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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana strategis (Renstra)  Biro 

Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum (KSHU) Periode tahun 2015-2019 telah 

selesai diperbaharui. Renstra ditetapkan sebagai alat pengukuran kinerja pada tahun-

tahun berjalan, dan diharapkan menjadi pedoman bagi para penanggung jawab kegiatan 

di Biro KSHU, baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi yang diembannya. 

 

Dokumen Renstra ini mencakup penyempurnaan program, yang semula 

memaparkan perincian kegiatan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (KSH), 

kemudian di akhir 2015 terjadi perubahan organisasi menjadi Biro KSHU. Dokumen 

memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Biro KSHU yang merupakan 

dasar pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas Biro KSHU selama periode tahun 

2015-2019, sesuai dengan IKU Biro KSHU yang sudah dicanangkan.  Pembuatan Renstra 

ini sejalan dengan kebijakan LAPAN, Peraturan Perundang-undangan, dan kebijakan 

operasional negara, guna mencapai sasaran strategis secara optimal. Pelaksanaan visi 

dan misi dalam Renstra ini dilakukan secara bertahap, sistematis, dan 

berkesinambungan.  
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Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan 

Masyarakat, dan Umum 

                  

 

Ir. Christianus R. Dewanto, M. Eng. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

Di penghujung tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode 2015 

– 2019, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (KSH) berubah nama menjadi Biro Kerja 

Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum (KSHU), dampak dari re-organisasi LAPAN 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015. 

Proses ini signifikan dengan perubahan visi, misi, dan tujuan yang diemban Biro KSHU 

pada periode tersebut. Demikian juga dengan tugas, fungsi, dan kewenangan, di mana di 

dalam struktur yang baru (KSHU) terjadi pengembangan bentuk organisasi yang berakibat 

bertambahnya tugas dan fungsi Biro.  

Pelaksanaan Renstra 2015-2019 telah berlangsung satu tahun periode dengan 

capaian yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun untuk 

melaksanakan fase selanjutnya, tentu saja dengan program dan kegiatan baru disesuaikan 

dengan bentuk organisasi baru Biro KSHU. 

Biro KSHU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta 

persuratan dan arsip. Peran Biro KSHU memiliki peran penting dalam menunjang 

pelaksanaan empat pilar LAPAN yang terdiri dari Bidang Sains Antariksa dan Atmosfir, 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa, Penginderaan Jauh, dan Kajian Kebijakan 

Penerbangan Antariksa. 

Dalam melaksanakan fungsinya, Biro KSHU mendorong peran penelitian dan 

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa dalam upaya kemandirian di bidang 

teknologi penerbangan dan antariksa, serta mendukung peran riset di bidang sains antariksa 

dan atmosfer, serta penginderaan jauh dan pemanfaatannya dalam fungsinya upaya 

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertahap.  

Untuk mengembangkan riset LAPAN, Biro KSHU menjadi fasilitator untuk melakukan 

negosiasi dalam menjalin kerja sama, baik dengan mitra di dalam negeri maupun luar 

negeri. Biro KSHU mengambil peran dengan berpartisipasi dalam organisasi internasional 

maupun nasional guna mempercepat proses penguasaan teknologi para peneliti LAPAN.  

 

 



2 
 

1.1    Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan  

Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Biro KSHU secara struktural berada 

di bawah Sekretariat Utama, yang mempunyai struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.1.  

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi, serta kewenangan sebagaimana diuraikan 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro KSHU 

 

1.1.1 Kedudukan  

Biro KSHU merupakan unit kerja setingkat eselon II yang berkedudukan  di bawah 

Sekretariat Utama, yang membawahi: 

a. Bagian Kerja Sama yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, 

pembinaan, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi kerja sama; 

b. Bagian Hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat; 

 
Bagian Persuratan dan 

Arsip 

 

Sub Bagian Persuratan 

 
Sub Bagian Arsip dan 

Perpustakaan 

 
Sub Bagian Tata Usaha  
Pimpinan dan Protokol 

Bagian Layanan 
Pengadaan dan 

Barang Milik Negara 
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c. Bagian Layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan layanan pengadaan, 

pengelolaan Barang Milik Negara LAPAN, dan urusan rumah tangga kantor pusat. 

d. Bagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, 

pembinaan, dan pengelolaan persuratan, arsip, dan perpustakaan. 

 

1.1.2 Tugas 

Sedangkan tugas Biro KSHU adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan 

pengendalian kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan Barang Milik Negara, serta 

persuratan dan arsip.  

 

1.1.3 Fungsi 

 Dalam menyelenggarakan tugasnya, Biro KSHU melakukan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kerja sama; 

b. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian hubungan masyarakat; 

c. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian layanan pengadaan, Barang Milik 

Negara, serta urusan rumah tangga; dan 

d. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian persuratan dan arsip. 

 

1.1.4 Kewenangan 

 Dalam menyelenggarakan fungsi di atas, Biro KSHU mempunyai kewenangan sebagai 

berikut: 

a. Layanan penyusunan dan penandatanganan naskah kerja sama dalam negeri dan luar 

negeri 

b. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri 

d. Pelaksanaan penyampaian informasi ke media massa 

e. Pelaksanaan sosialisasi hasil litbang 

f. Pelaksanaan pameran 

g. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah penerbangan dan antariksa 

h. Materi penyuluhan dan layanan edukasi public 

i. Pengelolaan PPID di LAPAN 
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j. Pengelolaan penerbitan publikasi ilmiah terakreditasi dan tidak terakreditasi 

k. Pengelolaan penerbitan media non ilmiah 

l. Pengelolaan survey kepuasan masyarakat (SKM) LAPAN 

m. Pengelolaan tata usaha kebiroan 

n. Pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa 

o. Pelaksanaan pengelolaan BMN 

p. Pelaksanaan urusan rumah tangga 

q. Pelaksanaan administrasi persuratan dan tata naskah dinas 

r. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan perpustakaan 

s. Pelaksanaan tata usaha pimpinan dan keprotokolan 

 

1.2      Profil Sumber Daya Manusia 

SDM Biro KSHU yang mendukung program dan kegiatan tahun 2015 berjumlah 91 

orang, dengan berbagai latar belakang pendidikan (S2 =  15 orang (18 %),    S1=  37 orang 

(41 %), D3 =  2 orang (2 %), SMA =  31 orang (34 %), SMP = 4 orang (4 %), dan SD = 2 orang 

(2 %)) yang terdiri atas Pejabat Struktural (Eselon II = 1 orang (1 %), Eselon III = 4 orang (4 

%), Eselon IV = 11 orang (12 %)) dan Pejabat Fungsional (Pranata Humas = 6 orang (7 %), 

Arsiparis = 9 orang (10 %), Pustakawan = 4 orang (4 %), dan Fungsional Umum = 56 orang 

(62 %)). Data secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

 

S2 
18% 

S1 
41% 

D3 
2% 

SMA 
34% 

SMP 
4% 

SD 
2% 

Profil berdasar tingkat pendidikan 
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Gambar  1.2. Grafik SDM Biro KSHU Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

Gambar 1.3   Grafik SDM Biro KSHU Berdasarkan Jabatan  

 

1.3 Kondisi Umum   

Berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dicapai Biro KSHU dalam periode 

tahun 2015 – 2019 yaitu: 

 

 Meningkatnya koordinasi dan layanan administrasi kerja sama di lingkungan LAPAN 

melalui: 

a. Pelaksanaan layanan penandatanganan naskah kerja sama luar negeri dan dalam 

negeri untuk mendukung alih teknologi dan diseminasi hasil litbang; 

b. Pelaksanaan layanan koordinasi dan komunikasi kerja sama luar negeri dan dalam 

negeri; dan 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri. 

 

 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Biro KSHU melalui: 

a. Penguatan kualitas pelayanan publik  

b. Penerbitan publikasi ilmiah terakreditasi dan tidak terakreditasi serta media non ilmiah 

c. Pemutakhiran informasi website LAPAN 

Eselon II 
1% 

Eselon III 
4% 

Eselon IV 
12% Pranata Humas  

7% 

Arsiparis 
10% 

Pusatakawan 
4% 

Fungional Umum 
62% 

Berdasarkan jabatan 
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d. Peliputan kegiatan hasil litbang dan penyelenggaraan hubungan dengan media massa 

e. Pembinaan hubungan antar lembaga melalui pameran, dsb. 

f. Partisipasi dan penyelenggaraan forum komunikasi kehumasan 

g. Sosialisasi dan penyuluhan hasil litbang LAPAN dan kebermanfaatannya 

h. Pembinaan edukasi LAPAN kepada generasi muda dalam kegiatan kunjungan di lokasi 

fasilitas teknis LAPAN 

i. Peningkatan wawasan melalui feasibility study 

j. Penyelenggaraan event edukasi publik, berupa Kompetisi Muatan Roket dan Kompetisi 

Muatan Balon Atmosfer, open house, workshop, seminar. 

k. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelayanan administrasi persuratan dan 

tata naskah dinas. 

l. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan arsip serta perpustakaan. 

m. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan. 

 

 Meningkatnya kualitas penatausahaan BMN melalui: 

a. Pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; 

b. Pelaksanaan pengelolaan BMN; dan 

c. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga kantor pusat. 

 

1.4 Aspirasi Masyarakat Terhadap Biro KSHU 

Berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan masyarakat dalam berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro KSHU, maka masyarakat mengharapkan fungsi 

dan peran Biro KSHU dapat lebih ditingkatkan dengan mengidentifikasi beberapa 

kebutuhan stakeholder terhadap Biro KSHU, antara lain sebagai berikut : 

1. Tuntutan dalam penyediaan dan pelayanan data/informasi hasil litbang LAPAN 

secara cepat, tepat, dan akurat; 

2. Permintaan penyuluhan bagi generasi muda dan masyarakat; 

3. Tuntutan diseminasi hasil litbang ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan 

antariksa kepada masyarakat; 

4. Peningkatan pelayanan dan penyediaan referensi di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi penerbangan dan antariksa yang terkini; 

5. Peningkatan kualitas pelayanan website LAPAN;  
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6. Pengembangan awareness jurnalis terhadap teknologi penerbangan dan antariksa 

(space mindedness) melalui penyelenggaraan lomba penulisan bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa; 

7. Pengembangan awareness terhadap teknologi penerbangan dan antariksa (space 

mindedness) melalui lomba tingkat nasional uji muatan roket tingkat mahasiswa dan 

lomba muatan balon atmosfer serta berperan dalam kompetisi roket air tingkat 

pelajar; 

8. Pengembangan awareness pelajar terhadap teknologi penerbangan dan antariksa 

(space mindedness). 

9.  Peningkatan kualitas dan konsistensi publikasi ilmiah (terakreditasi dan tidak   

terakreditasi) dan media non ilmiah LAPAN. 

10.  Permintaan partisipasi pameran iptek; 

11.  Permintaan kerja sama teknis dari instansi luar negeri; 

12.  Permintaan kerja sama pemanfaatan hasil litbang ilmu pengetahuan dan teknologi 

penerbangan dan antariksa dari berbagai instansi dalam negeri; 

13. Tidak adanya pengaduan masyarakat terhadap layanan pengadaan, pengelolaan 

BMN LAPAN; 

14. Kemudahan akses untuk memperoleh arsip LAPAN; 

 

1.5 Potensi dan Permasalahan 

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan di lingkungan Biro KSHU digunakan 

metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yang menganalisa faktor internal 

dan eksternal di Biro KSHU. Kekuatan yang ada di Internal dan peluang yang ada di eksternal 

Biro KSHU merupakan potensi bagi Biro KSHU, sedangkan kelemahan yang ada di Internal 

dan ancaman yang ada di eksternal Biro KSHU merupakan permasalahan bagi Biro KSHU.   

Berdasarkan Identifikasi  SWOT, faktor internal dan eksternal Biro KSHU adalah sebagai 

berikut : 

Faktor Internal  

a.  Kekuatan: 

1. Adanya Peraturan Kepala LAPAN Nomor 08 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja LAPAN. 
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Biro KSHU mempunyai peran strategis karena merupakan salah satu elemen yang 

berfungsi dalam menggerakkan seluruh saluran kerja sama dan komunikasi. Fungsi 

tersebut dalam rangka mencapai kemandirian dalam penguasaan sains dan teknologi 

penerbangan dan antariksa serta pemanfaatannya, bagi kesejahteraan bangsa dan 

pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagai satuan kerja yang bergerak di 

bidang pelayanan.  

2. Adanya regulasi di bidang kearsipan dan perpustakaan (Peraturan Kepala LAPAN tentang 

Petunjuk Teknis Penyusutan Arsip, Peraturan Kepala LAPAN tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas LAPAN, Peraturan Kepala LAPAN tentang Serah Simpan Karya Cetak dan 

Karya Rekam, Peraturan Kepala LAPAN tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Peraturan 

Kepala LAPAN tentang Pedoman Klasifikasi Keamananan dan Akses Arsip Dinamis, 

Peraturan Kepala LAPAN tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan 

LAPAN).  

3. Pencanangan Gerakan Sadar Tertib Arsip di Lingkungan LAPAN oleh Kepala LAPAN tahun 

2016. 

4. Adanya komitmen pimpinan.  

Kepala Biro KSHU mempunyai komitmen untuk mewujudkan Biro KSHU menjadi 

profesional dalam penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kerja sama, 

hubungan masyarakat, pengelolaan Barang Milik Negara, serta persuratan, arsip, 

perpustakaan, dan keprotokolan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan nasional. 

5. Memperoleh penghargaan sebagai Unit Kearsipan Terbaik tingkat 

Kementerian/Lembaga. 

6. Memiliki jaringan yang luas. 

Memiliki mitra kerja sama yang banyak dan potensial serta adanya hubungan yang baik 

dengan media massa. 

7. Adanya pembinaan kegiatan pengelolaan BMN ke seluruh satker secara kontinyu. 

8. Memiliki pejabat fungsional arsiparis, pustakawan, pengelola pengadaan barang dan 

jasa, dan pranata humas. 

   b.   Kelemahan: 

1. Belum optimalnya kompetensi SDM.  
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Terbatasnya jumlah (kuantitas) SDM dan kesempatan dalam peningkatan kompetensi 

SDM, sehingga banyak pekerjaan yang membutuhkan waktu ekstra di luar jam kerja 

untuk menyelesaikannya. 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana.  

Fasilitas yang dimiliki oleh Biro KSHU dalam mendukung pencapaian visi perlu 

peremajaan dan penambahan sarana dan prasarana.  

3. Tidak adanya jabatan fungsional khusus ahli dan terampil yang berkaitan dengan tugas-

tugas Bagian Kerja Sama. 

4. Tidak adanya jabatan fungsional untuk Analis BMN dan Analis Sarana Prasarana.  

5. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan. 

6. Terbatasnya personil pejabat fungsional Pengadaan. 

7. Belum optimalnya implementasi dan pemanfaatan e-takah, e-arsip, e-journal, dan 

portal perpustakaan di lingkungan LAPAN. 

8. Belum adanya repository hasil litbang LAPAN secara elektronik. 

 

Faktor Eksternal 

a.  Peluang: 

1. Tingginya kebutuhan akan layanan pembuatan naskah dan penandatanganan kerja 

sama dari satker LAPAN maupun dari mitra kerja sama. 

2. Meningkatnya tingkat kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bagian Kerja sama. 

3. Perubahan kebijakan yang mendorong banyak calon mitra dan juga satker LAPAN 

untuk memulai kerja sama yang efektif. 

4. Tingginya minat masyarakat terhadap data dan informasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi penerbangan dan antariksa. 

5. Adanya Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik. 

Terkait dengan hal tersebut, Biro KSHU dituntut untuk memberikan pelayanan  dan 

penyediaan data/informasi hasil litbang LAPAN secara cepat, tepat, dan akurat. 

6. Tingginya kebutuhan akan layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMN dan 

urusan rumah tangga kantor pusat. 

7. Meningkatnya tingkat kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bagian LPBMN. 

8. Adanya reward dari DJKN terkait utilisasi dan sertifikasi BMN. 

9. Adanya undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. 
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10. Adanya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

11. Adanya penganugerahan ANRI Awardterkait pengelolaan arsip. 

12. Adanya pemeringkatan dan penilaian keterbukaan informasi publik di badan publik. 

b.    Ancaman: 

1. Keengganan unit teknis untuk melaksanakan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 08 tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN. Menyebabkan adanya kecenderungan 

dari unit teknis untuk melakukan kegiatan tanpa melibatkan Biro KSHU. 

2. Kurang selektifnya unit teknis dalam menjalin kerja sama mengakibatkan banyak kerja 

sama kurang efektif, tidak ada tindak lanjutnya. 

3. Adanya pemotongan anggaran kegiatan pada Biro KSHU. 

4. Kurangnya kebijakan untuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di 

bidang supporting unit. 

5. Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa 

oleh pemangku kepentingan. 

6. Banyak mitra kerja sama yang belum memanfaatkan secara optimal potensi kerja 

sama yang ada. 

7. Kurangnya pengamanan sesuai peraturan yang berlaku terhadap aset yang dimiliki 

LAPAN sehingga berpotensi dikuasai pihak lain.  

Kegiatan persuratan, kearsipan dan perpustakaan belum menjadi prioritas oleh 

stakeholder. 
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BAB II 
VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

2.1  Visi  

“Profesional dalam penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kerja sama, 

hubungan masyarakat, layanan pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, serta 

persuratan dan arsip”. 

 

2.2  Misi 

2.2.1 Meningkatkan efektivitas kerja sama dalam negeri dan luar negeri. 

2.2.2 Meningkatkan kegiatan diseminasi informasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

penerbangan dan antariksa. 

2.2.3 Meningkatkan koordinasi dalam layanan pengadaan dan pengelolaan Barang Milik 

Negara. 

2.2.4 Meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pelayanan administrasi   persuratan dan 

tata naskah dinas, pengelolaan arsip serta perpustakaan dan pelaksanaan urusan 

tata usaha pimpinan dan keprotokolan. 

 

2.3 Tujuan  

2.3.1 Meningkatkan kemandirian teknologi penerbangan dan antariksa di lingkungan 

LAPAN melalui alih teknologi dan memasyarakatkan teknologi penerbangan dan 

antariksa melalui diseminasi hasil litbang LAPAN.  

2.3.2 Meningkatkan diseminasi informasi iptek penerbangan dan antariksa. 

2.3.3 Meningkatkan pelayanan pengadaan dan Barang Milik Negara serta urusan rumah 

tangga. 

2.3.4 Meningkatkan layanan persuratan, arsip, perpustakaan dan keprotokolan di 

lingkungan LAPAN. 

 

2.4.  Sasaran Strategis dan Target Utama 

2.4.1. Sasaran Strategis   

 Meningkatnya efektivitas kerja sama di lingkungan LAPAN; 

 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan LAPAN; 

 Meningkatnya kualitas penatausahaan BMN LAPAN. 
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2.4.2.   Target Utama 

Target Utama Biro KSHU adalah: 

1. Persentase naskah kerja sama yang efektif dibandingkan dengan naskah kerja sama 

yang berlaku. 

2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik di lingkungan LAPAN  

3. Hasil survey Kepuasan Pengguna layanan persuratan, arsip, perpustakaan dan 

keprotokolan  

4. Persentase  nilai BMN yang dimanfaatkan  dibandingkan dengan total  BMN yang 
tersedia 
 

2.5  Kaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

TABEL 2.1   KAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS CUSTOMER 
PERSPECTIVE DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  

 

VISI MISI TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
IKU 

Profesional 
dalam 
penyiapan 
koordinasi, 
pembinaan, 
dan 
pengendalian 
kerja sama, 
hubungan 
masyarakat, 
layanan 
pengadaan dan 
pengelolaan 
Barang Milik 
Negara, serta 
persuratan dan 
arsip 

Meningkatkan efektivitas 
kerja sama dalam negeri 
dan luar negeri 

Meningkatkan 
kemandirian teknologi 
penerbangan dan 
antariksa di lingkungan 
LAPAN melalui alih 
teknologi dan 
memasyarakatkan 
teknologi penerbangan 
dan antariksa melalui 
diseminasi hasil litbang 
LAPAN. 

Meningkatkan 
efektivitas 
naskah kerja 
sama 
dibandingkan 
dengan 
keseluruhan 
jumlah naskah 
kerja sama 

Persentase 
naskah kerja 
sama yang 
efektif 
dibandingkan 
dengan 
naskah kerja 
sama yang 
berlaku 

Meningkatkan kegiatan 
diseminasi informasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi penerbangan 
dan antariksa. 

Meningkatkan 
diseminasi informasi 
iptek penerbangan dan 
antariksa. 

Meningkatnya  
kualitas  
pelayanan 
publik di 
lingkungan 
LAPAN 
 

Hasil Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) atas 
layanan publik 
di lingkungan 
LAPAN 
 

Meningkatkan 
koordinasi, pembinaan, 
dan pelayanan 
administrasi   persuratan 
dan tata naskah dinas, 
pengelolaan arsip serta 
perpustakaan dan 

Meningkatkan layanan 
persuratan, arsip, 
perpustakaan dan 
keprotokolan di 
lingkungan LAPAN. 

Hasil Survei 
Kepuasan 
pengguna 
layanan 
persuratan, 
arsip, 
perpustakaan 
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pelaksanaan urusan tata 
usaha pimpinan dan 
keprotokolan. 

dan 
keprotokolan 

 Meningkatkan koordinasi 
dalam layanan 
pengadaan dan 
pengelolaan Barang Milik 
Negara. 

Meningkatkan 
pelayanan pengadaan 
dan Barang Milik 
Negara serta urusan 
rumah tangga. 

Meningkatnya 
kualitas 
penatausahaan 
BMN LAPAN 

Persentase 
nilai BMN 
yang 
dimanfaatkan 
dibandingkan 
dengan total 

 

 

2.6 Sistem Nilai 

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Renstra LAPAN tahun 2015-2019, sistem 

nilai yang berlaku di lingkungan Biro KSHU adalah:  

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 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Biro KSHU 

3.1.1.  Arah Kebijakan  

Arah kebijakan dan strategi Biro KSHU mengacu pada arah kebijakan LAPAN 

dalam upaya membangun iptek penerbangan dan antariksa terkait dengan 

pengembangan kelembagaan iptek, sumberdaya iptek, jaringan iptek, kreatifitas dan 

produktifitas litbang, serta pendayagunaan iptek, meningkatkan kualitas SDM, 

membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian. 

Untuk mendukung Pembangunan Penerbangan dan antariksa LAPAN, Biro KSHU 

melakukan kegiatan koordinasi, pengendalian, dan pembinaan di bidang kerja sama, 

kehumasan,  layanan pengadaan dan pengelolaan BMN, serta pengelolaan persuratan, 

arsip, perpustakaan dan keprotokolan  

Dalam mencapai sasaran strategis, Biro KSHU sebagai supporting unit 

menetapkan target kinerja tahun 2015 – 2019 dalam bentuk TABEL 3.1. 

 

TABEL 3.1 TARGET KINERJA BIRO KSHU 2015-2019 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

Meningkatkan 
efektivitas naskah 
kerja sama 
dibandingkan 
dengan 
keseluruhan 
jumlah naskah 
kerja sama 

Persentase 
naskah kerja 
sama yang efektif 
dibandingkan 
dengan naskah 
kerja sama yang 
berlaku. 

- 60% 65% 

 
 

70% 
30 o

U 

 
 

75% 
31 o

U 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 
di lingkungan 
LAPAN  

Hasil Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) 
 

 
 

78 78,5 
 

79 
 

 
80 

 

 
80 

 

Hasil Survei 
Kepuasan 
kepuasan 
pengguna 
layanan 

- 82% 82% 

 
 

82% 
30 o

U 

 
 

82% 
31 o

U 
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persuratan, 
arsip, 
perpustakaan, 
dan 
keprotokolan 
 

Meningkatnya 
kualitas 
penatausahaan 
BMN LAPAN 

Persentase nilai 
BMN yang 
dimanfaatkan 
dibandingkan 
dengan total 
BMN yang 
tersedia 
 

85% 90% 95% 

 
 

96% 
32 o

U 

 
 

98% 
33 o

U 

 
 

3.1.2. Strategi 

Berdasarkan analisa SWOT, strategi untuk mencapai visi dan misi Biro KSHU 

adalah sebagai berikut : 

 Sarana dan prasarana 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana: gedung pusat arsip (record center), ruang 

perpustakaan, ruang arsip (central file) di setiap satuan kerja, dan ruang PPID. 

2. Pengembangan e-journal, portal PPID, portal perpustakaan, dan repository 

litbang LAPAN. 

3. Pembuatan modul edukasi publik. 

4. Peremajaan benda pameran layanan informasi publik. 

 

 SDM 

1. Menyusun kebutuhan diklat dalam rangka pengembangan dan optimalisasi 

kompetensi SDM di bidang supporting unit.  

2. Mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan Biro 

KSHU. 

3. Meningkatkan kualitas SDM melalui seminar, sosialisasi, bimtek, pendidikan 

dan pelatihan.  

4. Mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kualitas SDM. 
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 Kelembagaan 

1. Membuat regulasi berupa SOP dan mekanisme kerja sama, publikasi dan 

layanan informasi publik, layanan edukasi publik, layanan pengadaan dan 

pengelolaan BMN termasuk di dalamnya monitoring dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana kantor LAPAN Pusat, serta layanan persuratan, arsip, 

perpustakaan dan keprotokolan. 

2. Mensosialisasikan SOP tersebut kepada unit kerja di lingkungan LAPAN 

 

 Pengetahuan masyarakat terhadap Litbang LAPAN 

1. Mensosialisasikan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan 

dan antariksa kepada pihak-pihak terkait melalui berbagai media cetak dan 

elektronik, partisipasi dalam pameran iptek dan ceramah ilmiah. 

2. Meningkatkan minat generasi muda terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 

penerbangan dan antariksa melalui program space mindedness. 

3. Memberikan pelayanan dan penyediaan informasi yang mudah, cepat dan 

tepat. 

 

 Peran Biro KSHU dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

1 Memberikan masukan kepada pimpinan secara formal maupun informal. 

2 Meningkatkan jumlah kerja sama di bidang penerbangan dan antariksa baik 

dalam negeri maupun luar negeri. 

3 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama, kehumasan,  layanan 

pengadaan dan pengelolaan BMN, serta layanan persuratan, arsip, 

perpustakaan dan keprotokolan. 

4 Meningkatkan penguatan koordinasi kerja sama, kehumasan,  layanan 

pengadaan dan pengelolaan BMN, serta layanan persuratan, arsip, 

perpustakaan dan keprotokolan. 

 

       3.2.   Indikator Kinerja Utama Biro KSHU 

   Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro KSHU setiap tahunnya  dinilai 

dari kinerjanya yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro KSHU yang 
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kemudian diturunkan menjadi IKU pada masing-masing bagian. IKU yang ditetapkan 

sebagai berikut: 

1. Persentase naskah kerja sama yang efektif dibandingkan dengan naskah kerja sama 

yang berlaku Hasil SKM layanan kehumasan 

2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik di lingkungan LAPAN 

3. Hasil Survei Kepuasan pengguna layanan persuratan, arsip, perpustakaan dan 

keprotokolan 

4. Persentase nilai BMN yang dimanfaatkan dibandingkan dengan total 

 

Kaitan antara sasaran, IKU dan kegiatan di Biro KSHU pada tahun 2015 – 2019 dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 (berdasarkan Customer Perspective) dan Tabel 3.3 (berdasarkan 

Internal Process). 

 

TABEL 3.2. SASARAN, IKU, DAN KEGIATAN BIRO KSHU TAHUN 2015 -2019 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR  KINERJA UTAMA 
(IKU) 

KEGIATAN 

Meningkatkan 
efektivitas naskah 
kerja sama 
dibandingkan dengan 
keseluruhan jumlah 
naskah kerja sama 

 Persentase naskah kerja 
sama yang efektif 
dibandingkan dengan 
naskah kerja sama yang 
berlaku 

1. Layanan Kerja Sama Luar Negeri 
 

2. Layanan Kerja Sama Dalam Negeri 

Meningkatnya  
kualitas  pelayanan 
publik di lingkungan 
LAPAN 

 Hasil Survei kepuasan 
masyarakat atas layanan 
publik LAPAN 

1. Pelaksanaan Layanan Publikasi d 

an Layanan Informasi Publik 

2. Pelaksanaan Layanan Edukasi 
Publik 

  Hasil Survei Kepuasan 
Pengguna  layanan 
persuratan, arsip, 
perpustakaan dan 
keprotokolan  

1. Pelaksanaan pembinaan dan 
layanan administrasi persuratan 
dan tata naskah dinas 

2. Pelaksanaan pembinaan, 
dan pengelolaan arsip dan 
perpustakaan 

3. Pelaksanaan urusan tata usaha 
pimpinan dan keprotokolan. 
 

Meningkatnya kualitas 
penatausahaan BMN 
LAPAN 
 

 Persentase nilai BMN yang 
dimanfaatkan 
dibandingkan dengan total 
BMN yang tersedia 

1. 
 
 

Pelaksanaan Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa 
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   2.  Pengelolaan BMN 

   3. 
 

Pelaksanaan Urusan Rumah 
Tangga 

 

 

3.3 Anggaran Biro KSHU 

  Sesuai Renstra LAPAN tahun 2015-2019, untuk mencapai sasaran kegiatan 

sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.3, maka alokasi anggaran untuk pelaksanaan 

program dan kegiatan Biro KSHU selama periode 5 tahun sebagai berikut: 

 

TAHUN Kerja Sama Humas LPBMN Ratsip 

2015 8.272.324.000 11.231.582.000 1.937.415.000 2.620.046.000 

2016 2.877.377.000 23.977.638.000 11.834.003.000 1.785.000.000 

2017 2.159.700.000 24.815.900.000 18.807.100.000 1.894.300.000 

2018 2.726.200.000 33.598.200.000 17.900.000.000 2.615.001.400 

2019 2.930.700.000 34.796.500.000 16.375.000.000 2.852.728.800 

*Catatan:  
 

 Tahun 2016 dan seterusnya anggaran humas merupakan gabungan anggaran subbag 
TU (pembayaran gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan 
pemeliharaan perkantoran). 

 Tahun 2016 dan seterusnya anggaran LPBMN merupakan gabungan anggaran 
Layanan Internal (Overhead). 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 

Renstra Biro KSHU 2015-2019 menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan 

kegiatan untuk mencapai Biro KSHU yang profesional dalam koordinasi dan pelayanan yang 

berkualitas di bidang kerja sama, kehumasan, layanan pengadaan dan pengelolaan BMN, 

serta persuratan, arsip, perpustakaan, dan keprotokolan. Penyusunan Renstra Biro KSHU ini 

mengacu kepada Renstra Sekretariat Utama LAPAN tahun 2015-2019. Untuk itu diharapkan 

seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro KSHU mendukung 

pengembangan penerbangan dan antariksa menuju penguasaan dan kemandirian 

seutuhnya di bidang teknologi penerbangan dan antariksa. 

Renstra Biro KSHU menggambarkan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan 

serta anggaran yang dibutuhkan selama periode 5 tahun (2015-2019). 
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TARGET SASARAN STRATEGIS BIRO KSHU 2015-2019 
 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
2015 

TARGET 
2016 

TARGET 
2017 

TARGET 
2018 

TARGET 
2019 

Terselenggaranya 
koordinasi dan 
layanan 
administrasi kerja 
sama dan 
kehumasan. 

Jumlah naskah 
kerja sama 
dalam negeri 
yang siap 
ditandatangani 

- 30 30 30 30 

 

Jumlah naskah 
kerja sama luar 
negeri yang siap 
ditandatangani 

- 10 10 10 10 

 

Jumlah monev 
ke satker teknis 
dan koordinasi 
keikutsertaan 
aktif dalam 
organisasi 
internasional 
yang terlaksana 

10 12 17 17 17 

 

Survey 
kepuasan 
pengguna atas 
layanan 
administrasi 
kehumasan 

- 80 80,5 81 81,5 

Terselenggaranya 
koordinasi 
kegiatan edukasi 
keantariksaan 

Persentase 
penyelenggaraa
n edukasi 
keantariksaan 
yang 
dilaksanakan 
dibandingkan 
dengan yang 
direncanakan 

- 80 80,5 81 81,5 

Terselenggaranya 
PPID di LAPAN 

Persentase 
jumlah layanan 
informasi publik 
yang diberikan 
dibandingkan 
dengan jumlah 
permohonan 

- 85% 86% 87% 88% 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 
aparatur lingkup 

Jumlah SDM 
yang mengikuti 
pelatihan 

- 6 orang 10 orang 11 orang 12 orang 
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Biro Kerja Sama, 
Hubungan 
Masyarakat, dan 
Umum 

dan/atau lulus 
pelatihan per 
tahun 

Terkelolanya 
anggaran Biro 
Kerja Sama, 
Hubungan 
Masyarakat, dan 
Umum 

Persentase 
penyerapan 
anggaran Biro 
KSHU 

- 90% 90,5% 91% 91,5% 

Terselenggaranya 
layanan 
pengadaan 
barang/jasa yang 
transparan, efektif, 
dan efisien. 

Persentase 
layanan 
pengadaan yang 
ditindaklanjuti 
Satker 
 

80% 90% 90,5% 91% 91,5% 

Terselenggaranya 
koordinasi layanan 
administrasi BMN 

Persentase 
laporan 
pengelolaan 
BMN yang tepat 
waktu 

- 100% 100% 100% 100% 

Terselenggaranya 
pengelolaan dan 
layanan 
persuratan, arsip, 
perpustakaan dan 
keprotokolan. 

Persentase 
layanan 
persuratan, 
arsip, 
perpustakaan 
dan 
keprotokolan 
yang 
ditindaklanjuti 

80% 90% 90% 

 
 

90% 
34 o

U 

 
 

90% 
35 o

U 
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PETA STRATEGI BIRO KSHU BSC LEVEL 2 


