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Alhamdulilah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan 
karunianya, Rencana Strategis Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer telah selesai 
disusun,  Renstra ini di susun mengacu pada Renstra LAPAN 2015 – 2019 dan  RPJMN 2015-
2019.  

Rencana strategis ini disusun berdasarkan atas kondisi deputi bidang sains antariksa 
dan atmosfer serta lingkungan strategis yang mempengaruhi Visi deputi bidang sains 
antariksa dan atmosfer. 

Rencana strategis ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, 
tujuan, sasaran strategis, sistem nilai, arah kebijakan dan strategi, serta kerangka reguasi, 
kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaannya. 

Rencana strategis ini digunakan untuk memandu pembangunan sains antariksa dan 
atmosfer serta pemanfaatannya guna kontribusi kepada pembangunan LAPAN khususnya 
dan Nasional pada umumnya, serta dapat memberikan nilai kemanfaatan kepada 
stakeholder dan masyarakat di Indonesia,   dalam  mendorong pencapaian visi misi lapan 
dan visi misi nasional  yang maju dan mandiri. 

 

 

KATA  PENGANTAR  
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 Sajalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi 2015 -2019, dimana permasalahan dan tantangan 

pembangunan iptek 5 tahun kedepan dihadapkan pada kondisi  dimana : tingkat kontribusi 

iptek terhadap pembangunan perekonomian Nasional yang masih rendah,  kekayaan 

sumber daya alam yang semakin berkurang,  serta adanya arus globalisasi kehidupan sosial 

dan budaya yang semakin kuat. Untuk menjawab permasalahan dan tantangan diatas 

pembangunan Iptek nasional telah diarahkan pada : “Peningkatan dukungan nyata iptek 

terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa”,   “Peningkatan 

dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam  baik hayati  

maupun nir-hayati”  dan  “Peningkatan dukungan iptek untuk penyiapan masyarakat 

Indonesia  menyosongsong kehidupan global yang maju dan modern”.   

 Dukungan  pembangunan iptek LAPAN dalam wawasan pembangunan iptek secara 

nasional sebagaimana tersebut diatas, diarahkan pada peningkatan  hasil penyelenggaraan 

penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung pada daya saing sektor 

produksi  barang dan jasa  serta keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam. 

 Pada Program Utama Nasional (PUNAS)  Ristek RPJMN 2015 – 2019, kontribusi 

pembangunan iptek LAPAN berada pada PUNAS Riset Teknologi Transportasi, guna 

menjawab arah kebijakan nasional “Peningkatan dukungan nyata iptek terhadap 

peningkatan dayasaing sektor-sektor produksi barang dan jasa”, melalui kegiatan 

pengembangan teknologi penerbangan, yaitu : (1) melanjutkan pengembangan pesawat 

komutter N-2019, untuk menyelesiakan prototipe uji statik dan uji terbang, serta 

pengembangan pesawat N-250. 

 Fokus pada pembangunan iptek yang mendukung pada “peningkatan keberlanjutan 

dan pemanfaatan sumberdaya alam”, kontribusi pembangunan iptek LAPAN diarahkan 

pada 2 (dua) fokus program yaitu :  

1. Penginderaan jauh :  penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk 

pengembangan penginderaan jauh,  dibagi dalam tiga kegiatan, yaitu : pemanfaatan 

data penginderaan jauh, pengembangan satelit, dan pengembangan roket sipil. 

 

BAB I. PENDAHULUAN 
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2. Mitigasi Perubahan Iklim :  dukungan  iptek bagi pembangunan hijau diselenggarakan 

melalui kegiatan pengembangan teknologi hijau, pengembangan teknologi 

pengukuran emisi karbon, serta penelitian atmosfer.  

Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer yang merupakan bagian dari salah satu 

Kedeputian LAPAN, pembangunan ipteknya diarahkan untuk mendukung pada 

“peningkatan keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam”, melalui kegiatan 

penelitian dan pengembangan antariksa dan atmosfer.   

Dalam pembangunan iptek, program riset antariksa bertujuan untuk menyediakan 

informasi tentang cuaca antariksa,  gangguan ionosfer terhadap penentuan posisi dan 

komunikasi transionosfer serta geomagnet dan penguatan sistem pemantau antariksa.   

Dalam RPJMN 2015-2019,  riset antariksa dofokuskan pada pengembangan sistem 

pendukung keputusan cuaca antariksa berbasis informasi antariksa untuk wilayah ekuator 

Indonesia, serta penguatan kapasitas sistem pemantau antariksa,  basis data antariksa, dan  

Pembangunan Observatorium Nasional di Nusa Tenggara Timur, sebagai wilayah yang 

sangat startegis dalam perkembangan ilmu astronomi,  melalui pengamatan langit selatan 

(Southern hemisphere) guna mengetahui formasi benda langit atau peta langit belahan 

selatan.  Para ilmuwan internasional telah menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang 

strategis dalam mempelajari gerak relatif, formasi dan dinamika benda-benda langit belahan 

bumi selatan.  

Program riset atmosfir bertujuan untuk menyediakan informasi tentang dinamika 

atmosfer seperti penyebaran polusi udara, aplikasi luaran model atmosfer, kondisi lapisan 

ozon serta gas rumah kaca dan penguatan sistem pemantau atmosfer.  

Program utama riset atmosfer 2015 – 2019  difokuskan pada pengembangan sistem 

pendukung keputusan berbasis informasi atmosfer wilayah ekuator indonesia. Untuk itu 

perlu penguatan  riset dinamika dan komposisi atmosfer di wilayah benua-maritim ekuator 

dan interaksinya dengan daratan, lautan dan biosfer; pengembangan model atmosfer dan 

prediksi kondisi atmosfer jangka pendek, menengah dan panjang;  pengembangan teknologi 

sensor/instrument dan sistem pengamatan atmosfer berbasis satelit, airborne dan 

terrestrial;  serta peningkatan kemampuan/metode pengamatan atmosfer berbasis satelit, 

airborne dan terrestrial serta manajemen basis data. 
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Renstra Deputi Sains 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) 

tahun kedepan dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam sains keantariksaan dan 

atmosfer, renstra ini telah diselaraskan dengan rencana strategis LAPAN 2015-2019 dan 

untuk dijadikan acuan unit kerja eselon II serta unit kerja mandiri/balai di bawahnya dalam 

menyusun renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

1.1. Kondisi Umum 

 

1.1.1. Profil Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer 

 

A. Tugas Pokok dan Fungsi : 

 

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer 

berdasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional  bahwa :  

Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan 

fungsi LAPAN di bidang sains antariksa dan atmosfer yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala, deputi bidang sains antariksa dan atmosfer dipimpin oleh Deputi.  

Deputi bidang sains antariksa dan atmosfer mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan 

serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa dan atmosfer. 

Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang sains antariksa dan atmosfer 

menyelenggarakan fungsi  

 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan dan 

pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer; 

b) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains antariksa serta 

pemanfaatannya; 

c) Pelaksanaan kegiatan pnelitian dan pengembangan sains atmosfer serta 

pemanfaatannya; 
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d) Pemberian informasi khusus tentang cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa serta 

peringatan dini, mitigasi dan penanganan bencana akibat cuaca antariksa dan benda 

jatuh antariksa 

e) Pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan sains 

antariksa dan atmosfer; dan  

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.  

 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatas, pelaksanaannya dilakukan 

oleh 2(dua) satuan kerja yang berada di bawahnya, yaitu Pusat Sains Antariksa dan Pusat 

Sains dan Teknologi Atmosfer, sebagaimana tampak dalam gambar berikut di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer 
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B. Sumber Daya Manusia  

Komposisi sumber daya manusia deputi  bidang sains antariksa dan atmosfer pada 

tahun 2015 adalah sebagaimana tabel  1.1. dan 1.2.  berikut :  

Tabel 1.1.  Komposisi SDM berdasarkan atas  Pendidikan 

No Pendidikan Pussainsa PSTA KKTB SMD WTKS PTK JML 
1. Doktor, S-3 2 7 - - - - 8 
2. Pasca Sarjana,  S-2 24 29 3 1 3 2 64 
3. Sarjana, S-1 39 29 2 3 12 6 88 
4. Diploma III  2 1 1 1 2 7 
5. SLTA  24 13 14 7 11 8 80 
6. SLTP   2 1 - - - 3 
7. SD   - - 2  2 
 Jumlah  89 82 21 12 29 18 252 
 

Tabel 1.2. Komposisi berdasarkan atas jabatan 

No Jabatan  Pussainsa PSTA KKTB SMD WTKS PTK JML 
1. Struktural  6 5 2 2 2 2 19 
2. Peneliti 41 39 3 - 2 - 86 
3. Perekayasa 7 8 - - 3 3 21 
4. Litkayasa 12 5  6 7 3 8 41 
5. Pranata Komputer - 1 - - - - 1 
6. Pranata Humas 2 3 1 - - 1 7 
7. Arsiparis  1 7 - - 1 - 9 
8. Analis Kepegawaian 1 1 - -- - - 2 
9. Pustakawan 1 - -  - - 1 
10. Amdal  -  - - 3  3 
11. JFU 18 18 9 3 15 4 62 
 Jumlah  89 82 21 12 29 18 252 
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1.1.2. Capaian Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer  2010-2014 

 

Berbagai upaya pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan 

informasi Kedirgantaraan 2010-2014, yang mendukung capaian visi dan misi LAPAN 

khususnya terkait dengan sains antariksa dan atmosfer, yang pada tahun 2015 kedeputian 

Bidang Sains, Pengkajian dan informasi Kedirgantaraan telah mengalami perubahan 

nomenklatur menjadi “Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer” dapat diukur melalui 

capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.  Capaian sasaran strategis yang telah 

dihasilkan pada periode Renstra 2010-2014 dapat digambarkan dari tingkat capaian target 

yang telah ditetapkan, diantaranya  adalah sebagai berikut : 

 

A. Peningkatan Kapasitas Sistem Pemantau dan pemroses data Antariksa dan Atmosfer  
 

Peningkatan Kapasitas sistem pemantau dan pemroses data (HPC) untuk parameter 

antariksa dan atmosfer merupakan  dukungan inputan bagi kegiatan penelitian dan 

pengembangan iptek antariksa dan atmosfer. Beberapa  peningkatan kapasitas sistem 

pemantau antariksa dan atmosfer terus dikembangkan, diantaranya  : 

 

1. Sistem Pemantau Parameter Antariksa dan Atmosfer  

Pengembangan sistem pemantau parameter antariksa dan atmosfer terus 

dikembangkan dalam rangka memperkuat sistem inputan (masukan) pada kegiatan 

penelitian dan pengambangan sains antariksa dan atmosfer. Selama periode tahun 2010-

2014,  beberapa sistem peralatan yang telah dikembangakan diantaranya adalah 

planetarium dan radar mobile. 

Planetarium dan radar atmosfer mobile, adalah  merupakan peningkatan kapistas 

sistem pemantau paramater antariksa dan atmosfer yang dilakukan selama periode renstra  

2010 - 2014, sebagai pengembangan peralatan pemantauan anatariksa dan  atmosfer. Radar 

atmofer merupakan sistem pemantau parameter atmosfer yang dapat dipindah-pendahkan 

sesuai dengan kebutuhan lokasi penelitian, sementara planetarium mobile merupakan 

integrasi planetarium dalam satu wahana bergerak (mobile) untuk mendukung kegiatan 

riset, pendidikan, dan sosialisasi sains antariksa, khususnya bidang astronomi dan astrofisika 

dalam mengembangkan minat masyarakat terhdap iptek penerbangan dan antariksa, selain 
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peningkatan kapasitas pemantau antariksa dan atmosfer sebagaimana diatas, 

pengembangan lain terhadap pembuatan model antariksa dan atmosfer,  dilakukan dengan 

meningkatkan sistem server pengolah data antariksa dan atmsofer, seperti pengembangan  

high performace homputer (HPC) sebagai pemroses data pengembangan model.   

 

  

Planetarium mobile Radar atmosfer mobile 

Gambar 1.2.  Pengembangan Kapsitas Sistem Pemantau Antariksa dan Atmsofer  

 

2. Sistem HPC  Basis Data  Antariksa dan Atmosfer.  

Rancangan perkembangan High Performance Cluster (HPC) digunakan untuk 

menjalankan model atmosfer ekuator resolusi tinggi , terutama untuk simulasi konveksi dan 

curah hujan benua maritim ekuator yang dipengaruhi oleh modulasi orografis, sea-breeze 

dan efek siklon tropis serta untuk basis data.  Pada periode 2010 -2014  peningkatan HPC 

dan basis data telah dilakukan dengan penambahan 7 node cluster pada tahun 2013 dan 5 

node pada tahun 2014. Khususnya pada sistem HPC pemodelan dan basis data atmosfer, 

dengan peningkatan processor yang sangat cepat, seperti terlihat pada tabel berikut  : 

 

Tabel 1.3. Perkembangan HPC untuk Pemodelan atmosfer ekuator Indonesia  
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2007-2010 
SGI Super 

Processor :  1 core 

2011 
PC Cluster 

40 core 

2013 
HPC  Cluster 

640 core 

2014 
HPC Cluster 

976 core 
Gambar 1.3.   Perkembangan High Performance Cluster sebagai pemroses data atmosfer 

Sistem Komputasi Prediksi Numerik Atmosfer (Kresna)   
 
 Selain kresna, sebagai server pemroses data model atmosfer ekautor Indonesia, juga 

dikembangkan Basis Data Atmosfer Indonesia  (BISMA),  merupakan sistem komputasi yang 

didedikasikan untuk mengelola data-data atmofer indonesia, sistem basis data ini masih 

dalam “versi betha”, masih membutuhkan pengembagan lebih lanjut baik hardware 

maupun softwarenya. Namun demikan, basis data ini telah dapat di akses melalu jaringan 

website : bisma.sains.lapan.go.id. Basis data ini terbuka untuk umum diperuntukkan bagi 

pengguna yang memerlukan data-data atmosfer indonesia.   

Begitu pula untuk pengembangan basis data Antariksa,  pengembangan basis data antariksa 

dilakukan berbasiskan website sebagaimana basis data atmosfer Indonesia.  

 

 
a. Atmosfer  

 
b. Antariksa  

Gambar 1.4. Ruang Server Basis Data Atmosfer dan Antariksa  
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Selain peningkatan kapasitas sistem pemantau dan sistem pemroses data antariksa dan 

atmosfer, beberapa peningkatan kapasitas pemantau parameter antariksa dan atmosfer 

yang lain juga dilakukan, seperti pengembangan untuk pralatan laboratorium,  Atomic 

Spectophotomter, Spektrometer CALLISTO, dan kalibrator magnetometer, dll.  

 

B. Pengembangan Kompetensi Sains Antariksa dan Atmosfer  
 

Pengembangan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) 

terkait dengan peringatan dini dan mitigasi bencana yang memanfaatkan data/informasi 

sains antariksa dan atmosfer,  merupakan bagian dari pengembangan kompetensi sains 

antariksa dan atmosfer.  Sistem pendukung keputusan sains antariksa dan atmosfer 

dibangun  dengan tujuan untuk memberikan penguatan pada sistem layanan publik atau 

sebagai interface antara hasil/output kegiatan penelitaian dan pengambangan sains 

antariksa dan atmosfer  dengan stakeholder atau pengguna, sehingga memberikan nilai 

tambah dan nilai akuntabilitas kegiatan penelitian dan pengembangan, berupa  

kemanfaatan kepada stake holder dan masyarakat.  

Di bidang sains antariksa dan sains atmosfer, telah dilakukan pengembangan Sistem 

Pemantauan dan Informasi Cuaca Antariksa (SPICA), yaitu ruang multimedia yang  berisi 

informasi hasil litbang dan pengamatan antariksa, serta pembangunan Atmospheric Science 

and Technology Information System (ASTINA), yaitu ruang multimedia informasi sains dan 

teknologi atmosfer serta ruang interaktif untuk mempelajari perilaku atmosfer.  Dalam 

SPICA tersedia informasi dasar seperti aktivitas matahari, medan magnet bumi, ionosfer, 

benda jatuh antariksa dan kondisi jaringan transfer data dari seluruh stasiun pengamatan. Di 

dalam pengembangan ASTINA terdapat suatu sistem peringatan dini bencana berbasis 

MTSAT, yaitu Satellite Disaster Early Warning System (SADEWA),  Interaktif model atmosfer, 

dan informasi umum tentang sains atmosfer. SADEWA merupakan sistem peringatan dini 

bencana terkait kondisi atmosfer ekstrim yang didukung satelit penginderaan jauh dan 

model-model dinamika atmosfer. SADEWA telah mengalami perkembangan setiap 

tahunnya, yang terbaru adalah SADEWA 3.0 yang dapat diakses melalui jaringan 

http://sadewa.sains.lapan.go.id. 

 

http://sadewa.sains.lapan.go.id.
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Sistem Pemantauan dan Informasi Cuaca 

Antariksa (SPICA) 
Atmospheric Science and Technology 

Information System (ASTINA ) 
Gambar 1.5. Ruang Multi Media Informasi untuk Layanan Publik   

Sains Antariksa dan Atmosfer  
 

C. HKI di bidang sains Antariksa dan Atmosfer yang terdaftar 

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang sains antariksa dan atmosfer, yang 

merupakan target indikator kinerja utama dalam pencapaian sasaran stratgis : “Peningkatan 

kualitas litbang iptek  antariksa dan atmosfer serta kajian kebijakan kedirgantaraan”,   pada 

tahun 2014  dicapai  sebanyak  2 (dua)  HKI yang terdaftar di  Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia-RI. 

Capaian target indikator kinerja utama Hak Kekayaan Inteletual  tahun 2014 telah 

dicapai sebanyak 2(dua) buah HKI yang telah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia-RI,  atau capaiannya 

sebesar 100 %,  yaitu  : 

1. Muatan sonda roket untuk pengukur parameter atmosfer. 
2. Sistem dan metoda pemutus  sensor balon menggunakan  kawat panas pada teflon 

dengan metoda terprogram. 

Pendaftaran usulan hak paten tahun 2014,  yang diajukan kepada  Direktorat Jendral 

Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia-RI melalui Biro 

Perencanaan dan organisasi berupa hak paten yang sifatnya masih dalam kategori hak paten 

sederhana, yang merupakan pembelajaran awal didalam menghasilkan hak paten. 
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Gambar 1.6. . HKI  muatan roket sonda pengukur parameter atmosfer 

 
Gambar 1.7.  Prespektif keseluruhan sistem pemutus balon 

 

D. Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional terindek. 
 

Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal  internasional terindek, 

merupakan bagian indikator kinerja yang di targetkan dalam setiap penilaian indikator 

kinerja di LAPAN, khusus di Deputi Bidang Sains Antariksa edan Atmosfer, indikator kinerja 

publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi  dan internasional  terindek telah 

ditetapkan sebanyak 12 jurnal nasional dan 4 jurnal internasional yang merupakan bagian 

dari kontribusi untuk indikator kinerja publikasi ilmiah nasional dan internasional kepada 

LAPAN. 
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Selama periode tahun 2010 – 2014, publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional 

terakreditasi dan jurnal internasional terindek mengalami flutuasi dalam jumlah target 

capaian yang diperoleh.  

Pada tahun anggaran 2014, target tesebut telah dicapai dengan capaian 10 jurnal nasional 

terakreditasi (83.3 %) dan 4 jurnal nasional terindek (100%).  

 

1.1.3.  Aspirasi Masyarakat terhadap Deputi Bidang Sains Antarika  dan 
Atmosfer  

Pengembangan produk litbang dan layanan publik LAPAN tidak terlepas dari 

berbagai aspirasi dari 4 stakeholder LAPAN yang meliputi instansi pemerintah, masyarakat 

pengguna, masyarakat ilmiah, dan masyarakat umum. Produk litbang di deputi bidang sains 

antariksa dan atmosfer diantaranya berupa  informsi cuaca antariksa dan kondisi atmosfer, 

khususnya di wilayah ekuator Indonesia.  Sampai dengan saat ini kebutuhan stakeholder 

yang teridentifikasi untuk deputi bidang sains antariksa  dan atmosfer di antaranya : 

1. LAPAN melalui deputi bidang sains antariksa dan atmosfer merupakan satu-satunya 

instansi yang melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatannya di 

bidang cuaca antariksa, sehingga LAPAN dapat menjadi pusat rujukan utama dalam 

bidang cuaca antariksa. 

2. Dengan makin banyaknya penggunaan teknologi yang berbasis antariksa, maka hasil 

litbang cuaca antariksa juga semakin banyak sangat diperlukan oleh beberapa instansi 

pemerintah antara lain oleh : TNI POLRI, pemerintah daerah pengguna komunikasi 

radio HF, dan penyedia jasa layanan komunikasi dengan satelit.   

3. Dengan meningkatnya minat komunitas internasional terhadap fenomena atmosfer 

ekuator dan kopling atmosfer-antariksa di lintang rendah, maka deputi bidang sains 

antariksa dan atmosfer dibutuhkan dan telah menjadi mitra dalam negeri dalam 

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer 

diwilayah ekuator, khususnya di Indonesia.  

4. Dengan adanya pengembangan sistem pendukung keputusan sains antariksa dan 

atmosfer  seperti : SADEWA,  SPICA secara on-line website, maka apresiasi masyarakat 

juga semakin  nampak akan kebutuhan informasi sains antariksa dan atmosfer.  
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5. Adanya permintaan sebagai partner/kemitraan dalam kegiatan penelitian dan 

pengambangan sains antariksa dan atmosfer,  maka gambaran aspirasi masyarakatnya  

dapat terlihat pada data kerjasama formal antara LAPAN dengan berbagai pihak 

(Pemerintah Pusat, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta/BUMN) dalam hal sebagai 

penyediaan informasi dan data sains antariksa dan atmosfer.  

6. Dari data kunjungan ilmiah mahasiswa,  pelajar, guru dan masyarakat umum  dalam 

memahami dan belajar tentang antariksa dan atmosfer, dari tahun ke tahun aspirasinya 

selalu meningkat, dengan nilai indek kepuasan masyarakat  tahun 2014 rata-rata 

mencapai  81.5 atau sangat baik, hal ini menunjukkan akan peningkatan minat  

masyarakat dalam ilmu pengetahuan sains antariksa dan atmosfer.  

Aspirasi-aspirasi tersebut membuktikan bahwa hasil-hasil litbang dan informasi tentang  

sains antariksa dan atmosfer untuk mendukung kegiatan layanan publik informasi,  mitigasi 

bencana antariksa dan atmosfer dalam rangka pembangunan nasional, semakin penting 

dan dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat.  Hal ini mendorong LAPAN, khususnya 

deputi bidang sains antariksa dan atmosfer untuk terus mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas produk litbang (teknologi dan informasi) serta meningkatkan 

kualitas layanan publik.  

 

1.1.4 Layanan Publik  Sains Antariksa dan Atmosfer.  

 

Secara umum produk litbang dan layanan publik LAPAN dapat dikategorikan menjadi 4 

kategori, yaitu: a) Informasi cuaca antariksa dan kondisi atmosfer, b) Data dan informasi 

berbasis penginderaan jauh satelit, c) Penguasaan teknologi roket, satelit, dan penerbangan 

(pesawat tanpa awak dan pesawat transport), d) Kebijakan terkait pemanfaatan teknologi 

penerbangan dan antariksa. 

Layanan publik yang dilakukan oleh deputi bidang sains antariksa dan atmosfer 

merupakan layanan produk informasi hasil penelitian dan pengembangan sains antariksa 

dan atmosfer, yaitu informasi cuaca antariksa dan kondisi atmosfer.  Layanan publik ini 

diberikan kepada berbagai pihak stakeholder/pengguna seprti : Pemerintah Pusat, Pemda, 
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Peguruan Tinggi, dan swasta,  dalam hal layanan produk informasi dan layanan data sains 

antariksa dan atmosfer.  

Dalam rangka keterbukaan informasi publik dan untuk apresiasi atas kemudahan akses  

pengguna terhadap hasil litbang LAPAN, maka deputi bidang sains antariksa dan atmosfer 

telah pula memberikan informasi layanan publik yang telah dimasukkan ke dalam portal 

http://satulayanan.net  yang telah dikelola dengan baik oleh LAPAN.   

Sampai dengan akhir tahun 2014, LAPAN telah memiliki Standar Pelayanan Publik 

(SPP) sebanyak 84 SPP, yang didalamnya termasuk kepada layanan publik informasi sains 

antariksa dan atmosfer, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor 209 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 225 Tahun 2013 tentang 

Standar Pelayanan di LAPAN, Keputusan Kepala Lapan Nomor 220 Tahun 2014 tentang Tim 

Penyusunan Standar Pelayanan, dan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 242 Tahun 2014 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 225 Tahun 2013 ttg Standar 

Pelayanan di LAPAN.  

Bebarapa layanan publik tentang sains antariksa dan atmosfer secara on-line seperti  

SADEWA, SWIFtS, Inosfer dan Telekomunikasi, Benda Jatuh Antariksa, Tanggap Darurat 

Bencana, Geomagnet, Aktivitas matahari dll, dapat di lihat pada web-site 

www://lapan.go.id/layanan informasi. 

 

1.1.5. Regulasi Kewenangan Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer  

 

Dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi deputi bidang sains antariksa dan 

atmosfer  adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP); 

http://satulayanan.net
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional; 

6. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga 2010-2014; 

7. Peraturan Kepala Lapan Nomor 02 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lapan sebagai mana telah diubah dengan peraturan Kepala LAPAN Nomor 05 

Tahun 2014; 

8. Keputusan Kepala LAPAN Nomor 150 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama Lapan; 

9. Keputusan Kepala LAPAN Nomor 151 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan LAPAN;  

10. Peraturan Kepala Lapan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2015-2019. 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 
 

Pemetaan kondisi strategis organisasi,  seperti Peluang (opportunities) dan ancaman 

(threat)  yang digambarkan sebagai pengaruh ekternal serta, kekuatan (Strengths) dan 

kelamahan (Weaknesses) yang menggambarkan kondisi internal  merupakan tahapan awal 

dalam menyusun rencana strategi organisasi, sejauh mana pengaruh kondisi eksternal dan 

internal terhadap deputi bidang sains antariksa dan atmosfer, adalah merupakan gambaran 

awal. 

 

1.2.1 Kekuatan 

1. Undang-undang nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan, Perpres nomor 

49 tahun 2015 tentang LAPAN  

2. Merupakan satu-satunya instansi yang melaksanakan penelitian dan 

pengembangan di bidang cuaca antariksa.  

3. Dengan makin banyaknya penggunaan teknologi yang berbasis antariksa, 

maka hasil litbang cuaca antariksa makin banyak diperlukan, antara lain oleh 

TNI POLRI, pemerintah daerah pengguna komunikasi radio HF, dan penyedia 

jasa layanan komunikasi dengan satelit.   
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4. Sistem komputasi performace tinggi (HPC) untuk proses data dan pemodelan 

Antariksa dan Atmosfer  

5. Sistem Pendukung Keputusan Cuaca Antarika dan Atmosfer   

 

1.2.2 Kelemahan 

1. Jumlah rasio peneliti dan perekyasa yang masih rendah 

2. Perlengkapan fasilitas litbang masih kurang memadai dibandingkan dengan 

lembaga keantariksaan Negara lain. 

3. Penelitian dan pengembangan secara kemitraan masih rendah 

4. Networking nasional dan  internasional para peneliti belum optimal 

5. Publikasi ilmiah nasional dan internasional masih rendah 

 

1.2.3 Peluang 

1. Kesempatan penelitian bersama secara internasional terbuka luas.  

2. Posisi dan kondisi geografis Indonesia yang sangat unik dan dinamis yang 

menjadi laboratorium alam dunia di ekuator.  

3. Adanya isu perubahan iklim, sehingga memacu  untuk menyediakan data 

satelit terkait mitigasi perubahan iklim. 

4. Kesadaran masyarakat tentang informasi Sains antariksa dan atmosfer 

semakin tinggi.  

 

1.2.4 Tantangan 

1. Lokasi Indonesia yang unik, yang merupakan daerah anomali,  juga menjadi 

tantangan dalam memahami karakteristik antariksa dan atmosfer Indonesia, 

sehingga banyak peneliti dari luar negeri yang mengarahkan perhatiannya ke 

Indonesia.  

2. Pelaksanaan kerjasama dengan luar negeri, inisiatif masih didominasi oleh 

pihak luar negeri,  

3. Kontribusi publikasi ilmiah internasional yang masih rendah.  

4. Tingkat kontribusi produk ilmiah (HKI) yang masih rendah.  
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN,   
SASARAN STRATEGIS DAN SISTEM NILAI  

 

2.1. Visi 

 

“Menjadi Pusat Unggulan Sains Antariksa dan Atmosfer” 

 

Melalui Visi tersebut, deputi bidang Sains antariksa dan atmosfer mampu 

menjadi organisasi yang menyelenggerakan kegiatan penelitan dan pengembangan 

sains antariksa dan atmosfer serta penyelenggaraan keantariksaan di tingkat 

nasional yang bertaraf internasional dengan standar hasil yang  sangat tinggi serta 

relevan dengan kebutuhan pengguna, dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan 

mandiri. 

 

2.2. Misi 

 

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi yang diemban adalah: 

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi litbang Sains Antarika dan Atmosfer  

2. Meningkatkan kualitas produk litbang sains antariksa dan atmosfer dalam  

memecahkan permasalahan nasional. 

3. Meningkatkan layanan publik sains antariksa dan atmosfer yang berkualitas 

(terpercaya, tanggap, dan mutakhir) 

 

2.3. Tujuan 

 

1. Terwujudnya sumber daya litbang sains antariksa dan atmosfer yang berkualitas 

dengan produk publikasi dan paten yang unggul serta memberi solusi 

permasalahan nasional  

2. Terwujudnya sistem layanan publik sains antariksa dan atmosfer yang 

berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat; 



Renstra Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer  2015 - 2019 22 
 

2.4. Sasaran Strategis 

1. Meningkatnya penguasaan iptek dibidang sains antariksa dan atmosfer yang 

maju  

2. Meningkatnya Layanan publik  sains atmosfer dan antariksa yang prima 

3. Meningkatnya publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional, dan HKI 

dibidang sains atmosfer dan antariksa  

4. Meningkatnya kapasitas iptek dibidang sains atmosfer dan antariksa 

5. Tersedianya DSS di bidang sains atmosfer dan antariksa untuk mitigasi bencana 

dan perubahan iklim 

6. Tersedianya pedoman dan standard pengolahan data serta pengelolaan data 

dan informasi sains atmosfer dan antariksa 

7. Terwujudnya reformasi birokrasi  dilingkungan Deputi Sains Antariksa dan 

Atmosfer sesuai dengan RB Nasional  

 

2.5   Sistem Nilai 

1. Pembelajar : Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan beradaptasi dengan hal-

hal yang baru. 

2. Rasional :Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan 

ilmiah. 

3. Konsisten : Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka 

pendek, menengah dan panjang yang sudah ditetapkan. 

4. Akuntabel : Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. 

5. Berorientasi kepada layanan publik  : Berupaya memberikan layanan prima sesuai 

dengan kebutuhan publik. 
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BAB III.  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI  

 

3.1. Arah Kebijakan  

 

LAPAN memiliki 4  bidang kompetensi utama, yaitu sains antariksa dan atmosfer, 

teknologi penerbangan dan antariksa, serta penginderaan jauh, dan kebijakan penerbangan 

dan antariksa (kedirgantaraan).  Agenda prioritas LAPAN disusun berdasarkan target utama 

yang mengacu pada RPJMN,  terutama pada buku II Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional.   

Sebagai lembaga litbang, LAPAN diarahkan untuk menjadi pusat unggulan 

penerbangan dan antariksa. Pusat unggulan dicirikan dengan produk-produk litbang yang 

berkualitas internasional serta produk tenologi dan informasi yang dapat memecahkan 

permasalahan nasional.  

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi  LAPAN periode 2015 -2019,  maka arah 

kebijakan deputi bidang sains anatriksa dan atmosfer  yang harus dilakukan selama periode 

2015 – 2019 adalah :  

 

1. Penguatan kompetensi litbang sains antariksa dan atmosfer  

2. Penguatan  kapasitas litbang sains antariksa dan atmosfer;   

3. Penguatan sistem pendukung keputusan  sains antariksa dan atmosfer sebagai 

interface antara hasil litbang dan pengguna, serta  

4. Penguatan networking litbang sains antariksa dan atmosfer dalam dan luar negeri.   

 

Dengan target utama adalah  tersedianya informasi tentang dinamika atmosfer dan 

lingkungan antariksa seperti : penyebaran polusi udara, aplikasi luaran iklim, kondisi lapisan 

ozon serta gas rumah kaca, gangguan ionosfer terhadap penentuan posisi dan komunikasi 

transionosfer, data hasil pengamatan matahari, ionosfer, geomagnet, dan benda antariksa 

di wilayah Indonesia; peningkatan akurasi prakiraan cuaca antariksa, prediksi frekuensi 

komunikasi radio, dan pemantauan sampah antariksa serta pengembangan sistem informasi 

peringatan dini cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa, yang difokuskan pada 
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pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis informasi antariksa dan atmosfer 

untuk wilayah Indonesia, serta pengembangan kapasitas sistem pemantau antariksa dan 

atmosfer serta   pembangunan observatrorium nasional.  

 

3.2. Strategi  

Dalam melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan,  maka penerapan 

strategi yang dilakukan  adealah :  

(1) Membangun pusat unggulan cuaca antariksa dan sains atmosfer  

(2) Pengembangan dan penguatan sistem pendukung  keputusan (DSS : Decision 

Support System)  untuk mitigasi Cuaca Antariksa, Dinamika Atmosfer dan 

perubahan iklim. 

(3) Meningkatkan kerjasama litbang atmosfer ekuator dan antariksa dengan 

lembaga nasional dan internasional. 

(4) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam 

pembangunan observatorium nasional.  

(5) Persiapan,  pembangunan laboratorium terbang untuk pemantauan  atmosfer 

ekuator Indonesia.  

(6) Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia 

(7) Melanjutkan RB deputi bidang sainsa antariksa dan atmosfer  sesuai dengan 

RB Nasional.  
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3.3. Road Map Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan  

 

 

 
 

Gambar 3.1. Road Map Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Sains Antariksa dan 
                        Atmosfer  
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA 
PENDANAAN 

 

4.1. TARGET  KINERJA DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER 

Penjabaran Visi dan Misi Deputi bidang sains antariksa dan atmosfer dengan 

menggunakan metode Balanace Score Card (BSC) sebagaimana ditunjukkan pada gambar 

4.1. 

 

Gambar 4.1 Peta Strategis Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer 

Deputi bidang sains antariksa dan atmosfer, mempunyai 2(dua) custumer utama, 

yaitu : 1.  Masyarakat Ilmiah dan 2. Pemerintah, pengguna dan masyarakat umum. 

Ekspektasi customer terhadap deputi bidang sains antariksa dan atmosfer, di jabarkan 

dalam dua sasaran strategis ; yaitu dihasilkannya publikasi nasional terakreditasi, 

publikasi internasional dan HKI dibidang sains antariksa dan atmosfer merupakan 

ekpektasi pengguna masayarakat ilmiah,  serta layanan data dan informasi sains 
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antariksa dan atmosfer yang prima merupakan ekpektasi cutomer pemerintah, 

pengguna dan masyarakat umum, sebagaimana digambarkan pada prespective 

customer , lihat gambar 4.1. Balance Score Card (BSC) Deputi Bidang Sains Antariksa dan 

Atmosfer.  Guna mendorong capaian sasaran strategis prespektif customer, maka 3 

(tiga)  proses internal organisasi harus dilakukan, melalui peningkattan kapaitas iptek 

sains antariksa dan atmosfer, pembanguan system pendukung keputusan (DSS) untuk 

mitigasi bencana dan perubahan iklim serta penyusunan pedoman dan standar 

pengolahan dan pengelolaan data sains antariksa dan atmosfer. Tabel 4.1. berikut 

menunjukan sasaran strategis dan target indikator kinerja deputi bidang sains antariksa 

dan atmosfer yang diturunkan dari sasaran strategis pada prespektif stakeholder dan 

cutomer untuk level 1 (deputi). 

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, IKU dan Target Eselon I 

Program / 
Kegiatan 

Sasaran Strategis 
Eselon-1 / Program 

IKU / Indikator Kinerja Program Target 

2015 2016 2017 2018 2019 
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Penguasaan iptek 
dibidang sains 
atmosfer dan antariksa 
yang maju 

1. Jumlah model pemanfaatan 
IPTEK di bidang sains 
atmosfer dan antariksa yang 
operasional untuk 
pemantauan SDA, lingkungan 
serta mitigasi bencana dan 
perubahan iklim 

7 7 9 10 11 

Layanan data dan 
informasi sains 
atmosfer dan antariksa 
yang prima 

2. Jumlah pengguna yang 
memanfaatkan layanan 
IPTEK di bidang sains 
atmosfer dan antariksa. 

20 30 45 75 120 

3. Indeks kepuasan masyarakat 
atas layanan IPTEK di bidang 
sains atmosfer dan antariksa. 

78 78,5 79 80 80 

Dihasilkannya publikasi 
nasional terakreditasi, 
publikasi internasional, 
dan HKI dibidang sains 
atmosfer dan antariksa 

4. Jumlah publikasi nasional 
terakreditasi di bidang sains 
atmosfer dan antariksa. 

25 25 27 29 31 

5. Jumlah publikasi internasional 
yang terindeks di bidang 
sains atmosfer dan antariksa. 

4 8 14 15 16 

6. Jumlah HKI berstatus granted 
di bidang sains atmosfer dan 
antariksa. 

0 1 1 2 2 
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 4.2   Kerangka Pendanaan  

Pendanaan sangat terkait dengan target kinerja yang ditetapkan sebagaimana 

tertuang dalam RPJMN. Pendanaan meliputi program teknis dan program generik, sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan 
 

Program, Bidang Kompetensi, 
Kegiatan 

Kebutuhan Anggaran (Milyar Rupiah) 
2015 2016 2017 2018 2019 Total 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
TEKNOLOGI PENERBANGAN 
DAN ANTARIKSA 

      

1. Kompetensi Sains Antariksa dan 
Atmosfer 

      

a. Pengembangan Sains 
Antariksa 

33,02 64,59 70,85 75,60 87,35 331,41 

b. Pengembangan Sains 
Atmosfer 

24,45 54,68 55,72 44,52 47,40 226,77 

Total 57,47 119,27 136,57 120,12 134,75 558,18 
 

Selain anggaran sesuai target kinerja di atas, diusulkan pula anggaran tambahan 

terkait target khusus sesuai usulan program quickwins, yaitu : 
 

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Quick Wins 

 
 

QUICK WINS/PROGRAM 
LANJUTAN/PERKUATAN 

PRIORITAS LAINNYA 
SASARAN  
2015-2019 

INDIKASI KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN 
Target 
Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

QUICK WINS                
Quick Wins Pembangunan 
Observatorium Nasional 
kawasan Indonesia Timur 
(NTT) 

Penguatan Sistem 
Inovasi Nasional melalui 
litbangyasa sains 
antariksa  

 16 65 86 135 302 1 Unit 
Observatoriu
m Nasional di 
NTT pada 
tahun 2019 

TOTAL QUICK WINS         
 

TOTAL             
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BAB V. PENUTUP 

 

Renstra deputi bidang sains antariksa dan atmosfer 2015-2019 ini akan menjadi 

acuan dalam penyusunan program kerja tahunan, satuan kerja di kedeputian sains antariksa 

dan atmosfer serta balai, sehingga program kegiatan tetap terarah dan terencana dalam 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta tetap efisien dalam pelaksanaannya, baik 

dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu 

realisasinya. Selain itu, Renstra deputi sains antariksa dan atmosfer  2015-2019 ini tetap 

memberikan gambaran kuat bagi deputi bidang sains antariksa dan atmosfer  dalam 

meningkatkan pemanfaatan Iptek kedirgantaraan yang seluas-luasnya untuk mendukung 

pembangunan nasional, setidaknya dalam memberikan pelayanan public kepada para 

stakeholder, pengguna dari berbagai institusi pemerintah, swasta, dunia usaha, dan 

masyarakat.  

Perubahan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal yang terjadi di 

deputi bidang sains antariksa dan atmosfer menuntut deputi sains antariksa dan atmosfer 

untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat berpengaruh 

terhadap kelangsungan proses kegiatan di deputi sains antariksa dan atmosfer. Perubahan 

tersebut harus disikapi dengan bijaksana sehingga dampak negatif dapat diminimalisasi dan 

jika bisa perubahan-perubahan tersebut dimanfaatkan guna memperkuat sistem yang 

selama ini sudah dijalankan. 



 

 


