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Rencana Aksi  
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

Triwulan I 
 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

/ IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

Meningkatnya 

penguasaan 

dan 

kemandirian 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

Jumlah tipe 
roket untuk 
penggunaan 
khusus 

2 Tipe 

Tipe roket 
adalah jenis 
roket padat 

baik kendali 
maupun 
balistik 
berdasarkan 
ukuran 
diameter yang 
dibuat dan 
dimanfaatkan 
untuk 
penggunaan 
khusus. 

Menghitung 
jumlah tipe roket 
yang dibuat dan 
dimanfaatkan 
untuk 
penggunaan 
khusus. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 

RX 450: 
Program manual 
 
RX 1220: 
Program manual 
Pembuatan motor roket 
RHan 122B 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 

RX 450: 
Fabrikasi struktur motor 
roket untuk US 
 
RX 1220: 
Penyempurnaan Program 
Manual Pembuatan motor 
roket RHan 122B 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 

RX 450: 
Fabrikasi struktur motor 
roket untuk US 
 
RX 1220: 
a. Proses Propelan, 

liner, assembling 
dan radiografi motor 
roket RHan 122B 

b. Uji terbang RHan 
122B 

Jumlah tipe 
satelit untuk 

pemantauan 

2 Tipe 

Tipe satelit 
adalah jenis 
satelit yang 
dibangun 
berdasarkan 
misi dan kelas 
satelit untuk 

pengamatan 
bumi terkait 

sumberdaya 
alam, mitigasi 
bencana, dan 
maritim 

Tipe satelit yang 
dibuat untuk 
pengamatan bumi 
terkait 

sumberdaya alam, 
mitigasi bencana, 

dan maritim 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 

Pemanfaatan LAPAN-A2 
: 
a. 15 citra  
b. Voice Repeater: 

1.000 menit 
c. APRS: 500 menit 
d. AIS: 100 pass 

Pemaanfaatan LAPAN-
A3:  
a. 60 Multispectral 

Image, 30 Digital 
Image 

b. Magnetometer: 100 
jam 

c. Infrared Video: 10 
clip 

d. AIS: 50 pass 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Pemanfaatan LAPAN-A2:  
a. 15 citra  
b. Voice Repeater: 

1.000 menit 
c. APRS: 500 menit 
d. AIS: 100 pass 
 
Pemanfaatan LAPAN-A3:  

a. 60 Multispectral 
Image, 30 Digital 
Image 

b. Magnetometer: 100 
jam 

c. Infrared Video: 10 
clip 

d. AIS: 50 pass 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

Pemanfaatan LAPAN-A2:  
a. 15 citra  
b. Voice Repeater: 

1.000 menit 
c. APRS: 500 menit 
d. AIS: 100 pass 
 
Pemanfaatan LAPAN-A3:  

a. 60 Multispectral 

Image, 30 Digital 
Image 

b. Magnetometer: 100 
jam 

c. Infrared Video: 10 
clip 

d. AIS: 50 pass 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

/ IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

Jumlah tipe 

pesawat udara 

tanpa awak 

untuk 

pemantauan 

3 Tipe 

Tipe pesawat 
udara tanpa 
awak yang 
dimanfaatkan 
untuk 
pengamatan 

terkait mitigasi 
bencana, 
sumberdaya 
alam, maritim 
dan 
pemantauan 
lainnya. 

Menghitung 

jumlah tipe 

pesawat udara 

tanpa awak yang 

dibuat dan 

dimanfaatkan 

untuk 

pemantauan 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi 

Kegiatan : 

 

Pembahasan 

perencanaan 

pemanfaatan produk 

antara PIC dan Tim:  

a. LSU-02 NG-LD untuk 

mitigasi bencana 

b. dan c. LSU-02 dan 

LSU-01 untuk 

pemotretan gunung 

Anak Krakatau-

Banten, KKP, dan 

TNI-AU 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi 

kegiatan: 

 

Pemotretan udara 

gunung Anak 

Krakatau, Banten 

menggunakan LSU-01 

dan atau LSU-02 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi kegiatan: 

a. Koordinasi rencana 

kegiatan dengan 

pemda Karanganyar 

Yogyakarta. 

b. Koordinasi misi 

Gunung Kelud 

koordinasi dengan 

UGM, dan 

c. Uji terbang LSU02 

untuk KKP dengan 

Launcher dan 

Parasut. 

Jumlah produk 

desain pesawat 

transport 

nasional yang 

siap diproduksi 

oleh industri 

penerbangan 

1 Prototipe 

desain 

 
 
Desain 
pesawat 
transport 
nasional 
adalah 
rancangan 
pesawat yang 
dibuat oleh 
LAPAN dan 
siap 
diproduksi 
oleh industri 

nasional. Siap 
diproduksi 
adalah desain 
pesawat yang 
telah 
tersertifikasi 
oleh otoritas 
penerbangan. 
 
 
 

Menghitung 

jumlah rancangan 

pesawat transport 

nasional yang siap 

diproduksi 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan: 
 
Penyusunan Draft 
Dokumen kontrak 
kerjasama dengan PTDI 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan :  
 
Penyusunan Draft 
Dokumen kontrak 
kerjasama dengan PTDI 
lanjutan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Penandatangananan 
Kontrak kerjasama 
dengan PTDI 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

/ IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

Jumlah 

publikasi 

nasional 

terakreditasi di 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

35 

Makalah 

 
Publikasi 
nasional yang 
terakreditasi 
adalah karya 
tulis ilmiah 

hasil 
litbangyasa 
dibidang 
teknologi 

penerbangan 
dan antariksa 
yang 
terakreditasi 
berdasarkan 
kriteria LIPI 
dan DIKTI. 
 

35 buah makalah 

publikasi ilmiah 

nasional dalam 

jurnal, prosiding, 

dll. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 

Penjaringan topik KTI 
di bidang Teknologi 
Penerbangan dan 
Antariksa  
                   

 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  
 

 

Uji kelayakan dan 
penunjukan pembimbing 
untuk penyusunan KTI di 
bidang teknologi 

Penerbangan dan 
Antariksa 
 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 

Menyusun Draft KTI di 
bidang teknologi 
Penerbangan dan 
Antariksa 

 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

yang terindeks 

di bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

19 

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. 

 

19 buah makalah 

publikasi ilmiah 

internasional 

dalam jurnal, 

prosiding, dll. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 
Penjaringan topik KTI 
di bidang Teknologi 
Penerbangan dan 
Antariksa 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  

 

Uji kelayakan dan 
penunjukan pembimbing 
untuk penyusunan KTI di 
bidang teknologi 
Penerbangan dan 
Antariksa 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

 

Menyusun Draft KTI di 
bidang teknologi 
Penerbangan dan 
Antariksa 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

/ IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

Jumlah HKI 
yang diusulkan 

di bidang 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 

10 HKI 

HKI yang 
diusulkan 
adalah hasil 
karya 
dibidang 
teknologi 

penerbangan 
dan 
antariksa 
untuk 

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

10 usulan HKI 

bidang teknologi 
roket, satelit, dan 
penerbangan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

 
Penjaringan topik KI 
di bidang teknologi 

penerbangan dan 
antariksa 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  

 
Uji kelayakan dan 
penunjukan 

pembimbing untuk 
mengajukan KI di 
bidang teknologi 
penerbangan dan 

antariksa  

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

 
a. Bimtek / Sosialisasi 

HKI di bidang 

teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

b. Menyusun 5 Draft 

KI di bidang 
teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

Meningkatnya 

layanan 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

Jumlah 
instansi 
pengguna yang 

memanfaatkan 
layanan 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 

 

20 Instansi 

Instansi 
pengguna 
adalah 
masyarakat 
umum, 
masyarakat 
ilmiah, 
perguruan 

tinggi, 
pemerintah 
pusat dan 
daerah, serta 

swasta yang 
memanfaatka
n layanan 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa. 

20 instansi 

pengguna 
layanan: K/L, TNI, 
Polri, PT, dan 
swasta 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  
 

Mengidentifikasi 
kebutuhan instansi 
pengguna akan 
layanan teknologi 

 
 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  
 

a. Membuat 
perencanaan 
kegiatan layanan 
teknologi 

penerbangan dan 
antariksa 

b. Pelaksanaan 
kegiatan layanan 

teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

 
a. Mengadakan rapat 

koordinasi internal 
dengan tim teknis  
dan satker terkait 

atas permohonan 
kerja sama di  

b. Menjawab surat 
permohonan kerja 

sama  
c. Pelaksanaan 

kegiatan layanan 
teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

Indek 
Kepuasan 
Masyarakat 
atas pelayanan 
di bidang 
teknologi 

80 

IKM adalah 
tingkat 
kepuasan 
masyarakat 
yang 
diperoleh dari 

Nilai 80 adalah 
rata-rata nilai 
total IKM 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

 
a. Melakukan 

pengumpulan 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  

 
c. Melakukan 

pengumpulan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan:  

 
a. Melakukan 

pengumpulan 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja Utama 

/ IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 1 

Bulan - 1 Bulan - 2 Bulan - 3 

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

penerbangan 
dan antariksa 

hasil 
pengukuran 
kuantitatif 
atas 
pendapat 
masyarakat 

dalam 
memperoleh 
pelayanan 
teknologi 

penerbangan 
dan 
antariksa. 

jawaban angket 
IKM kepada para 
responden 

b. Melakukan 
perhitungan IKM 

jawaban angket IKM 
kepada para 
responden 

a. Melakukan 
perhitungan IKM 

responden angket 
IKM baik yang 
online maupun 
sebaran angket 

b. Melakukan 
perhitungan IKM 

c. Monev I penilaian 
IKM 

d. Diperoleh IKM 80 

  

 

 

 

Jakarta  07 Januari  2019 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

 

 

Dr. Rika Andiarti 

 

 

  



Rencana Aksi  
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

Triwulan II 
 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 2 

Bulan – 4 Bulan – 5 Bulan - 6 

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

Meningkatnya 

penguasaan 

dan 

kemandirian 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

Jumlah tipe 
roket untuk 
penggunaan 
khusus 

2 Tipe 

Tipe roket 
adalah jenis 
roket padat 

baik kendali 
maupun 
balistik 
berdasarkan 
ukuran 
diameter yang 
dibuat dan 
dimanfaatkan 
untuk 

penggunaan 
khusus. 

Menghitung 

jumlah tipe roket 

yang dibuat dan 

dimanfaatkan 

untuk penggunaan 

khusus. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 

kegiatan:  
  
RX 450: 
Uji Statik 
 
 
RX 1220: 
Pembuatan Motor roket 
Rhan 122B 

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 

kegiatan:  
 
RX 450: 
Evaluasi dan tindaklanjut 
 
RX 1220: 
a. Assembling dan 

radiografi motor roket 

RHan 122B 

b. Uji terbang Rhan 

122B 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 

kegiatan:  
 
RX 450: 
Dokumen RX 450 hasil 
Uji Statik  
 
RX 1220: 
a. Evaluasi hasil uji 

terbang RHan 122B 

Jumlah tipe 

satelit untuk 

pemantauan 

2 Tipe 

Tipe satelit 
adalah jenis 
satelit yang 
dibangun 
berdasarkan 
misi dan kelas 
satelit untuk 

pengamatan 
bumi terkait 
sumberdaya 
alam, mitigasi 
bencana, dan 
maritim 

Tipe satelit yang 

dibuat untuk 

pengamatan bumi 

terkait 

sumberdaya alam, 

mitigasi bencana, 

dan maritim 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan:  
 

Pemanfaatan LAPAN-
A2:  
a. 15 citra  
b. Voice Repeater: 

1.000 menit 
c. APRS: 500 menit 
d. AIS: 100 pass 

 
Pemanfaatan LAPAN-
A3:  

a. 60 Multispectral 
Image, 30 Digital 
Image 

b. Magnetometer: 100 
jam 

c. Infrared Video: 10 
clip 

d. AIS: 50 pass 
 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan:  
 

Pemanfaatan LAPAN-A2:  
a. 15 citra  
b. Voice Repeater: 1.000 

menit 
c. APRS: 500 menit 
d. AIS: 100 pass 

 

Pemanfaatan LAPAN-A3:  
a. 60 Multispectral 

Image, 30 Digital 
Image 

b. Magnetometer: 100 
jam 

c. Infrared Video: 10 clip 
d. AIS: 50 pass 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan:  
 

Pemanfaatan LAPAN-A2:  
a. 15 citra  
b. Voice Repeater: 

1.000 menit 
c. APRS: 500 menit 
d. AIS: 100 pass 
 

 
Pemanfaatan LAPAN-
A3:  

a. 60 Multispectral 
Image, 30 Digital 
Image 

b. Magnetometer: 100 
jam 

c. Infrared Video: 10 
clip 

d. AIS: 50 pass 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 2 

Bulan – 4 Bulan – 5 Bulan - 6 

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

Jumlah tipe 

pesawat udara 

tanpa awak 

untuk 

pemantauan 

3 Tipe 

 
 
 
 
Tipe pesawat 
udara tanpa 

awak yang 
dimanfaatkan 
untuk 
pengamatan 

terkait 
mitigasi 
bencana, 
sumberdaya 
alam, maritim 
dan 
pemantauan 
lainnya. 
 

Menghitung 

jumlah tipe 

pesawat udara 

tanpa awak yang 

dibuat dan 

dimanfaatkan 

untuk 

pemantauan 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi 

kegiatan: 

 

Pemanfaatan LSU-02 

dengan launcher dan 

parasut dari kapal KKP 

untuk illegal fishing 

 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi kegiatan:  

 

Persiapan penyemprotan 

hama dan pemupukan 

tanaman di lahan 

pertanian pemda 

karanganyar 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi kegiatan:  

 

Penyemprotan hama dan 

pemupukan tanaman di 

lahan pertanian pemda 

Karanganyar JATENG 

menggunakan LSU-01 

dan atau LSU-02    

Jumlah 

produk desain 

pesawat 

transport 

nasional yang 

siap 

diproduksi 

oleh industri 

penerbangan 

1 Prototipe 

desain 

 
 
 
Desain 
pesawat 
transport 
nasional 
adalah 
rancangan 
pesawat yang 

dibuat oleh 
LAPAN dan 
siap 
diproduksi 

oleh industri 
nasional. Siap 
diproduksi 
adalah desain 
pesawat yang 
telah 
tersertifikasi 
oleh otoritas 
penerbangan. 
 
 
 

Menghitung 

jumlah rancangan 

pesawat transport 

nasional yang siap 

diproduksi 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi kegiatan: 

 

Penyusunan Draft 

Dokumen N219-A 

Additional Fin Structure 

Design 

 

 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi kegiatan: 

 

Penyusunan Draft 

Dokumen N219-A 

Additional Fin Structure 

Design lanjutan 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi kegiatan: 

 

Penyusunan Draft 

Dokumen N219-A 

Additional Fin Structure 

Design lanjutan 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 2 

Bulan – 4 Bulan – 5 Bulan - 6 

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

Jumlah 

publikasi 

nasional 

terakreditasi 

di bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

35 Makalah 

Publikasi 
nasional yang 
terakreditasi 
adalah karya 
tulis ilmiah 
hasil 

litbangyasa 
dibidang 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 
yang 

terakreditasi 
berdasarkan 
kriteria LIPI 
dan DIKTI. 

35 buah makalah 

publikasi ilmiah 

nasional dalam 

jurnal, prosiding, 

dll. 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi 

kegiatan:  

a. Melanjutkan 

penyusunan  15 

draft publikasi 

nasional di bidang 

teknologi 

penerbangan dan 

antariksa yang 

akan terbit di 

Jurnal Nasional 

terakreditasi 

b. Bimbigan teknis 

KTI dibidang 

teknologi 

penerbangan dan 

antariksa 

 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  

a. Menyelesaikan 15 

draft KTI nasional 

terakreditasi.  

b. Bimbingan teknis KTI 

di bidang teknologi 

penerbangan dn 

anariksa 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan:  

a. Mengajukan 15 

makalah di bidang 

teknologi 

penerbangan ke 

Jurnal Nasional 

terakreditasi  

b. Seminar/kolokium 

draft KTI di bidang 

teknologi 

penerbangan dn 

anariksa 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

yang terindeks 

di bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

19 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. 

19 buah makalah 

publikasi ilmiah 

internasional 

dalam jurnal, 

prosiding, dll. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan:  

a. Penyiapan 19 draft 

KTI 

Internasionalnal di 

bidang teknologi 

penerbangan dn 

antariksa 

b. Bimbingan teknis 

KTI di bidang 

teknologi 

penerbangan dn 

antariksa 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  

a. Melanjutkan 

penyusunan 19 draft 

publikasi 

internasional di 

bidang teknologi 

penerbangan dan 

antariksa 

b. Bimbingan teknis KTI 

di bidang teknologi 

penerbangan dn 

antariksa 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan:  

a. Pengajuan 19 KTI 

internsional di 

bidang teknologi 

penerbangan dan 

antariksa ke seminar 

internasional 

b. Seminar/kolokium 

draft KTI di bidang 

teknologi 

penerbangan dan 

anariksa 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 2 

Bulan – 4 Bulan – 5 Bulan - 6 

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

Jumlah HKI 

yang 

diusulkan di 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

10 HKI 

HKI yang 

diusulkan 

adalah hasil 

karya 

dibidang 

teknologi 

penerbangan 

dan 

antariksa 

untuk 

memperoleh 

hak eksklusif 

yang 

diberikan 

negara bagi 

pencipta 

suatu karya 

untuk 

medapatkan 

kekuatan 

hukum 

10 usulan HKI 

bidang teknologi 

roket, satelit, dan 

penerbangan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 
 
a. Melanjutkan 

penyusunan 5 draft 

usulan HKI  di 

bidang teknologi 

penerbangan  dan 

antariksa 

b. Mulai menyusun 5 

draft KI  

 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

Melanjutkan penyusunan 
10 draft usulan HKI  di 
bidang teknologi 
penerbangan  dan 
antariksa 

 
 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. Koordinasi dengan 

Pusispan terkait 

pendaftaran HKI 

 

b. Melanjutkan 

penyusunan 10 draft 

usulan HKI  di 

bidang teknologi 

penerbangan  dan 

antariksa 

 

 

Meningkatnya 

layanan 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

Jumlah 

instansi 

pengguna 

yang 

memanfaatkan 

layanan 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

 

20 Instansi 

Instansi 

pengguna 

adalah 

masyarakat 

umum, 

masyarakat 

ilmiah, 

perguruan 

tinggi, 

pemerintah 

pusat dan 

daerah, serta 

swasta yang 

memanfaatka

n layanan 

teknologi 

penerbangan 

dan 

antariksa. 

20 instansi 

pengguna layanan: 

K/L, TNI, Polri, PT, 

dan swasta 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. rapat koordinasi 

dengan instansi 

pengguna dan Biro 

KSHU untuk 

pembuatan PKS 

b. Melakukan rapat 

koordinasi dengan 

instansi pengguna, 

Biro KSHU  dan 

Biro SDM ORKUM 

untuk harmonisasi 

PKS 

 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan: 
 
Pelaksanaan layanan 
Pelaksanaan kegiatan 
layanan teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. Pelaksanaan kerja 

sama teknis di 

bidang teknologi  

b. Pelaporan 

c. Monev I Pelaksnaan 

Kerja Sama Teknis  



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 2 

Bulan – 4 Bulan – 5 Bulan - 6 

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

c. Penandatanganan 

PKS 

d. Pelaksanaan 

layanan 

Pelaksanaan 

kegiatan layanan 

teknologi 

penerbangan dan 

antariksa 

Indek 

Kepuasan 

Masyarakat 

atas pelayanan 

di bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

80 

IKM adalah 

tingkat 

kepuasan 

masyarakat 

yang 

diperoleh 

dari hasil 

pengukuran 

kuantitatif 

atas 

pendapat 

masyarakat 

dalam 

memperoleh 

pelayanan 

teknologi 

penerbangan 

dan 

antariksa. 

Nilai 80 adalah 

rata-rata nilai total 

IKM 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. Pengumpulan 

responden angket 

IKM baik yang 

online maupun 

sebaran angket 

kepada para 

instansi pengguna 

b. Melakukan 

perhitungan IKM 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. Pengumpulan 

responden angket IKM 

baik yang online 

maupun sebaran 

angket kepada para 

instansi pengguna 

b. Melakukan 

perhitungan IKM 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 

a. Pengumpulan 

responden angket 

IKM baik yang online 

maupun sebaran 

angket 

b. Melakukan 

perhitungan IKM 

c. Monev II penilaian 

IKM 

  

 

 

Jakarta  07 Januari  2019 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

 

 

Dr. Rika Andiarti 



 

Rencana Aksi 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 
Triwulan III 

 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 3 

Bulan – 7 Bulan – 8 Bulan - 9 

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

Meningkatnya 

penguasaan 

dan 

kemandirian 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

Jumlah tipe 
roket untuk 
penggunaan 
khusus 

2 Tipe 

 
 
 
Tipe roket adalah 
jenis roket padat 
baik kendali 
maupun balistik 
berdasarkan 
ukuran diameter 
yang dibuat dan 
dimanfaatkan 
untuk penggunaan 
khusus. 
 

Menghitung 

jumlah tipe 

roket yang 

dibuat dan 

dimanfaatkan 

untuk 

penggunaan 

khusus. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan : 

  
RX 450: 
Pembuatan motor roket 
untuk UT Konfigurasi 
baru RX 4580 

 
RX 1220: 
Formulasi RX 1220 
Case bonded 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan : 

 
RX 450: 
a. Uji terbang 

b. Evaluasi  hasil UT 

c. Disain RX 4580 

RX 1220: 
Formulasi RX 1220 Case 
bonded 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan : 

 
RX 450: 
a. Evaluasi hasil UT 

b. Pelaporan 

RX 1220: 
Formulasi RX 1220 Case 
bonded 

Jumlah tipe 

satelit untuk 

pemantauan 

2 Tipe 

Tipe satelit adalah 
jenis satelit yang 
dibangun 

berdasarkan misi 

dan kelas satelit 
untuk pengamatan 
bumi terkait 
sumberdaya alam, 
mitigasi bencana, 
dan maritim 

Tipe satelit 

yang dibuat 

untuk 

pengamatan 

bumi terkait 

sumberdaya 

alam, mitigasi 

bencana, dan 

maritim 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan : 
 
Pemanfaatan LAPAN-
A2:  

a. 15 citra  

b. Voice Repeater: 
1.000 menit 

c. APRS: 500 menit 
d. AIS: 100 pass 
 
Pemanfaatan LAPAN-
A3:  

a. 60 Multispectral 
Image, 30 Digital 
Image 

b. Magnetometer: 100 
jam 

c. Infrared Video: 10 
clip 

d. AIS: 50 pass 

Mengkoordinir, memonitor 

dan mengevaluasi 
Kegiatan : 

 

Pemanfaatan LAPAN-A2:  

a. 15 citra  

b. Voice Repeater: 1.000 

menit 

c. APRS: 500 menit 

d. AIS: 100 pass 

 

Pemanfaatan LAPAN-A3:  

a. 60 Multispectral Image, 

30 Digital Image 

b. Magnetometer: 100 jam 

c. Infrared Video: 10 clip 

d. AIS: 50 pass 

 

 

Mengkoordinir, memonitor 

dan mengevaluasi 
Kegiatan : 
 

a. Pemanfaaan LAPAN-

A2: 15 citra  

b. Voice Repeater: 1.000 

menit 

c. APRS: 500 menit 

d. AIS: 100 pass 

 

Pemanfaaran LAPAN-A3:  

a. 60 Multispectral 

Image, 30 Digital 

Image 

b. Magnetometer: 100 

jam 

c. Infrared Video: 10 clip 

d. AIS: 50 pass 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 3 

Bulan – 7 Bulan – 8 Bulan - 9 

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

Jumlah tipe 

pesawat udara 

tanpa awak 

untuk 

pemantauan 

3 Tipe 

Tipe pesawat udara 
tanpa awak yang 
dimanfaatkan 
untuk pengamatan 
terkait mitigasi 
bencana, 
sumberdaya alam, 
maritim dan 
pemantauan 

lainnya. 

Menghitung 

jumlah tipe 

pesawat 

udara tanpa 

awak yang 

dibuat dan 

dimanfaatkan 

untuk 

pemantauan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan  

Layanan LSU untuk 

pemantauan Gunung 

Kelud kerjasama 

dengan UGM 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan 
 
Uji terbang kesiapan LSU-
02 NGLD untuk Mitigasi 

bencana 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan  
 
Koordinasi dan persiapan 
kegiatan pemanfaatan 

LSU untuk TNI AU dan 
TNI AD. 

Jumlah 

produk desain 

pesawat 

transport 

nasional yang 

siap 

diproduksi 

oleh industri 

penerbangan 

1 Prototipe 

desain 

Desain pesawat 
transport nasional 
adalah rancangan 
pesawat yang 
dibuat oleh LAPAN 
dan siap 
diproduksi oleh 
industri nasional. 
Siap diproduksi 
adalah desain 
pesawat yang telah 
tersertifikasi oleh 
otoritas 
penerbangan. 

Menghitung 

jumlah 

rancangan 

pesawat 

transport 

nasional yang 

siap 

diproduksi 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan  
 
Penyusuna Draft 
Dokumen Aircraft Float 
Load 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan  
 
Penyusunan Draft 
Dokumen Aircraft Float 
Load lanjutan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan 
 
Penyusunan dan 
finalisasi Draft Dokumen 
Aircraft Float Load 
lanjutan 

Jumlah 

publikasi 

nasional 

terakreditasi 

di bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

35 Makalah 

Publikasi nasional 

yang terakreditasi 
adalah karya tulis 
ilmiah hasil 
litbangyasa dibidang 
teknologi 
penerbangan dan 
antariksa yang 

terakreditasi 
berdasarkan kriteria 
LIPI dan DIKTI. 

35 buah 

makalah 

publikasi 

ilmiah 

nasional 

dalam jurnal, 

prosiding, dll. 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 

mengevaluasi 

kegiatan:  

a. Penyusunan  20 

draft publikasi 

nasional di bidang 

teknologi 

penerbangan dan 

antariksa yang akan 

terbit di Jurnal 

Nasional 

terakreditasi 

b. Bimbingan teknis 

KTI dibidang 

teknologi 

penerbangan dan 

antariksa 

 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan:  

a. Melanjutkan 

penyusunan 20 draft 

KTI nasional 

terakreditasi.  

b. Bimbingan teknis KTI 

di bidang teknologi 

penerbangan dan 

antariksa 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan:  

c. Penyelesaian 20 

makalah di bidang 

teknologi penerbangan 

ke Jurnal Nasional 

terakreditasi 

Seminar/kolokium 

draft KTI di bidang 

teknologi penerbangan 

dan anariksa 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 3 

Bulan – 7 Bulan – 8 Bulan - 9 

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

 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

yang terindeks 

di bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

19 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. 

 

 

19 buah 

makalah 

publikasi 

ilmiah 

internasional 

dalam jurnal, 

prosiding, dll. 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan 
 

a. Proses review dan 

editing  draft 

publikasi 

internasional di 

bidang teknologi 

penerbangan dan 

antariksa 

 

 

Mengkoordinir, memonitor 

dan mengevaluasi 
kegiatan 
 

a. Melanjutkan proses 

review dan editing d di 

bidang teknologi 

penerbangan 

b. Proses review dan 

bimbingan KTI di 

bidang teknologi 

penerbangan dn 

antariksa  

c. Pelaksanaan ICAREST 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan 
 

a. Pelaksanaan seminar 

ISAST 2019 

 

Jumlah HKI 

yang 

diusulkan di 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

10 HKI 

 

 

HKI yang  

diusulkan adalah 

hasil karya 

dibidang 

teknologi 

penerbangan dan 

antariksa untuk 

memperoleh hak 

eksklusif yang 

diberikan negara 

bagi pencipta 

suatu karya 

untuk 

medapatkan 

kekuatan hukum 

 

 

10 usulan 

HKI bidang 

teknologi 

roket, satelit, 

dan 

penerbangan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 
 

a. Workshop 

Penyusunan HKI 

b. Penyempurnaan  

10 draft usulan KI 

di bidang teknologi 

penerbangan  dan 

antariksa 

 

 

 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan: 
 

a. Penyempurnaan 5 

draft KI  

b. Pengusulan 5 KI di 

bidang teknologi 

penerbangan dan 

antariksa 

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 
 

a. Pengusulan 5 KI di 

bidang teknologi 

penerbangan dan 

antariksa 

b. Pemeriksaan formatif 

KI 

 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 3 

Bulan – 7 Bulan – 8 Bulan - 9 

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

 

Meningkatnya 

layanan 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

Jumlah 

instansi 

pengguna 

yang 

memanfaatka

n layanan 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

 

20 Instansi 

Instansi 

pengguna adalah 

masyarakat 

umum, 

masyarakat 

ilmiah, perguruan 

tinggi, 

pemerintah pusat 

dan daerah, serta 

swasta yang 

memanfaatkan 

layanan teknologi 

penerbangan dan 

antariksa. 

20 instansi 

pengguna 

layanan: K/L, 

TNI, Polri, PT, 

dan swasta 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 
 
 
a. Pelaksanaan kerja 

sama teknis di 

bidang teknologi 
b. Pelaporan 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan: 

 
 
 

a. Pelaksanaan kerja 
sama teknis di bidang 

teknologi  
b. Pelaporan 

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 
 

a. Pelaksanaan kerja 
sama teknis di 

bidang teknologi  
b. Pelaporan 
c. Monev III Kerja Sama 

Teknis 

Indek 

Kepuasan 

Masyarakat 

atas 

pelayanan di 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

80 

IKM adalah 

tingkat kepuasan 

masyarakat yang 

diperoleh dari 

hasil pengukuran 

kuantitatif atas 

pendapat 

masyarakat 

dalam 

memperoleh 

pelayanan 

teknologi 

penerbangan dan 

antariksa. 

Nilai 80 

adalah rata-

rata nilai total 

IKM 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 
a. Melakukan 

pengumpulan 

responden angket 
IKM baik yang 
online maupun 
sebaran angket 
kepada para 
instansi pengguna 

b. Melakukan 
perhitungan IKM 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan: 

 
 

a. Melakukan 
pengumpulan 

responden angket IKM 
baik yang online 
maupun sebaran 
angket kepada para 
instansi pengguna 

b. Melakukan 
perhitungan IKM 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan: 

 
a. Melakukan 

pengumpulan 

responden angket 
IKM baik yang online 
maupun sebaran 
angket 

b. Melakukan 
perhitungan IKM 

c. Monev III penilaian 
IKM 
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Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

 

 

Dr. Rika Andiarti 



 

Rencana Aksi  
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

Triwulan IV 
 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 4 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

Meningkatnya 

penguasaan 

dan 

kemandirian 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

Jumlah tipe 
roket untuk 
penggunaan 
khusus 

2 Tipe 

Tipe roket adalah 
jenis roket padat 
baik kendali 
maupun balistik 
berdasarkan 
ukuran diameter 
yang dibuat dan 
dimanfaatkan 
untuk penggunaan 
khusus. 

Menghitung 

jumlah tipe 

roket yang 

dibuat dan 

dimanfaatkan 

untuk 

penggunaan 

khusus. 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan:  
 
RX 450: 
Redisain RX 450 
jangkauan 3 digit 
 
RX 1220: 

a. Uji statik case 

bonded 

b. Evaluasi hasil uji 

statik 

Mengkoordinir, memonitor 

dan mengevaluasi 
Kegiatan:  
 
RX 450: 
a. Redisain lanjutan 

b. Simulasi  untuk 

jangkauan 3 digit 

c. Pelaporan 

RX 1220: 
Evaluasi dan pelaporan 

Mengkoordinir, 

memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan:  
 
RX 450: 
a. Dokumen RX 450 

b. Dokumen disain 

baru RX 4580 

RX 1220: 
a. Dokumen Rhan 122B 

b. Dokumen RX 1220 

Case Bonded 

Jumlah tipe 

satelit untuk 

pemantauan 

2 Tipe 

Tipe satelit adalah 
jenis satelit yang 
dibangun 
berdasarkan misi 

dan kelas satelit 
untuk pengamatan 

bumi terkait 
sumberdaya alam, 
mitigasi bencana, 
dan maritim 

Tipe satelit 

yang dibuat 

untuk 

pengamatan 

bumi terkait 

sumberdaya 

alam, mitigasi 

bencana, dan 

maritim 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan:  
 

Pemanfaatan LAPAN-

A2:  

a. 15 citra  

b. Voice Repeater: 

1.000 menit 

c. APRS: 500 menit 

d. AIS: 100 pass 

Pemanfaatan LAPAN-
A3:  
a. 60 Multispectral 

Image, 30 Digital 

Image 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan:  
 
Pemanfaatan LAPAN-A2:  
a. 15 citra  

b. Voice Repeater: 1.000 

menit 

c. APRS: 500 menit 

d. AIS: 100 pass 

 

Pemanfaatan LAPAN-A3:  

a. 60 Multispectral 

Image, 30 Digital 

Image 

b. Magnetometer: 100 

jam 

c. Infrared Video: 10 clip 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan:  
 

Pemanfaatan LAPAN-

A2:  

a. 15 citra  

b. Voice Repeater: 

1.000 menit 

c. APRS: 500 menit 

d. AIS: 100 pass 

 

Pemanfaatan LAPAN-

A3:  

a. 60 Multispectral 

Image, 30 Digital 

Image 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 4 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

b. Magnetometer: 100 

jam 

c. Infrared Video: 10 

clip 

d. AIS: 50 pass 

d. AIS: 50 pass b. Magnetometer: 100 

jam 

c. Infrared Video: 10 

clip 

d. AIS: 50 pass 

Jumlah tipe 

pesawat udara 

tanpa awak 

untuk 

pemantauan 

3 Tipe 

Tipe pesawat 

udara tanpa awak 
yang 
dimanfaatkan 
untuk pengamatan 
terkait mitigasi 
bencana, 

sumberdaya alam, 
maritim dan 
pemantauan 
lainnya. 

 

 

Menghitung 

jumlah tipe 

pesawat udara 

tanpa awak 

yang dibuat 

dan 

dimanfaatkan 

untuk 

pemantauan 

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan 

 
Pemotretan Landasan 
Rumpin dan sekitarnya 
menggunakan LSU-01 
kerjasama TNI AU 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan 

  
Pemanfaatan LSU-02 
NGLD untuk Mitigasi 
bencana 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi kegiatan  

 
Monev hasil  
pemanfaatan LSU  

Jumlah 

produk desain 

pesawat 

transport 

nasional yang 

siap 

diproduksi 

oleh industri 

penerbangan 

1 Prototipe 

desain 

 
Desain pesawat 
transport nasional 
adalah rancangan 
pesawat yang 
dibuat oleh LAPAN 
dan siap 
diproduksi oleh 
industri nasional. 
Siap diproduksi 
adalah desain 
pesawat yang telah 

tersertifikasi oleh 

otoritas 
penerbangan. 
 

Menghitung 

jumlah 

rancangan 

pesawat 

transport 

nasional yang 

siap 

diproduksi 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan  
 
Penyusunan Draft 
Dokumen Float Static 
Structure Analysis 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan  
 
Penyusunan Draft 
Dokumen Float Static 
Structure Analysis lanjutan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan  

 

Penyusunan dan 

finalisasi Draft Dokumen 

Float Static Structure 

Analysis lanjutan 

Jumlah 

publikasi 

nasional 

terakreditasi 

di bidang 

teknologi 

35 Makalah 

Publikasi nasional 
yang terakreditasi 
adalah karya tulis 
ilmiah hasil 
litbangyasa 
dibidang teknologi 
penerbangan dan 
antariksa yang 
terakreditasi 

35 buah 

makalah 

publikasi 

ilmiah 

nasional 

dalam jurnal, 

prosiding, dll. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan 
 

Mengajukan 20 
makalah di bidang 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan 
 

Proses review makalah 
yang diajukan ke jurnal 
nasional terakrerditasi 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan 

 

Proses penerbitan 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 4 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

penerbangan 

dan antariksa 

berdasarkan 
kriteria LIPI dan 
DIKTI. 

teknologi penerbangan 
ke Jurnal Nasional 
terakreditasi  

 

 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

yang terindeks 

di bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

19 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. 

19 buah 

makalah 

publikasi 

ilmiah 

internasional 

dalam jurnal, 

prosiding, dll. 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 

kegiatan 

 

a. Penyiapan 

penerbitan untuk 

publikasi 

internasional 

terindeks global  

b. Proses review 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan 

 

Penyiapan penerbitan 
untuk publikasi 
internasional terindeks 
global  

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 

kegiatan 

 

Penerbitan 19 publikasi 
internasional  terindex di 
bidang teknologi 
penerbangan dan 
antariksa terindeks 
global 
 

Jumlah HKI 

yang 

diusulkan di 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

10 HKI 

 

 

HKI yang 

diusulkan adalah 

hasil karya 

dibidang 

teknologi 

penerbangan dan 

antariksa untuk 

memperoleh hak 

eksklusif yang 

diberikan negara 

bagi pencipta 

suatu karya 

untuk 

medapatkan 

kekuatan hukum 

10 usulan HKI 

bidang 

teknologi 

roket, satelit, 

dan 

penerbangan 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan 
 

Pemeriksaan substantif 
KI 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan 
 

Penyempurnaan KI hasil 
pemeriksaan susbtantif 

 

Evaluasi  capaian KI 



Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Utama / IK 

Target 
Definisi 

Indikator 

Perhitungan 

Target 

RENCANA AKSI TW. 4 

Bulan - 10 Bulan - 11 Bulan - 12 

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

Meningkatnya 

layanan 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

Jumlah 

instansi 

pengguna 

yang 

memanfaatka

n layanan 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

 

20 Instansi 

Instansi 

pengguna adalah 

masyarakat 

umum, 

masyarakat 

ilmiah, 

perguruan tinggi, 

pemerintah pusat 

dan daerah, serta 

swasta yang 

memanfaatkan 

layanan teknologi 

penerbangan dan 

antariksa. 

20 instansi 

pengguna 

layanan: K/L, 

TNI, Polri, PT, 

dan swasta 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan : 
 
a. Pelaksanaan kerja 

sama layanan 

teknis teknis di 

bidang teknologi 

b. Pelaporan 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
Kegiatan : 

 

a. Pelaksanaan kerja 

sama teknis di bidang 

teknologi  

b. Pelaporan 

 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
Kegiatan : 

 

a. Pelaksanaan kerja 

sama teknis di 

bidang teknologi  

b. Pelaporan 

c. Monev IV Kerja Sama 

Teknis 

Indek 

Kepuasan 

Masyarakat 

atas 

pelayanan di 

bidang 

teknologi 

penerbangan 

dan antariksa 

80 

IKM adalah 

tingkat kepuasan 

masyarakat yang 

diperoleh dari 

hasil pengukuran 

kuantitatif atas 

pendapat 

masyarakat 

dalam 

memperoleh 

pelayanan 

teknologi 

penerbangan dan 

antariksa. 

Nilai 80 

adalah rata-

rata nilai total 

IKM 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan 

 

a. Melakukan 

pengumpulan 

responden angket 

IKM baik yang 

online maupun 

sebaran angket 

kepada para 

instansi pengguna 

b. Melakukan 

perhitungan IKM 

Mengkoordinir, memonitor 
dan mengevaluasi 
kegiatan 

 

a. Melakukan 

pengumpulan 

responden angket IKM 

baik yang online 

maupun sebaran 

angket kepada para 

instansi pengguna 

b. Melakukan 

perhitungan IKM 

Mengkoordinir, 
memonitor dan 
mengevaluasi 
kegiatan 

 

a. Melakukan 

pengumpulan 

responden angket 

IKM baik yang online 

maupun sebaran 

angket 

b. Melakukan 

perhitungan IKM 

c. Monev IV penilaian 

IKM 
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