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1 Jumlah pemanfaatan 

produk inovasi 

penerbangan dan 

antariksa untuk 

pembangunan nasional 

(akumulatif)

Pemanfaatan Produk inovasi 

bermakna bahwa produk 

inovasi penerbangan dan 

antariksa digunakan sebagai 

salah satu acuan untuk 

pelaksanaan program  

prioritas nasional/ dukungan 

tematik/SDG/PRN/program 

pembangunan nasional 

lainnya

15 

Pemanfaatan

Menghitung 

pemanfaatan 

produk inovasi 

yang digunakan 

sebagai salah satu 

acuan dalam 

pelaksanaan 

program  prioritas 

nasional/ 

dukungan 

tematik/SDG/PR

N/program 

pembangunan 

nasional lainnya

Pemanfaatan 

produk inovasi 

diantaranya: 

LSU, RX-450, 

Satelit LAPAN 

A3, Satelit 

LAPAN A2, LSA 

01, Roket Petir, 

Roket 

Komurindo, 

LAIPS, ARD, 2 

Subsistem Pada 

Platypus, DSS 

Santanu, dan 

Sistem Informasi 

dan prediksi 

aktivitas 

matahari, 

geomagnet, dan 

ionosfer. 

13% Pemanfaatan produk inovasi 

diantaranya direncanakan 

sebagai berikut:

1. Pemanfaatan LSU untuk 

pemantauan bencana longsor; 

2. Pemanfaatan LSU untuk 

precision farming. 

40% Pemanfaatan produk inovasi 

diantaranya direncanakan 

sebagai berikut:

1. Pemanfaatan LSU  untuk 

pembangunan tata

ruang desa; 

2. Pemanfaatan citra satelit 

LAPAN-A3 untuk pertanian; 

3. Pemanfaatan satelit 

LAPAN-A2 untuk

komunikasi radio amatir; 

73% Pemanfaatan produk inovasi 

diantaranya direncanakan 

sebagai berikut:

1. Pemanfaatan LSA01 untuk 

pemetaan pertambangan;

2. Pemanfaatan roket untuk 

pengujian peralatan industry 

(roket petir)

3. Pemanfaatan roket untuk 

pendidikan

100% Pemanfaatan produk inovasi 

diantaranya direncanakan sebagai 

berikut:

1. Pemanfaatan LSU untuk 

pemantauan kebakaran hutan;

2. Pemanfataan data AIS

untuk pemantauan kapal;

3. Pemanfaatan subsistem pada 

Platypus;

4. Pemanfaatan LAIPS;

5. Pemanfaatan ARD;

6. Pemanfaatan DSS Santanu;

7. Pemanfaatan Sistem Informasi 

dan prediksi aktivitas matahari, 

geomagnet, dan ionosfer.

1. Deputi Bidang Sains 

Antariksa dan Atmosfer;

2. Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa;

3. Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh.

2 Jumlah sitasi jurnal 

internasional terindeks 

scopus bidang teknologi 

penerbangan dan 

antariksa

Disitasi adalah publikasi 

menjadi rujukan dalam karya 

tulis ilmiah lain, seperti buku, 

jurnal nasional, jurnal 

internasional, serta 

proceedings internasional data 

dikutip dari sinta)

950 Sitasi Melihat besaran 

sitasi untuk 

publikasi 

internasional 

LAPAN yang 

terindeks SCOPUS 

pada situs 

sinta.ristekdikti.go

.id

Nilai sitasi yang 

tertera pada 

sinta.ristekdikti.g

o.id

25% Perolehan sitasi jurnal 

internasional terindeks scopus 

bidang teknologi penerbangan 

dan antariksa meningkat 25% 

dari selisih capaian sitasi per 

31 Desember 2019 dengan 

target akhir sitasi tahun 2020

50% Perolehan sitasi jurnal 

internasional terindeks scopus 

bidang teknologi penerbangan 

dan antariksa meningkat 50% 

dari selisih capaian sitasi per 

31 Desember 2019 dengan 

target akhir sitasi tahun 2020

75% Perolehan sitasi jurnal 

internasional terindeks scopus 

bidang teknologi penerbangan 

dan antariksa meningkat 75% 

dari selisih capaian sitasi per 

31 Desember 2019 dengan 

target akhir sitasi tahun 2020

100% Perolehan sitasi jurnal internasional 

terindeks scopus bidang teknologi 

penerbangan dan antariksa 

meningkat 100% dari selisih capaian 

sitasi per 31 Desember 2019 dengan 

target akhir sitasi tahun 2020.

1. Deputi Bidang Sains 

Antariksa dan Atmosfer;

2. Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa;

3. Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh;

4. Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan 

Antariksa

Meningkatnya kepuasan 

pengguna terhadap 

produk dan layanan 

penerbangan dan 

antariksa nasional.

3 Customer Engagement 

Index terhadap produk 

dan layanan 

penerbangan dan 

antariksa nasional

Customer Engagement Index 

(CEI) mengukur tingkat 

kepedulian dan keterikatan 

pengguna terhadap produk 

dan layanan melalui survei 

CEI

2.76 Menentukan 

tingkat CEI untuk 

seluruh 

pertanyaan survei 

yang diberikan 

kepada pengguna 

produk dan 

layanan LAPAN

Tingkat CEI 

(Skala 1-4)

5% Koordinasi dengan seluruh 

unit kerja pemilik produk dan 

layanan

25% Identifikasi produk dan 

layanan dan pemetaan calon 

responden; 

Studi Banding Penerapan CEI;

Penyusunan Pengukuran 

Instrumen CEI.

50% Sosialisasi Pengukuran CEI;

Implementasi Pengukuran 

Instrumen CEI.

100% Implementasi Pengukuran 

Instrumen CEI dan Penyusunan 

laporan tahunan CEI

Perolehan tingkat CEI (minimal 

2,76) terkait tingkat kepedulian dan 

keterikatan pengguna terhadap 

produk dan layanan
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Meningkatnya 

keunggulan Litbangyasa 

penerbangan dan 

antariksa sesuai 

prioritas nasional

4 Jumlah Proses dan 

fasilitas Litbangyasa 

yang memenuhi standar 

baku (akumulatif)

Proses dan fasilitas 

litbangyasa yang memenuhi 

standar baku adalah 

keseluruhan proses dan 

fasilitas litbangyasa yang 

memenuhi standar baku 

hingga akhir tahun berjalan. 

Standar baku yang menjadi 

acuan adalah KAN, KNAPPP, 

ISO, dan lembaga akreditasi 

lainnya yang diakui oleh 

pemerintah secara nasional. 

Pengukuran indikator bersifat 

akumulatif.

23 Unit Menghitung 

jumlah proses dan 

fasilitas yang 

memenuhi standar 

baku

Pada periode 

sebelumnya, 

tercatat 4 proses 

dan fasilitas yang 

telah memenuhi 

standar baku. 

Untuk tahun 

2020, diharapkan 

19 proses dan 

fasilitas lainnya 

yang akan 

dipenuhi 

standarnya, 

sehingga secara 

akumulatif 

menjadi 23 unit 

proses dan 

fasilitas yang 

telah memenuhi 

standar baku

17% Pemeliharaan proses dan 

fasilitas yang telah memenuhi 

standar baku

1. KNAPP

Pusteksat

2. ISO 9001

Pengelolaan

Stasiun Bumi

dan Operasi

Misi Satelit

3. ISO 9001

Layanan Foto

Udara

4. ISO 17025

Laboratorium

Universal Tensile Machine 

(UTM)

30% Pemenuhan standar baku 

terhadap penambahan 1 

proses dan fasilitas 

litbangyasa teknologi dan 

data penginderaan jauh; dan 2 

proses dan fasilitas 

litbangyasa sains antariksa 

dan atmosfer

48% Pemenuhan standar baku 

terhadap penambahan 2 

proses dan fasilitas 

litbangyasa teknologi dan 

data penginderaan jauh; dan 2 

proses dan fasilitas 

litbangyasa sains antariksa 

dan atmosfer

100% Pemenuhan standar baku terhadap 

penambahan proses dan fasilitas 

sebagai berikut:

1. Penetapan KNAPP Pustekbang;

2. Penetapan ISO 17025 Uji Getar;

3. Penetapan ISO 9001:2015 Proses 

Produksi Propelan;

4. Resertifikasi ISO 9001:2005;

5. Surveillance KNAPP;

6. 2 Proses dan Fasilitas Teknologi 

dan Data Penginderaan Jauh

7. 5 proses dan fasilitas litbangyasa 

sains antariksa dan atmosfer

1. Deputi Bidang Sains 

Antariksa dan Atmosfer;

2. Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa;

3. Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh.

Terselenggaranya 

pengelolaan kebijakan, 

standar dan 

inovasipenerbangan dan 

antariksa berbasis 

penelitian

5 Indeks pengelolaan 

kebijakan, standar dan 

inovasi LAPAN

Indeks tata kelola kebijakan, 

standar dan invoasi LAPAN 

merepresentasikan kualitas 

pengelolaan kebijakan, 

standar serta inovasi 

penerbangan dan antariksa 

yang dihasilkan LAPAN

49 Menentukan 

indeks tata kelola 

melalui survei 

kepada pemangku 

kepentingan 

terkait kebijakan, 

standar, dan 

inovasi di LAPAN

Rata-Rata Indeks 

Tata Kelola 

Terkait 

Kebijakan, 

Standar, dan 

Inovasi

22% Pelaksanaan rumusan 

standar;

Penyusunan rencana inovasi;

Penyusunan rancangan 

kegiatan pengukuran indeks 

tata kelola/kualitas kebijakan

45% Penyiapan akreditasi 

Lembaga Penilai Kesesuaian;

Implementasi program 

inovasi;

Simulasi kegiatan penilaian 

indeks tata kelola/kualitas 

kebijakan.

60% Penyiapan akreditasi 

Lembaga Penilai Kesesuaian;

Implementasi program 

inovasi;

Monitoring proses penilaian 

oleh LAN untuk indeks tata 

kelola/kualitas kebijakan

100% Perhitungan indeks pengelolaan 

standar;

Perhitungan indeks pengelolaan 

inovasi;

Hasil akhir penilaian oleh LAN 

untuk indeks tata kelola/kualitas 

kebijakan.

1. Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan 

Antariksa Nasional;

2. Pusat Inovasi dan 

Standar Penerbangan dan 

Antariksa Nasional

Meningkatnya 

pemanfaatan produk 

inovasi penerbangan 

dan antariksa untuk 

pembangunan nasional
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Meningkatnya 

kematangan kapabilitas 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

Penerbangan

dan Antariksa Nasional

6 Nilai SPBE LAPAN Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) adalah 

penyelenggaraan 

pemerintahan dengan 

memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk memberikan layanan 

kepada pengguna SPBE

3.2 Merujuk pada 

hasil penilaian 

eksternal 

(Kementerian 

PAN dan RB), 

namun sebagai 

alternatif dapat 

pula merujuk 

pada hasil 

evaluasi internal 

(bila hasil 

penilaian eksternal 

belum dirilis)

Nilai Eksternal 

dan/atau Nilai 

Internal 

(Opsional)

25%  Verifikasi

9 indikator atau 25%

dari total indikator yang

telah diverifikasi

peningkatan

kematangan proses dan

fungsi teknisnya

50% Inventarisasi system informasi, 

kebijakan internal dan tatakelola 

SPBE dan layanan LAPAN dan 

melakukan verifikasi terhadap 18 

indikator atau 50%

dari total indikator yang

telah diverifikasi

peningkatan

kematangan proses dan

fungsi teknisnya

75% Melakukan verifikasi

27 indikator atau 75%

dari total indikator yang

telah diverifikasi

peningkatan

kematangan proses dan

fungsi teknisnya

dan

merekomendasikan

metoda peningkatan

kematangannya

100% Melakukan verifikasi 35 indikator 

atau 100 %

dari total indikator yang

telah diverifikasi

peningkatan

kematangan proses dan

fungsi teknisnya.

Penilaian mandiri SPBE

dan submit ke

Kemenpan

Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

Penerbangan dan 

Antariksa Nasional;

Terwujudnya produk 

dan layanan 

penerbangan dan 

antariksa nasional sesuai 

kebutuhan

7 Indeks pemenuhan 

produk dan layanan 

penerbangan dan 

antariksa nasional

Pemenuhan yang dimaksud 

adalah produk dan layanan 

penerbangan dan antariksa 

LAPAN yang diberikan sesuai 

dengan permintaan pihak 

yang mengajukan produk dan 

layanan LAPAN

Produk Penerbangan dan 

Antariksa Nasional yang 

dimaksud adalah produk 

penerbangan dan antariksa 

yang dihasilkan oleh LAPAN, 

baik yang berbayar maupun 

yang tidak berbayar.

Layanan Penerbangan dan 

Antariksa Nasional yang 

dimaksud adalah layanan 

penerbangan dan antariksa 

yang disediakan oleh LAPAN 

dalam bentuk 

#layananLAPAN

90% Menghitung 

jumlah 

permintaan 

produk dan 

layanan yang 

dapat diselesaikan  

dibanding dengan 

jumlah 

permintaan yang 

diajukan kepada 

LAPAN

Permintaan 

produk dan 

layanan yang 

terpenuhi dapat 

dibuktikan 

melalui surat 

resmi maupun 

bukti pendukung 

lainnya terkait 

pemenuhan 

produk dan 

layanan

25% Pemenuhan 100% terhadap 

permintaan produk dan 

layanan penerbangan dan 

antariksa nasional

50% Pemenuhan 100% terhadap 

permintaan produk dan 

layanan penerbangan dan 

antariksa nasional

75% Pemenuhan 100% terhadap 

permintaan produk dan 

layanan penerbangan dan 

antariksa nasional

100% Pemenuhan 100% terhadap 

permintaan produk dan layanan 

penerbangan dan antariksa nasional

1. Deputi Bidang Sains 

Antariksa dan Atmosfer;

2. Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa;

3. Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh.

Terselenggaranya 

kerjasama dalam 

penyelengaraan 

penerbangan dan 

antariksa

8 Indeks pelaksanaan 

tindak lanjut kerjasama 

penyelenggaraan 

penerbangan dan 

antariksa

Indeks pelaksanaan tindak 

lanjut kerja sama digunakan 

untuk mengukur sejauh mana 

efektivitas dan efisiensi kerja 

sama yang dijalin LAPAN. 

Tindak lanjut kerja sama yang 

dimaksud adalah tindak lanjut 

yang dilakukan oleh LAPAN 

dalam rangka melaksanakan 

kesepakatan yang disetujui 

dalam Memorandum of 

Understanding (MoU)

86% Menghitung 

indeks tindak 

lanjut pelaksanaan 

kerjasama yang 

disetujui dalam 

MoU

Dokumen 

Laporan 

pelaksanaan 

tindak lanjut 

kerja sama yang 

dilaksanakan 

oleh LAPAN

25% Menindaklanjuti minimal 86% 

dari dokumen nota kerjasama 

yang ditandatangani oleh 

LAPAN dan Pihak yang 

berkepentingan

50% Menindaklanjuti minimal 86% 

dari dokumen nota kerjasama 

yang ditandatangani oleh 

LAPAN dan Pihak yang 

berkepentingan

75% Menindaklanjuti minimal 86% 

dari dokumen nota kerjasama 

yang ditandatangani oleh 

LAPAN dan Pihak yang 

berkepentingan

100% Menindaklanjuti minimal 86% dari 

dokumen nota kerjasama yang 

ditandatangani oleh LAPAN dan 

Pihak yang berkepentingan
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Terbangunnya 

hubungan baik dengan 

pengguna

9 Indeks respon terhadap 

keluhan pengguna

Respon awal terhadap 

keluhan pengguna yang 

dimaksud adalah 

respon/tindak lanjut yang 

dilakukan terhadap keluhan 

pengguna produk dan 

layanan antariksa yang 

dihasilkan oleh LAPAN sesuai 

waktu maksimum yang 

ditentukan (1 x 24 jam)

Keluhan yang dimaksud 

adalah keluhan yang diajukan 

secara tertulis dalam bentuk 

surel ataupun dokumen 

tertulis oleh pengguna kepada 

LAPAN terkait produk dan 

layanan yang diberikan

100% Menghimpun 

laporan keluhan 

pengguna dan 

melaksanakan 

tindak lanjut atas 

keluhan tersebut 

sesuai standar 

waktu maksimal

Himpunan 

laporan 

pelaksanaan 

tindak lanjut 

keluhan 

pengguna 

sebagai bentuk 

respons terhadap 

keluhan 

pengguna 

produk dan 

layanan 

antariksa

25% Merespons 100% keluhan 

pengguna produk dan 

layanan antariksa yang 

dihasilkan oleh LAPAN 

sesuai waktu maksimum yang 

ditentukan (1 x 24 jam)

50% Merespons 100% keluhan 

pengguna produk dan 

layanan antariksa yang 

dihasilkan oleh LAPAN 

sesuai waktu maksimum yang 

ditentukan (1 x 24 jam)

75% Merespons 100% keluhan 

pengguna produk dan 

layanan antariksa yang 

dihasilkan oleh LAPAN 

sesuai waktu maksimum yang 

ditentukan (1 x 24 jam)

100% Merespons 100% keluhan pengguna 

produk dan layanan antariksa yang 

dihasilkan oleh LAPAN sesuai 

waktu maksimum yang ditentukan 

(1 x 24 jam)

1. Deputi Bidang Sains 

Antariksa dan Atmosfer;

2. Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa;

3. Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh.

Terselenggaranya 

reformasi birokrasi 

LAPAN menuju 

birokrasi kelas dunia

10 Nilai RB LAPAN Nilai RB LAPAN merupakan 

gambaran sejauh mana 

implementasi reformasi 

birokrasi LAPAN

BB (78,00) Melakukan 

penilaian internal 

melalui PMPRB 

Online maupun 

menunggu hasil 

penilaian eksternal 

(Kementerian 

PAN dan RB)

Nilai RB LAPAN 

hasil penilaian 

eksternal 

(Kementerian 

PAN dan RB) 

dan penilaian 

internal (PMPRB 

Online)

5% Penetapan tim RB LAPAN 

2020;

Pelaksanaan tindaklanjut 

penilaian eksternal Tahun 

2019 terhadap implementasi 

RB di LAPAN 

25% Internalisasi Program RB 2020-

2024;

Pelaksanaan tindaklanjut 

penilaian eksternal Tahun 

2019 terhadap implementasi 

RB di LAPAN 

50% Pelaksanaan tindaklanjut 

penilaian eksternal Tahun 

2019 terhadap implementasi 

RB di LAPAN ;

Perolehan nilai RB atas 

penilaian mandiri 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi di LAPAN

100% Perolehan nilai internal pelaksanaan 

RB di LAPAN (digunakan opsional 

sebagai rujukan). Namun rujukan 

utama perolehan nilai RB tetap 

mengutamakan hasil penilaian 

eksternal (Kementerian PAN dan 

RB).
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