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RENCANA AKSI TAHUN 2020 TRIWULAN-I 
DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH  

 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Meningkatnya 
pemanfaatan 
produk 
inovasi 
penginderaan 
jauh untuk 
pembangunan 
nasional. 

 

1. Jumlah 
produk di 
bidang 
penginderaan 
jauh yang 
dimanfaatkan 
untuk 
program 
prioritas 
nasional. 

Produk inovasi 
penerbangan dan 
antariksa adalah produk 
inovasi yang dihasilkan 
dan dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional. 
Dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional 
bermakna bahwa produk 
di bidang penginderaan 
jauh digunakan sebagai 
salah satu acuan a.l. 
dalam pelaksanaan 
Nawacita, Prioritas 
Nasional, Sustainable 
Development Goals 
(SDGs), Prioritas Riset 
Nasional (PRN). 

0 a. Identifikasi 
produk yang 
dimanfaatkan 
untuk sektor 
tertentu 
(misalnya 
sumber daya 
alam, 
kewilayahan, 
kebencanaan, 
dll) oleh K/L/D 
yang dihasilkan 
oleh unit kerja 
di bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

b. Hitung jumlah 
produk. 

Pustekdata: 
0 
Pusfatja:0 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah 
produk penginderaan jauh 
untuk TW-I. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan produk 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan produk 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 0 dari 4 (0,0%) à 0 adalah produk yang direncanakan pada TW-I dari 4 produk yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

2. Jumlah 
publikasi 
internasional 
bidang 
penginderaan 
jauh. 

Publikasi internasional 
adalah publikasi yang 
terindeks Scopus, 
termasuk didalamnya 
jurnal internasional dan 
proceedings 
internasional. 
 

0 a. Identifikasi 
publikasi 
internasional 
yang diterbitkan 
pada tahun 
berjalan yang 
dihasilkan oleh 
unit kerja di 
bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

b. Hitung total 
publikasi 
internasional. 

Pustekdata: 
0 
Pusfatja: 0 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah 
publikasi internasional 
untuk TW-I. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
hasil litbangyasa yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev hasil 
litbangyasa yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 0 dari 19 (0,0%) à 0 adalah publikasi internasional yang direncanakan pada TW-I dari 19 
publikasi internasional yang direncanakan dalam 1 tahun. 

3. Jumlah KI di 
bidang 
penginderaan 
jauh yang 
granted. 

Kekayaan Intelektual (KI) 
atau Hak Kekayaan 
Intelektual 
(HKI) atau hak milik 
intelektual atau Intellect-
tual Property 
Rights (IPR) adalah hak 
yang timbul dari hasil 
olah pikir yang 
menghasilkan suatu 
produk atau proses yang 
berguna untuk manusia. 

0 a. Identifikasi HKI 
yang berstatus 
granted yang 
dihasilkan oleh 
unit kerja di 
bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh.. 

b. Hitung jumlah 
HKI yang 
berstatus 

Pustekdata: 
0 
Pusfatja: 0 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah KI 
untuk TW-I. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan KI yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan KI yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 



Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

HKI terdiri dari paten, 
desain industri 
(industrial design), 
maupun copyright. 

granted. 
 

Target capaian: 0 dari 3 (0,0%) à 0 adalah KI yang direncanakan pada TW-I dari 3 KI yang direncanakan 
dalam 1 tahun. 

2. Meningkatnya 
kepuasan      
pengguna  
terhadap       
produk dan 
layanan         
penginderaan 
jauh. 

4. Customer 
Engagement 
Index 
terhadap 
produk dan 
layanan di 
bidang 
penginderaan 
jauh. 

Customer Engagement 
Index (CEI) mengukur 
tingkat kepedulian dan 
keterikatan pengguna 
terhadap pruduk dan 
layanan penginderaan 
jauh. 
Pengguna adalah 
pengguna eksternal 
produk dan layanan 
penginderaan jauh, yang 
terdiri dari: 
Kementerian/Lembaga/ 
Pemda, TNI/Polri, 
industri dalam negeri, 
pasar luar negeri, 
perguruan tinggi, serta 
masyarakat. 
Produk dan layanan 
yang dimaksud adalah 
produk dan layanan 
yang dihasilkan oleh unit 
kerja di bawah Deputi 
Bidang Penginderaan 
Jauh. 

2,8 Hasil survey 
Customer 
Engagement. 
 

Pustekdata: 
2,8 
Pusfatja: 2,8 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
untuk TW-I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
produk dan layanan 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
Customer Engagement 
Index (CEI) yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 2,8 dari 2,8 (100,0%) à 2,8 adalah CEI yang direncanakan pada TW-I dari 2,8 CEI yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

3. Meningkatnya 
keunggulan li
tbangyasa di 
bidang 
penginderaan 
jauh 
sesuai           
prioritas 
nasional. 

5. Jumlah proses 
dan fasilitas 
litbangyasa 
penginderaan 
jauh yang 
memenuhi 
standar baku. 

Litbangyasa merupakan 
akronim dari penelitian, 
pengembangan dan 
kerekayasaan. 
Pengakuan internasional 
merupakan 
pengakuan/penghargaan 
dari negara 
asing/organisasi 
internasional terkait 
produk litbangyasa yang 
dihasilkan oleh unit 
kerja di bawah Deputi 
Bidang Penginderaan 
Jauh. 
Pengakuan nasional 
merupakan 
pengakuan/penghargaan 
dari lembaga akreditasi 
nasional yaitu Komite 
Akreditasi Nasional 
(KAN). 
 

0 Piagam, sertifikat, 
gelar, medali, dll. 
 

Pustekdata:0 
Pusfatja:0 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah proses 
dan fasilitas litbangyasa 
penginderaan jauh yang 
memenuhi standar baku 
untuk TW-I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev proses 
dan fasilitas litbangyasa 
penginderaan jauh yang 
memenuhi standar baku 
yang ditargetkan pada TW-
I. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev proses 
dan fasilitas litbangyasa 
penginderaan jauh yang 
memenuhi standar baku 
yang ditargetkan pada TW-
I. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 0 dari 7 (0.0%) à 0 adalah jumlah proses/fasilitas litbangyasa yang direncanakan pada 
TW-I dari 7 jumlah proses/fasilitas litbangyasa yang direncanakan dalam 1 tahun. 



Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

4. Terwujudnya 
produk dan    
layanan di 
bidang 
penginderaan 
jauh 
nasional        
sesuai           
kebutuhan. 

6. Indeks            
pemenuhan    
produk dan    
layanan         
penginderaan 
jauh nasional. 

Pemenuhan yang 
dimaksud adalah produk 
dan layanan 
penginderaan jauh yang 
diberikan sesuai dengan 
permintaan pihak yang 
mengajukan produk dan 
layanan penginderaan 
jauh. 
Produk dan layanan di 
bidang pernginderaan 
jauh adalah produk dan 
layanan yang dihasilkan 
oleh unit kerja di bawah 
Deputi Bidang 
Penginderaan Jauh 
dalam bentuk teknologi, 
data, dan informasi 
penginderaan jauh. 

98% Indeks pemenuhan 
dihitung sebagai: 
(Jumlah 
permintaan produk 
dan 
layanan/Jumlah 
permintaan yang 
diselesaikan) x 
100% 

Pustekdata: 
98% 
Pusfatja: 
98% 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
permintaan pengguna 
untuk TW-I. 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
produk dan layanan 
penginderaan jauh 
permintaan pengguna yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev indeks 
pemenuhan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
yang ditargetkan pada TW-
I. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 98% dari 98% (100,0%) à 98% adalah indeks pemenuhan produk dan layanan yang 
direncanakan pada TW-I dari 98% indeks pemenuhan produk dan layanan yang direncanakan dalam 1 
tahun. 

5. Terbangun-
nya 
hubungan 
baik dengan 
pengguna 
layanan 
Deputi Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

7. Indeks respon 
terhadap        
keluhan         
pengguna 
layanan 
penginderaan 
jauh. 

Menghimpun seluruh 
laporan keluhan tertulis 
terhadap layanan dan 
produk penginderaan 
jauh. 
Melaksanakan tindak 
lanjut keluhan, 
menyusun laporan 
pelaksanaan tindak 
lanjut, serta 
menghimpun seluruh 
laporan pelaksanaan 
tindak lanjut yang telah 
dilakukan. 
 

100% Indeks respon 
dihitung sebagai: 
(Jumlah keluhan 
pengguna 
layanan/Jumlah 
tindak lanjut yang 
dilakkan) x 100% 

Pustekdata: 
100% 
Pusfatja: 
100% 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan formulir 
pengajuan keluhan dalam 
bentuk salinan cetak 
maupun salinan digital 
untuk memudahkan 
pengguna mengajukan 
keluhan untuk TW-I. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah keluhan pengguna 
dan jumlah tindak lanjut 
yang dilaksanakan yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
indeks respon terhadap 
keluhan pengguna layanan 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-I. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 100% dari 100% (100,0%) à100% adalah indeks respon yang direncanakan pada TW-I 
dari 100% indeks respon yang direncanakan dalam 1 tahun. 

 



RENCANA AKSI TAHUN 2020 TRIWULAN-II 
DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH  

 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan – 4 Bulan - 5 Bulan - 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Meningkatnya 
pemanfaatan 
produk 
inovasi 
penginderaan 
jauh untuk 
pembangunan 
nasional. 

 

1. Jumlah 
produk di 
bidang 
penginderaan 
jauh yang 
dimanfaatkan 
untuk 
program 
prioritas 
nasional. 

Produk inovasi 
penerbangan dan 
antariksa adalah produk 
inovasi yang dihasilkan 
dan dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional. 
Dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional 
bermakna bahwa produk 
di bidang penginderaan 
jauh digunakan sebagai 
salah satu acuan a.l. 
dalam pelaksanaan 
Nawacita, Prioritas 
Nasional, Sustainable 
Development Goals 
(SDGs), Prioritas Riset 
Nasional (PRN). 

0 a. Identifikasi 
produk yang 
dimanfaatkan 
untuk sektor 
tertentu 
(misalnya 
sumber daya 
alam, 
kewilayahan, 
kebencanaan, 
dll) oleh K/L/D 
yang dihasilkan 
oleh unit kerja 
di bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

b. Hitung jumlah 
produk. 

Pustekdata: 
0 
Pusfatja: 0 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan produk 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan produk 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan produk 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 0 dari 4 (0,0%) à 0 adalah produk yang direncanakan pada TW-II dari 4 produk yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

2. Jumlah 
publikasi 
internasional 
bidang 
penginderaan 
jauh. 

Publikasi internasional 
adalah publikasi yang 
terindeks Scopus, 
termasuk didalamnya 
jurnal internasional dan 
proceedings 
internasional. 
 

4 a. Identifikasi 
publikasi 
internasional 
yang diterbitkan 
pada tahun 
berjalan yang 
dihasilkan oleh 
unit kerja di 
bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

b. Hitung total 
publikasi 
internasional. 

Pustekdata: 
2 
Pusfaja: 2 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah 
publikasi internasional 
untuk TW-II. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah publikasi 
internasional yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah publikasi 
internasional yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 4 dari 19 (21.1%) à 4 adalah publikasi internasional yang direncanakan pada TW-II dari 
19 publikasi internasional yang direncanakan dalam 1 tahun. 

3. Jumlah KI di 
bidang 
penginderaan 
jauh yang 
granted. 

Kekayaan Intelektual (KI) 
atau Hak Kekayaan 
Intelektual 
(HKI) atau hak milik 
intelektual atau Intellect-
tual Property 
Rights (IPR) adalah hak 
yang timbul dari hasil 
olah pikir yang 
menghasilkan suatu 
produk atau proses yang 
berguna untuk manusia. 

0 a. Identifikasi HKI 
yang berstatus 
granted yang 
dihasilkan oleh 
unit kerja di 
bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh.. 

b. Hitung jumlah 
HKI yang 
berstatus 

Pustekdata: 
0 
Pusfatja: 0 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah KI 
untuk TW-II. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancanga KI yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan KI yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 



Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan – 4 Bulan - 5 Bulan - 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

HKI terdiri dari paten, 
desain industri 
(industrial design), 
maupun copyright. 

granted. 
 

Target capaian: 0 dari 3 (0,0%) à 0 adalah KI yang direncanakan pada TW-II dari 3 KI yang direncanakan 
dalam 1 tahun. 

2. Meningkatnya 
kepuasan      
pengguna  
terhadap       
produk dan 
layanan         
penginderaan 
jauh. 

4. Customer 
Engagement 
Index 
terhadap 
produk dan 
layanan di 
bidang 
penginderaan 
jauh. 

Customer Engagement 
Index (CEI) mengukur 
tingkat kepedulian dan 
keterikatan pengguna 
terhadap pruduk dan 
layanan penginderaan 
jauh. 
Pengguna adalah 
pengguna eksternal 
produk dan layanan 
penginderaan jauh, yang 
terdiri dari: 
Kementerian/Lembaga/ 
Pemda, TNI/Polri, 
industri dalam negeri, 
pasar luar negeri, 
perguruan tinggi, serta 
masyarakat. 
Produk dan layanan 
yang dimaksud adalah 
produk dan layanan 
yang dihasilkan oleh unit 
kerja di bawah Deputi 
Bidang Penginderaan 
Jauh. 

2,8 Hasil survey 
Customer 
Engagement. 
 

Pustekdata: 
2,8 
Pusfatja: 2,8 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
untuk TW-II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
produk dan layanan 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
Customer Engagement 
Index (CEI) yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 2,8 dari 2,8 (100,0%) à 2,8 adalah CEI yang direncanakan pada TW-II dari 2,8 CEI yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

3. Meningkatnya 
keunggulan li
tbangyasa di 
bidang 
penginderaan 
jauh 
sesuai           
prioritas 
nasional. 

5. Jumlah proses 
dan fasilitas 
litbangyasa 
penginderaan 
jauh yang 
memenuhi 
standar baku. 

Litbangyasa merupakan 
akronim dari penelitian, 
pengembangan dan 
kerekayasaan. 
Pengakuan internasional 
merupakan 
pengakuan/penghargaan 
dari negara 
asing/organisasi 
internasional terkait 
produk litbangyasa yang 
dihasilkan oleh unit 
kerja di bawah Deputi 
Bidang Penginderaan 
Jauh. 
Pengakuan nasional 
merupakan 
pengakuan/penghargaan 
dari lembaga akreditasi 
nasional yaitu Komite 
Akreditasi Nasional 
(KAN) 
 

2 Piagam, sertifikat, 
gelar, medali, dll. 
 

Pustekdata: 
1 
Pusfatja: 1 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah proses 
dan fasilitas litbangyasa 
penginderaan jauh yang 
memenuhi standar baku 
untuk TW-II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah proses dan fasilitas 
litbangyasa penginderaan 
jauh yang memenuhi 
standar baku yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah proses dan fasilitas 
litbangyasa penginderaan 
jauh yang memenuhi 
standar baku yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 2 dari 7 (28,6%) à2 adalah jumlah proses/fasilitas litbangyasa yang direncanakan pada 
TW-II dari 7 jumlah proses/fasilitas litbangyasa yang direncanakan dalam 1 tahun. 



Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan – 4 Bulan - 5 Bulan - 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

4. Terwujudnya 
produk dan    
layanan di 
bidang 
penginderaan 
jauh 
nasional        
sesuai           
kebutuhan. 

6. Indeks            
pemenuhan    
produk dan    
layanan         
penginderaan 
jauh nasional. 

Pemenuhan yang 
dimaksud adalah produk 
dan layanan 
penginderaan jauh yang 
diberikan sesuai dengan 
permintaan pihak yang 
mengajukan produk dan 
layanan penginderaan 
jauh. 
Produk dan layanan di 
bidang pernginderaan 
jauh adalah produk dan 
layanan yang dihasilkan 
oleh unit kerja di bawah 
Deputi Bidang 
Penginderaan Jauh 
dalam bentuk teknologi, 
data, dan informasi 
penginderaan jauh. 

98% Indeks pemenuhan 
dihitung sebagai: 
(Jumlah 
permintaan produk 
dan 
layanan/Jumlah 
permintaan yang 
diselesaikan) x 
100% 

Pustekdata: 
98% 
Pusfatja: 
98% 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
permintaan pengguna 
untuk TW-II. 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
produk dan layanan 
penginderaan jauh 
permintaan pengguna yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev indeks 
pemenuhan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
yang ditargetkan pada TW-
II. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 98% dari 98% (100,0%) à 98% adalah indeks pemenuhan produk dan layanan yang 
direncanakan pada TW-II dari 98% indeks pemenuhan produk dan layanan yang direncanakan dalam 1 
tahun. 

5. Terbangun-
nya 
hubungan 
baik dengan 
pengguna 
layanan 
Deputi Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

7. Indeks respon 
terhadap        
keluhan         
pengguna 
layanan 
penginderaan 
jauh. 

Menghimpun seluruh 
laporan keluhan tertulis 
terhadap layanan dan 
produk penginderaan 
jauh. 
Melaksanakan tindak 
lanjut keluhan, 
menyusun laporan 
pelaksanaan tindak 
lanjut, serta 
menghimpun seluruh 
laporan pelaksanaan 
tindak lanjut yang telah 
dilakukan. 
 

100% Indeks respon 
dihitung sebagai: 
(Jumlah keluhan 
pengguna 
layanan/Jumlah 
tindak lanjut yang 
dilakkan) x 100% 

Pustekdata: 
100% 
Pusfatja: 
100% 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan formulir 
pengajuan keluhan dalam 
bentuk salinan cetak 
maupun salinan digital 
untuk memudahkan 
pengguna mengajukan 
keluhan untuk TW-II. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah keluhan pengguna 
dan jumlah tindak lanjut 
yang dilaksanakan yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
indeks respon terhadap 
keluhan pengguna layanan 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-II. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 100% dari 100% (100,0%) à100% adalah indeks respon yang direncanakan pada TW-II 
dari 100% indeks respon yang direncanakan dalam 1 tahun. 

 



RENCANA AKSI TAHUN 2020 TRIWULAN-III 
DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH  

 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Meningkatnya 
pemanfaatan 
produk 
inovasi 
penginderaan 
jauh untuk 
pembangunan 
nasional. 

 

1. Jumlah 
produk di 
bidang 
penginderaan 
jauh yang 
dimanfaatkan 
untuk 
program 
prioritas 
nasional. 

Produk inovasi 
penerbangan dan 
antariksa adalah produk 
inovasi yang dihasilkan 
dan dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional. 
Dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional 
bermakna bahwa produk 
di bidang penginderaan 
jauh digunakan sebagai 
salah satu acuan a.l. 
dalam pelaksanaan 
Nawacita, Prioritas 
Nasional, Sustainable 
Development Goals 
(SDGs), Prioritas Riset 
Nasional (PRN). 

0 a. Identifikasi 
produk yang 
dimanfaatkan 
untuk sektor 
tertentu 
(misalnya 
sumber daya 
alam, 
kewilayahan, 
kebencanaan, 
dll) oleh K/L/D 
yang dihasilkan 
oleh unit kerja 
di bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

b. Hitung jumlah 
produk. 

Pustekdata: 
0 
Pusfatja: 0 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah 
produk penginderaan jauh 
untuk TW-III. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan produk 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
rancangan produk 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 0 dari 4 (0,0%) à 0 adalah produk yang direncanakan pada TW-III dari 4 produk yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

2. Jumlah 
publikasi 
internasional 
bidang 
penginderaan 
jauh. 

Publikasi internasional 
adalah publikasi yang 
terindeks Scopus, 
termasuk didalamnya 
jurnal internasional dan 
proceedings 
internasional. 
 

5 a. Identifikasi 
publikasi 
internasional 
yang diterbitkan 
pada tahun 
berjalan yang 
dihasilkan oleh 
unit kerja di 
bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

b. Hitung total 
publikasi 
internasional. 

Pustekdata: 
3 
Pusfatja: 1 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah 
publikasi internasional 
untuk TW-III. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah publikasi 
internasional yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah publikasi 
internasional yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 5 dari 19 (26,3%) à 5 adalah publikasi internasional yang direncanakan pada TW-III dari 
19 publikasi internasional yang direncanakan dalam 1 tahun. 

3. Jumlah KI di 
bidang 
penginderaan 
jauh yang 
granted. 

Kekayaan Intelektual (KI) 
atau Hak Kekayaan 
Intelektual 
(HKI) atau hak milik 
intelektual atau Intellect-
tual Property 
Rights (IPR) adalah hak 
yang timbul dari hasil 
olah pikir yang 
menghasilkan suatu 
produk atau proses yang 
berguna untuk manusia. 

2 a. Identifikasi HKI 
yang berstatus 
granted yang 
dihasilkan oleh 
unit kerja di 
bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh.. 

b. Hitung jumlah 
HKI yang 
berstatus 

Pustekdata: 
1 
Pusfatja: 1 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah KI 
untuk TW-III. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah KI yang ditargetkan 
pada TW-III. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah KI yang ditargetkan 
pada TW-III. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 



Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

HKI terdiri dari paten, 
desain industri 
(industrial design), 
maupun copyright. 

granted. 
 

Target capaian: 2 dari 3 (66,6%) à 2 adalah KI yang direncanakan pada TW-III dari 3 KI yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

2. Meningkatnya 
kepuasan      
pengguna  
terhadap       
produk dan 
layanan         
penginderaan 
jauh. 

4. Customer 
Engagement 
Index 
terhadap 
produk dan 
layanan di 
bidang 
penginderaan 
jauh. 

Customer Engagement 
Index (CEI) mengukur 
tingkat kepedulian dan 
keterikatan pengguna 
terhadap pruduk dan 
layanan penginderaan 
jauh. 
Pengguna adalah 
pengguna eksternal 
produk dan layanan 
penginderaan jauh, yang 
terdiri dari: 
Kementerian/Lembaga/ 
Pemda, TNI/Polri, 
industri dalam negeri, 
pasar luar negeri, 
perguruan tinggi, serta 
masyarakat. 
Produk dan layanan 
yang dimaksud adalah 
produk dan layanan 
yang dihasilkan oleh unit 
kerja di bawah Deputi 
Bidang Penginderaan 
Jauh. 

2,8 Hasil survey 
Customer 
Engagement. 
 

Pustekdata: 
2,8 
Pusfatja: 2,8 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
untuk TW-III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
produk dan layanan 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
Customer Engagement 
Index (CEI) yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 2,8 dari 2,8 (100,0%) à 2,8 adalah CEI yang direncanakan pada TW-III dari 2,8 CEI yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

3. Meningkatnya 
keunggulan li
tbangyasa di 
bidang 
penginderaan 
jauh 
sesuai           
prioritas 
nasional. 

5. Jumlah proses 
dan fasilitas 
litbangyasa 
penginderaan 
jauh yang 
memenuhi 
standar baku. 

Litbangyasa merupakan 
akronim dari penelitian, 
pengembangan dan 
kerekayasaan. 
Pengakuan internasional 
merupakan 
pengakuan/penghargaan 
dari negara 
asing/organisasi 
internasional terkait 
produk litbangyasa yang 
dihasilkan oleh unit 
kerja di bawah Deputi 
Bidang Penginderaan 
Jauh. 
Pengakuan nasional 
merupakan 
pengakuan/penghargaan 
dari lembaga akreditasi 
nasional yaitu Komite 
Akreditasi Nasional 
(KAN) 
 

3 Piagam, sertifikat, 
gelar, medali, dll. 
 

Pustekdata: 
2 
Pusfatja: 1 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah proses 
dan fasilitas litbangyasa 
penginderaan jauh yang 
memenuhi standar baku 
untuk TW-III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah proses dan fasilitas 
litbangyasa penginderaan 
jauh yang memenuhi 
standar baku yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah proses dan fasilitas 
litbangyasa penginderaan 
jauh yang memenuhi 
standar baku yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 3 dari 7 (42,9%) à 3 adalah jumlah proses/fasilitas litbangyasa yang direncanakan pada 
TW-III dari 7 jumlah proses/fasilitas litbangyasa yang direncanakan dalam 1 tahun. 



Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

4. Terwujudnya 
produk dan    
layanan di 
bidang 
penginderaan 
jauh 
nasional        
sesuai           
kebutuhan. 

6. Indeks            
pemenuhan    
produk dan    
layanan         
penginderaan 
jauh nasional. 

Pemenuhan yang 
dimaksud adalah produk 
dan layanan 
penginderaan jauh yang 
diberikan sesuai dengan 
permintaan pihak yang 
mengajukan produk dan 
layanan penginderaan 
jauh. 
Produk dan layanan di 
bidang pernginderaan 
jauh adalah produk dan 
layanan yang dihasilkan 
oleh unit kerja di bawah 
Deputi Bidang 
Penginderaan Jauh 
dalam bentuk teknologi, 
data, dan informasi 
penginderaan jauh. 

98% Indeks pemenuhan 
dihitung sebagai: 
(Jumlah 
permintaan produk 
dan 
layanan/Jumlah 
permintaan yang 
diselesaikan) x 
100% 

Pustekdata: 
98% 
Pusfatja: 
98% 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
permintaan pengguna 
untuk TW-III. 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
produk dan layanan 
penginderaan jauh 
permintaan pengguna yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev indeks 
pemenuhan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
yang ditargetkan pada TW-
III. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 98% dari 98% (100,0%) à 98% adalah indeks pemenuhan produk dan layanan yang 
direncanakan pada TW-III dari 98% indeks pemenuhan produk dan layanan yang direncanakan dalam 1 
tahun. 

5. Terbangun-
nya 
hubungan 
baik dengan 
pengguna 
layanan 
Deputi Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

7. Indeks respon 
terhadap        
keluhan         
pengguna 
layanan 
penginderaan 
jauh. 

Menghimpun seluruh 
laporan keluhan tertulis 
terhadap layanan dan 
produk penginderaan 
jauh. 
Melaksanakan tindak 
lanjut keluhan, 
menyusun laporan 
pelaksanaan tindak 
lanjut, serta 
menghimpun seluruh 
laporan pelaksanaan 
tindak lanjut yang telah 
dilakukan. 
 

100% Indeks respon 
dihitung sebagai: 
(Jumlah keluhan 
pengguna 
layanan/Jumlah 
tindak lanjut yang 
dilakkan) x 100% 

Pustekdata: 
100% 
Pusftaja: 
100% 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan formulir 
pengajuan keluhan dalam 
bentuk salinan cetak 
maupun salinan digital 
untuk memudahkan 
pengguna mengajukan 
keluhan untuk TW-III. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah keluhan pengguna 
dan jumlah tindak lanjut 
yang dilaksanakan yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
indeks respon terhadap 
keluhan pengguna layanan 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-III. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 100% dari 100% (100,0%) à100% adalah indeks respon yang direncanakan pada TW-III 
dari 100% indeks respon yang direncanakan dalam 1 tahun. 

 



RENCANA AKSI TAHUN 2020 TRIWULAN-IV 
DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH  

 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Meningkatnya 
pemanfaatan 
produk 
inovasi 
penginderaan 
jauh untuk 
pembangunan 
nasional. 

 

1. Jumlah 
produk di 
bidang 
penginderaan 
jauh yang 
dimanfaatkan 
untuk 
program 
prioritas 
nasional. 

Produk inovasi 
penerbangan dan 
antariksa adalah produk 
inovasi yang dihasilkan 
dan dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional. 
Dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional 
bermakna bahwa produk 
di bidang penginderaan 
jauh digunakan sebagai 
salah satu acuan a.l. 
dalam pelaksanaan 
Nawacita, Prioritas 
Nasional, Sustainable 
Development Goals 
(SDGs), Prioritas Riset 
Nasional (PRN). 

4 a. Identifikasi 
produk yang 
dimanfaatkan 
untuk sektor 
tertentu 
(misalnya 
sumber daya 
alam, 
kewilayahan, 
kebencanaan, 
dll) oleh K/L/D 
yang dihasilkan 
oleh unit kerja 
di bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

b. Hitung jumlah 
produk. 

Pustekdata: 
2 
Pusfatja: 2 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah 
produk penginderaan jauh 
untuk TW-IV. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah produk 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-IV. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah produk 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-IV. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 4 dari 4 (100,0%) à 4 adalah produk yang direncanakan pada TW-IV dari 4 produk yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

2. Jumlah 
publikasi 
internasional 
bidang 
penginderaan 
jauh. 

Publikasi internasional 
adalah publikasi yang 
terindeks Scopus, 
termasuk didalamnya 
jurnal internasional dan 
proceedings 
internasional. 
 

10 a. Identifikasi 
publikasi 
internasional 
yang diterbitkan 
pada tahun 
berjalan yang 
dihasilkan oleh 
unit kerja di 
bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh. 

b. Hitung total 
publikasi 
internasional. 

Pustekdata: 
6 
Pusfatja: 4 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah 
publikasi internasional 
untuk TW-IV. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah publikasi 
internasional yang 
ditargetkan pada TW-IV. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah publikasi 
internasional yang 
ditargetkan pada TW-IV. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 10 dari 19 (52,6%) à 10 adalah publikasi internasional yang direncanakan pada TW-IV 
dari 19 publikasi internasional yang direncanakan dalam 1 tahun. 

3. Jumlah KI di 
bidang 
penginderaan 
jauh yang 
granted. 

Kekayaan Intelektual (KI) 
atau Hak Kekayaan 
Intelektual 
(HKI) atau hak milik 
intelektual atau Intellect-
tual Property 
Rights (IPR) adalah hak 
yang timbul dari hasil 
olah pikir yang 
menghasilkan suatu 
produk atau proses yang 
berguna untuk manusia. 

1 a. Identifikasi HKI 
yang berstatus 
granted yang 
dihasilkan oleh 
unit kerja di 
bawah Deputi 
Bidang 
Penginderaan 
Jauh.. 

b. Hitung jumlah 
HKI yang 
berstatus 

Pustekdata: 
0 
Pusfatja: 1 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah KI 
untuk TW-IV. 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah KI yang ditargetkan 
pada TW-IV. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah KI yang ditargetkan 
pada TW-IV. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 



Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Utama Definisi Indikator Target Perhitungan 

target 
Rincian 
Target 

Rencana Aksi 
PIC 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

HKI terdiri dari paten, 
desain industri 
(industrial design), 
maupun copyright. 

granted. 
 

Target capaian: 1 dari 3 (33,3%) à 1 adalah KI yang direncanakan pada TW-IV dari 3 KI yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

2. Meningkatnya 
kepuasan      
pengguna  
terhadap       
produk dan 
layanan         
penginderaan 
jauh. 

4. Customer 
Engagement 
Index 
terhadap 
produk dan 
layanan di 
bidang 
penginderaan 
jauh. 

Customer Engagement 
Index (CEI) mengukur 
tingkat kepedulian dan 
keterikatan pengguna 
terhadap pruduk dan 
layanan penginderaan 
jauh. 
Pengguna adalah 
pengguna eksternal 
produk dan layanan 
penginderaan jauh, yang 
terdiri dari: 
Kementerian/Lembaga/ 
Pemda, TNI/Polri, 
industri dalam negeri, 
pasar luar negeri, 
perguruan tinggi, serta 
masyarakat. 
Produk dan layanan 
yang dimaksud adalah 
produk dan layanan 
yang dihasilkan oleh unit 
kerja di bawah Deputi 
Bidang Penginderaan 
Jauh. 

2,8 Hasil survey 
Customer 
Engagement. 
 

Pustekdata: 
2,8 
Pusfatja: 2,8 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan produk dan 
layanan penginderaan jauh 
untuk TW-IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
produk dan layanan 
penginderaan jauh yang 
ditargetkan pada TW-IV. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
Customer Engagement 
Index (CEI) yang 
ditargetkan pada TW-IV. 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 2,8 dari 2,8 (100,0%) à 2,8 adalah CEI yang direncanakan pada TW-IV dari 2,8 CEI yang 
direncanakan dalam 1 tahun. 

3. Meningkatnya 
keunggulan li
tbangyasa di 
bidang 
penginderaan 
jauh 
sesuai           
prioritas 
nasional. 

5. Jumlah proses 
dan fasilitas 
litbangyasa 
penginderaan 
jauh yang 
memenuhi 
standar baku. 

Litbangyasa merupakan 
akronim dari penelitian, 
pengembangan dan 
kerekayasaan. 
Pengakuan internasional 
merupakan 
pengakuan/penghargaan 
dari negara 
asing/organisasi 
internasional terkait 
produk litbangyasa yang 
dihasilkan oleh unit 
kerja di bawah Deputi 
Bidang Penginderaan 
Jauh. 
Pengakuan nasional 
merupakan 
pengakuan/penghargaan 
dari lembaga akreditasi 
nasional yaitu Komite 
Akreditasi Nasional 
(KAN) 
 

2 Piagam, sertifikat, 
gelar, medali, dll. 
 

Pustekdata: 
2 
Pusfatja: 0 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Memberikan arahan dan 
menetapkan jumlah proses 
dan fasilitas litbangyasa 
penginderaan jauh yang 
memenuhi standar baku 
untuk TW-IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah proses dan fasilitas 
litbangyasa penginderaan 
jauh yang memenuhi 
standar baku yang 
ditargetkan pada TW-IV. 
 
 

Aktivitas yang 
direncanakan: 
Melakukan monev pada 
jumlah proses dan fasilitas 
litbangyasa penginderaan 
jauh yang memenuhi 
standar baku yang 
ditargetkan pada TW-IV 
 

Pustekdata 
Pusfatja 

Target capaian: 2 dari 7 (28,6%) à2 adalah jumlah proses/fasilitas litbangyasa yang direncanakan pada 
TW-IV dari 7 jumlah proses/fasilitas litbangyasa yang direncanakan dalam 1 tahun. 




