai beban moral untuk mengekspresikan semangat
tersebut. Semangat zaman kita menurut para arsitek "hi-tech " terletak pada teknologi yang

maju. Oleh karena itu arsitektur harus dapat berpartisipasi menggunakan teknologi tersebut,
yaitu dengan cara mentransformasikan teknologi kedalam bentuk bangunan arsitektur, untuk
menghasilkan suatu citra bangunan dengan tidak hanya terbatas pada teknologi struktur

bangunan namun desain dengan teknologi tinggi yang didalamnya terdapat sistim teknologi

canggih.

II.1.2. Penerapan Teknologi Tinggi dalam Bangunan

Aspek atau faktor teknologi pada bangunan adalah penggunaan atau penerapan

teknologi (high technology) pada bangunan. Selain fungsi dan simbol, teknologi merupakan

salah satu unsur pembentuk bangunan .

1Jules. Frederick. A.. 1991.: PEN'GANTAR ARSITEKTUR : Dasar-dasar presepsi untuk perencanaan arsitektur.. Eriangga.
333-336

*Sutcdjo, Suwondo, B„ 1985. Pcran. Kesan dan Pesan Bentuk-Bentuk Arsitektur :Laporan seminar tata lingkungan
mahasiswa arsitektur FT-LT. Djambatan. p: 10-11



Penggunaan teknologi tinggi dalam arsitektur mencakup berbagai bidang sistim
bangunan dan diantaranva adalah sistim otomatisasi bangunan (intelligent building sistem).
Adapun sistim ini merupakan sistim yang akan dipakai sebagai pendekatan dalam mencapai
citra futuristik pada bangunan FPIPLA. Dalam hal ini terdapat 4tingkatan sistim 10, yaitu :
a. Tingkat pertama, ciri-cirinya:

• Sebagaimana bangunan lainnya, BAS ( Building Automatic System berada pada level

minimal ).

• Penggunaan PC (Personal Computer), word prosesor, dan lain sebagainya, digunakan

sendiri-sendiri.

b. Tingkat kedua, ciri-cirinya:

• Bangunan dapat dikatakan sebagai inteligent building, walau masih pada level minimum.

• BCS ( Building control System ) dihubungkan antar sistim lainnya secara sederhana dengan

LAN ( Local area Network ).

c. Tingkat ketiga, ciri-cirinya:

• Tingkat ini merupakan rata-rata dari apa yang disebut Intelligent building yang

sesungguhnya.

• Building control System dihubungkan dengan sistim lainnya.

• Pemakaian lokal area network secara keseluruhan dapat mengikuti perubahan jenis

otomatisasi office.

d. Tingkat keempat, ciri-cirinya:

• Merupakan tingkat tertinggi dari intelligent building yang ada saat ini.

• Building otomations system dan telecomumcations system, berada dalam satu jaringan

yang sangat menguntungkan untuk pengembangan masa depan.

Sistim intelligent building dalam penggunaannya merupakan suatu sistim bangunan

untuk keperluan fungsi bangunan yang efesien dan berorientasi kepada kecepatan ( cepat

tanssap ). Di Indonesia sering disebut dengan istilah Bangunan Pintar. Terdapat 5 system

yang terintegrasi dalam sistim ini yaitu (Aspek-aspek setiap sistim terdapat pada lampiran 1) :

a. Sistim perencanaan lingkungan

b. Sistim keteknikan bangunan

c. Sistim otomatisasi bangunan

d. Sistim otomatisasi perkantoran, dan

e. Sistim telekomunikasi

il\Vahvuni. 1997. : Pusat Pelayana Informasi di Yogyakartan. TA-UII. p: 30



Selain untuk kepentingan penyampaian sebuah citra, penggunaan sistim ini merupakan
suatu kebutuhan yang sangat penting, terlebih apabila bangunannya termasuk bangunan
publik yang menampung banyak orang sehingga bangunan harus mengutamakan kepentingan-
kepentingan publik, seperti keamanan, kenyamanan serta kemudahan dalam mendapatkan
informasi. Untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, bangunan harus bisa merespon secara

cepat yaitu melalui teknologi yang diterapkan pada bangunan untuk kebutuhan pengguna
seperti tersebut diatas. Sistim bangunan yang otomatis merupakan solusi yang tepat yang akan
digunakan sebagai pendekatan pada bangunan FPIPLA, agar bangunan tersebut bersifat
responsif sehingga memenuhi kriteria sebagai bangunan futuristik. Dari kelima sistim yang
terintegrasi, sistim otomatisasi bangunan pada tingkatan ke empat-lah yang akan menjadi
pendekatan dalam perancangan citra futuristik pada bangunan FPIPLA, karena hal ini lebih
memungkinkan untuk menjadi dasar penerapan teknologi yang selalu berkembang yang

didalamnya mencakup :

II.1.2.a. Sistim energi bangunan

Penghematan terhadap pemakaian energi merupakan salah satu faktor yang seharusnya
terpenuhi dalam suatu karya arsitektur, hal ini menjadi penting dikarenakan apabila bangunan
gagal dalam penghematan energi akan menjadi mahal secara operasional.

Penghematan energi disini merupakan penghematan terhadap pemakaian energi listrik
vane berasal dari minvak bumi vaitu denaan memanfaatkan energi alternatif yang berasal dan

panas matahari yang direspon secara otomatis melalui sollar cell dan dikontrol pemakaiannya
melalui jaringan komputer untuk keperluan energi pada bangunan. Adapun instrumen dan

proses pemanfaatannya adalah sebagai berikut:
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Gb.2.1 sunslate (solar cell)
Sumber : www.sollaratlantis.com
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Gb. 2.2 Pnnsip instalasisolar cell
Sumber: www.sollaratlantis.com
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Solar cell sensor

I
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Elemen2

Gb.2.3 Skema proses pemanfaatan energi matahari melalui solar cell
Sumber : Pemikiran

Pemanfaatan sinar matahari tidak hanya menggunakan instrumen yang terpisah dan

bangunannya seperti terlihat pada gambar 2.1, akan tetapi bisa juga dipasang pada kulit atap
bangunan dengan berpegang pada prinsip instalasi yang terlihat pada gambar 2.2.

Selain dari pada pemanfaatan energi matahari yang dirubah menjadi energi listrik atau
yang disebut pemanfaatan aktif, pemanfaatan energi matahari dapat berupa pemanfaatan pasif
yaitu tidak perlu merubahnya menjadi energi listrik, pemanfaatan seperti ini digunakan untuk
keperluan penerangan di dalam ruangan dengan cara memasukan cahaya dengan tidak
menimbulkan panas, dan tetap memeriukan sentuhan teknologi tinggi sebagai otomatisasi

pergerakannya.
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Gb 2.4 Pemanfaatan sinar matahari pasif dan detil untuk keperluan pencahayaan dalam bangunan
Sumber: wwvv.france architecture.com

Karvono. Tn. Harso. 1999.: ARSITEKTUR : Kenyamanan dan Penghematan Energi. Catur Libra Optima. Jakarta, p:
126-176



II.1.2.D. Sistem manajemen bangunan

Sistim manejemen bangunan yang dimaksud disini merupakan istilah untuk sebuah

sistim teknologi tinggi yang digunakan pada bangunan, yang berfungsi sebagai pengendai
atau kontrol untuk melayani kebutuhan bangunan, maupun pengguna bangunan itu sendin ".

Dalam hal ini bangunan dapat diatur atau dimanage sedemikian rupa melalui jaringan

elektronik yang dikontrol dengan menggunakan sistim komputerisasi. misalnya dapat

digunakan sebagai suatu sistem untuk mengatur secara otomatis untuk keperluan
penyampaian citra bangunan ataupun elemen lainnya seperti sistim keamananan bangunan,

pencahayaan, pengkondisian udara dalam ruang dll.

Contoh bangunannya adalah Earth Center yang dirancang oleh Future System ( lihat

gambar 2.6), dimana sistim otomatisasi melalui jaringan komputer digunakan sebagai
pengatur warna penutup atap bangunan. Perubahan tersebut berdasarkan temperatur panas

matahari. Warna-warna tertentu dalam perubahannya digunakan untuk membantu

menyerapkan panas yang kemudian dijadikan sumber energi.
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Gb.2.5 Skema sistim management bangunan
Sumber : pemikiran

Gb. 2.6 ( Earth Center) Perubahan warna pada sunslate di atap bangunan sebagai respon terhadap panas
matahari

Sumber : www.futuresvstem.com

i:Satya Djava Rava Grup, 1989,: Pengenalan kepada Cm-ciri Inteligent Building, SDR Grup, p: 28



II.2. Tinjauan Citra Bangunan Futuristik

11.2.1. Batasan Citra Bangunan

Citra adalah image, kesan atau gambaran penghayatan yang menangkap arti bagi

seseorang.13
Citra sebagai bahasa pengungkapan guna dari sebuah bangunan atau lingkungan, juga

bisa mengungkapkan budaya masing-masing tempat. Pilihan citra akan dipengaruhi sikap dan
prilaku para pengguna bangunan yang berarti tidak selalu mengikuti fungsi, dan ekspresi
bangunan bisa dipakai sebagai pemahaman terhadap citra yang lebih konknt melalui
pengenalan subjektif tentang ciri-ciri bangunan serta sistim bahasa yang diterapkan. Peran

citra sebagai pengungkapan guna dari sebuah bangunan membawa konsekuensi bahwa citra

bisa dijadikan ciri atau karakter bangunan.

11.2.2. Citra Bangunan Beraspek Futuristik

Futuristik, seperti dijelaskan pada Ensiclopedia Britanica berasal dari katafuture yang

berarti masa depan sedangkan istilah "futuristik" dipakai untuk mengungkapkan sifat

kemasadepanan14, dan istilah futuristik dalam arsitektur berarti ungkapan sebuah bentuk

bangunan yang bercinkan bangunan kemasadepanan "bagaimana arsitektur di masa depan".
Hal ini berdasarkan pemikiran pemikiran Utopia yang berawal dari pertanyaan pertanyaan,

semisal :

Seperti apa nantinya kehidupan kita dan pekerjaan apa yang kita lakukan dihari
depan. esok dan lusa nantinya ?pada bangunan seperti apa nantinya kita akan hidup
'? akankah keberlebihan populasi manusia nantinya akan mengubah kita melalui
evu/usi yang menjadikan kita sebagai mahluk amphibi yang membangun kotanya
setengah diatas dan setengah dibawah perairan ? atau akankah lubang ozon
menjadikan makhluk gua, penghum bawah tanah yang takut dan menghindan cahaya
matahari, membangun tempat tinggal dibawah tanah, dan akankah_ kita terpaksa
menggali dalam dan lebih dalam lagi sampai dikedalaman bebatuan 9"
Salah satu ciri yang paling menonjol dari bangunan-bangunan yang mengekspresikan

bangunan kemasadepanan pada saat ini adalah penggunaan teknologi teknologi terbaru /
teknologi canggih yang di gunakan untuk mengatasi kebutuhan bangunan seperti kebutuhan
akan energi bangunan, yang memanfaatkan unsur-unsur lklim seperti matahari, angin dll yang

dijadikan sumber energi listrik.

Bangunan-bangunan masa depan terbaik adalah bangunan yang menggabungkan
teknologi-teknologi terbaru serta mampu bennteraksi secara dinamis dengan iklim agar

13 Mangunuijaya .Y..B., 1988. : Wastu Citra. Gramedia. Jakarta, p : 29-31
14 Esiclopedia Bntamca, vol: F
15 Thompson, Christian ,\V..: Visionary ofArchitecture : From Babylon to virtul reality, p : 118



dapat lebih baik untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dan membuat kegunaan
energi yang optimal .

Bangunan-bangunan masa depan merupakan bangunan-bangunan yang menggunakan

teknologi-teknologi canggih untuk kebutuhan bangunannya seperti, pada sistim struktur,
sistim energi bangunan dan banyak hal lainnya yang menggunakan teknologi-teknologi
tersebut. Berefesiensi tinggi, responsif terhadap lingkungan dan serba otomatis pada sistim

bangunannya merupakan ciri utama dari bangunan masa depan.

Pada bangunan masa depan (arsitektur masa depan) tidak hanya menggunakan sitim

mekanis industri seperti bangunan Loyd of London, yang akhirnya akan nampak menjadi

sangat kuno dan tidak akan memberikan manfaat bagi masa depan, namun lebih dari itu
bangunan masa depan akan menggunakan micro electronic dan bio technology seperti robot -

robot yang bergerak yang banyak memiliki ciri-ciri kehidupan berinteraksi dan mengatur diri,

yang secara konstan menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui programing diri

bioteknis dan elektronis.

II.2.3. Studi Komparasi

1. Coop Himelblou, Media Center

Gb.2.7 Media center, Coop Himmelblou
Sumber: alusbers, 1988

' Roger, Richard,: Architecture for The Future, Terrail, London. 1996. p: 158
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Karya bangunan futuristik yang berkembang di era 80-an salah satunya adalah

bangunan Media Center yang dirancang oleh Coop Himmelblou. Bangunan ini menetapkan

pandangan-pandangannya tentang keadaan masa depan yang mengekspresikan tentang
perusakan kota masa depan yang dipindahbentukan menjadi perusakan yang mempesona.

Coop Himmelblou memusatkan aktifitas-aktifitas mereka pada pengembangan gaya

arsitektural profokatif dan kasar. Ekspresi perusakannya bukan hasil dari kepuasan diri sendiri
melainkan sebagai hasil dari identifikasi realita kota yang akan mendorong keinginan-

keinginan, rasa percaya diri dan keberanian yang diperlukan untuk menguasai kota dan

mengubahnya.!'

2. Richard Roger, Tokyo Turbin Tower

Karya arsitektur futuristik lainnya adalah Tokyo Turbin Tower yang dirancang oleh

Rchard Roger, dalam hal ini arsitek lebih mengekspresikan kemasadepanannya melalui

penerapan teknologi untuk keperluan penghematan energi yaitu dengan memanfaatkan angin
yang dikondisikan agar masuk kedalam suatu sistim pengumpulan yang kemudian digunakan
untuk menggerakan turbin, sehingga bangunan ini dapat memproduksi energinya sendiri.

Ibid p:156
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Gb.2.8 Turbin tower Tokyo
Sumber : Architecture for the future, 1996, p: 158
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3. Future Systems, Green Building

Gb.2.9. Green Building
Sumber : Architecture for the future, 1996

Ekspresi kemasadepanan pada bangunan salah satu karya yang dibuat oleh para arsitek

Future Systems ini lebih menekankan pada bangunan yang respon terhadap kondisi

lingkungan, dimana aspek klimatik dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mengatur
pengkondisian udara dan kelembabannya. sehingga komunikasi bangunan dan lingkungan
membentuk satu hubungan simbiosis komensalisme. Hal ini dapat dilihat pada pengoperasian

bangunan di siang dan malam hari sebagai berikut:

Operasi pada siang hari di musim panas

Udara panas didinginkan sebelumnya dengan air tanah melalui sistem pertukaran panas/kalor
(kondensasi).temperatur udara diturunkan saat udara memasuki celah celah sekat yang berupa
pelat pelat beton yang didinginkan. Selanjutnya udara yang dgunakan ditarik dengan bantuan
matahari dan angin. setelah udara bergerak melalui sistem pertukaran panas, udara

menurunkan temperatur suhu ruangan dan kelembaban udara yang sedang ditarik masuk

tersebut. Cekungan kulit ganda dari bangunan gedung bagian muka selatan menangkap

peroehan matahari dan membuangnya melalui jalan ventilasi atas dan bawah.

Operasi pada malam hari di musim panas.

Struktur beton bangunan didinginkan dengan menyemprotkan udara malam yang dingin ke

seluruh struktur. Di pertengahan musim panas, udara malam meningkat mencapai temperatur

20°C dan perlu didinginkan dengan air tanah yang dingin. Jika perlu, elektrisitas lepas puncak
ditzunakan untuk mengontrol temperatur air didalam tangki ruang bawah tanah yang akan



sedikit naik selama puncak musim panas. Sementara itu turbin turbin digunakan untuk

menghasilkan energi.

II.3. Tinjauan Fasilitas Pengembangan Ilmu Pengetahuan Luar Angkasa sebagai
Sarana Rekreatif dan Edukatif

II.3.1. Pengertian dan Sejarah

Fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan luar angkasa merupakan bagian dan
science center atau pusat ilmu pengetahuan yang bersifat specialized center. Dimana pusat
ilmu pengetahuan tersebut merupakan suatu fasilitas yang menampung, mengavvetkan dan
memperkenalkan kepada masyarakat luas mengenai ; benda-benda, contoh percobaan dan
model-model ilustrasi alamiah dan ilmu pasti serta ilmu terapan dengan penekanannya pada

masa kini dan masa depan. '

Timbulnya pusat ilmu pengetahuan berawal dari keberadaan museum-museum

didaratan eropa dimana konsep peragaannya bersifat pasif, yaitu hanya berupa koleksi obyek
dan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini menimbulkan
ketidakpuasan dikalangan para ilmuan pada waktu itu, karena konsep peragaan tersebut tidak
menimbulkan daya tarik pengunjung. Sehingga informasi yang ingin disampaikan pada
masyarakat kurang efektif, dan munculah suatu ide yaitu metode peragaan dimana ilmu
pengetahuan (science) tidak hanya dipelajari secara teoritis melainkan berdasarkan observasi
dan percobaan dimana partisipan dapat terlibat secara langsung dengan objek yang
diperagakan. ( mill, 1812-1884 letter by Mineka, 1963 ). ( skema persyaratan museum

terlampir)

II.3.2. Fasilitas Ilmu Pengetahuan Luar Angkasa

A. Observatorium

Observatorium astronomi adalah stasiun, yakni sebuah atau sekelompok bangunan

yang digunakan dalam penelaahan langit. Observatorium dilengkapi dengan teleskop dan
berbagai alat lainnya yang dipakai oleh para ahli astronomi dalam melaksanakan
pekerjaannya. (jenis dan diagram observatorium lihat lampiran 2 ).

Selain observatorium seperti yang telah ada pada saat ini, para ahli dibidangnya telah
menciptakan sebuah observatorium yang mengorbit di luar angkasa (skylab). Dengan alat ini
ketajaman gambar akan lebih jelas diterima di stasiun Bumi, karena terhindar dari berbagai
polusi serta mempunyai jangkauan yang lebih luas danpada observatorium yang ada di Bumi.

20



Dalam hal ini observatorium di Bumi lebih merupakan suatu rangkaian perangkat yang
menenma relay dari hasil penginderaan skylab di orbit. Sistim observatorium inilah yang akan
diterapkan pada FPIPLA selain dari observatorium biasa.

B. Planetarium

Planetarium atau sering disebut juga teater bintang atau teater alam semesta,19 dengan
ditunjang oleh teknologi canggih, cukup memben andil besar dalam dunia astronomi.
Planetarium Hayden Amerika dapat dijadikan contoh sebagai planetarium canggih"0, dengan
menggunakan efek khusus yang dihasilkan oleh perangkat teknologi tinggi yang dirancang
pada sebuah kubah berukuran besar sebagai gambaran setengah bola langit, memungkinkan
sebuah planetarium berperan bagai kendaraan yang siap mengantarkan pengunjungnya
berwisata mengelilingi jagad raya, melihat rupa langit dan berbagai tempat, dengan demikian
berarti unsur rekreatif edukatif dapat terpenuhi. .( diagram planetonum lihat lampiran 3)

Gb. 2.10 Suasanadi dalamplanetarium modern
Sumber BP. Planetarium Jakarta

'* Dewi Runava 1998: Science Center di Yogyakarta. TA.. p: 27
,l) Pemda DKL 1997.: BP Planetarium dan Observatorium Jakarta : Planetarium dan pendidikan. Jakarta, p. j
:o www. museumscience.com



C. Alat Penyelidik Luar Angkasa21
Penyelidikan luar angkasa tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang ada di Bumi, lebih

dari itu teknologi telah mengembangkan suatu perangkat yang lebih canggih untuk

penyelidikannya, seperti pembuatan skylab ( observatorium antariksa ) dimana hasil- hasil
pengindraannya di relay langsung ke stasiun luar angkasa yang ada di Bumi. Penggunaan

skylab selama ini telah menghasilkan suatu gambaran langit yang lebih jelas karena segala
kekurangan stasiun yang ada di Bumi dapat dihindari seperti, polusi udara, pencahayaan,

kabut dll. Adapun alat penyelidikan luar angkasa tersebut terdiri dari berbagai elemen

pendukung, baik berupa elemen pendukung teknis operasional maupun elemen pendukung
misi kegiatan yang diembannya. Secara garis besar kedua hal tersebut mengacu pada ;
perolehan energi dengan berbagai peralatan solar sell demi "kehidupannya" dan peralatan
optik untuk perolehan citra hasil dari penginderaan tersebut. Lebih dari itu fungsi lain skylab
ini adalah sebagai stasiun relay untuk mendapatkan informasi lebih detil dari perangkat

penyelidikan antariksa lain yang berupa pesawat tak berawak yang dikirimkan ke berbagai
planet dan penjuru langit guna mengetahui kondisi lebih detil dari berbagai objek luar

angkasa.

Gb. 2.11 Alat penyelidik luar angkasa Pioneer

Perangkat tersebut diatas merupakan sarana yang turut dimanfaatkan oleh FPIPLA

sebagi pendukung kegiatan pengetahuan dan penelitian.

1Ca\Tie. Bernard. S.. 1986.: Ilmu Pengetahuan Populer : Astronomi dan Ilmu Pengetahuan Luar Angkasa. Widyadara.
p: 268



II.3.3. Cakupan pelaku dan program kegiatan dalam Fasilitas Pengembangan Ilmu

Pengetahuan Luar Angkasa

II.3.3.a. Pelaku dan sifat kegiatan"

1. Pengunjung.

a. Pengunjung umum ( masyarakat umum )

Motifasi utama dari pengunjung umum adalah rekreasi. Pengunjung sambil melakukan

kegiatan yang rekreatif juga sekaligus mendapatkan pengetahuan mengenai Luar

angkasa beserta fenomenanya.

b. Pengunjung Khusus ( Masyarakat Ilmiah )

Pengunjung ini antara lain adalah para ilmuwan, mahasiswa atau pelajar dan

pemerhati alam semesta lainnya yang motivasi utamanya adalah mengadakan studi

tentang Luar angkasa beserta fenomenanya.

2. Pengelola

a. Pengelolabidang managemen dan administrasi

1. Sekretaris

2. Kepala bidang administrasi

3. Bendahara

4. Staf-staf administrasi

b. Pengelola bidang pelayanan umum

1. Kepala bidang umum

2. Karyawan yang menyiapkan kegiatan

3. Karyawan yang bekerja sebagai tata suara

4. Pemandu yang bertugas memberi keterangan kepada pengunjung

5. Petugas keamanan

6. Karyawan yang bertugas sebagai toko souvenir dan restouran

7. Karyawan bagian publikasi

8. Karyawan perpustakaan audio visual

c. Pengelolabidang mekanik dan elektrikal

1. Kepala bidang mekanikal dan elektrikal

2. Ahli mekanikal

3. Ahli elektrikal

4. Stafpembantu

; Brosur & hasil survey di planetarium Jakarta. 2001



d. Pengelola bidangservis dan maintenance

1. Kepala bidang servis dan mentenence

2. Staff pemeliharaan taman dan kebersihan lingkungan

3. Staff bidang pemeliharaan dan kebersihan bangunan

4. Staf bidang pemeliharaan alat-alat pamer

II.3.3.b. Fasilitas yang di sediakan

Fasilitas yang disediakan untuk mewadahi kegiatan yang ada pada FPIPLA terdiri dan
beberapa tuntutan antara lain :

1. Fasilitas kegiatan utama

2. Fasilitas penunjang

3. Fasilitas pengelola

II.3.3.C. Cara Penyajian objek

Objek yang akan dipamerkan pada FPIPLA Disajikan dengan cara :
1 Sistim I'Urine ; objek pamer biasanya benda asli yang diawetkan dan dipamerkan secara

tisa dimensional dengan dimasukannya ke dalam kotak / tabung kaca
2. Sistem diorama, sistim ini digunakan untuk menggambarkan centa tentang lingkungan

asli yang disajikan secara buatan. Untuk lebih mensuasanakan keadaan, dilengkapi
dengan teknologi yang dapat menggerakan benda secara otomatis pada latar
belakangnya dan penambahan efek studio

3. Sistim audio visual, metode suara dan audio visual dapat efektif bila menggunakan
kualitas yang baik dan penggunaan yang tepat. Pada pusat ilmu pengetahuan yang
dipergunakan selama ini adalah narasi, side film dan sistem proyeksi pada planetarium.
Sedangkan teknik-teknik audio visual yang baru adalah menggunakan video tapes,
video disc, talking heads, projekted diorama, chmse miror dan multy media
pesentations.

4. Sistim ruang terbuka, sistim ini dipakai dengan menyajikan objek yang berukuran besar
atau replika dengan meletakan objek ditengah ruang

5. Sistim touch screen, Sistem ini digunakan dengan teknologi komputer yaitu dengan cara
menyentuhkan tangan tangan pada monitor untuk mengetahui suatu infonnasi berkaitan
den«an fenomena luar angkasa



6. Simulator, berupa sebuah alat yang memperagakan fenomena alam

7. Teknik peragaan langsung yang dapat diperagakan secara langsung yang
berhubungan dengan instrumen astronomi seperti teleskop, ataupun peragaan di
observatorium untuk melihat secara langsung objek benda-benda luar angkasa, selain itu

juga misalnya pertunjukan secara langsung tentang spektrum cahaya, magnet bumi, dll.
Biasanya ada staff yang menjelaskan tentang objek yang diperagakan.

8. Virtual reality, berupa suatu alat seperti kaca mata yang dihubungkan dengan unit
komputer, sistim ini merupakan suatu sistim yang mengajak pengunjung berpetualang
menyusuri dimensi lain.


