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Visi dan Misi 
Laboratorium IPBA merupakan salah satu labotatorium 
yang ada di Departemen Pendidikan Fisika FPMIPA UPI. 
Laboratorium IPBA mempunyai visi dan misi sebagai 
berikut: 

Visi 
 Mengembangkan rasionalitas anak didik untuk 

menggali makna fenomena bumi dan antariksa, serta 
memahami proses fisisnya. 

 Menuntun  anak didik akan keagungan Maha  Pencipta 
dan Pengaturnya, serta menumbuhkan sikap yang 
berupaya untuk tunduk patuh pada hukum dan 
aturanNYA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Misi 

 Mengembangkan dan menerapkan ilmu pendidikan, 
khususnya yang berhubungan dengan pengetahuan 
bumi dan antariksa. 

 Mensosialisasikan pengetahuan bumi dan antariksa 
kepada siswa dan guru sekolah dasar, sekolah 
menengah, mahasiswa, dan masyarakat umum. 

 

Fasilitas 
Laboratorium IPBA menempati ruangan di lantai dua gedung 
MIPA UPI  yang representatif, lengkap dengan beberapa 
fasilitas alat pendidikan, antara lain: 

 Teleskop Astronomi   Peta Gunung Api 
 CCD Camera     Portable Planetarium 
 Campbel Stoke   Peta Langit 
 Model Revolusi Bumi   Mineral Hardness 
 RainWise Portlog   Slide Konstelasi 
 Gerakan Bumi   Helios Planetarium 
 Earth Thermograph           Gambar Objek Langit 
 Model Pergerakan Kerak Bumi 
 Model Pergeseran Benua 
 Koordinat Bintang, Matahari dan Bulan 
 Software pembelajaran IPBA 
 Film tentang bumi dan antariksa  
 

Kegiatan Layanan 
Selain digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan 
praktikum, laboratorium IPBA mengadakan layanan pada 
masyarakat, berupa kunjungan dari Mahasiswa jurusan/PT 
lain, guru/siswa SD, guru/siswa SLTP, guru/siswa SMU, 
atau masyarakat umum. Berdasarkan bentuk kegiatannya, 
kunjungan ini dibagi tiga, yakni: 
 
A. Kunjungan Wisata 

Pengunjung hanya melihat fasilitas peralatan yang ada di 
Laboratorium IPBA 
Biaya: Nol 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

B. Presentasi dan Demonstrasi Alat 
Pengunjung melihat dan mendapat penjelasan 
tentang berbagai fasilitas peralatan yang ada di 
laboratorium IPBA, mendapatkan  presentasi satu 
topik  pengetahuan bumi dan antariksa atau 
pemutaran film IPBA atau demonstrasi satu buah 
alat yang ada di Lab IPBA. 
Biaya: Rp. 600.000,- per lima puluh orang 

C. Pengamatan Objek Langit 
Sebelum pengamatan, pengunjung diberi penjelasan 
tentang fenomena langit, obyek yang akan diamati, 
dan prinsip kerja teleskop plus pemutaran film IPBA.  
Pengamatan dilaksanakan di menara timur lantai 
delapan. 
Biaya: Rp. 1.200.000,-  per lima puluh orang 
 

Catatan : 
 Tanggal dan waktu kunjungan diatur bersama oleh 

pihak Lab. IPBA dan wakil rombongan/pengunjung. 
 Jumlah pengunjung untuk setiap kegiatan maksimal 

50 orang, untuk pengunjung lebih dari 50 orang 
harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak Lab. 
IPBA. 

 Pada saat kunjungan, mohon diperhatikan hal-hal 
berikut: 

1. Menjaga kebersihan dan tidak membuang 
sampah sembarangan. 

2. Tidak menyentuh/merusak peralatan atau alat 
peraga yang ada. 

3. Datang sesuai dengan waktu yang ditetapkan.  
 
Kami juga menyelenggarakan kegiatan semi praktikum 
dan praktikum IPBA bias dilakukan di UPI maupun 
datang ke sekolah. Biaya dan jadwal kegiatan dapat 
dirundingkan terlebih dahulu. 
 

 

For  people  who  like 
earth  and  space  sciences 

 


