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BAB V 

KAJIAN TEORI  

 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain  

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain  

a. Arsitekur Eco-Tech  

Eco-tech adalah ilmu terapan yang berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan meminimalkan kerusakan ekologi. Salah 

satunya dengan memanfaatkan dan memanipulasi kekuatan alam 

untuk meningkatkan sifat positifnya. Eco-tech mengintegrasikan dua 

bidang studi yang membutuhkan pemahaman tentang struktur dan 

proses ekosistem. Eco-tech dapat berupa rekayasa lingkungan untuk 

mengurangi kerusakan ekosistem, mengadopsi ekologi sebagai 

dasar fundamental, dan memastikan konservasi keanekaragaman 

hayati dan pembangunan berkelanjutan. 

Eco-tech sendiri melakukan pendekatan masalah dari sudut 

pandang holistic dan diwujudkan menerapkan teknologi ramah 

lingkungan yang efisien dan sesuai dengan kondisi setempat.  

Dalam ilmu arsitektur, eco-tech diartikan sebagai arsitektur 

dengan teknologi yang berwawasan lingkungan. Prinsip eco-tech 

yang berkembang saat ini merupakan suatu gabungan dari dua 

prinsip dalam merancangan bentuk arsitektur, yaitu sustainable 

(pembangunan berkelanjutan) dan high technology. 
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b. Ciri-Ciri Bangunan Eco-tech 

1. Pengekspresian struktur dan konstruksi yang terintegrasi dengan 

lingkungan.  

2. Pemakaian bahan bangunan yang sesuai dengan tuntutan 

zaman, memiliki kesinambungan dengan alam sekitar, tidak 

memberikan dampak negatif, serta masa pakai bahan material 

yang tahan lama.  

3. Sistem penghawaan yang menerapkan penghawaan alami 

dengan memanfaatkan desain bangunan dan pengolahan udara 

luar untuk dijadikan sebagai penghawaan buatan di dalam 

bangunan.  

4. Sistem pencahayaan dengan memanfaatkan pencahayaan alami 

semaksimal mungkin sebagai penerangan dalam bangunan.  

c. Kajian Bangunan Eco-tech  

Menurut Catherine Slessor dalam Eco-tech: Sustainable 

Architecture and High Technology, sebuah bangunan dengan 

konsep eco-tech memiliki beberapa ciri yang dapat dikelompokan 

menjadi.  

1. Structural Expression  

Bangunan eco-tech dengan ciri ini umumnya mengedepankan 

bentuk bangunan dengan struktur yang canggih yang 

implementasinya diintegrasikan dengan alam.  
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2. Sculpting with Light 

Bangunan eco-tech yang fokus pada sistem pencahayaan di 

mana bangunan dengan adanya cahaya menjadi hidup dan 

memanfaatkan pencahayaan alami untuk penerangan interior 

bangunan.  

3. Energy Matters 

Bangunan eco-tech yang fokus pada penerapan efisiensi energi 

yang dipakai dalam bangunan dengan menggunakan teknologi yang 

ada.   

4. Urban Responses 

Bangunan eco-tech dikaji dengan melihat kepada konteks 

lingkungan kota atau dengan kata lain melihat kepada respon/ 

tanggapan kota.  

5. Making Connections 

Fokus kajian bangunan eco-tech dengan membuat suatu 

hubungan antara deain dengan lingkungan atau dengan analogi 

bentuk ataupun dengan fungsi bangunan. 

6. Civic Symbolism 

Desain bangunan yang mengangkat kembali peranan 

bangunan sebagai simbol publik dengan mengambil bentuk 

bangunan berbeda untuk mencari nilai baru. 
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5.1.2 Studi Preseden  

a. Kampus Eco-tech Ignatius Loyola ATMI, Cikarang 

Kampus Eco-tech Ignatius Loyola ATMI (Akademi Tehnik Mesin 

Industri) Cikarang dibangun dengan desain dan teknologi ramah 

lingkungan (sustainable building). Bangunan empat lantai seluas 

3.672 m2 ini berada di Jalan Kampus Hijau, Jababeka Education 

Park, Cikarang. Desain bangunan sendiri merupakan karya PT 

Urbane Indonesia yang memenangkan kompetisi arsitektur tingkat 

nasional yang diselenggarakan Holcim Building Solutions.  

  
Gbr 5.1  Kampus ATMI Cikarang  

(Sumber : aspa.or.kr, propertidata.com diakses 17 Agustus 2016) 

Bangunan dirancang dengan konsep pendinginan pasif 

(passive cooling) untuk mengurangi konsumsi energi hingga 

setengah dari yang digunakan bangunan sekelas pada umumnya. 

Konsep diaplikasikan melalui bentuk bangunan yang mengikuti arah 

gerak matahari dan maksimalisasi sirkulasi udara alami. Selain itu, 

penerapan tanaman rambat yang mengelilingi dinding sisi luar 

koridor untuk mencegah panas matahari langsung masuk ke dalam 

bangunan tanpa menghalangi penerangan alami.  



169  
 

 
Gbr 5.2  Interior Kampus ATMI Cikarang  

(Sumber : propertidata.com diakses 17 Agustus 2016) 

Bentuk atap bangunan didesain seperti sayap kupu-kupu 

berfungsi untuk menangkap air hujan yang akan digunakan sebagai 

cadangan air dalam bangunan. Upaya penyerapan air hujan juga 

diterapkan pada lantai beton yang berpori di jalan masuk ke areal 

kampus. 

Sistem penghawaan alami dimaksimalkan dengan meletakkan 

tangga utama dan core lift di bagian tengah bangunan. Area tangga 

utama dan lift tersebut dibiarkan tanpa dinding untuk ventilasi alami 

sehingga menghemat penggunaan air conditioning. Penggunaan 

kaca double glass serta lapisan insulasi berupa foam dan gipsum 

pada sisi dalam dinding bangunan dimaksudkan untuk menyerap 

panas dari luar bangunan. 

   
Gbr 5.3  Kampus ATMI Cikarang  

(Sumber : propertidata.com,  economy.okezone.com diakses 17 Agustus 2016) 
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Sistem pendinginan radiant cooling thermal juga diterapkan 

dalam bangunan. Di mana lantai beton di seluruh bangunan diisi 

dengan pipa berisi air yang sudah didinginkan di chiller untuk 

menstabilkan suhu struktur bangunan dan meradiasikan suhu dingin 

ke seluruh  ruangan. Sementara untuk ruang perkuliahan, 

laboratorium, kantor administrasi, dan lainnya dilengkapi chilled 

water temp dengan suhu 16-19oC yang dapat menghemat 

pemakaian energi hingga 40%. Kekuatan aliran udaranya tergantung 

kadar karbondioksida (CO2) dalam ruang. Pengoperasiannya secara 

otomatis menggunakan sensor yang dipasang di setiap ruang. 

Penghematan energi lainnya diterapkan melalui penggunaan lampu 

LED dan pemasangan panel surya (solar photovoltaic panel).  

 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain  

Penerapan arsitektur eco-tech pada projek Observatorium Astronomi 

dilakukan dengan.  

a. Mengekspose sistem konstruksi baja konvensional maupun 

dinding bata.  

b. Penataan massa bangunan akan disesuaikan dengan kondisi 

tapak yang berkontur untuk meminimalisir perubahan topografi 

tapak.  

c. Projek akan menerapkan sistem grey water treatment, rain 

harvesting, dan solar panel untuk menghemat pemakaian energi.  
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d. Pemanfaatan iklim setempat dengan memaksimalkan 

pencahayaan dan penghawaan alami khususnya pada area 

kantor dan hunian.  

 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Desain 

Permasalahan desain yang diangkat pada projek Observatorium 

Astronomi di Kabupaten Batang adalah ”Penataan Pencahayaan Buatan 

untuk Mengantisipasi Polusi Cahaya di Kompleks Observatorium 

Astronomi”.  

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Desain  

a. Pencahayaan Buatan  

Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan 

keadaan lingkungan yang aman dan nyaman dan berkaitan erat 

dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang baik 

memungkinkan orang dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya 

secara jelas dan cepat. Pencahayaan buatan sendiri adalah 

pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya 

alami. Pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi 

ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami dan khususnya pada 

saat malam hari.  

1. Sistem Pendistribusian Cahaya 

Sistem pencahayaan yang tepat diperlukan untuk mendapatkan 

pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan pada tiap kegiatan. 
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Sistem pendistribusian pencahayaan buatan dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu. 

 Pencahayaan Langsung (direct lighting)  

Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan secara 

langsung ke benda yang perlu diterangi. Sistem ini dinilai paling 

efektif dalam mengatur pencahayaan, tetapi ada kelemahannya 

karena dapat menimbulkan kesilauan yang mengganggu, baik 

karena penyinaran langsung maupun karena pantulan cahaya.  

 
Gbr 5.4  Pencahayaan Langsung 

(Sumber : Parmonangan Manurung, Desain Pencahayaan Arsitektural, 2009) 

 Pencahayaan Semi Langsung (semi direct lighting) 

 
Gbr 5.5  Pencahayaan Semi Langsung 

(Sumber : Parmonangan Manurung, Desain Pencahayaan Arsitektural, 2009) 

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan langsung pada 

benda yang perlu diterangi, sedangkan sisanya dipantulkan ke 
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bidang atas atau armatur lampu. Keuntungan dari sistem ini 

adalah kelemahan sistem pencahayaan langsung dapat 

diminimalisir.  

 Sistem Pencahayaan Tidak Langsung (indirect lighting) 

 
Gbr 5.6  Pencahayaan Tidak Langsung 

(Sumber : Parmonangan Manurung, Desain Pencahayaan Arsitektural, 2009) 

Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan ke bidang 

atas atau armatur lampu yang kemudian dipantulkan untuk 

menerangi bidang di bawahnya. Keuntungan sistem ini adalah 

tidak menimbulkan bayangan dan kesilauan, sedangkan 

kerugiannya adalah mengurangi efisiensi cahaya yang jatuh 

pada bidang kerja.  

2. Arah Cahaya  

 Arah Cahaya ke Atas (Uplight) 

Uplight merupakan cara pendistribusian cahaya dari 

bawah ke arah atas dengan sudut tertentu. Lampu uplight 

sering diletakkan di lantai, trotoar, ataupun di dinding dan kolom 

untuk memberikan aksentuasi pada elemen estetis ataupun 

elemen arsitektural.  
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Gbr 5.7  Arah Cahaya ke Atas (Uplight) 

(Sumber : Parmonangan Manurung, Desain Pencahayaan Arsitektural, 2009) 

 Arah Cahaya ke Bawah (Downlight) 

Downlight merupakan cara pendistribusian cahaya dari 

atas ke bawah dengan sudut tertentu. Penerapannya pada 

eksterior bangunan biasanya diletakkan di langit-langit teras 

atau pun menggunakan tiang lampu yang berfungsi sebagai 

penerangan umum (general lighting). Lampu downlight juga 

dapat diletakkan di dinding dan kolom untuk menciptakan 

aksentuasi maupun variasi pola cahaya.  

 
Gbr 5.8  Arah Cahaya ke Bawah (Downlight) 

(Sumber : Parmonangan Manurung, Desain Pencahayaan Arsitektural, 2009) 

 Arah Cahaya Menyebar (Diffuse) 

Cahaya dengan arah menyebar merupakan pencahayaan 

yang paling sering diaplikasikan. Arah cahaya yang menyebar 
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secara merata atau baur sesungguhnya dapat dicapai langsung 

dari sumber cahaya tanpa menggunakan rumah lampu. 

Meskipun begitu, rumah lampu tetap dibutuhkan untuk 

memaksimalkan intensitas cahaya agar dapat menyebar dalam 

jangkauan yang lebih luas. Biasanya material yang digunakan 

pada rumah lampu agar dapat menghasilkan cahaya yang 

lembut adalah kaca susu, plastik semitransparan, dan kaca 

kristal.  

  
Gbr 5.9  Arah Cahaya Menyebar (Diffuse) 

(Sumber : Parmonangan Manurung, Desain Pencahayaan Arsitektural, 2009) 

b. Polusi Cahaya  

Polusi cahaya secara singkat bisa diartikan sebagai 

penggunaan cahaya artifisial atau buatan yang berlebihan, salah 

sasaran atau cahaya yang terlalu terang dan memberi dampak bagi 

langit malam. Polusi cahaya dapat dikenali dengan mudah ketika 

berada di dalam kota maupun di luar area perkotaan. Saat 

memandang langit malam dari dalam kota maka cahaya yang 

berlebihan dari kehidupan kota akan berpendar sangat terang 

menutupi cahaya bintang-bintang yang redup. Pada akhirnya yang 
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tampak hanya bintang-bintang yang sangat terang. Tapi jika kita 

berada di luar area perkotaan dan memandang ke arah kota, maka 

akan tampak kubah cahaya yang menutupi perkotaan. Kubah 

cahaya inilah yang menghalangi pandangan ke langit malam.  

 
Gbr 5.10  Diagram Polusi Cahaya 

(Sumber : darksky.org diakses 9 September 2016) 

Polusi cahaya dapat dibedakan menjadi empat jenis 

berdasarkan sumber polusi cahaya, di antaranya.  

1. Langit Terang (Skyglow)  

 
Gbr 5.11  Polusi Cahaya Skyglow 

(Sumber : delmarfans.com diakses 18 Agustus 2016) 

Langit terang (skyglow) umumnya disebabkan oleh cahaya 

buatan yang menutupi langit perkotaan yang diasosiasikan hingga  
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langit malam di area perkotaan atau pemukiman penduduk memiliki 

kecerlangan yang relatif tinggi.  

2. Gangguan Terhadap Hak Sekitar (Light trespass)  

 
Gbr 5.12  Polusi Cahaya Light Trespass 

(Sumber : delmarfans.com diakses 18 Agustus 2016) 

Polusi cahaya ini adalah jatuhnya cahaya  di tempat yang tidak 

dimaksudkan, tidak diinginkan, atau tidak dibutuhkan. Salah satu 

contohnya adalah masuknya cahaya yang tidak diinginkan dan tidak 

diperlukan dari luar ke dalam rumah seseorang sehingga 

mengakibatkan kesulitan untuk tidur, menghalangi jarak pandang 

seseorang dan mengakibatkan hilangnya gelap yang alami.  

3. Silau (Glare)  

 
Gbr 5.13  Polusi Cahaya Glare 

(Sumber : physics.fau.edu diakses 9 September 2016) 
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Silau merupakan salah satu efek dari pendar cahaya yang 

menyilaukan atau cahaya berlebih yang menyebabkan 

ketidaknyamanan pada penglihatan dan mengakibatkan 

berkurangnya kemampuan penglihatan.  

4. Pencahayaan Berlebih (Clutter) 

 
Gbr 5.14  Polusi Cahaya Clutter 

(Sumber : delmarfans.com diakses 18 Agustus 2016) 

Polusi ini disebabkan karena jumlah sumber cahaya buatan 

yang berlebih secara kualitas dan kuantitas di perkotaan yang dapat 

menyebabkan gangguan penglihatan. Contohnya kumpulan cahaya 

buatan seperti lampu jalan, lampu papan reklame, lampu taman, dan 

lainnya.  

c. Antisipasi dan Penyelesaian Polusi Cahaya 

Permasalahan polusi cahaya merupakan permasalahan yang 

mencakup satu kawasan atau pun wilayah yang luas. Cakupan 

wilayah yang luas dan melibatkan banyak pihak memerlukan 

penyelesaian yang menyeluruh dari semua pihak terkait, baik 

pemerintah maupun masyarakat.  



179  
 

Penyelesaian masalah polusi cahaya ini dapat dilakukan 

dengan memberikan edukasi pada masyarkat yang didukung dengan 

penerapan peraturan terkait oleh pemerintah daerah maupun pusat. 

Edukasi pada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk open 

house, astro camp, kegiatan kunjungan dan observasi bagi pelajar 

maupun masyarakat umum. Sedangkan, Penyelesaian masalah 

polusi cahaya oleh pemerintah dapat dilakukan dengan 

memberlakukan peraturan terkait tata ruang, penataan dan 

pemanfaatan kawasan di sekitar observatorium, pembatasan 

kegiatan, jenis lampu, reklame, dan lainnya.  

Salah satu penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan 

menerapkan konsep penanganan terhadap kompleks observatorium 

dan kawasan sekitarnya dengan membuat pembagian zona dalam 

radius 2,5 km, berikut pembagian kelompok zona kawasan.  

 
Gbr 5.15  Zonasi Kawasan  

(Sumber : Niken Katrini dan Hani Burhanudin, Pengujian Kriteria Kawasan 

Tertentu Terhadap Kompleks Observatorium Bosscha Sebagai Dasar Penentuan 

Bentuk  Pengelolaan Kawasan) 
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1. Kawasan Penyangga I merupakan area dengan sumber cahaya 

minimal, lahan dimanfaatkan hanya untuk pertanian dan lebih 

diutamakan untuk tanaman keras tahunan dari pada tanaman 

usia pendek.  

2. Kawasan Penyangga II merupakan area transisi dengan 

pembatasan terhadap sumber cahaya, kepadatan bangunan, 

jenis bangunan, bahan bangunan, hingga penggunaan bahan 

bakar diperhatikan.  

3. Kawasan Terbangun merupakan area permukiman yang juga 

dilakukan pembatasan penerangan, pembatasan perluasan 

bangunan dan penggunaan bahan bangunan.  

4. Kawasan Luar yang pada prinsipnya akan dikendalikan dengan 

penggunaan yang selektif serta intensitas yang terbatas.  

 
Gbr 5.16  Efek Pencahayaan Tanpa Tudung Lampu 

(Sumber : Ferry Situmorang, Materi Kuliah Astronomi & Lingkungan, 2013) 

Penyelesaian masalah polusi cahaya dalam lingkup yang lebih 

kecil dapat diimplementasikan dengan melakukan efisiensi energi, 

seperti pemilihan jenis lampu tipe low pressure sodium hingga rumah 
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lampu (armatur) tipe full cut-off, dan mengurangi penggunaan 

material yang tidak memantulkan atau menyebarkan cahaya.  

 
Gbr 5.17  Efek Pencahayaan dengan Tudung Lampu 

(Sumber : Ferry Situmorang, Materi Kuliah Astronomi & Lingkungan, 2013) 

 

5.2.2 Studi Preseden  

a. The Exploratorium, Pier 15 - San Francisco  

  
Gbr 5.18  Exploratorium, Pier 15 San Fransisco 

(Sumber : archdaily.com diakses 9 September 2016) 

Exploratorium adalah sebuah museum ilmu pengetahuan yang 

dikenal secara internasional dan fokus pada pameran fenomena 

alam. Exploratorium berada di dermaga bersejarah, Pier 15 di San 

Francisco setelah dilakukan restorasi. Pengunjung dapat menikmati 
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pameran ilmu pengetahuan dalam struktur bersejarah di lahan 

seluas kurang lebih 7.400 m2.  

  
Gbr 5.19  Pier 15 San Fransisco 

(Sumber : architectmagazine.com diakses 9 September 2016) 

Exploratorium dilengkapi dengan kafe dan ruang acara yang 

terletak di bangunan observatorium dengan gaya modern. Bangunan 

ini memiliki pemandangan yang tak terhalang ke arah Teluk San 

Francisco. Bangunan ini juga menawarkan sebuah teater, kelas, 

laboratorium, dan ruang pelatihan guru, ruang lokakarya kayu dan 

logam, dua toko ritel, kantor, dan plaza terbuka yang besar.  

 
Gbr 5.20  Pencahayaan Eksterior di Pier 15 San Fransisco 

(Sumber : dnalighting.com diakses 9 September 2016) 

Lokasi yang terletak di Pier 15 merupakan lahan unik yang 

diolah dengan banyak tantangan pada desain pencahayaan. Sistem 

pencahayaan eksterior yang diperlukan untuk memenuhi kriteria 

dengan penggunaan publik yang tinggi oleh Port Authority and State 
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Historical Society ditetapkan dengan memenuhi Life Safety Codes 

yang biasanya diterapkan pada lingkungan interior. Hal ini 

memerlukan penelitian yang cermat, perhitungan, dan maket studi.  

   
Gbr 5.21  Pencahayaan di Pier 15 San Fransisco 

(Sumber : dnalighting.com diakses 9 September 2016) 

Sistem pencahayaan eksterior terdiri dari tiang lampu yang juga 

berfungsi sebagai utilitas untuk daya dan data. Pencahayaan 

eksterior ditata dengan menggunakan armature lampu jenis full cut-

off untuk mengurangi polusi cahaya di lingkungan sekitar. Lampu 

yang digunakan pun memiliki umur yang panjang dan hemat energi. 

Sistem pencahayaannya juga diprogram melalu stasiun kontrol 

tegangan rendah memungkinkan untuk mengubah tingkat cahaya 

untuk acara khusus atau pameran.  

   
Gbr 5.22  Pencahayaan di Pier 15 San Fransisco 

(Sumber : dnalighting.com diakses 9 September 2016) 
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Gbr 5.23  Pencahayaan di Pier 15 San Fransisco 

(Sumber : dnalighting.com diakses 9 September 2016) 

 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain  

a. Kondisi Lokasi 

 
Gbr 5.24  Peta Makro Polusi Cahaya di Kabupaten Batang dan Sekitarnya 

(Sumber : lightpollutionmap.info diakses 27 September 2016) 

Lokasi tapak yang ada di Desa Keteleng Kecamatan Blado, 

tepatnya di daerah perkebunan teh Pagilaran. Tapak berada sekitar 

26 km di sisi tenggara pusat kota Kabupaten Batang. Potensi polusi 

cahaya secara makro berada di sisi utara tapak. Sedangkan secara 

mikro di lokasi tapak, potensi polusi cahaya ada sekitar 550 meter di 

sisi barat laut hingga timur tapak. Potensi polusi cahaya di sekitar 

Pusat Kota 

Kabupaten Batang 

Lokasi tapak 

+ 26 km 

Kota  
Semarang 

+ 65 km 
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tapak berasal dari pencahayaan dari area permukiman warga dan 

kompleks pabrik teh.  

 
Gbr 5.25  Peta Mikro Polusi Cahaya di Lokasi Tapak 

(Sumber : lightpollutionmap.info diakses 27 September 2016) 

Tingkat radiasi polusi cahaya di lokasi tapak berada pada 

tingkat 0,09 x 10-9 W/cm2, sedangkan area di sekitarnya berada pada 

tingkat 0,16 x 10-9 W/cm2 hingga 0,46 x 10-9 W/cm2. Di mana radiasi 

tertinggi berada di area permukiman warga yang berada di sisi utara 

tapak. Kondisi tapak dengan tingkat radiasi yang cukup rendah ini 

kiranya masih memungkinkan untuk dilakukan pengamatan 

astronomi. Namun, lokasi tapak dan area sekitar tetap memerlukan 

antisipasi dan penyelesaian terkait dengan polusi cahaya yang ada. 

Hal ini dilakukan agar lokasi tapak dapat menunjang kegiatan 

pengamatan hingga dua puluh tahun atau beberapa tahun ke depan.  

b. Antisipasi dan Penyelesaian  

Penerapan pada projek observatorium astronomi dilakukan 

dengan memaksimalkan sistem pencahayaan buatan dengan 

penggunaan armatur lampu jenis full cut-off pada seluruh lampu 

Lokasi tapak 

Potensi Polusi 

Cahaya 

+ 550 m 

Potensi Polusi 
Cahaya 
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eksterior. Penataan dan penempatan lampu eksterior pada area atau 

titik utama, seperti akses sirkulasi dan area parkir. Di mana penataan 

yang dimaksud mencakup jenis lampu yang digunakan, peletakan 

lampu – jarak antar lampu dan ketinggian lampu. Selain itu, 

penggunaan lampu sebagai aksentuasi atau elemen estetis perlu 

dikurangi untuk mengantisipasi kelebihan cahaya.  

Penyelesaian di atas dilakukan pada area kompleks 

observatorium untuk mengantisipasi polusi cahaya dari dala 

kompleks itu sendiri, khususnya sisi selatan tapak yang masih gelap. 

Sedangkan untuk mengantisipasi polusi cahaya dari luar kompleks 

dilakukan dengan menempatkan pagar berupa vegetasi untuk 

menghalangi cahaya yang lebihan dan sebagai area penyangga 

kompleks observatorium.  

Pencahayaan buatan di area interior pun perlu dibatasi agar 

tidak keluar bangunan hingga mempengaruhi peletakan zonasi ruang 

maupun bukaan jendela. Ruang-ruang dengan pemakaian 

pencahayaan buatan yang tinggi pada malam hari perlu dijauhkan 

dari area pengamatan atau ruang observasi. Bukaan jendela sebisa 

mungkin tidak menghadap area pengamatan.  
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