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 KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas rahmat-Nya, Renstra 

Pusat Teknologi Satelit 2015-2019 telah berhasil disusun dengan mengacu pada Renstra 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 2015-2019 serta Renstra LAPAN 

2015-2019 yang telah ditetapkan. Renstra ini disusun berdasarkan kondisi Pusat Teknologi 

Satelit dan lingkungan strategis yang mempengaruhi pencapaian visi LAPAN secara umum, 

visi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa secara khusus, dan tentunya 

secara khusus pada pencapaian visi Pusat Teknologi Satelit.   

 

 Renstra ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, 

sasaran strategis, sistem nilai, arah kebijakan dan strategi pengembangan teknologi  Satelit 

dalam kebutuhan nasional, yang terkait dengan arah kebijakan dan strategi, kerangka 

regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan. 

 Renstra ini akan menjadi rujukan dalam pembangunan teknologi satelit dan sekaligus 

menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Besar harapan kami,  Renstra ini 

dapat menuntun pembangunan teknologi satelit dan pemanfaatan hasil Litbangyasanya 

untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional yang memberikan manfaat kepada 

stakeholder, masyarakat ilmiah, swasta nasional maupun masyarakat umum di Indonesia. 

Terima kasih. 

  

Kepala Pusat Teknologi Satelit 

 
Drs. Abdul Rahman, M.T. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

Pembangunan Iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu 

pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan  ilmu 

sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil 

penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian 

dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas Iptek yang 

senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta 

memperhatikan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan paparan 

bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 yang sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 disampaikan bahwa Pembangunan Keunggulan 

Kompetitif Perekonomian berbasis pada : (1) Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia; (2) 

Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas; (3) Kemampuan Iptek. Terdapat 7 bidang 

strategis dalam RPJPN 2005-2025, yaitu: Pertanian dan Ketahanan Pangan; Teknologi 

Kesehatan dan Obat; Energi, Energi Baru dan Terbarukan; Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; Teknologi Transportasi; Material Maju, serta peningkatan jumlah penemuan dan 

pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui 

pengembangan sumber daya manusia Iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan 

sinergi kebijakan Iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan 

kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana Iptek, dan pengembangan mekanisme 

intermediasi Iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam 

rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. 

 Teknologi satelit adalah salah satu bagian dari Iptek Penerbangan dan Antariksa, 

merupakan salah satu mesin penggerak pembangunan ekonomi seperti pemanfaatan untuk 

telekomunikasi, navigasi, pemantauan bumi dan sebagainya, sehingga dapat menjadi dasar 

bagi arah pengembangan dan program dasar kemandirian teknologi nasional berbasis 

penerbangan dan antariksa. Penguasaan teknologi satelit adalah sangat penting dalam 

rangka mencapai kemandirian bangsa untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan 

teknologi yang dimiliki Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), maupun 

aspirasi masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh LAPAN. Penguasaan Ilmu 

pengetahuan dan teknologi satelit sangat penting bagi negara  Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan dengan aspek geografis yang spesifik yaitu wilayahnya luas, daratannya 

tersebar, berada di jalur katulistiwa di antara dua benua dan dua samudera, kaya dengan 

sumberdaya alam dan rentan terhadap bencana. Ilmu pengetahuan dan teknologi satelit 

secara umum sangat penting bagi pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan 

penanganan bencana melalui penyajian informasi untuk peringatan dini, tanggap darurat 

dan rehabilitasi sehingga mempercepat respon terhadap permasalahan-permasalahan 

nasional.  

 Rencana Strategis (Renstra) PUSTEKSAT 2015-2019 memberikan gambaran kuat 

tentang Pusat Teknologi Satelit dalam upayanya membangun kemandirian dibidang 

teknologi satelit khususnya untuk misi pemantauan wilayah Indonesia menggunakan 

beberapa instrumen, untuk dapat meningkatkan pemanfaatan seluas-luasnya bagi 

stakeholder dan pengguna seperti kepada institusi pemerintah, swasta, dunia usaha dan 

masyarakat. 
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Renstra  Pusat Teknologi Satelit 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk 

5 (lima) tahun kedepan dan telah diselaraskan dengan Renstra LAPAN 2015-2019 yang 

juga selaras dengan Renstra Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 2015-

2019 yang akan menjadi acuan bagi kegiatan teknis di lingkungan Pusat Teknologi   Satelit 

serta unit kerja Mandiri (Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa-Biak) dalam 

menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

1.1 Kondisi Umum 

1.1.1  Profil Pusat Teknologi Satelit 

 
Pusat Teknologi Satelit 

merupakan unit kerja setingkat eselon II 

yang melaksanakan sebagian tugas 

kepala LAPAN dalam melakukan 

pengembang-an, perekayasaan, 

peningkatan dan pemanfaatan teknologi 

satelit mulai perancangan, perakitan, 

Integrasi dan pengujian hingga 

pemanfaatannya bagi masyarakat 

pengguna.   

  Melihat posisi geografis negara kesatuan Republik Indonesia yang terletak di 

sepanjang garis khatulistiwa dan berada diantara dua benua dan dua samudera, menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi 

keantariksaan sekaligus memiliki keunggulan komparatif dalam penyelenggaraan 

keantariksaan. Oleh karena itu pengembangan teknologi satelit dan jaringan stasiun bumi  

serta pemanfaatannya menjadi hal penting dalam meraih tujuan utama bagi kemandirian 

teknologi satelit nasional.  

Berdasarkan UU no. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan dimana salah satu tujuan 

penguatan bidang keantariksaan nasional adalah: mewujudkan kemandirian dan 

meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam Penyelenggaraan Keantariksaan, 

menjadi landasan dalam pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa khususnya 

teknologi satelit. Dengan demikian percepatan pengembangan teknologi satelit didukung 

sepenuhnya oleh negara dalam penguasaan, alih pengetahuan dan teknologi dan 

pemanfaatannya melalui kerjasama internasional, pengembangan fasilitas litbang, 

peluncuran satelit dan pengoperasian stasiun bumi untuk telemetri, penjejakan, dan 

komando jarak jauh.  

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional, khususnya berkait dengan Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa, yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Kepala LAPAN 

nomor 8 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja LAPAN, Pusat Teknologi Satelit 

mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan 

pemanfaatan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Teknologi Satelit menyelenggarakan fungsi : 

a) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang teknologi satelit; 

b) penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi satelit; 

c) penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi satelit; 
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d) perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi pengendali satelit;  

e) pengembangan kemampuan peluncuran satelit nasional termasuk koordinasi 

jaringan satelitnya; 

f) pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan 

di bidang teknologi satelit; 

g) pengolahan data penginderaan jauh satelit LAPAN; 

h) pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, 

dan pemanfaatan di bidang teknologi satelit; 

i) pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi satelit; 

j) pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, 

perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi satelit; 

k) pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi satelit; 

l) pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi satelit; dan 

m) pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, 

pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.  

Untuk mewujudkan visi dan misi LAPAN dalam pembangunan teknologi satelit 

secara Nasional maka, Pusat teknologi satelit didukung oleh 3 (tiga) unit kerja administratif 

yaitu Bagian Administrasi, Bidang Program dan Fasilitas, serta Bidang Diseminasi. Sinergi 

antara unit kerja administratif dengan kelompok jabatan fungsional diharapkan akan 

menghasilkan karya terbaik dalam pengembangan teknologi satelit agar hasil kerjanya dapat 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan Nasional.  

Dalam Renstra LAPAN 2015-2019 tergambar keinginan yang kuat untuk mampu 

membangun kemandirian di bidang teknologi satelit, untuk dapat meningkatkan 

pemanfaatan yang seluas-luasnya bagi pembangunan nasional bidang pertahanan 

keamanan, ekonomi dan lingkungan hidup dan memberikan gambaran kesiapan LAPAN 

dalam memberikan pelayanan kepada pada stakeholder, pengguna dari berbagai institusi 

pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut keberhasilan 

dan capaian yang diraih Pusat Teknologi Satelit akan menjadi tolok ukur keberhasilan 

LAPAN dalam pengembangan dan penguasaan teknologi satelit yang dapat dimanfaatkan 

bagi masyarakat, bangsa dan Negara.     

Sesuai Pasal 104 Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

No: 8 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN), dijelaskan bahwa Pusat Teknologi Satelit memiliki tiga unit kerja yaitu: 

1. Bagian Administrasi; 

2. Bidang Program dan Fasilitas; dan 

3. Bidang Diseminasi; 

 

Bagan Struktur organisasi Pusat Teknologi Satelit beserta Kelompok Jabatan Fungsional, 

sebagai unit pelaksana penelitian, pengembangan, perekayasaan dan pemanfaatannya 

dapat dilihat pada gambar 1.1. 

 

http://jdih.lapan.go.id/components/com_chronoforms/uploads/inputperaturan/20140528155435_perka%2005%20tahun%202014.pdf
http://jdih.lapan.go.id/components/com_chronoforms/uploads/inputperaturan/20140528155435_perka%2005%20tahun%202014.pdf
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Gambar 1.1: Struktur Organisasi Pusat Teknologi Satelit 

Semua sumber daya organisasi, berupa sumber daya manusia dan sumber daya 

riset seperti anggaran, sarana, prasarana, bahan penelitian dan pengembangan, serta 

metode penelitian dan pengembangan, berada dibawah kendali Kepala Pusat Teknologi 

Satelit. Dari bagan struktur organisasi tersebut terlihat bahwa pelaksanaan program yang 

terkait kebijakan teknis, pengarahan dan pengendalian langsung berada dibawah kendali 

Kepala Pusat, untuk mana pembinaan dan peng administrasian seluruh sumber daya 

didelegasikan ke unit kerja teknis sesuai kewenangannya. Dalam hal pelaksanaan kegiatan - 

kegiatan yang mendukung program kepusatan dilaksanakan melalui kelompok-kelompok 

penelitian dan perekayasaan yang pengorganisasiannya dilaksanakan merujuk pada struktur 

kerekayasaan dengan dukungan administratif dan pembinaan berada pada Bidang Program 

dan Fasilitas, Bidang Diseminasi serta Bidang Administrasi.        

 

Sumber Daya manusia dan Fasilitas 

 

Sumberdaya Litbangyasa merupakan komponen penentu keberhasilan pelaksanaan 

program Pengembangan Teknologi Satelit. Sumberdaya Litbangyasa meliputi seluruh 

perangkat yang menunjang proses Litbangyasa bidang teknologi satelit termasuk 

pemanfaatannya yang mencakup SDM, fasilitas litbangyasa, ketersediaan teknologi dan 

anggaran.  

 

A. Komposisi SDM Pusat Teknologi Satelit berdasarkan jenjang pendidikan, jabatan 

fungsional dan pengelompokan berdasar uraian tugas, di akhir tahun 2015 dijelaskan 

pada gambar 1.2, 1.3 dan 1.4. 

 

Dari data tersebut, terlihat bahwa pada akhir tahun 2015, jumlah SDM Pusat 

Teknologi Satelit adalah 97 orang dengan komposisi, untuk jenjang pendidikan sarjana (S1) 

37 orang (38%), berpendidikan pasca sarjana (S2) 24 orang (25%) dan yang telah meraih 

gelar Doktor (S3) sebanyak 1 orang (1%) sisanya masih berada pada berjenjang D3 dan 

SLTA. Bila dilihat dari jenjang jabatan fungsional, data menunjukkan bahwa komposisi SDM 

dalam kelompok penelitian, perekayasaan dan fungsional umum, belumlah idial. Komposisi 

PNS dengan jabatan Litkayasa dan JFU masih cukup tinggi yaitu 17% dan 43%. Hal ini 

mengindikasikan perlunya pembinaan lebih lanjut untuk mendorong agar potensi SDM yang 

tersedia, utamanya pada jenjang JFU perlu didorong untuk masuk ke jenjang jabatan 

fungsional yang lebih tinggi antara lain : Peneliti dan Perekayasa yang dalam hal ini 

komposisinya masih rendah, yaitu 28% dan 9%.  

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 
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Gambar 1.2  Komposisi SDM berdasar Jenjang Pendidikan. 

 

 

Gambar 1.3 Komposisi SDM berdasar Jabatan fungsional. 

 

  

Gambar 1.4  Komposisi SDM berdasarkan uraian tugas 

 
Dengan kapasitas dan kapabilitas SDM terbatas, dalam memenuhi target dan 

tantangan yang ditetapkan, meliputi kegiatan AIT satelit, operasi satelit, pengembangan 

software maupun prototipe sub-sistem satelit, pemenuhan kewajiban terhadap regulasi 

internasional/nasional terkait peluncuran dan pengoperasian satelit serta pembinaan dan 

bimbingan teknis, maka dilakukan pendekatan menggunakan struktur kerekayasaan, dimana  
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untuk mengisi job yang kosong akibat  keterbatasan SDM, dilakukan dengan 

pendekatan matrik. Pengelompokan tersebut tercermin pada Gambar 1.4. Pendekatan ini 

tidaklah idial, namun merupakan jalan pintas untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan 

kompetensi SDM yang dihadapi.  

 

B. Fasilitas Litbangyasa yang dimiliki Pusat Teknologi Satelit menyebar di beberapa lokasi 

antara lain: 

1) Fasilitas AIT (Assembly Integration and Test) satelit hingga bobot maksimal 150 kg 

berada di Rancabungur, Bogor. 

2) Fasilitas stasiun bumi penjejakan, kendali dan penerima data misi satelit berada di 

tiga lokasi yaiutu : Rumpin Bogor, Rancabungur-Bogor dan Biak-Papua. 

 

 

Gambar 1.5 Fasilitas Litbangyasa Pusat Teknologi Satelit 

 

1.1.2 Capaian Pusat Teknologi Satelit tahun 2010-2014  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Teknologi 

Satelit tahun 2010-2014 yang diukur melalui pencapaian sasaran strategis yang telah 

ditetapkan. Adapun capaian yang telah dihasilkan pada periode Renstra 2010-2014 adalah 

sebagai berikut: 
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A. Pengembangan Kompetensi Satelit 

 

1) LAPAN berupaya meningkatkan dan membangun kemampuan penelitian dan 

perekayasaan teknologi satelit di dalam negeri baik untuk satelit observasi-

bumi/survailance, komunikasi, maupun navigasi. LAPAN telah berhasil membuat 

satelit eksperimen kelas mikro LAPAN-Tubsat dan diluncurkan pada 10 Januari 2007 

menggunakan roket PSLV India. LAPAN juga telah menyelesaikan proses 

perancangan, pembangunan dan pengujian satelit kedua yang diberi nama LAPAN-

A2 dengan misi surveillance, monitoring lalu lintas kapal dan komunikasi amatir. 

Satelit ini telah selesai di integrasikan di dalam negeri dan sedang menunggu untuk 

diluncurkan ke orbitnya. Status satelit LAPAN-A2 kini dalam kondisi terawat,  

dipantau, dan diuji secara berkala untuk selalu berada pada kondisi siap terbang 

yang direncanakan akan diluncurkan menggunakan roket PSLV India pada akhir 

tahun 2015. 

2) LAPAN juga sedang mengembangkan satelit seri A (satelit eksperimen) berikutnya 

yakni LAPAN-A3, dengan misi penginderaan jauh eksperimental untuk memantau 

sumber daya pangan. Status pembangunan satelit LAPAN-A3 pada tahun 2014 telah 

sampai pada tahap Engineering Model (EM) dan diharapkan melalui percepatan 

proses AIT, maka seluruh aktifitas AIT dapat diselesaikan di akhir tahun 2015. 

Walaupun saat ini satelit yang dikembangkan masih berupa satelit eksperimen 

dengan berat sekitar 100 kilogram, namun dari penguasaan/pengembangan 

Hardware dan software yang telah diraih, LAPAN optimis di masa depan Indonesia 

akan mampu membangun sendiri satelit operasional dengan berat lebih dari 1000 kg. 

3) LAPAN juga sedang membangun kemampuan dalam penguasaan pembuatan 

prototipe sub-sistem satelit yang pelaksanaannya di kerjakan secara simultan 

dengan kegiatan pembangunan satelit. Telah dihasilkan beberapa prototipe 

komponen/modul dan sub-sistem satelit beserta software aplikasinya, dan melalui 

strategi ini diharapkan tidak hanya akan menghasilkan hardware dan software, tetapi 

juga brainware, pada setiap engineer di bidang pengembangan teknologi satelit. 

4) Capaian lainnya adalah penguasaan teknologi operasi satelit dengan menggunakan 

satelit Lapan-Tubsat yang mampu merawat satelit hingga beroperasi lebih dari 7 

tahun di orbit. Rutinitas operasi disiapkan untuk membangun kompetensi (skill, 

Knowledge dan Attitude) kepada SDM baru dalam memulai memahami proses kerja 

satelit, serta untuk menyiapkan kemampuan dalam melakukan operasi satelit Lapan 

seri berikutnya. Beberapa pengujian dilakukan untuk mendapatkan algoritma spesifik 

untuk mendukung rencana operasi satelit Lapan-A2 dan Lapan-A3.  

5) Sebagai operator satelit orbit LEO (Low Earth Orbit), LAPAN juga telah 

memperpanjang/mendaftarkan/menyelesaikan filing satelit LAPAN-A1, LAPAN-A2, 

LAPAN-A3 ke International Telecommunication Union (ITU) maupun ke International 

Amateur Radio Union (IARU). Bersama Kominfo juga telah berhasil membebaskan 

gangguan/interferensi terhadap frekuensi operasi stasiun bumi LAPAN di tiga lokasi, 

yang memerlukan waktu penyelesaian selama 3 tahun.  

Sebagaimana tercermin pada roadmap pengembangan teknologi satelit mikro, 

pembangunan satelit dilaksanakan memenuhi beberapa kriteria, antara lain : 

a) Misi pada setiap seri satelit yang dikembangkan harus memberikan kemanfaatan 

langsung kepada stakeholder, dan memiliki ciri / ke unikan tersendiri; 
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b) Setiap seri satelit memiliki tantangan terukur yang ingin diraih untuk memacu 

kreatifitas dan inovasi kepada semua unsur pelaksana; 

c) Memberi porsi bagi uji kinerja terhadap prototipe, algoritma, dan berbagai model 

yang telah dikembangkan; 

d) Sebagai lembaga litbang, LAPAN juga meng inisiasi keterlibatan K/L untuk 

bersama sama membangun muatan ilmiah.     

 

 
Gambar 1.6: Evolusi perkembangan Teknologi Satelit Mikro 

 

Gambar 1.6 menjelaskan hal tersebut. Dengan menata misi setiap seri satelit,   

disesuaikan dengan orbit satelit, di ikuti dengan peningkatan kinerja muatan yang dibawa 

akan berdampak peningkatan volume data serta kebutuhan akan perlindungan satelit dari 

pengambilalihan kontrol komunikasi satelit oleh pihak lain. Peningkatan volume data dan 

perlindungan satelit disikapi dengan meningkatkan laju transmisi dan pemindahan/ 

penggunakan pita frekuensi dengan bandwidth yang lebih lebar serta penerapan sistem 

penyandian untuk tujuan perlindungan/proteksi. Semua upaya ini dimaksudkan agar melalui 

5 satelit seri A, target penguasaan teknologi satelit kelas mikro telah dapat dikuasai.  

 

B. Kepatuhan terhadap regulasi internasional 

 

  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan peluncuran dan 

pengoperasian satelit, Pusat Teknologi Satelit telah memenuhi berbagai ketentuan nasional 

dan Internasional, yang mengatur bahwa setiap objek yang diluncurkan keantariksa harus di 

daftarkan dan melaksanakan kegiatan koordinasi Jaringan Satelit. Berkenaan dengan hal 

tersebut, Pusat Teknologi Satelit telah melakukan kegiatan pendaftaran dan koordinasi 

jaringan satelit: 



 

Renstra PUSAT TEKNOLOGI SATELIT LAPAN 2015 - 2019  

 

11 

1. Filling Satelit LAPAN-A2 dengan ID number 108540584 di submit ke ITU pada 30 

Oktober 2008, dan mendapat Weekly Information Circulars/ International Frequency 

Information Circulars (WIC/IFIC) pada 10 Februari 2009. Telah melakukan 

koordinasi jaringan satelit dengan 8 Negara (Jerman, Jepang, Rusia, China, 

Malaysia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan terakhir dengan China kembali di 

tahun 2013). Status Part II-S yang merupakan status tertinggi untuk filling satelit 

LAPAN-SAT (LAPAN-A2) diperoleh pada 23 Agustus 2011. 

2. Filling Satelit LAPAN-A3 atau LAPAN-A3-SAT dengan ID number 112540424 di 

submit ke ITU pada 17 Desember 2012, dan mendapat WIC/IFIC pada 14 Mei 2013. 

Sejak dikeluarkan WIC/IFIC untuk jaringan satelit LAPAN-A3-SAT, Pusat Teknologi 

Satelit telah menerima permintaan koordinasi jaringan satelit dari 23 Negara melalui 

BR-IFIC. Sebagian telah diselesaikan via korespondensi dan sebagian di selesaikan 

melalui pertemuan tatap muka. Status terakhir filing satelit LAPAN-A3-SAT adalah  

API/B. Untuk meningkatkan status filing LAPAN-A3-SAT akan dilakukan koordinasi 

lanjutan pada RPJM 2015 – 2019. 

 

Tabel 1.1: Jaringan satelit NGSO seri LAPAN-A berbasis publikasi ITU 

  

1.1.3 Aspirasi Masyarakat terhadap Pusat Teknologi Satelit   

Berdasarkan hasil interaksi dengan berbagai pihak melalui wawancara, seminar, 

kerjasama riset, MOU atau tim kerja nasional, dan sebagainya, dapat diidentifikasi beberapa 

kebutuhan berbagai stakeholder terhadap peran Pusat Teknologi Satelit. Hubungan Pusat 

Teknologi Satelit dengan berbagai stakeholdernya dapat digambarkan sebagai berikut; 
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Gambar 1.7: Stakeholder Pusat Teknologi Satelit 

 

Pengembangan produk litbang dan layanan publik LAPAN tidak terlepas dari 

keinginan untuk memenuhi berbagai aspirasi yang berkembang dari ke empat stakeholder 

LAPAN tersebut, yang meliputi instansi pemerintah, masyarakat pengguna, masyarakat 

ilmiah, dan masyarakat umum. Hingga saat ini kebutuhan stakeholder yang teridentifikasi di 

antaranya: 

 

1. LAPAN diharapkan berkontribusi dalam pengembangan AIS Near Equatorial untuk 

mengisi keterbatasan data AIS di sekitar khatulistiwa; 

2. Banyaknya tawaran kerjasama pengembangan teknologi satelit, yang juga didukung 

oleh semakin banyaknya pengguna teknologi satelit yang menginginkan Indonesia  

membuat satelit nasional secara mandiri;   

3. Adanya permintaan swasta nasional untuk dapat memanfaatkan data AIS satelit 

LAPAN;  juga menginginkan LAPAN segera masuk ke teknologi pencitra larik (imager) 

seperti halnya yang diterapkan pada satelit penginderaan jauh operasional; 

4. Besarnya permintaan dukungan dan pembinaan teknis terkait dengan pembangunan 

satelit maupun pemanfaatan layanan data satelit; 

5. Kewajiban memenuhi regulasi nasional dan internasional terkait peluncuran dan 

pengoperasian satelit LAPAN di LEO;  

 

Aspirasi-aspirasi tersebut membuktikan bahwa keberadaan teknologi satelit sangat 

diperlukan untuk mendukung kebutuhan swasta nasional, peningkatan kemampuan teknis, 

pemantauan, mitigasi bencana, dan pemantauan transportasi laut dalam rangka 

pembangunan nasional. Produk litbang dan layanan publik LAPAN semakin penting dan 

dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat. Realita ini mendorong Pusat Teknologi Satelit 

untuk terus mengembangkan inovasinya dalam wujud produk litbang serta meningkatkan 

layanan teknologi yang bermanfaat kepada masyararakat.  

 

1.1.4 Layanan Publik  

Pelayanan publik yang dilakukan Pusat Teknologi Satelit sebagai wujud nyata 

melayani publik terkait diseminasi hasil litbangyasa di bidang Teknologi satelit mencakup: 
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1) Layanan Informasi 

Secara umum produk layanan data dan informasi yang telah dilaksanakan selama ini 

adalah diseminasi data dan informasi terkait hasil pelaksanaan litbangyasa seperti: 

a) Data dan informasi hasil pemantauan/ surveillance satelit Lapan;  

b) Informasi pengembangan teknologi satelit mikro, 

c) Informasi terkait kebijakan dalam pengembangan teknologi satelit, serta 

pemanfaatannya.  

  

Sampai akhir tahun 2014, LAPAN telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) 

sebanyak 84 SPP, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor 209 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 225 Tahun 2013 

tentang Standar Pelayanan di LAPAN, Keputusan Kepala Lapan Nomor 220 Tahun 2014 

tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan, dan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 242 

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 225 Tahun 2013 

tentang Standar Pelayanan di LAPAN. Sejalan dengan itu, Pusat Teknologi Satelit juga telah 

melaksanakan beberapa SPP terkait pelayanan teknologi satelit kepada pengguna seperti 

untuk kalangan Lembaga pemerintah, swasta nasional, mahasiswa dan masyarakat umum 

baik dalam bentuk kerjasama teknis maupun pembimbingan teknis dan studi ekskursi. 

2) Layanan Fasilitas Litbangyasa 

Fasilitas Litbangyasa bidang satelit selama ini dibuka untuk dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna (lembaga Negara, swasta, mahasiswa dan umum) untuk membantu pelaksanaan 

kegiatan riset secara nasional yang dilaksanakan dalam konteks kerjasama teknis yang 

disepakati, pembimbingan teknis dan studi ekskursi. Layanan fasilitas Litbangyasa yang 

dimiliki oleh Pusat Teknologi Satelit mencakup: 

1) Fasilitas Assembly Integration and Test (AIT) satelit kelas mikro hingga 150 kg 

yang dapat dimanfaatkan oleh Universitas dalam melakukan test komponen/ 

modul satelit kelas Nano yang saat ini menjadi tren penguasaan teknologi satelit di 

tingkat universitas. 

2) Stasiun bumi penjejak, kendali wahana dan penerima data misi satelit yang 

berada di Rumpin, Rancabungur dan Biak, yang dapat digunakan untuk proses 

belajar operasi satelit bagi kalangan Mahasiswa dan dukungan operasi terhadap 

satelit milik Negara, swasta dan negara lain.  

3) Layanan Produk Litbangyasa 

Beberapa layanan produk hasil Litbangyasa yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

adalah:  

Pemanfaatan satelit ekperimen Lapan-Tubsat yang masih berada di orbit pada 

ketinggian 630 km untuk pembelajaran operasi kendali sikap (attitude control 

system) dan pemanfaatan produk satelit Lapan lainnya yang telah selesai dan 

diluncurkan ke orbit.  

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

Melihat perubahan arus globalisasi saat ini, muncul beberapa faktor baik 

Internal maupun Eksternal yang merupakan unsur kekuatan maupun kelemahan 

yang dimiliki yang berpotensi mendorong, menghambat bagi peningkatan kinerja 
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Pusat Teknologi Satelit, khususnya dalam mewujudkan program utamanya, 

sebagaimana tertera pada Indikator dan target yang telah ditetapkan. Secara umum 

potensi dan permasalahan yang dimiliki Pusat Teknologi Satelit adalah: 

 

1.2.1  Kekuatan 

1) Mempunyai landasan hukum yang kuat meliputi UU RI Nomor 21 tahun 2013, 

dan Perpres Nomor 28 Tahun 2008. 

2) Memiliki fasilitas perancangan, pembangunan satelit hingga bobot 150kg; 

3) Memiliki jaringan stasium bumi TT&C dan penerima data misi di tiga lokasi dan 

link ke stasiun TT&C di TU-Berlin dan Svalbard; 

4) SDM yang mampu membangun satelit kelas mikro eksperimental di dalam negeri 

dan mampu menghasilkan produk komponen/sub-sistem satelit; 

5) Memiliki kemampuan mengelola filing jaringan satelit LAPAN (LAPAN-A1, 

LAPAN-A2 dan LAPAN-A3) yang terdaftar di ITU dan IARU; 

6) Memiliki pengalaman operasi dan perawatan satelit mikro di orbit LEO melebihi 

usia ekspektasi; (8 tahun operasi dari target 3 tahun); 

7) Pengalaman membebaskan interferensi frekuensi pita-X dan pita-S di tiga lokasi 

stasiun penerima data misi satelit LAPAN; 

8) Kepercayaan mitra nasional dan internasional terhadap kompetensi teknologi 

satelit LAPAN;  

 

1.1.2 Kelemahan 

1) Jumlah SDM dengan kompetensi khusus masih sangat kurang; 

2) Kelengkapan fasilitas litbangyasa masih kurang memadai dibandingkan dengan 

lembaga keantariksaan Negara lain; 

3) Produktivitas hasil litbang teknologi satelit belum sepenuhnya memenuhi standar 

pusat unggulan Ristek; 

4) Belum tersedianya fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan serta bimbingan 

teknis dalam rangka pelayanan publik;  

5) Komposisi SDM litbangyasa satelit belum idial dengan sekitar 43% SDM satelit 

berpendidikan terakhir di bawah S1; 

6) Kehandalan jaringan antar stasiun bumi TT&C dan penerima data misi satelit 

masih rendah. 

1.1.3  Peluang 

1) Banyak tawaran kerjasama Internasional dalam pengembangan teknologi satelit. 

2) Tren perkembangan teknologi baru, berbagai misi dapat di implementasikan pada 

satelit kecil (kelas mikro); 

3) Pemanfatan data AIS satelit LAPAN-A2 s/d LAPAN-A4 sebagai komplemen bagi 

data AIS pantai dalam kegiatan pemantauan lalu lintas kapal;  

4) Besar keinginan stakeholder, Indonesia memiliki satelit remote sensing 

operasional mandiri; 

5) Adanya standar acuan pengembangan teknologi satelit secara Internasional, 

yang sangat terbuka dan didukung oleh industri satelitnya.   
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6) Besarnya keinginan pengguna teknologi satelit untuk membuat satelit secara 

mandiri guna memenuhi kebutuhannya; 

7) Tingginya persaingan Industri layanan jasa satelit telekomunikasi membuka 

peluang pengembangan R&D teknolog satelit. 

1.1.4 Tantangan 

1) Kurangnya minat industri dalam negeri yang mendukung pembuatan komponen 

untuk pengembangan teknologi satelit; 

2) Anggaran untuk Iptek masih rendah, sedangkan fokus RPJMN tahap 3 mengarah 

kan perekonomian berbasis SDA dengan mengutamakan Iptek; 

3) Perluasan pemukiman penduduk akan meningkatkan interferensi terhadap  

operasi stasiun bumi sateli LAPAN;   

4) Kepres Pengadaan barang dan jasa tidak cocok dengan sistem pengadaan 

barang dan jasa untuk teknologi sensitive. 

5) Tumbuhnya pengembang satelit kecil diberbagai kawasan dari perusahaan-

perusahaan baru maupun dari universitas. 
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

 

2.1 Visi 

“Pusat Unggulan Teknologi Satelit Untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju 

dan Mandiri.” 

Melalui Visi tersebut, Pusat Teknologi Satelit  mampu menjadi organisasi yang 

menyelenggerakan kegiatan penelitan dan pengembangan teknologi satelit dan 

penyelenggaraan keantariksaan di tingkat nasional yang bertaraf internasional 

dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna, 

untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 

2.2 Misi 

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi yang di emban adalah: 

1) Meningkatkan kualitas litbangyasa teknologi satelit bertaraf internasional. 

2) Meningkatkan kualitas produk teknologi satelit dalam memecahkan 

permasalahan nasional. 

3) Melaksanakan penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit. 

2.3 Tujuan 

1) Terwujudnya sumber daya litbang satelit yang berkualitas dengan produk 

publikasi dan paten yang unggul; 

2) Terlaksananya kemitraan internasional yang saling menguntungkan; 

3) Terwujudnya sistem layanan data dan informasi di bidang teknologi satelit  yang 

terpercaya, tanggap, dan mutakhir dan bermanfaat bagi masyarakat pengguna; 

4) Terlaksananya kepatuhan akan standar dan prosedur penyelenggaraan 

keantariksaan di bidang teknologi satelit; 

5) Terwujudnya pembangunan, peluncuran dan pengoperasian satelit LAPAN yang 

bermanfaat, aman dan selamat. 

2.4 Sasaran Strategis 

Selaras dengan sasaran strategis Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

yang dijadikan dasar penyusunan capaian kinerja Pusat Teknologi Satelit adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatnya penguasaan dan kemandirian Iptek di bidang teknologi satelit 

yang maju; 

2) Meningkatnya hasil karya ilmiah Iptek satelit; 

3) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Iptek satelit; 

4) Meningkatnya kualitas layanan produk, data dan informasi di bidang teknologi 

satelit; 
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Indikator capaian sasaran strategis tersebut adalah: 

1) Jumlah tipe satelit yang dimanfaatkan untuk pemantauan; 

2) Jumlah tipe Satelit yang dikembangkan; 

3) Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang teknologi satelit; 

4) Jumlah publikasi Internasional yang terindeks di bidang teknologi satelit; 

5) Jumlah HKI yang diusulkan di bidang teknologi satelit; 

6) Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan layanan teknologi satelit; 

7) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Iptek di bidang teknologi satelit. 

2.5    Sistem Nilai 

1. Pembelajar. 

Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal yang 

baru. 

2. Rasional. 

Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. 

3. Konsisten. 

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka pendek, 

menengah dan panjang yang sudah ditetapkan. 

4. Akuntabel. 

Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. 

5. Berorientasi kepada layanan publik. 

Berupaya memberikan layanan prima sesuai dengan kebutuhan publik. 
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Prioritas 6 :“Meningkatnya produktivitas rakyat dan 

daya saing di pasar internasional sehingga bangsa 

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya”  

 

 

BAB III. 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

3.1   Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka 

mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan 

perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi Pancasila 1 Juni 1945, 

dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan 

identitas bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 

1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan NKRI yaitu 

untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan 

kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian 

tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, 

jangka menengah, maupun tahunan.   

RPJMN 3 tahun 2015-2019 merupakan tahapan pembangunan yang bertema 

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan 

keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang tersedia, 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Iptek”. Arah kebijakan, 

strategi dan sasaran telah disusun sebagai amanat Kementerian/Lembaga melakukan 

pekerjaan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. 

 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa, kebijakan Nasional terkait hal tersebut adalah sebagai berikut :  

Dalam upaya meningkatkan 

daya saing di pasar internasional, 

LAPAN mengembangkan teknologi 

satelit nasional yang mencakup 3 (tiga) 

sasaran utama yakni:  

(1) menguasai pembuatan 

satelit eksperimental kelas mikro (Seri-A);  

(2) menguasai pembangunan satelit operasional kelas mini/small untuk misi 

pemantaun bumi / penginderaan jauh (Series B); dan  

(3) menguasai pembuatan satelit komunikasi (Series C).  

Target yang ingin dicapai untuk RPJMN 2015-2019 adalah penguasai secara penuh 

satelit Series A, dan tahap awal satelit Series-B. Dalam hal ini, pembangunan tidak hanya 

pada aspek ruas antariksa namun juga pada aspek ruas bumi. 
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Gambar 3.1  Roadmap Satelit LAPAN 

 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN  

 

LAPAN memiliki 4 bidang kompetensi utama, yaitu sains antariksa dan atmosfer, 

penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, dan kebijakan penerbangan dan 

antariksa. Agenda prioritas LAPAN disusun berdasarkan target utama yang mengacu pada 

RPJMN terutama pada buku II dan peran LAPAN menurut UU keantariksaan sebagai 

lembaga litbang dan penyelenggara keantariksaan. 

Selain mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dikemukakan di 

atas, arah kebijakan dan strategi LAPAN pada periode 2015-2019 disesuaikan dengan 

amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. LAPAN mengemban 

amanat sebagai lembaga atau instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah 

di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan penerbangan dan antariksa dan 

pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan. Kegiatan keantariksaan 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Pembangunan 

penerbangan dan antariksa LAPAN juga tidak terlepas dari hal yang terkait dengan 

pengembangan kelembagaan Iptek, sumberdaya Iptek, jaringan Iptek, kreatifitas dan 

produktifitas litbang, serta pendayagunaan Iptek.  

Sebagai Lembaga litbang LAPAN diarahkan untuk menjadi pusat unggulan 

penerbangan dan antariksa. Pusat unggulan dicirikan dengan produk-produk litbang yang 

berkualitas internasional, produk teknologi dan informasi yang dapat memecahkan 

permasalah nasional. 

Sebagai penyelenggara keantariksaan LAPAN diarahkan untuk menjadi pelaksana 

dan pengatur penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan nasional yang sifatnya 

operasional dan mengikuti standar yang ditetapkan. 

 Arah kebijakan LAPAN dibedakan dalam 5 katagori, yaitu : 

1. Pengembangan kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa, dengan menerapkan 

strategi pada kompetensi bidang sain antariksa dan atmosfer, kompetensi bidang 
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penginderaan jauh, kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

nasional serta penguatan koordinasi nasional dan internasional; 

2. Memperjuangkan kepentingan Indonesia di fora internasional di bidang penerbangan 

dan antariksa, dengan menerapkan strategi penguatan kajian kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan serta koordinasi dengan kemenlu untuk membangun 

hubungan diplomasi dan kemitraan internasional di bidang penerbangan dan 

antariksa;  

3. Melanjutkan RB LAPAN sesuai dengan RB Nasional, dengan menerapkan strategi 

Penguatan Koordinasi penerapan human capital management dan implementasi tata 

kelola TI; 

4. Pemanfaatan dan Layanan publik Iptek penerbangan dan antariksa dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui keempat kompetensi 

yang dibangun LAPAN; 

5. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui Iptek penerbangan dan antariksa, 

dengan menerapkan strategi sesuai dengan kompetensi LAPAN serta  meningkatkan 

kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional terkait mitigasi perubahan 

iklim. 

 

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa 

 

Mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi LAPAN, maka Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa menjabarkan arah kebijakan dan strateginya dalam mencapai 

Visi menjadi “Pusat Unggulan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Untuk Mewujudkan 

Indonesia yang Maju dan Mandiri.” Arah kebijakan dan strateginya adalah sebagai berikut: 

 

ARAH KEBIJAKAN - 1 : Pengembangan kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa. 
 

Strategi yang diterapkan adalah:  

1) Peningkatan Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

a) Membangun pusat unggulan UAV.    

b) Membangun desain center pesawat terbang nasional. 

c) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi penerbangan. 

d) Mengupayakan implementasi sertifikasi desain teknologi penerbangan. 

e) Melanjutkan kerjasama strategis dengan Industri penerbangan nasional. 

f) Mendorong industri dalam negeri dalam memenuhi komponen untuk 

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa yang dibutuhkan. 

g) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi satelit. 

h) Membangun pusat unggulan satelit. 

i) Membangun konsorsium satelit nasional. 

j) Membangun satelit operasional melalui konsorsium satelit nasional dengan 

memanfaatkan mitra-mitra internasional. 

k) Menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pengembangan satelit 

nasional.  
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l) Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi roket, dan propelan. 

m) Melakukan koordinasi dengan Pemda dalam penyediaan lahan pengujian roket. 

n) Melakukan koordinasi dengan TNI-AU dalam pemanfaatan fasilitas bandara 

TNI sebagai bandara riset. 

o) Membangun pusat unggulan roket. 

p) Mengembangkan inovasi teknik pengujian roket. 

q) Meningkatkan kemandirian dalam penguasaan teknologi sensitif dengan 

melibatkan seluruh potensi nasional. 

2) Penguatan Koordinasi 

a) Mengusulkan perubahan Keputusan Presiden terkait pengadaan barang dan 

jasa untuk teknologi sensitif. 

b) Melakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian terkait dalam 

pengaturan di kawasan strategis nasional. 

c) Membangun bandara riset dan bandar antariksa di kawasan strategis nasional 

(KSN). 

d) Mengusulkan regulasi operasionalisasi pesawat tanpa awak dan roket. 

e) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mendorong 

pertumbuhan industri dalam negeri terkait teknologi penerbangan dan 

antariksa. 

f) Mengusahakan perluasan lahan dan membangun sarana dan prasarana 

pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam rangka pelayanan 

publik dan pengembangan kapasitas SDM. 

 

ARAH KEBIJAKAN-2: Pemanfaatan dan Layanan publik Iptek penerbangan dan 

antariksa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 
 

Strategi yang diterapkan adalah: 

1) Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa :  

a) Melanjutkan pengembangan produk pesawat terbang dalam negeri sesuai 

dengan kebutuhan nasional. 

b) Turut serta mendukung secara aktif pengembangan industri penerbangan dan 

antariksa. 

c) Meningkatkan pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk pemantauan SDA, 

lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim 

2) Penguatan Koordinasi : 

a) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. 

b) Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia. 

 

ARAH KEBIJAKAN-3: Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui Iptek 

penerbangan dan antariksa,  
 

Strategi yang diterapkan adalah: 

1) Kompetensi bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dengan Memanfaatkan 

teknologi UAV untuk melengkapi data satelit penginderaan jauh.  
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2) Penguatan Koordinasi dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga nasional 

dan internasional terkait mitigasi perubahan iklim. 

 

3.4   Arah Kebijakan dan Strategi pelaksanaan Pusat Teknologi Satelit   

 

Merujuk pada Arah kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa, maka arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pada Pusat Teknologi Satelit  

adalah penjabaran lebih lanjut dan sekaligus merupakan arah kebijakan dan strategi 

pelaksanaan  untuk mencapai Visi Pusat Teknologi Satelit dalam meraih cita citanya  

menjadi “Pusat Unggulan Teknologi Satelit Untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan 

Mandiri.” Sehingga arah kebijakan dan strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

 

Kebijakan pelaksanaan Pengembangan kapasitas Iptek Satelit. 
 

Strategi yang diterapkan adalah:  

1) Peningkatan Kompetensi  

a) Menjalin kerjasama dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi satelit;  

b) Mempersiapkan dan membangun keunggulan bagi pusat unggulan satelit; 

c) Mempersiapkan kajian bagi landasan pelaksanaan pembangunan satelit 

observasi bumi operasional nasional; 

d) Sinergi untuk mewujudkan pembentukan konsorsium satelit nasional; 

e) Membangun satelit observasi bumi operasional melalui konsorsium satelit 

nasional dengan memanfaatkan mitra-mitra internasional; 

f) Menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pengembangan satelit 

nasional;  

g) Membangun jaringan stasiun bumi penjejakan dan kendali serta jaringan 

stasiun bumi penerima data misi satelit LAPAN; 

h) Mempersiapkan alternatif/skenario pengembangan teknologi satelit, dalam 

mengantisipasi ketersediaan anggaran Iptek satelit; 

i) Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri untuk kelancaran operasi dan  

koordinasi jaringan satelit LAPAN; 
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Gambar 3.2. Strategi penguasan dalam pencapaian visi Pusat Teknologi Satelit 
 

 

Gambar 3.3. Roadmap pengembangan stasiun TT&C dan penerima data misi 
Satelit LAPAN 

 

2) Penguatan Koordinasi 

a) Mendukung usulan perubahan Keputusan Presiden terkait pengadaan 

barang dan jasa untuk teknologi sensitif; 

b) Melakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian terkait dalam 

pengaturan di kawasan strategis nasional; 

c) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk 

mendorong penataan alokasi frekuensi untuk riset penerbangan dan 

antariksa di dalam negeri, khususnya terkait dengan teknologi satelit; 
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d) Melakukan koordinasi dengan Operator satelit dan Kementerian terkait 

dalam pembebasan gangguan interferensi terhadap fasilitas TT&C dan 

penerimaan data misi satelit; 

e) Bersinergi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan 

teknis dalam rangka pelayanan publik dan pengembangan kapasitas SDM 

satelit. 

 
Kebijakan pelaksanaan Pemanfaatan dan Layanan publik Iptek Satelit dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
 

Strategi yang diterapkan adalah: 

1) Peningkatan Kompetensi :  

a) Melanjutkan pengembangan produk teknologi satelit untuk bertransisi dari 

penguasaan teknologi satelit kelas mikro ke kelas mini/small sesuai dengan 

kebutuhan nasional; 

b) Turut serta mendukung secara aktif pengembangan teknologi satelit yang 

bermanfaat langsung kepada pengguna dan peningkatan kompetensi;  

c) Meningkatkan pemanfaatan satelit orbit polar maupun near ekuatorial untuk 

pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana. 

2) Penguatan Koordinasi : 

a) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. 

b) Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia. 

 

Kebijakan pelaksanaan Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui Iptek 

Satelit,  
 

Strategi yang diterapkan adalah: 

1) Mengoptimalkan keunggulan komparatif satelit orbit near ekuatorial yang melintasi 

Indonesia hingga 14 kali per hari untuk dukungan mitigasi bencana alam melalui 

pemanfaatan data dan fasilitas : 

a. Data video analog maupun digital sebagai komplemen data satelit 

penginderaan jauh operasional; 

b. Data Automatic Identification System yang di akuisisi selama 24 jam/hari 

dengan sabuk ± 15 deg disekitar khatulistiwa; 

c. Berkoordinasi dengan organisasi radio amatir Indonesia (ORARI) dalam 

operasi pemanfaatan APRS dan voice repeater, khususnya dalam 

menyediakan link komunikasi bagi dukungan mitigasi bencana;  

2) Penguatan Koordinasi melalui peningkatan kerjasama dalam penyediaan data 

satelit LAPAN dengan lembaga nasional dan internasional terkait mitigasi. 
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Target Kinerja  

 

Visi dan misi Pusat Teknologi Satelit dijabarkan lebih lanjut menggunakan metode 

Balanced Score Card (BSC) dengan merumuskan peta strategis seperti ditunjukan pada 

gambar 4.1. Visi menjadikan Pusat Teknologi Satelit sebagai Pusat Unggulan Teknologi 

Satelit Untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Mandiri, dapat ditunjukkan melalui 

sasaran strategis dari perspective stakeholder  dalam kerangka BSC Pusat Teknologi Satelit 

yaitu  meningkatnya kemandirian teknologi Satelit. Sedangkan pelayanan hasil Litbangyasa 

untuk pengguna (Customer Perspective) Pusat Teknologi Satelit memiliki pelanggan 

(customer) utama, yaitu 1) masyarakat ilmiah, dan 2) pemerintah, user, dan masyarakat 

umum. Ekspektasi pengguna terhadap Pusat Teknologi Satelit, di tuangkan menjadi sasaran 

strategis dalam customer perspective. Untuk memenuhi ekspektasi customer kelompok 

masyarakat ilmiah, sasaran strategis yang dirumuskan adalah dihasilkannya publikasi 

nasional, publikasi internasional terakreditasi, dan HKI di bidang teknologi satelit.  

Adapun untuk memenuhi ekspektasi customer kelompok pemerintah, pengguna, dan 

masyarakat umum, sasaran strategis yang dirumuskan adalah layanan teknologi satelit yang 

prima untuk memberikan manfaat bagi pemerintah, user (pengguna) dan masyarakat umum, 

dan juga di hasilkannya publikasi nasional, publikasi internasional terakreditasi, dan HKI di 

bidang teknologi saelit. Hal yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran strategis dalam 

customer dan stakeholder perspective, dituangkan dalam sebuah sasaran strategis pada 

internal process perspective, yaitu meningkatnya kapasitas iptek teknologi satelit. Semua itu 

dilandasi pada perspective pembelajaran dan pertumbuhan melalui pencapaian sasaran 

strategis terkait sumber daya manusia, informasi, organisasi dan pendanaan, yaitu 

terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Teknologi Satelit sesuai amanah 

Reformasi Birokrasi Nasional  

 Indikator kinerja utama (IKU) Pusat Teknologi Satelit merupakan ukuran 

keberhasilan dari setiap sasaran strategis pada perspektif stakeholder dan perspektif 

customer. Sasaran strategis, IKU dan target di tingkat Pusat Teknologi Satelit diturunkan ke 

unit pelaksana di bawahnya, yaitu kelompok jabatan fungsional melalui kelompok kerja unit 

kerekayasaan yang dibentuk setiap tahun sesuai dengan sasaran tahunan. Pelaksanaan 

kegiatan kerekayasaan dibina melalui bidang administratif dan gpejabat fungsional 

kerekayasaan sesuai dengan struktur organisasi kerekayasaan yang dibentuk.   
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Gambar 4.1 Peta Strategis Pusat Teknologi Satelit 

Target kinerja Pusat Teknologi Satelit yang disusun berupa indikator kinerja 

utama diturunkan dari sasaran strategis pada perspektif stakeholder dan perspektif 

customer untuk Level 1. 

Pencapaian IKU sesuai rencana strategis yang ditetapkan yang pada akhirnya 

untuk mencapai tujuan strategis Pusat Teknologi Satelit dalam pelaksanaan rencana 

strategis lima tahun hingga 2019. Pusat Teknologi Satelit  mencanangkan tujuan 

strategis yang akan dicapai pada akhir Renstra 2015-2019 adalah: 

1) Penguasaan teknologi satelit mikro (seri-A) dan pemanfaatannya, melalui 

pembangunan, peluncuran dan pengoperasian satelit LAPAN-A2, LAPAN-

A3 dan LAPAN-A4; 

2) Terwujudnya sinergi nasional dalam membentuk konsorsium satelit 

nasional untuk mewujudkan pembangunan satelit observasi bumi 

operasional nasional (seri-B); 

3) Mengupgrade dan membangun jaringan stasiun penjejakan dan kendali 

wahan serta stasiun penerima data misi satelit LAPAN; 

4) Mempersiapkan sarana dan prasaran untuk pembangunan fasilitas AIT 

satelit kelas mini/small di dalam negeri.  
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4.1.1 Target Kinerja Pusat Teknologi Satelit 

 

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, IKU dan Target  

Program 

/ 

Kegiatan 

Sasaran 

Strategis 

Utama 

IKU / Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Meningkatnya 
penguasaan dan 
kemandirian 
Iptek di bidang 
Teknologi satelit 
yang maju. 

IKU-1: Jumlah tipe satelit 
yang dimanfaatkan untuk 
pemantauan  . 

2 2 2 3 3 

IKU-2: Jumlah tipe satelit 
yang dikembangkan. 2 3 2 2 1 

IKU-3: Jumlah publikasi 
nasional terakreditasi 
dibidang  teknologi satelit. 

5 5 7 9 10 

IKU-4: Jumlah publikasi 
internasional yang 
terindeks dibidang  
teknologi satelit 

3 5 5 5 7 

 IKU-5: Jumlah HKI yang 
diusulkan di bidang 
teknologi satelit 

1 1 1 1 1 

Meningkatnya 
layanan data 
dan informasi di 
bidang teknologi 
satelit yang 
prima 

IKU-6: Jumlah instansi 
yang memanfaatkan 
layanan teknologi satelit. 

2 3 4 4 5 

IKU-7: Indek Kepuasan 
Masyarakat atas layanan 
Iptek  dibidang teknologi 
satelit   

78 80 80 80 80 

 

4.2 Kerangka Pendanaan  

Pendanaan sangat terkait dengan target kinerja yang ditetapkan 

sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Pendanaan program Pengembangan 

Teknologi Satelit sudah termuat dalam Renstra LAPAN 2015-2019.  

Selain anggaran sesuai target kinerja di atas, diusulkan pula anggaran 

tambahan terkait target khusus sesuai usulan program quickwins dan usulan 

program prioritas tematik bidang teknologi satelit yaitu: 
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Usulan Tambahan Anggaran terkait Usulan Program Quickwins dan Usulan Program Prioritas 

Tabel 4.3 UsulanTambahan Program Quickwins dan Prioritas 

QUICK WINS/PROGRAM 

LANJUTAN/PERKUATAN 

PRIORITAS LAINNYA 

SASARAN  

2015-2019 

INDIKASI KEBUTUHAN TAMBAHAN 

ANGGARAN (Milyar Rupiah) 
Target Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

QUICK WINS                

Quick Wins Jumlah satelit 

Nasional  yang dibuat dan 

diintegrasikan 

Penguatan kedaulatan 

maritim melalui 

litbangyasa satelit 

nasional (Satelit Nasional 

dalam rangka Nawa Cita 

mewujudkan kedaulatan 

maritim). 

10 950 1,330 500 1,600 4,390 

Satelit Inasat-1 

pada tahun 2018 

dan satelit Inasat-2 

pada tahun 2019 

TOTAL QUICK WINS   10 950 1,330 500 1,600 4,390  

  

      

 

PRIORITAS LAINNYA   
      

 

Pengembangan teknologi 

satelit (Peningkatan 

kemampuan / daya saing 

litbang) 

 
50 160 122 140 140 612  

TOTAL    50 160 122 140 140 612  
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BAB V. PENUTUP 

 

Renstra Pusat Teknologi Satelit tahun 2015-2019 memberikan gambaran kuat 

bahwa LAPAN berkomitmen meningkatkan pemanfaatan Iptek satelit yang seluas-luasnya   

untuk mendukung pembangunan nasional dengan bertumpu pada pelaksanaan Program 

dan kegiatan 5 tahun (2015-2019) yang dilaksanakan di Pusat Teknologi Satelit dan 

diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan mengacu pada Renstra LAPAN. Disamping 

itu dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebagai upaya untuk 

menerapkan anggaran berbasis kinerja. Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam 

penyusunan program kerja tahunan, sehingga program kegiatan LAPAN tetap terarah dan 

terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta tetap efisien dalam 

pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun 

dalam percepatan waktu realisasinya.  

Dengan dilaksanakannya seluruh rencana strategis secara bertahap dan terkontrol, 

diharapkan seluruh target kinerja Pusat Teknologi Satelit dapat tercapai seluruhnya pada 

akhir tahun 2019. Sehingga tercapai pula visi Pusat Teknologi satelit menjadi Pusat 

unggulan teknologi satelit untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, serta 

terwujud kemampuan dan kemandirian dalam bidang Teknologi satelit dan bermanfaat bagi 

pengguna dari kalangan Instansi pemerintah, swasta nasional, masyarakat ilmiah juga 

masyarakat umum serta mampu mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.  

 

 

 

 


