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Pembangunan Desa dan Observatorium
Quo vadis?





MEMBANGUN SIMBIOSE MUTUALISTIK

Desa yang maju dan observatorium astronomi yang sukses

Pembangunan Masyarakat

Pemberdayaan
Sumber Daya

Manusia

Kerjasama dengan
dan pelatihan
untuk para “ujung
tombak”:

- Guru

- Pamong praja

- Perguruan Tinggi

Penguatan
Sekolah

Mempersiapkan
SDM profesional
masa depan melalui
pendidikan STEM:

- pengetahuan

- ketrampilan

- astronomi muatan

lokal khusus

Pembangunan Berkelanjutan

Pemenuhan

Kebutuhan
Primer 

Ide dan praktek
STEM ramah
lingkungan untuk
perolehan: 

- Air bersih

- Energi listrik

Proteksi Langit
Gelap dan

Sumber Daya
Alam

- Pengertian, 

pemahaman, 

kerjasama

- Aturan Proteksi

- Insentif Sosio-

Ekonomik



Pembangunan Masyarakat

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Mengantisipasi kondisi masa depan: sumber daya alam, sumber daya
manusia, strategi ketahanan, jenis dan lapangan pekerjaan, dll

Memahami kehidupan modern: interkoneksi: individu – komunitas, lokal –
global, tradisional – modern; peran kearifan lokal dan partisipasi masyakarat
pada pembangunan

Bekerjasama dengan dan pelatihan untuk:

- Guru dan pemuka masyarakat [Air: kondisi alamiah, sumber, pengelolaan, 

pemanfaatan; Listrik: sumber tenaga, pemanfaatan dan pengelolaan]

- Pamongpraja [sistematisasi: asesmen kebutuhan warga dan desa; 

anggaran dan prioritas pembangunan; beban kerja dan pengelolaan; 

menyusun proposal program dan laporan]

- Staf dan mahasiswa Universitas Nusa Cendana dan Politeknik Kupang

dalam program pengabdian kepada masyarakat





Pembangunan Masyarakat

Penguatan Sekolah

Memahami kondisi masa depan: mengoptimalkan kompetensi sumber
daya manusia dengan pemikiran terobosan, kreativitas, dan kinerja tinggi
dalam menghadapi tantangan masa depan

Memahami pentingnya pendidikan berkualitas: memerlukan dukungan
masyarakat (orangtua murid) dan pemerintah daerah, dan kerjasama
dengan institusi yang kompeten

Memperkenalkan pengetahuan dan ketrampilan STEM:

- Guru dan pemuka masyarakat: STEM dalam pemenuhan kebutuhan lokal

- Guru: metode mengajar STEM, sumber dan dukungan pembelajaran

- Siswa: wawasan masa depan, pelatihan singkat ketrampilan dasar STEM

- Masyarakat: pelatihan STEM praktis sesuai dengan kebutuhan lokal

- Sekolah: pengenalan astronomi sebagai muatan kurikulum lokal istimewa







Memperkenalkan astronomi
kepada semua





Model Pusat Sains di Tilong

Fasilitas pendidikan umum



Pembangunan Berkelanjutan

Membantu pemenuhan kebutuhan primer

Pemberdayaan pemikiran rasional dengan memanfaatkan STEM           
dalam pemenuhan kebutuhan primer kehidupan

Ide dan kegiatan STEM untuk mendapatkan air bersih dan listrik, serta
pemanfaatan dan pengelolaan, a.l.:

- Penampungan air hujan dan penyerapan kabut sebagai sumber air bersih

- Tenaga surya dan angin sebagai sumber listrik berkelanjutan

- Distribusi dan pengelolaan sumber yang efisien, ekonomis, 

dan adil untuk skala desa

- Terciptanya lapangan kerja STEM di lokasi







Indriyanto et al, ICED USAID, 2017







Pembangunan Berkelanjutan

Proteksi Langit Gelap dan Pelestarian Lingkungan Alam

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman nasional akan pentingnya
pelestarian alam dan konservasi langit gelap demi kebaikan semua

- Kesetimbangan dan keindahan alam: lingkungan, manusia, flora, fauna

- Kesehatan jasmani rohani dan produktivitas optimal

- Observatorium astronomi yang berfungsi optimal dan peningkatan

kontribusi Indonesia pada kemajuan ilmu pengetahuan dunia

- Penghematan energi dan finansial

Pengembangan ide untuk penguatan sektor sosio-ekonomi untuk daerah di 
bawah zoning regulasi tata cahaya

- Wisata langit gelap (ecotourism bernuansa astronomi)

- Teknologi tepat guna untuk optimasi produk pertanian dan peternakan

- Pendidikan dan pelatihan STEM untuk pekerjaan teknologi tinggi dan

astronomi



Have you seen the Milky Way?

Photos © Todd Carlson



Proteksi Absolut– minimal radius 5km



Buffer Protection – 30 KM Radius ??



Contoh regulasi cahaya pemerintah daerah

Sekolah-sekolah di zonasi regulasi berada pada
Ranking tertinggi pendidikan nasional Australia



Arahkan Lampu ke Bawah



Drawings by 

Bob Crelin





Taman Eden
Kabupaten Kupang

Pemberdayaan komunitas dan sumberdaya alam



Losing the Dark Sky - video



Mari berpartisipasi dengan sinergis dan bersemangat untuk membangun INDONESIA
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