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Rp42,3 Miliar Tarif Hotel di Luar Angkasa
Basuki Eka Purnama

Bisnis hotel kini merambah ke luar angkasa. Anda pun bisa menghabiskan akhir pekan di hotel tanpa bobot
dan bisa menikmati berbagai sensasi jagat raya. Syaratnya Anda mampu membayar US$4,4 juta (sekitar
Rp42,3 miliar) untuk 'melayang' selama tiga malam di hotel tersebut. Biaya tersebut sudah termasuk
pelatihan delapan pekan di sebuah pulau tropis.
The Galactic Suite Ltd, perusahaan asal Barcelona yang membidani rencana pendirian hotel di luar angkasa
itu mengaku siap menerima tamu di hotelnya tersebut pada 2012.
Selama menginap di hotel tersebut, para tamu akan bisa melihat Matahari terbit sebanyak 15 kali dalam 24
jam serta keliling dunia setiap 80 menit. Para tamu akan mengenakan pakaian velcro agar mereka bisa
berkeliling kamar hotel luar angkasa tersebut dengan menempel di dinding seperti Spiderman.
Direktur Utama The Galactic Suite Ltd, Xavier Claramount, mengatakan proyek ini akan menempatkan
perusahaannya di garis depan industri masa depan. Ia yakin perjalanan ke luar angkasa akan menjadi hal
yang biasa di masa depan. "Sangat normal jika kita berpikir bahwa anak-anak kita, dalam kurun 15 tahun ke
depan, akan menghabiskan akhir pekan mereka di luar angkasa," kata Claramount.
The Galactic Suite Ltd yang berdiri pada 2007 rencananya akan memulai proyek ini dengan menempatkan
satu buah pod di orbit pada ketinggian 450 km di atas Bumi. Pod yang bergerak dengan kecepatan 30 ribu
km per jam itu berkapasitas empat orang tamu dan dua orang pilot. Perjalanan dari Bumi menuju pod
tersebut akan memakan waktu satu setengah hari.
"Saat tamu tiba di pod itu mereka akan menginap selama tiga hari. Setelah itu, mereka akan masuk kembali
ke roket pengangkut dan pulang ke bumi," kata Claramount.
Saat ini, ungkap Claramount, sudah ada sekitar 200 orang yang tertarik menginap di hotel luar angkasa itu,
dan sedikitnya 43 orang di antaranya telah membayar uang muka.

