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Rencana Aksi  
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

Triwulan I 
 

Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

Meningkatnya 

pemanfaatan 

produk 

inovasi 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

untuk 

pembangunan 

nasional 

 

 
 
 
 
Jumlah 
pemanfaatan 
produk 
inovasi teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 
untuk 
pembangunan 
nasional 
(akumulasi) 
 
 
 
 

7 
Produk 
inovasi 

Produk inovasi 

teknologi 

penerbangan 
dan antariksa 
yang 
dimanfaatkan 
untuk 
pembangunan 
nasional  adalah  
produk inovasi 
di bidang 
teknologi roket, 
satelit, pesawat 
terbang baik 
berawak 
maupun tidak 
berawak untuk 
pembangunan 
nasional seperti, 
pertahanan, 
transportasi, 
pemantauan 
sumberdaya 
alam, 
kebencanaan, 
pertanian, 

kehutanan, 
kemaritiman, 

termasuk 
program PRN, 
dll 
 
 
 
 

Menghitung 
jumlah produk 
inovasi di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit, pesawat 
terbang,  LSU 
dan LSA untuk 
berbagai 
pemanfaatan  
misalnya 
pertahanan, 
transportasi 
dan  
pengamatan 
bumi terkait 
sumberdaya 
alam, mitigasi 
bencana, 
maritim dan 

mendukung 
program PRN 

 

Mengkoordinir, 
memonitor, dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 
a. Pembentukan 

struktur organisasi 
kerekayasaan  

b. Penyiapan 
dokumen kontrak 
RDT (Roket Dua 
Tingkat) 

c. Pabrikasi Rhan 
450 

d. Penyiapan material 
dan peralatan 
Rhan 122 

e. Reviu desain 
struktur mekanik, 
komponen 
pendukung bus 
dan sistem muatan 
LAPAN-A4 

f. Identifikasi 
masalah, analisis 
kebutuhan dan 
pembuatan DRO 
N219A 

g. Identifikasi produk 
teknologi satelit, 

roket, dan 
penerbangan yang 
akan 
dimaanfaatkan 
untuk 
pembangunan 
nasional 
 

 

 
 

Mengkoordinir, 
memonitor, dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 
a. Pemanfaatan LSU 

untuk pemantauan 

bencana longsor 

b. Penyiapan dokumen 

kontrak RDT 

c. Fabrikasi roket dan 

Uji Radiografi motor 

roket Rhan 450 

d. Fabrikasi struktur 

roket dan Uji 

radiografi Rhan122 

e. Pendefinisian 

kebutuhan 

pengguna/stakeholde

r dan misi operasi 

satelit konstelasi 

f. Reviu desain struktur 

mekanik, komponen 

pendukung bus dan 

sistem muatan 

LAPAN-A4 

g. Melaksanakan proses 

juksung kontrak 

N219 A dan float   

h. Observasi system 

komunikasi untuk 

MALE dan Melakukan 

studi literatur sistem 

SAR 2 dan Melakukan 

pendataan 

persyaratan minimum 

untuk Sistem SAR 

Mengkoordinir, 
memonitor, dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 
a. Pemanfaatan 

LSU/Drone untuk 

precision farming 

b. Kontrak kerjasama 

dengan CGWIC/ 

AASPT 

c. Fabrikasi roket dan 

Uji Radiografi motor 

roket Rhan 450 dan 

Verifikasi Rhan 450 

d. Uji Statik Rhan 122 

e. Reviu Mission 

description, system 

concept dan trade-

off satelit konstelasi 

f. Reviu desain 

struktur mekanik, 

komponen 

pendukung bus dan 

sistem muatan 

LAPAN-A4 

g. Pembuatan dan 

Penandatangan 

Kontrak program 

N219-A 

h. Melanjutkan 

observasi sistem 

komunikasi untuk 

MALE, 

Mendefinisikan 

persyaratan 

minimum SAR 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

 
 

skala lab 

i. Identifikasi 

kebutuhan pengguna 

akan pemanfaatan 

produk teknologi 

roket, teknologi 

satelit, dan teknologi 

penerbangan 

system ver 1, 

Melakukan studi 

literatur SAR 

system 3 

 
 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

yang dihasilkan 

(akumulasi) 

 

9 Makalah 

 

 

Publikasi 

internasional 

yang terindeks 

adalah karya 

tulis ilmiah 

hasil 

litbangyasa 

dibidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

yang telah 

diterbitkan di 

jurnal 

internasional 

terindeks. 

 

9 buah 

makalah 

publikasi 

ilmiah 

internasional 

dalam jurnal 

terindeks 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Penjaringan topik 
makalah di bidang 
teknologi roket, 
teknologi satelit dan 
teknologi penerbangan 

Mengkoordinir, memonitor 

dan mengevaluasi 
kegiatan:  
 
Uji kelayakan dan 
pembentukan tim efektif 
untuk penyusunan 
makalah di bidang 
teknologi roket, teknologi 
satelit dan teknologi 
penerbangan 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Menyusun draft 
makalah di bidang 
teknologi roket, 
teknologi satelit dan 
teknologi penerbangan 

Jumlah HKI 
(Paten) bidang 
teknologi 
Penerbangan 
dan antariksa 
(granted - 
akumulasi) 

 

4 HKI 

HKI adalah 
paten yang 
granted hasil 

karya dibidang 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 

untuk 
memperoleh 
hak eksklusif 
yang diberikan 
negara bagi 
pencipta suatu 
karya untuk 

4 paten 
granted di  
bidang 

teknologi roket, 
satelit, dan 
penerbangan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

 
Penjaringan topik paten 
di bidang teknologi 
roket, teknologi satelit 

dan teknologi 
penerbangan 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  

 
Uji kelayakan dan 
penunjukan 
pembimbing untuk 

mengajukan paten di 
bidang teknologi roket, 
teknologi satelit dan 
teknologi penerbangan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

 
a. Bimtek / Sosialisasi 

HKI di bidang 
teknologi roket, 

teknologi satelit dan 
teknologi 
penerbangan 

b. Menyusun draft 
paten di bidang 
teknologi roket, 
teknologi satelit dan 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

medapatkan 
kekuatan 
hukum 

teknologi 
penerbangan 

Meningkatnya 

kepuasan pen

gguna  

terhadap prod

uk dan 

layanan tekno

logi 

penerbangan 

dan antariksa

 nasional 

 

Customer 
Engagement 
Index terhadap 
produk dan 

layanan  
teknologi 
penerbangan d
an antariksa 
nasional 

 

2,76 

Customer 
Engagement 
Index adalah 
tingkat 

kepedulian dan 
keterikatan 
pengguna 
terhadap 
produk dan 
layanan 
penerbangan 
dan antariksa 

Nilai 2,76 

adalah rata-
rata nilai total 
CEI 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

 

a. Identifikasi 

pengguna produk 

dan layanan 

teknologi roket, 

teknologi satelit 

dan teknologi 

penerbangan 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  

 

a. Melakukan 

penyusunan atau 

pembahasan 

kuesioner untuk CEI 

b. Penyiapan angket 

untuk penilaian CEI 

tahap I baik yang 

online maupun 

sebaran angket 

kepada para instansi 

pengguna 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
a. Melakukan 

penyampaian 

kuesioner CEI  

b. Pengumpulan data 

dari responden baik 

yang online 

maupun sebaran 

angket 

c. Melakukan 

perhitungan CEI 

d. Monev I penilaian 

CEI 

Meningkatnya 

keunggulan Li

tbangyasa 

dibidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

sesuai priorita

s nasional 

 

Jumlah proses 
dan fasilitas 
Litbangyasa 
teknologi 
penerbangan 
dan 

antariksa yang 
memenuhi 
standar baku 

 

7 Unit 
1. KNAPP 

Pustekba

ng 

2. ISO 9001 

Pustekrok

et 

3. ISO 

17025 

 

Proses 
litbangyasa 
meliputi: 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
penulisan 
laporan, 
diseminasi 
hasil 
litbangyasa. 

Fasilitas 
litbangyasa 

merupakan 
seluruh sarana 
untuk 
menunjang 
kegiatan 
litbangyasa, 
seperti 
laboratorium, 
data centre, 

observatorium 
nasional, 

Menghitung 
jumlah proses 
dan fasilitas 
litbangyasa di 
bidang 
teknologi roket, 

satelit dan 
penerbangan 
yang sudah 
mendapatkan 
seritifikasi 

a. Di tahun 2019 

sudah ditetapkan 4 

proses dan fasilitas 

litbangyasa di 

bidang teknologi 

roket, teknologi 

satelit dan teknologi 

penerbangan : 

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 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Penyiapan proses 

standarisasi ISO 17025 

Uji Getar 

c. Audit eksternal ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Audit internal proses 

standarisasi ISO 

17025 Uji Getar 

c. Perbaikan atas 

temuan dari audit 

eksternal ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan  



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

bandar 
antariksa, dll 

Standar baku 
yang dijadikan 
acuan 
diantaranya 
adalah: 

a. Komite 

Akreditasi 
Nasional 
(KAN) 
untuk 
laboratoriu
m 
pengujian 

b. Komite 
Nasional 
Akreditasi 
Pranata 
Penelitian 
dan 
Pengemba
ngan 
(KNAPPP) 

c. Internation
al 
Standard 
Organizati
on (ISO) 

d. Lembaga 
akreditasi 

lainnya 

yang 
diakui oleh 
pemerinta
h secara 
nasional 

 

 

Machine (UTM) 

b. Identifikasi proses 

dan fasilitas yang 

akan di standarkan 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

 

Terwujudnya 

produk dan la

yanan di 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

nasional sesu

ai kebutuhan 

 

Indeks pemenu
han produk da
n layanan  
teknologi 
penerbangan 

dan antariksa 
nasional 

 

90% 

Pemenuhan 
yang dimaksud 
adalah produk 
dan layanan 
teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 

yang diberikan 
sesuai dengan 

permintaan 
pihak yang 
mengajukan 
produk dan 
layanan, baik 
yang berbayar 
maupun yang 
tidak berbayar. 

Mengitung 
jumlah 
layanan yang 
bisa memenuhi 
permintaan di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit dan 

penerbangan 
dibagi dengan 

jumlah 
permintaan 
layanan di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 
dikali 100%  

Identifikasi produk dan 
layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa yang bisa 
diberikan kepada 
pengguna 

Perencanaan pemenuhan 
produk dan layanan 
teknologi penerbangan 
dan antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Pemenuhan produk dan 
layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Terbangunny

a hubungan b

aik dengan 

pengguna 

layanan 

Deputi Bidang 

Teknologi 

Penerbangan 

dan Antariksa 

 

Indeks respon t
erhadap keluha
n pengguna 

layanan 
Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 

 

100% 

Respon awal 
terhadap 
keluhan 
pengguna yang 
dimaksud 
adalah 
respon/tindak 
lanjut yang 
dilakukan 
terhadap 
keluhan 
pengguna 

produk dan 
layanan 
antariksa di 
bidang 

teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 
sesuai waktu 
maksimum 
yang 
ditentukan (1 x 
24 jam) 

Keluhan yang 
dimaksud 

Mengitung 
jumlah 
keluhan yang 
direspons 
secara umum 
sesuai 
standard 
waktu 
maksimal 
dibagi dengan 

jumlah total 
keluhan yang 
diterima secara 
tertulis dikali 
100% 

Merespon semua 
keluhan yang masuk 
sesuai standart (100%) 

Merespon semua keluhan 
yang masuk sesuai 
standart (100%) 

Merespon semua 
keluhan yang masuk 
sesuai standart (100%) 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

adalah 
keluhan yang 
diajukan 
secara tertulis 
dalam bentuk 
surel ataupun 
dokumen 
tertulis oleh 
pengguna 
kepada Deputi 
Bidang 

Teknologi 
Penerbangan 

dan Antariksa 
melalui Kepala 
Pusat terkait 
produk dan 
layanan yang 
diberikan 

  

 

 

 

Jakarta  27 Januari  2020 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

 

 

Dr. Rika Andiarti 

 

 

 

 

 

 

  



Rencana Aksi  
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

Triwulan II 
 

Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 4 Bulan - 5 Bulan - 6 

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

Meningkatnya 

pemanfaatan 

produk 

inovasi 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

untuk 

pembangunan 

nasional 

 

Jumlah 
pemanfaatan 
produk 
inovasi teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 
untuk 
pembangunan 
nasional 
(akumulasi) 
 

7 
Produk 
inovasi 

Produk inovasi 
teknologi 

penerbangan 
dan antariksa 
yang 
dimanfaatkan 
untuk 
pembangunan 
nasional  adalah  
produk inovasi 

di bidang 
teknologi roket, 
satelit, pesawat 
terbang baik 
berawak 
maupun tidak 
berawak untuk 
pembangunan 
nasional seperti, 
pertahanan, 
transportasi, 
pemantauan 
sumberdaya 
alam, 
kebencanaan, 
pertanian, 

kehutanan, 
kemaritiman, 
termasuk 
program PRN, 
dll 
 
 
 

Menghitung 
jumlah produk 
inovasi di 
bidang 

teknologi roket, 
satelit, pesawat 
terbang,  LSU 
dan LSA untuk 
berbagai 
pemanfaatan  
misalnya 
pertahanan, 
transportasi 
dan  
pengamatan 
bumi terkait 
sumberdaya 
alam, mitigasi 
bencana, 
maritim dan 
mendukung 

program PRN 
 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 
a. Pemanfaatan 

LSU/Drone untuk 
pembangunan tata 
ruang desa 

b. Pemanfaatan roket 
RX-450 untuk 
pertahanan (UT) 

c. Manufakturing 
struktur roket RX 
320 

d. Pendefinisian 

persyaratan dan 

spesifikasi teknis 

(requirements and 

technical 

specifications) 

satelit konstelasi 

e. Pengujian EM 

struktur dan 

evaluasi, Pengujian 

sistem transmisi 

data muatan satelit 

LAPAN A4 

f. Kerekayasaan drag 

reduction untuk 

basic amphibian 

aircraft  dan 

development 

process 

specification 

Vacuum Resin 

Infusion (VARI) 

 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan: 
 
a. Pemanfaatan citra 

satelit LAPAN-A3 

untuk pertanian 

b. Pemanfaatan satelit 

LAPAN-A2 untuk 

komunikasi radio 

amatir 

c. Evaluasi hasil uji 

terbang Rhan 450 

d. Manufakturing 

struktur roket dan 

Proses propelan RX 

320 

e. Penyusunan system 

engineering plan 

satelit konstelasi 

f. Pengujian EM 

struktur dan evaluasi, 

Pengujian sistem 

transmisi data 

muatan satelit LAPAN-

A4 

g. Melanjutkan kegiatan 

kerekayasaan drag 

reduction untuk basic 

amphibian aircraft dan 

Melakukan 

development process 

specification Vacuum 

Resin Infusion (VARI) 

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 
a. Pemanfaatan data 

AIS untuk 

pemantauan kapal 

b. Pesawat N219 

memasuki tahap 

produksi komersial 

c. Training TOT RDT ke 

RRT 

d. Proses propelan dan 

Uji radiografi RX 320 

e. Reviu Equipment 

qualification dan 

verification plan 

satelit konstelasi 

f. Pemasangan, 

Integrasi dan 

Pengujian (AIT) Flight 

Model satelit LAPAN-

A4 

g. Melanjutkan 

kegiatan 

kerekayasaan drag 

reduction untuk 

basic amphibian 

aircraft dan 

melakukan 

development process 

specification Vacuum 

Resin Infusion (VARI) 

 
 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 4 Bulan - 5 Bulan - 6 

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

g. Persiapan operasi 

awal ATR, 

Melaksanakan 

Ground test system 

komunikasi dan 

wahana dan 

Melakukan 

simulasi Sistem 

SAR skala lab per 

sub sistem 

 

h. Melakukan persiapan 

operasi awal ATR dan 

Menyusun Design 

Requirement Sistem 

Komunikasi MALE, 

Melaksanakan Ground 

test dan optimasi 

system komunikasi dan 

wahana serta Review 

desain SAR System versi 

1 

h. Menyiapkan ATR 

untuk fase 

operasional, 

penyusunan Design 

Requirement Sistem 

Komunikasi MALE, 

Melaksanakan Uji 

sistem komunikasi 

satelit Thuraya 

 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

yang dihasilkan 

(akumulasi) 

 

9 Makalah 

 

 

Publikasi 

internasional 

yang terindeks 

adalah karya 

tulis ilmiah 

hasil 

litbangyasa 

dibidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

yang telah 

diterbitkan di 

jurnal 

internasional 

dengan indeks 

SCOPUS. 

 

9 buah 

makalah 

publikasi 

ilmiah 

internasional 

dalam jurnal, 

prosiding, dll. 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
a. Menyiapkan 9 draft 

makalah 

internasional di 

bidang teknologi 

roket, teknologi 

satelit dan 

teknologi 

penerbangan 

b. Pelaksanaan 

bimbingan teknis 

makalah 

internasional di 

bidang teknologi 

roket, teknologi 

satelit dan 

teknologi 

penerbangan 

Mengkoordinir, memonitor 

dan mengevaluasi 
kegiatan:  
 
a. Melanjutkan 

penyusunan 9 draft 

makalah internasional 

di bidang teknologi 

roket, teknologi satelit 

dan teknologi 

penerbangan 

b. Melanjutkan 

bimbingan teknis 

makalah internasional 

di bidang teknologi 

roket, teknologi satelit 

dan teknologi 

penerbangan 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Pengajuan 9 makalah 
internasional di bidang 
teknologi roket, 
teknologi satelit dan 
teknologi penerbangan 
ke jurnal internasional 
yang terindeks 

Jumlah HKI 
(Paten) bidang 
teknologi 
Penerbangan 
dan antariksa 
(granted - 

4 HKI 

HKI adalah 
paten yang 
granted hasil 
karya dibidang 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 

untuk 

4 paten granted 
di  bidang 
teknologi roket, 
satelit, dan 
penerbangan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Melanjutkan 
penyusunan draft 
paten di bidang 

teknologi roket, 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  
 
Melanjutkan penyusunan 
draft paten di bidang 
teknologi roket, teknologi 

satelit dan teknologi 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
a. Workshop 

penyusunan paten 

b. Penyempurnaan 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 4 Bulan - 5 Bulan - 6 

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

akumulasi) 

 

memperoleh 
hak eksklusif 
yang diberikan 
negara bagi 
pencipta suatu 
karya untuk 
medapatkan 
kekuatan 
hukum 

teknologi satelit dan 
teknologi penerbangan 

penerbangan  
 
 

draft paten 

Meningkatnya 

kepuasan pen

gguna  

terhadap prod

uk dan 

layanan tekno

logi 

penerbangan 

dan antariksa

 nasional 

 

Customer 
Engagement 
Index terhadap 
produk dan 
layanan  
teknologi 
penerbangan d
an antariksa 
nasional 

 

2,76 

Customer 
Engagement 
Index adalah 
tingkat 
kepedulian 
dan 
keterikatan 
pengguna 
terhadap 
pruduk dan 
layanan 
penerbangan 

dan antariksa 

Nilai 2,76 
adalah rata-
rata nilai total 
CEI 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 

mengevaluasi 
Kegiatan: 
 
a. Penyiapan angket 

untuk penilaian 

CEI tahap II baik 

yang online 

maupun sebaran 

angket kepada para 

instansi pengguna 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 

Kegiatan: 
 
a. Melakukan 

penyampaian 

kuesioner CEI kepada 

instansi pengguna 

b. Pengumpulan data 

dari responden baik 

yang online maupun 

sebaran angket 

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 

mengevaluasi 
Kegiatan: 
 
a. Melakukan 

perhitungan CEI 

b. Monev II penilaian 

CEI 

Meningkatnya 

keunggulan Li

tbangyasa 

dibidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

sesuai priorita

s nasional 

 

Jumlah proses 
dan fasilitas 
Litbangyasa 

teknologi 
penerbangan 
dan 

antariksa yang 
memenuhi 
standar baku 

 

7 Unit 

Proses 
litbangyasa 
meliputi: 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
penulisan 
laporan, 
diseminasi 

hasil 
litbangyasa. 

Fasilitas 
litbangyasa 
merupakan 
seluruh 
sarana untuk 
menunjang 
kegiatan 

litbangyasa, 
seperti 
laboratorium, 

Menghitung 
jumlah proses 
dan fasilitas 
litbangyasa di 
bidang 

teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 
yang sudah 
mendapatkan 
seritifikasi 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Upload dokumen 

permohonan 

standarisasi ISO 

17025 Uji Getar 

c. Perbaikan atas 

temuan dari audit 

eksternal ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Audit kelayakan 

standarisasi ISO 17025 

Uji Getar 

c. Penyampaian 

perbaikan atas temuan 

dari audit eksternal 

ISO 9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Audit kelayakan 

standarisasi ISO 

17025 Uji Getar 

c. Proses penilaian ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 4 Bulan - 5 Bulan - 6 

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

data centre, 
observatorium 
nasional, 
bandar 
antariksa, dll 

Standar baku 
yang dijadikan 
acuan 
diantaranya 
adalah: 

e. Komite 
Akreditasi 
Nasional 
(KAN) 
untuk 
laboratoriu
m 
pengujian 

f. Komite 
Nasional 
Akreditasi 
Pranata 
Penelitian 
dan 
Pengemba
ngan 
(KNAPPP) 

g. Internatio
nal 

Standard 
Organizati
on (ISO) 

h. Lembaga 
akreditasi 
lainnya 
yang 
diakui oleh 
pemerinta
h secara 
nasional 

 
 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 4 Bulan - 5 Bulan - 6 

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

Terwujudnya 

produk dan la

yanan di 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

nasional sesu

ai kebutuhan 

 

Indeks pemenu
han produk da
n layanan  
teknologi 
penerbangan 

dan antariksa 
nasional 

 

90% 

Pemenuhan 
yang 
dimaksud 
adalah produk 
dan layanan 
teknologi 
roket, satelit 
dan 
penerbangan 
yang diberikan 
sesuai dengan 

permintaan 
pihak yang 

mengajukan 
produk dan 
layanan, baik 
yang berbayar 
maupun yang 
tidak 
berbayar. 

Mengitung 
jumlah layanan 
yang bisa 
memenuhi 
permintaan di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 
dibagi dengan 

jumlah 
permintaan 

layanan di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 
dikali 100%  

Pemenuhan produk 
dan layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Pemenuhan produk dan 
layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Pemenuhan produk dan 
layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Terbangunny

a hubungan b

aik dengan 

pengguna 

layanan 

Deputi Bidang 

Teknologi 

Penerbangan 

dan Antariksa 

 

Indeks respon t
erhadap keluha
n pengguna 
layanan 
Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 

 

100% 

Respon awal 
terhadap 
keluhan 
pengguna yang 
dimaksud 
adalah 
respon/tindak 
lanjut yang 
dilakukan 
terhadap 
keluhan 
pengguna 
produk dan 
layanan 
antariksa di 

bidang 

teknologi 
roket, satelit 
dan 
penerbangan 
sesuai waktu 
maksimum 
yang 
ditentukan (1 
x 24 jam) 

Mengitung 

jumlah 
keluhan yang 
direspons 
secara umum 
sesuai 
standard waktu 
maksimal 
dibagi dengan 

jumlah total 
keluhan yang 
diterima secara 
tertulis dikali 
100% 

Merespon semua 
keluhan yang masuk 
sesuai standard (100%) 

Merespon semua keluhan 
yang masuk sesuai 
standard (100%) 

Merespon semua 
keluhan yang masuk 
sesuai standard (100%) 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 4 Bulan - 5 Bulan - 6 

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

Keluhan yang 
dimaksud 
adalah 
keluhan yang 
diajukan 
secara tertulis 
dalam bentuk 
surel ataupun 
dokumen 
tertulis oleh 
pengguna 

kepada Deputi 
Bidang 

Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 
terkait produk 
dan layanan 
yang diberikan 

  

 

 

Jakarta  27 Januari  2020 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

 

 

Dr. Rika Andiarti 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Aksi 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 
Triwulan III 

 

Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 

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

Meningkatnya 

pemanfaatan 

produk 

inovasi 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

untuk 

pembangunan 

nasional 

 

Jumlah 
pemanfaatan 
produk 
inovasi teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 
untuk 
pembangunan 

nasional 
(akumulasi) 
 

7 
Produk 
inovasi 

Produk inovasi 
teknologi 

penerbangan 
dan antariksa 
yang 
dimanfaatkan 
untuk 
pembangunan 
nasional  adalah  
produk inovasi 
di bidang 
teknologi roket, 
satelit, pesawat 
terbang baik 
berawak 
maupun tidak 
berawak untuk 
pembangunan 
nasional seperti, 
pertahanan, 

transportasi, 
pemantauan 
sumberdaya 
alam, 
kebencanaan, 
pertanian, 

kehutanan, 
kemaritiman, 
termasuk 
program PRN, 
dll 
 
 
 
 

Menghitung 
jumlah produk 
inovasi di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit, pesawat 
terbang,  LSU 
dan LSA untuk 
berbagai 
pemanfaatan  
misalnya 
pertahanan, 
transportasi 
dan  

pengamatan 
bumi terkait 
sumberdaya 
alam, mitigasi 
bencana, 
maritim dan 

mendukung 
program PRN 
 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 

a. Pemanfaatan LSA-
01 untuk pemetaan 
pertambangan 

b. Uji statik RHAN-122 
case bonded 

c. Training TOT ke 
RRT 

d. Pabrikasi Rhan 122 
e. Pabrikasi RX 320 
f. Reviu dari function 

and product tree 
dari tiap subsistem 
satelit konstelasi 

g. Pemasangan, 
Integrasi dan 
Pengujian (AIT) 
Flight Model satelit 
LAPAN-A4 

h. Melakukan kegiatan 
kerekayasaan 

weight reduction 
untuk basic 

amphibian aircraft 
dan qualification of 

development process 
spesification Vacuum 
Resin Infusion (VARI) 

i. Menyusun desain 
arsitektur Sistem 
komunikasi MALE  
Dan mendesain 
Simulasi dan 
Analisa Sistem SAR 

tahap 3 
 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan: 
 

a. Pemanfaatan roket 

untuk pengujian 

peralatan industry 

(roket petir) 

b. Pemanfaatan satelit 

LAPAN untuk 

pemantauan 

pembangunan 

infrastruktur 

c. Assembling motor roket 

Dan uji radiografi Rhan 

122 

d. Assembling moto rroket 

dan Uji radiografi 

motor roket RX 320 

e. Analisis persyaratan, 

verifikasi awal,  dan 

equipment comparison 

tiap subsistem satelit 

konstelasi 

f. Pemasangan, Integrasi 

dan Pengujian (AIT) 

Flight Model satelit 

LAPAN-A4 

g. Melanjutkan kegiatan 

kerekayasaan weight 

reduction untuk basic 

amphibian aircraft dan 

Melakukan 

qualification of 

development process 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 

a. Pemanfaatan roket 

untuk pendidikan 

b. Verifikasi roket Rhan 

122 untuk uji 

terbang 

c. Verifikasi roket 

untuk uji terbang 

dan Perijinan uji 

terbang RX 320 

d. Reviu kesiapan 

ground station 

network kototabang 

e. Pemasangan, 

Integrasi dan 

Pengujian (AIT) Flight 

Model satelit LAPAN-

A4 

f. Melanjutkan 

kegiatan 

kerekayasaan weight 

reduction untuk 

basic amphibian 

aircraft dan 

qualification of 

development process 

spesification Vacuum 

Resin Infusion (VARI) 

g. Melanjutkan 

perancangan FCL 

dan FMM versi awal, 

Perancangan desain 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 

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

spesification Vacuum 

Resin Infusion (VARI) 

h. Perancangan FCL dan 

FMM versi awal, 

melanjutkan 

penyusunan desain 

arsitektur sistem 

komunikasi, 

menganalisis dan 

mereview hasil uji 

sistem komunikasi 

serta Mendesain 

simulasi dan analisis 

Sistem SAR tahap 4 

 

konseptual GCS 

untuk MALE 

 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

yang dihasilkan 

(akumulasi) 

 

9 Makalah 

 

 

Publikasi 

internasional 

yang terindeks 

adalah karya 

tulis ilmiah 

hasil 

litbangyasa 

dibidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

yang telah 

diterbitkan di 

jurnal 

internasional 

dengan indeks 

SCOPUS. 

9 buah 

makalah 

publikasi 

ilmiah 

internasional 

dalam jurnal, 

prosiding, dll. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
a. Proses review dan 

editing draft 

makalah 

internasional di 

bidang teknologi 

roket, teknologi 

satelit dan teknologi 

penerbangan ke 

jurnal internasional 

yang terindeks 

b. Pelaksanaan 

Siptekgan Tahun 

2020 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  
 
Melanjutkan proses review 
dan editing draft makalah 
internasional di bidang 
teknologi roket, teknologi 
satelit dan teknologi 
penerbangan ke jurnal 
internasional yang 
terindeks 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Pelaksanaan ISAST 
Tahun 2020 

Jumlah HKI 
(Paten) bidang 
teknologi 
Penerbangan 
dan antariksa 
(granted - 

4 HKI 

HKI adalah 
paten yang 
granted hasil 
karya dibidang 
teknologi 
penerbangan 

4 paten granted 
di  bidang 
teknologi roket, 
satelit, dan 
penerbangan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Pengusulan draft paten 
ke Pusispan LAPAN 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  
 
Pemeriksaan normatif 
paten 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Pemeriksaan substantif 
paten 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 

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

akumulasi) 

 

dan antariksa 
untuk 
memperoleh 
hak eksklusif 
yang diberikan 
negara bagi 
pencipta suatu 
karya untuk 
medapatkan 
kekuatan 
hukum 

Meningkatnya 

kepuasan pen

gguna  

terhadap prod

uk dan 

layanan tekno

logi 

penerbangan 

dan antariksa

 nasional 

 

Customer 
Engagement 
Index terhadap 
produk dan 
layanan  
teknologi 
penerbangan d
an antariksa 
nasional 

 

2,76 

Customer 
Engagement 
Index adalah 
tingkat 
kepedulian 
dan 
keterikatan 
pengguna 
terhadap 

pruduk dan 
layanan 
penerbangan 
dan antariksa 

Nilai 2,76 
adalah rata-
rata nilai total 
CEI 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 
 

Penyiapan angket 
untuk penilaian CEI 
tahap III baik yang 
online maupun sebaran 
angket kepada para 
instansi pengguna 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. Melakukan 

penyampaian 

kuesioner CEI kepada 

instansi pengguna 

b. Pengumpulan data 

dari responden baik 

yang online maupun 

sebaran angket 

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. Melakukan 

perhitungan CEI 

b. Monev III penilaian 

CEI 

Meningkatnya 

keunggulan Li

tbangyasa 

dibidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

sesuai priorita

s nasional 

 

Jumlah proses 

dan fasilitas 
Litbangyasa 
teknologi 

penerbangan 
dan 
antariksa yang 
memenuhi 
standar baku 

 

7 Unit 

Proses 
litbangyasa 
meliputi: 
perencanaan, 
pelaksanaan, 

penulisan 
laporan, 
diseminasi 

hasil 
litbangyasa. 

Fasilitas 
litbangyasa 
merupakan 
seluruh 

sarana untuk 
menunjang 
kegiatan 
litbangyasa, 

Menghitung 
jumlah proses 
dan fasilitas 
litbangyasa di 

bidang 
teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 
yang sudah 
mendapatkan 
seritifikasi 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Audit kecukupan 

standarisasi ISO 

17025 Uji Getar 

c. Proses penilaian ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Asesmen lapangan 

standarisasi ISO 17025 

Uji Getar 

c. Proses penilaian ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Tindakan perbaikan 

atas usulan 

standarisasi ISO 

17025 Uji Getar 

c. Proses penilaian ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 

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

seperti 
laboratorium, 
data centre, 
observatorium 
nasional, 
bandar 
antariksa, dll 

Standar baku 
yang dijadikan 

acuan 
diantaranya 
adalah: 

i. Komite 
Akreditasi 
Nasional 
(KAN) 
untuk 
laboratoriu
m 
pengujian 

j. Komite 
Nasional 
Akreditasi 
Pranata 
Penelitian 
dan 
Pengemba
ngan 
(KNAPPP) 

k. Internatio
nal 
Standard 

Organizati
on (ISO) 

l. Lembaga 
akreditasi 
lainnya 
yang 
diakui oleh 
pemerinta
h secara 
nasional 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 

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

 

Terwujudnya 

produk dan la

yanan di 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

nasional sesu

ai kebutuhan 

 

Indeks pemenu
han produk da
n layanan  
teknologi 

penerbangan 
dan antariksa 
nasional 

 

90% 

Pemenuhan 
yang 
dimaksud 
adalah produk 
dan layanan 
teknologi 
roket, satelit 
dan 

penerbangan 
yang diberikan 

sesuai dengan 
permintaan 
pihak yang 
mengajukan 
produk dan 
layanan, baik 
yang berbayar 
maupun yang 
tidak 
berbayar. 

Mengitung 
jumlah layanan 
yang bisa 
memenuhi 
permintaan di 
bidang 
teknologi roket, 

satelit dan 
penerbangan 

dibagi dengan 
jumlah 
permintaan 
layanan di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 
dikali 100%  

Pemenuhan produk 
dan layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Pemenuhan produk dan 
layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Pemenuhan produk dan 
layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Terbangunny

a hubungan b

aik dengan 

pengguna 

layanan 

Deputi Bidang 

Teknologi 

Penerbangan 

dan Antariksa 

 

Indeks respon t
erhadap keluha
n pengguna 
layanan 
Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 

 

100% 

Respon awal 
terhadap 
keluhan 
pengguna yang 
dimaksud 
adalah 
respon/tindak 
lanjut yang 
dilakukan 
terhadap 

keluhan 
pengguna 
produk dan 
layanan 

antariksa di 
bidang 
teknologi 
roket, satelit 
dan 
penerbangan 
sesuai waktu 
maksimum 
yang 
ditentukan (1 

Mengitung 
jumlah 
keluhan yang 
direspons 
secara umum 

sesuai 
standard waktu 
maksimal 
dibagi dengan 

jumlah total 
keluhan yang 
diterima secara 
tertulis dikali 
100% 

Merespon semua 
keluhan yang masuk 
sesuai standart (100%) 

Merespon semua keluhan 
yang masuk sesuai 
standart (100%) 

Merespon semua 
keluhan yang masuk 
sesuai standart (100%) 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 7 Bulan - 8 Bulan - 9 

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

x 24 jam) 

Keluhan yang 
dimaksud 
adalah 
keluhan yang 
diajukan 
secara tertulis 
dalam bentuk 
surel ataupun 

dokumen 
tertulis oleh 
pengguna 
kepada Deputi 
Bidang 
Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 
terkait produk 
dan layanan 
yang diberikan 

  

 

 

 

Jakarta  27 Januari  2020 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

 

 

Dr. Rika Andiarti 

 

 



Rencana Aksi 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 
Triwulan IV 

 

Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

Meningkatnya 

pemanfaatan 

produk 

inovasi 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

untuk 

pembangunan 

nasional 

 

Jumlah 
pemanfaatan 
produk 
inovasi teknologi 
penerbangan 

dan antariksa 
untuk 
pembangunan 
nasional 
(akumulasi) 
 

7 

Produk 
inovasi 

Produk inovasi 
teknologi 

penerbangan 
dan antariksa 
yang 
dimanfaatkan 
untuk 
pembangunan 
nasional  adalah  
produk inovasi 
di bidang 
teknologi roket, 
satelit, pesawat 
terbang baik 
berawak 
maupun tidak 
berawak untuk 

pembangunan 
nasional seperti, 
pertahanan, 
transportasi, 
pemantauan 
sumberdaya 
alam, 
kebencanaan, 
pertanian, 

kehutanan, 
kemaritiman, 
termasuk 
program PRN, 
dll 
 
 
 
 

Menghitung 
jumlah produk 
inovasi di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit, pesawat 
terbang,  LSU 
dan LSA untuk 
berbagai 
pemanfaatan  
misalnya 

pertahanan, 
transportasi 
dan  
pengamatan 
bumi terkait 
sumberdaya 
alam, mitigasi 
bencana, 
maritim dan 

mendukung 
program PRN 
 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 

a. Pemanfaatan satelit 
LAPAN-A2 untuk 
Pendidikan 

b. Pemanfaatan LSU 
untuk pemantauan 
kebakaran hutan 

c. Evaluasi teknis hasil 
TOT 

d. Uji terbang dan 
Evaluasi hasil uji 

terbang Rhan 122 
e. Uji terbang dan 

Evaluasi uji terbang 
RX 320 

f. Reviu 
Assembly,Integratio
n and Test Plan dari 
subsistem 

g. Pemasangan, 
Integrasi dan 
Pengujian (AIT) 
Flight Model satelit 
LAPAN-A4 

h. Melakukan  

kegiatan 
kerekayasaan 

aircraft 
reinforcement in 
attachment untuk 

basic amphibian 
aircraft dan 
Menghasilkan data 

allowable of 

development process 
spesification Vacuum 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan: 
 

a. Pemanfaatan satelit 

LAPAN untuk 

memantau perbatasan  

b. Pemanfataan data AIS 

untuk pemantauan 

kapal 

c. Penyusunan Dokumen 

uji terbang RX 1220 

Case Bonded dan 

Dokumen  uji terbang 

RX 320 

d. Reviu kesiapan 

manufaktur prototipe 

user terminal 

e. Pengujian kualifikasi & 

acceptance level sistem 

satelit 

f. Melanjutkan kegiatan 

kerekayasaan aircraft 

reinforcement in 

attachment untuk basic 

amphibian aircraft dan 

Menghasilkan data 

allowable of 

development process 

spesification Vacuum 

Resin Infusion (VARI) 

g. Finalisasi design 

requirement serta 

arsitektur sistem 

komunikasi untuk 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 

a. Pelaksanaan monev 

hasil pemanfaatan 

teknologi roket, 

teknologi satelit dan 

teknologi 

penerbangan untuk 

berbagai bidang 

pembangunan 

b. Penyusunan 

Dokumen Roket dua 

Tingkat Preliminary 

Design, Dokumen 

RX 1220 Case 

Bonded, Dokumen 

RX 320 

c. Reviu desain awal 

(preliminary design) 

Satelit konstelasi 

d. Evaluasi hasil 

pengujian level 

sistem dan 

persiapan 

peluncuran 

e. Serah terima 

pekerjaan kontrak 

pengembangan 

Basic Aircraft N219-

A  

f. Kajian teknis 

mengenai 

requirement dan 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

Resin Infusion (VARI) 
i. Uji fungsi sub 

sistem komunikasi 
satelit PSN skala lab 
untuk MALE dan 
mengintegrasi 
Sistem SAR skala 
lab 

 

MALE, uji fungsi atau 

ground test 

konektivitas sistem 

komunikasi satelit PSN 

dan pengujian Sistem 

SAR skala lab 

arsitektur mission 

system, penyusunan  

Laporan hasil 

analisis dan evaluasi 

Sistem komunikasi 

dan Penyusunan  

dokumen Sistem 

SAR 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

yang dihasilkan 

(akumulasi) 

 

9 Makalah 

 

 

Publikasi 

internasional 

yang terindeks 

adalah karya 

tulis ilmiah 

hasil 

litbangyasa 

dibidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

yang telah 

diterbitkan di 

jurnal 

internasional 

dengan indeks 

SCOPUS. 

 

9 buah 

makalah 

publikasi 

ilmiah 

internasional 

dalam jurnal, 

prosiding, dll. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
a. Melanjutkan proses 

review dan editing 

draft makalah 

internasional di 

bidang teknologi 

roket, teknologi 

satelit dan teknologi 

penerbangan ke 

jurnal internasional 

yang terindeks 

b. Penyiapan 

penerbitan untuk 

publikasi 

internasional 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  
 
a. Melanjutkan proses 

review dan editing draft 

makalah internasional 

di bidang teknologi 

roket, teknologi satelit 

dan teknologi 

penerbangan ke jurnal 

internasional yang 

terindeks 

b. Penyiapan penerbitan 

untuk publikasi 

internasional 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
9 makalah terbit pada 
jurnal internasional 
terindeks 

Jumlah HKI 
(Paten) bidang 
teknologi 
Penerbangan 
dan antariksa 
(granted - 
akumulasi) 

 

4 HKI 

HKI adalah 

paten yang 
granted hasil 
karya dibidang 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 
untuk 
memperoleh 
hak eksklusif 
yang diberikan 
negara bagi 

4 paten granted 
di  bidang 
teknologi roket, 
satelit, dan 
penerbangan 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Penyempurnaan 
formulir pengajuan 
paten hasil 
pemeriksaan substantif 

Mengkoordinir, memonitor 

dan mengevaluasi 
kegiatan:  
 
Penyampaian perbaikan 
formulir paten  

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Evaluasi capaian paten 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

pencipta suatu 
karya untuk 
medapatkan 
kekuatan 
hukum 

Meningkatnya 

kepuasan pen

gguna  

terhadap prod

uk dan 

layanan tekno

logi 

penerbangan 

dan antariksa

 nasional 

 

Customer 
Engagement 
Index terhadap 
produk dan 

layanan  
teknologi 
penerbangan d
an antariksa 
nasional 

 

2,76 

Customer 
Engagement 
Index adalah 
tingkat 

kepedulian 
dan 
keterikatan 
pengguna 
terhadap 
pruduk dan 
layanan 
penerbangan 
dan antariksa 

Nilai 2,76 
adalah rata-
rata nilai total 
CEI 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

Penyiapan angket 
untuk penilaian CEI 
tahap IV baik yang 
online maupun sebaran 
angket kepada para 
instansi pengguna 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. Melakukan 

penyampaian 

kuesioner CEI kepada 

instansi pengguna 

b. Pengumpulan data 

dari responden baik 

yang online maupun 

sebaran angket 

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. Melakukan 

perhitungan CEI 

b. Nilai CEI 2,76 

c. Monev IV penilaian 

CEI 

Meningkatnya 

keunggulan Li

tbangyasa 

dibidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

sesuai priorita

s nasional 

 

Jumlah proses 
dan fasilitas 
Litbangyasa 

teknologi 
penerbangan 
dan 
antariksa yang 

memenuhi 
standar baku 

 

7 Unit 

Proses 
litbangyasa 
meliputi: 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
penulisan 
laporan, 
diseminasi 
hasil 
litbangyasa. 

Fasilitas 
litbangyasa 
merupakan 

seluruh 
sarana untuk 
menunjang 
kegiatan 
litbangyasa, 
seperti 
laboratorium, 

data centre, 
observatorium 
nasional, 
bandar 

Menghitung 
jumlah proses 
dan fasilitas 
litbangyasa di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit dan 

penerbangan 
yang sudah 
mendapatkan 
seritifikasi 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Kajian hasil 

asesmen 

standarisasi ISO 

17025 Uji Getar 

c. Proses penilaian ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 

a. Proses penetapan 

KNAPP Pustekbang 

b. Kajian hasil asesmen 

standarisasi ISO 17025 

Uji Getar 

c. Proses penilaian ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 

a. Penetapan KNAPP 

Pustekbang 

b. Penetapan ISO 

17025 Uji Getar 

c. Penetapan ISO 

9001:2015 Proses 

Produksi Propelan 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

antariksa, dll 

Standar baku 
yang dijadikan 
acuan 
diantaranya 
adalah: 

m. Komite 
Akreditasi 

Nasional 
(KAN) 
untuk 
laboratoriu
m 
pengujian 

n. Komite 
Nasional 
Akreditasi 
Pranata 
Penelitian 
dan 
Pengemba
ngan 
(KNAPPP) 

o. Internatio
nal 
Standard 
Organizati
on (ISO) 

p. Lembaga 
akreditasi 
lainnya 

yang 

diakui oleh 
pemerinta
h secara 
nasional 

Terwujudnya 

produk dan la

yanan di 

bidang 

teknologi 

Indeks pemenu
han produk da
n layanan  
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 

90% 

Pemenuhan 
yang 
dimaksud 
adalah produk 
dan layanan 
teknologi 

Mengitung 
jumlah layanan 
yang bisa 
memenuhi 
permintaan di 
bidang 

Pemenuhan produk 
dan layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Pemenuhan produk dan 
layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terhadap 
permintaan pengguna 

Indeks pemenuhan prod
uk dan layanan  
teknologi penerbangan 
dan antariksa 90% 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

penerbangan 

dan antariksa 

nasional sesu

ai kebutuhan 

 

nasional 

 

roket, satelit 
dan 
penerbangan 
yang diberikan 
sesuai dengan 
permintaan 
pihak yang 
mengajukan 
produk dan 
layanan, baik 
yang berbayar 

maupun yang 
tidak 

berbayar. 

teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 
dibagi dengan 
jumlah 
permintaan 
layanan di 
bidang 
teknologi roket, 
satelit dan 
penerbangan 

dikali 100%  

Terbangunny

a hubungan b

aik dengan 

pengguna 

layanan 

Deputi Bidang 

Teknologi 

Penerbangan 

dan Antariksa 

 

Indeks respon t
erhadap keluha
n pengguna 
layanan 
Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 

 

100% 

Respon awal 
terhadap 
keluhan 
pengguna yang 
dimaksud 
adalah 
respon/tindak 
lanjut yang 
dilakukan 
terhadap 
keluhan 
pengguna 
produk dan 
layanan 
antariksa di 
bidang 
teknologi 
roket, satelit 
dan 
penerbangan 
sesuai waktu 

maksimum 

yang 
ditentukan (1 
x 24 jam) 

Keluhan yang 
dimaksud 
adalah 
keluhan yang 
diajukan 
secara tertulis 

Mengitung 
jumlah 
keluhan yang 
direspons 

secara umum 
sesuai 
standard waktu 
maksimal 
dibagi dengan 
jumlah total 
keluhan yang 
diterima secara 

tertulis dikali 
100% 

Merespon semua 
keluhan yang masuk 
sesuai standart (100%) 

Merespon semua keluhan 
yang masuk sesuai 
standart (100%) 

Merespon semua 
keluhan yang masuk 
sesuai standart (100%) 



Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja / IKSP 
Target 

Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

dalam bentuk 
surel ataupun 
dokumen 
tertulis oleh 
pengguna 
kepada Deputi 
Bidang 
Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 
terkait produk 

dan layanan 
yang diberikan 
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