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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat-NYA Rencana 

Strategis (Renstra) Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) tahun 2020-2024 dapat 

diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Renstra ini merupakan wujud perencanaan dan 

penyusunan langkah tiap lima tahunan dalam menjangkau roadmap yang telah 

ditetapkan. Renstra ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan Renstra LAPAN tahun 2020-2024 

sebagai intansi induk. 

 

Renstra ini menyajikan secara komprehensif terkait kondisi umum Pustekbang, potensi 

dan permasalahan yang dihadapi Pustekbang, Visi, Misi serta tujuan berdirinya 

Pustekbang, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta 

target kinerja dan kerangka pendanaan Pustekbang selama lima tahun kedepan. 

 

Melalui rencana kerja yang sistematis dan operasional, Pustekbang berupaya agar dapat 

terlibat aktif dalam mewujudkan litbangjirap iptek penerbangan yang lebih baik dan 

menjadi penggerak sektor-sektor pembangunan menuju Indonesia maju yang berdaulat, 

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong selama lima tahun ke depan.   

  

Akhir kata, kami berharap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat 

terlaksana dengan baik sampai dengan berakhirnya periode Renstra di tahun 2024. 

 

Wassalamualaikum wr wrb  

 

    Rumpin, 1 Juni 2020  

    Kepala Pusat Teknologi Penerbangan   

 

    Gunawan Setyo Prabowo   
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 

(dua puluh) tahunan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya 

pemerintahan negara Indonesia dalam bentuk visi, misi dan arah 

pembangunan nasional. Salah satu upaya mencapai visi pembangunan 

nasional tahun 2045 adalah dengan disusunnya roadmap yang tertuang dalam 

Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). Visi 

presiden pada RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju, 

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasakan Gotong 

Royong”.  Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal 

sebagai nawacita kedua. 

 Kesembilan misi tersebut dituangkan dalam tujuh agenda pembangunan 

nasional 2020–2024, meliputi; 

(i)  Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;  

(ii) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;  

(iii)  Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing; 

(iv)  Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; 

(v)  Memperkuat infrasruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi 

dan pelayanan dasar; 

(vi)  Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim; serta  

(vii) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan 

publik. Tema dan agenda pembangunan tahun 2020-2024 ini sekaligus 

menjadi acuan setiap Kementerian Negara/Lembaga 

Negara/Pemerintah Daerah (K/L/P) dalam penyusunan rencana jangka 

menengah di tingkat K/L/P. 

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 

2020-2024, maka disusunlah proyek prioritas strategis yang disusun agar 
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RPJMN yang disusun lebih konkrit dalam menyelesaikan isu pembangunan, 

serta dapat langsung terukur manfaatnya pun dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat. Program prioritas strategis ini mayoritas menempatkan riset 

sebagai salah satu fokus pembangunan. Riset diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas dan daya saing SDM nasional. Hal tersebut diperkuat dengan 

penerbitan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk 

Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 yang menggambarkan komitmen 

Indonesia terkait pengembangan riset nasional. RIRN 2017-2045 menjelaskan 

bahwa kemajuan IPTEK pada akhirnya bertujuan untuk pembangunan 

nasional berbasis IPTEK. Melalui kegiatan penelitian, baik penelitian dasar 

maupun terapan, diharapkan dapat menghasilkan inovasi dan pada prosesnya 

sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Terdapat 9 (sembilan) bidang riset yang diusung oleh RIRN meliputi; 

pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, 

pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, dan bidang riset 

lainnya. Kontribusi IPTEK penerbangan berkaitan dengan bidang riset, 

transportasi, kemaritiman, manajemen penanggulangan kebencanaan, dan 

pertahanan keamanan. Adapun output penelitian IPTEK Penerbangan yang 

dihasilkan  oleh Pustekbang diantaranya berupa alat transportasi udara yang 

berfungsi sebagai media pengangkut penumpang dan pesawat pemantauan.  

LAPAN sebagai lembaga riset dan penyelenggara keantariksaan nasional, 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 

tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun  

2016-2040, mengusung visi “Indonesia yang mandiri, maju dan 

berkelanjutan.” Untuk mewujudkan visi tersebut, LAPAN memiliki 5 (lima) 

misi yang meliputi; 

(i) Memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang sains antariksa 

dan atmosfer serta pemanfaatannya; 

(ii) Memperkuat penyelenggaraan penginderaan jauh;  

(iii) Memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi 

penerbangan dan antariksa serta pemanfaatannya memuju 

kemandirian nasional;  
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(iv) Membangun kemandirian dalam peluncuran wahana antariksa melalui 

pembangunan bandar antariksa di wilayah Indonesia; dan  

(v) Mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan dengan melibatkan 

industri nasional. Pencapaian visi dan misi dilakukan melalui 4 (empat) 

instrumen penyelenggaraan kegiatan meliputi; sains antariksa; 

penginderaan jauh; penguasaan teknologi keantariksaan; dan kegiatan 

komersial keantariksaan.  

Pustekbang sebagai salah satu sakter teknis dibawah LAPAN yang 

merupakan salah satu instansi pemerintah berkewajiban merumuskan 

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 yang mengacu kepada 

Renstra LAPAN 2020-2024. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan 5 

(lima) tahun kedepan yang mendeskripsikan tujuan dan target capaian 

Pustekbang serta upaya strategis dan rincian kegiatan yang akan dilakukan 

pada periode tersebut. Dokumen Renstra Pustekbang 2020-2024 ini juga 

wajib menjadi acuan bagi unit kerja dalam melangkah lima tahun kedepan. 

 

1.1 Kondisi Umum  

1.1.1 Profil Pusat Teknologi Penerbangan 

Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional selanjutnya dirubah melalui Peraturan 

Kepala (Perka) Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) Nomor 8 Tahun 

2017 mendefinisikan bahwa Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) 

merupakan salah satu satuan kerja teknis dibawah binaan LAPAN yang 

memiliki tugas dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, 

dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi 

aeronautika.  

Pustekbang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat setara pejabat eselon II, 

yang bertanggungjawab kepada Kepala LAPAN. Berdasarkan Pasal 87 

Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) 

Nomor 8 Tahun 2015 Pustekbang menyelenggarakan fungsi: 



Rencana Strategis Pusat Teknologi Penerbangan-LAPAN Tahun 2020-2024 
 

9 

a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang 

teknologi aeronautika; 

b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi 

aeronautika; 

c. Penyusunan dan pelaksanaan program nasional penguasaan dan 

pengembangan teknologi aeronautika; 

d. Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi aeronautika; 

e. Pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan 

pemanfaatan di bidang teknologi aeronautika; 

f. Pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, 

perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi aeronautika; 

g. Pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi 

aeronautika; 

h. Pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, 

pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi aeronautika; 

i. Pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi aeronautika; dan 

j. Pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik 

Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan 

tata usaha pusat.  

Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2020 – 2024 (RPJMN 2020-2024) terdapat tujuh agenda 

pembangunan yaitu: 

i. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. 

Pembangunan ekonomi dipacu tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya 

saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup 

pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber 

daya air, energi serta kehutanan dan akselerasi peningkatan nilai tambah 

agro fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta 

ekonomi kreatif dan digital. 

ii. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. 

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan 

keberlanjutan melalui program pengembangan 

sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, distribusi pusat-pusat 
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pertumbuhan (PKW) ke wilayah yang belum berkembang, peningkatan 

daya saing wilayah inklusif, memperkuat SDM dan IPTEK berbasis 

kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 

meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan 

pelayanan dasar secara merata.  

iii. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkulitas dan berdaya saing. 

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas dan daya saing SDM 

yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui 

pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, 

penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, peningkatan akses dan 

kualitas layanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, 

peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan 

kualitas anak, perempuan, dan pemuda, pengentasan kemiskinan dan  

peningkatan produktivitas dan daya saing.  

iv. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Pembangunan karakter 

dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap 

bangsa melalui memperkukuh ketahanan bangsa, memajukan 

kebudayaan, meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan 

nilai agama, meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga, dan 

meningkatkan budaya literasi.  

v. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi 

dan pelayanan dasar melalui. Pemerintah akan memastikan 

pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan 

wilayah melalui menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk 

mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, peningkatan pengaturan, 

pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, pengembangan 

infrastruktur perkotaan berbasis TIK, rehabilitasi sarana dan prasarana 

yang sudah tidak efisien, dan mempermudah perijinan pembangunan 

infrastruktur.  

vi. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan 

ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui 
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kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan 

ketahanan bencana dan iklim serta pembangunan rendah karbon.  

vii. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi layanan publik. 

Pemerintah berupaya meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik 

dan transparan yang dapat diakses oleh masyarakat melaluireformasi 

birokrasi kelembagaan untuk pelayanan publik berkualitas, 

meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, memperbaiki sistem 

peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, 

mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi serta 

mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar 

negeri. 

Dari ketujuh agenda pembangunan diatas, Pustekbang berkontribusi pada 

agenda pembangunan Indonesia ketiga yaitu meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diantaranya Pustekbang 

diharapkan dapat berkontribusi dalam mempersiapkan SDM berkualitas dan 

berdaya saing di bidang teknologi penerbangan dan antariksa melalui kegiatan 

penelitian dan pengembangan. Lebih spesifik Pustekbang terlibat pada 

flagship program prioritas pemanfaatan Iptek dan penciptaan inovasi di 

bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk 

pembangunan yang berlanjutan dengan indikator berupa Mission System 

Pesawat Tanpa Awak MALE (berkontribusi sebagai anggota PRN) dan 

Pesawat N219-Amhibi (bertindak sebagai koordinator). Untuk mendukung 

program tersebut, Pustekbang merombak struktur organisasi dari periode 

sebelumnya berdasarkan SK Kepala Pustekbang Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Struktur Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan 

(Litbangjirap) di Lingkungan Pusat Teknologi Penerbangan Tahun Anggaran 

2020 menjadi sebagai berikut:
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kegiatan Penelitian PUSTEKBANG LAPAN 

 

 Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pustekbang pada tahun 2020 berjumlah 134 orang dengan profil pendidikan 

sebagai berikut:



Rencana Strategis Pusat Teknologi Penerbangan-LAPAN Tahun 2020-2024 
 

13 

 

Gambar 1.2 Komposisi SDM Pustekbang berdasarkan tingkat pendidikan 
  

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S3 sebanyak 2 

orang, S2 sebanyak 24 orang, S1 sebanyak 72 orang, D4 sebanyak 4 orang, 1 

orang D3, SMU sebanyak 30 orang dan SD sebanyak 1 orang.  

Sumber daya dukung untuk menunjang terlaksananya kegiatan penelitian 

dan pengembangan pustekbang adalah ketersediaan anggaran. Adapun 

sumber pendanaan Pustekbang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) murni, hasil pelayanan LAPAN kepada masyarakat 

melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN). Pada tahun 2020, struktur anggaran awal Pustekbang senilai 

Rp. 107.200.000.000; dari APBN dan Rp. 125.000.000.000; dari SBSN Dalam 

rangka membangun Lab Uji Komponen DO 160. Sedangkan untuk sumber 

pembiayaan dari PNBP akan segera direvisi dan menambah pos sumber 

pembiayaan di tahun berjalan. Nilai ini meningkat signifikan dibandingkan 

dengan anggaran tahun 2019. 

Selanjutnya Pustekbang juga didukung oleh fasilitas perkantoran, fasilitas 

pengujian dan alat-alat pengujian yang berlokasi di Jalan Raya LAPAN, Rumpin 

Bogor, Jawa Barat 16350. Telp. (021) 7579 0383, 7579 0031, Fax. (021) 7579 

0383. Fasilitas-fasilitas pengujian inilah yang turut menyumbang pendanaan 

lewat mekanisme PNBP. 
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1.1.2 Capaian Rencana Strategis Pustekbang 2015-2019 

Berdasarkan outlook periode 2015-2019, capaian Rencana Strategis 

(Renstra) Pustekbang tahun 2015-2019 rata-rata hampir tercapai 92% dari 

target yang ditentukan.   Secara detail keberhasilan capaian target indikator 

kinerja Pustekbang tahun 2015-2019 dijabarkan pada bab ini. Disamping itu, 

bab ini menjelaskan hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode 

sebelumnya, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra 

berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis yang 

berkesinambungan.  

Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pustekbang di Tahun 2015-

2019 digambarkan lebih rinci melalui Tabel dibawah ini: 

SASARAN 

STRATEGIS 

LAPAN 

INDIKATOR KINERJA 

SASARAN STRATEGIS 

TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

Meningkatnya 

penguasaan dan 

kemandirian 

Iptek di bidang 

teknologi 

penerbangan 

yang maju 

1. Jumlah tipe pesawat udara 

tanpa awak dan desain 

pesawat transport yang 

dihasilkan 

7 3 3 3 3 

2. Jumlah tipe pesawat udara 

tanpa awak yang 

dimanfaatkan untuk 

pemantauan 

4 2 2 3 3 

3. Jumlah produk desain 

pesawat transport nasional 

yang siap diproduksi oleh 

industri penerbangan 

25 Modul 

dan 

Komponen 

1 1 1 1 

4. Jumlah publikasi nasional 

terakreditasi di bidang 

teknologi penerbangan 

30 6 7 8 12 

5. Jumlah publikasi 

internasional yang 

terindeks di bidang 

teknologi penerbangan 

10 4 5 6 6 

6. Jumlah HKI yang diusulkan 

di bidang teknologi 

penerbangan 

3 1 3 2 2 

Meningkatnya 

pelayanan data 

dan informasi di 

bidang teknologi 

penerbangan 

yang prima 

7. Jumlah instansi Jumlah 

instansi pengguna yang 

memanfaatkan layanan 

teknologi penerbangan 

15 3 4 6 8 

8. Indek Kepuasan Masyarakat 

atas layanan iptek di bidang 

teknologi penerbangan 

- 78,5 80 81 81 

 

Tabel 1.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja Pustekbang tahun 2015-2019 
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Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, Pustekbang memiliki dua sasaran strategis 

yang diukur melalui delapan indikator kinerja sasaran strategis.  

Sasaran strategis pertama “Meningkatnya penguasaan dan 

kemandirian Iptek di bidang teknologi penerbangan yang maju”, 

memiliki enam indikator kinerja sasaran strategis sedangkan sasaran 

strategis kedua “Meningkatnya pelayanan data dan informasi di bidang 

teknologi penerbangan yang prima” memiliki dua indikator kinerja sasaran 

strategis.  

Capaian kinerja dari indikator sasaran strategis dapat di lihat sebagai 

berikut: 

Indikator 1 (satu) yaitu “Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak dan desain 

pesawat transport yang dihasilkan.” Indikator tersebut menunjukkan jumlah 

tipe pesawat udara tanpa awak dan desain pesawat transport yang 

dikembangkan. Selama periode 2015-2019, Pustekbang mengembangkan 

beberapa series pesawat udara tanpa awak yang dikenal dengan sebutan 

LAPAN Surveillance UAV (LSU) diantaranya pesawat LSU-01, LSU-02, LSU-02 

NGLD, LSU-03 NG, LSU-03 Misi, LSU-03 Full Carbon, LSU-05 dan LSU-05 NG. 

Termasuk kategori pesawat tanpa awak adalah LAPAN Surveillance Aircraft 

(LSA)-02 dan juga Dokumen Desain pesawat N219 masuk Dalam indikator 

kinerja sasaran strategis satu ini.  

Dari beberapa series pesawat LSU yang dikembangkan hampir 85% 

berhasil dikembangkan sampai tahap prototipe terbang dan operasional. 

Beberapa varian LSU lainnya yang tidak sampai uji terbang dan operasional 

disebabkan oleh kendala teknis seperti keterbatasan barang persediaan 

litbangjirap yang harus diimpor dari luar negeri sampai keterbatasan 

pengalaman dalam mengembangkan LSU dengan sumber daya tenaga solar. 

Pustekbang memiliki target sebesar: 7 prototipe (pada tahun 2015), 3 

prototipe (2016), 3 prototipe (2017), 3 prototipe (2018) dan 3 prototipe 

(2019) pada Indikator 1. Lebih rinci mengenai capaian kinerja, dapat dilihat 

pada Tabel 1.2 berikut. 
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Tabel 1.2 Target dan Capaian kinerja IKSSK1 
 

Indikator 

2015 2016 2017 2018 2019 

T R T R T R T R T R 

Jumlah tipe pesawat udara 
tanpa awak dan desain 
pesawat transport yang 
dihasilkan 

7 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

*) T   = Target 

     R  = Realisasi 
 

Tabel 1.2 menggambarkan bahwa pada tahun 2016 s.d tahun 2019 

realisasi jumlah tipe pesawat tanpa awak dan desain transport yang dihasilkan 

sama atau capaian kinerjanya adalah 100%, namun hal ini tidak bersifat 

mutlak karena pada checklist target IKU 1 tersebut di beberapa tahun tidak 

hanya menghasilkan prototipe pesawat saja. Sedangkan capaian kinerja pada 

tahun 2015 hanya tercapai 71,4%.  

Pada roadmap Renstra 2015-2019, pesawat tanpa awak yang dihasilkan 

diharapkan dapat terintegrasi menjadi Maritime Surveillance System 

(Pemantauan Maritim berbasis teknologi UAV berbasis pada LSU Series dan 

LSA), sebagaimana ilustrasi berikut ini; 

 
 

Gambar 1.3 Maritime Surveillance System dan aspek teknologinya 
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ü Socio	economi (	insurance,	Liability,	government	
investment	)
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Communication

Solar	UAV	
Development

Aircraft	to	aircraft	
Communication

Regulation

System	Surveillance		Base	
On	UAV	:	Integration	To	
Existing	Surveillance	
System	base	on	Satellite

MALE	Desain :	
modification	man	
aircraft	to	UnManned
Aircraft

Aircraft	
Inprovement

Payload	System



Rencana Strategis Pusat Teknologi Penerbangan-LAPAN Tahun 2020-2024 
 

17 

Pengembangan skema gambar 1.3 tentulah membutuhkan waktu yang 

panjang dan memerlukan skema antara menuju MSS yang sesungguhnya, 

skema antara yang mulai digarap pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Hal 

tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 

  
Gambar 1.4 Program pengembangan sistem pemantauan maritim berbasis teknologi UAV & LSA 

 

Indikator 2 (dua) adalah “Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak yang 

dimanfaatkan untuk pemantauan.” Indikator ini menunjukkan jumlah pesawat 

udara tanpa awak yang dihasilkan Pustekbang dan dimanfaatkan untuk 

pemotretan udara, pemetaan, pemetaan garis pantai, mitigasi bencana dan 

pemantauan. Produk pesawat tersebut diantaranya adalah LSU-01, LSU-02, 

LSU-03 dan LSA-01.  

 
 

Gambar 1.5 Pesawat LSU-01, LSU-02, LSU-03, LSU-05 dan pesawat LSA-01 ketika dimanfaatkan untuk  
pemotretan udara lahan pertanian Balai Besar Lumbung Padi, Subang 

 

Target indikator dua sejumlah 4 tipe (pada tahun 2015), 2 tipe (2016), 2 

tipe (2017), 3 tipe (2018) dan 3 tipe (2019). Lebih rinci dapat dilihat pada 

Tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1.3 Target dan capaian kinerja IKSK02 
 

Indikator 
2015 2016 2017 2018 2019 

T R T R T R T R T R 

Jumlah tipe pesawat 
udara tanpa awak yang 
dimanfaatkan untuk 
pemantauan 

4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 

 

*) T   = Target 

     R  = Realisasi 
 

Berdasarkan Tabel 1.3, capaian kinerja IKSK02 “Jumlah tipe pesawat udara 

tanpa awak yang dimanfaatkan untuk pemantauan” mencapai 100% dalam 

kurun waktu 2015 – 2017. Namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami 

penurunan menjadi 66.7%. Adapun pemanfaatan pesawat LSU dan LSA-01 

selama tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut; 

a. Pesawat LSU-01 digunakan untuk kegiatan pemotretan di daerah Poso 

Dalam rangka pemantauan area Poso oleh Densus 88, kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 26 Januari 2015, pesawat LSU-01 dan 

LSU-02 secara embedded dimanfaatkan untuk pemotretan garis pantai 

Cimalaya, Karawang-Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 8 

Agustus 2015. Pada tanggal 4-5 Oktober 2017, pesawat LSU-01 

digunakan dalam pemotretan area muara angke, Jakarta dalam rangka 

penataan kota dan lingkungan. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 

2018 sampai dengan 1 Maret 2018, LSU-01 digunakan untuk 

pemotretan area danau maninjau sebagai bagian pemantauan tambak 

warga dan tambak liar serta pemetaan daerah berpotensi rawan longsor 

disekitan kabupaten Agam, Sumbar. 

b. Pesawat LSU-02 pada tahun 2016 digunakan dalam pemetaan garis 

pantai Depok-Parangtritis, Yogyakarta kerjasama dengan BIG, 

pemantauan potensi kebakaran hutan di daerah banyuasin Palembang, 

pemetaan desa di kecamatan Kretek-Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya 

pada tahun 2017 LSU-02 melanjutkan misi kerjasama dengan BIG untuk 

pemotretan garis pantai parangtritis, Yogyakarta. Di tahun 2018, LSU-02 

mendapatkan permintaan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan misi 
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pemetaaan desa Jajag dan mitigasi bencana desa alasmalang (kab. 

Banyuwangi) yang sempat tersapu banjir pada tahun 2015.  

c. Pesawat LSU-03 dimanfaatkan dalam rangka hilirisasi teknologi 

bekerjasama dengan UKM PT. Mandiri Mitra Muhibbah mulai tahun 

2015. 

d. Pesawat LSA-01 dimanfaatkan untuk pemotretan area lahan pertanian 

seluas 700 meter2 kerjasama dengan Balai Besar Litbangjirap Sumber 

Daya Lahan Pertanian-Kementan, Subang yang dilaksanakan pada Bulan 

November 2015. 

 

Indikator 3 (tiga) yaitu “Jumlah desain pesawat transport nasional yang 

siap diproduksi.” Indikator ini menunjukkan jumlah desain pesawat transport 

nasional yang siap untuk diproduksi massal atau dikomersilisasi. Output 

indikator ini adalah pesawat N219. Pesawat bermesin dua dengan kapasitas 

penumpang 19 orang. Pengembangan pesawat transport nasional merupakan 

salah satu Prioritas Nasional terkait Infrastruktur, Konvektivitas dan 

Kemaritiman, serta Prioritas Nasional terkait Pengembangan Sarana dan 

Prasarana Transportasi. Pengembangan pesawat N219 telah tercantum dalam 

Buku 1 RPJMN 2015 – 2019 dan dianggap sebagai salah satu solusi dalam 

mempercepat konvektivitas nasional demi keseimbangan pembangunan. 

Pengembangan pesawat ini dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2019 dan memasuki tahap finalisasi sertifikasi pada tahun 2020. Pesawat 

N219 sudah mengantongi jam terbang sebanyak 401 Flight Hours sampai 

dengan 31 Desember 2019. Sertifikasi N219 masih terkendala dibeberapa 

sequential uji lainnya sebagai syarat utama pemenuhan sertifikasi 

kelaikudaraan. 
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Gambar 1.6 Pesawat N219 saat menjalankan uji terbang dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara 
Nusawiru didampingi 2 pesawat chasser 

 

Sedangkan roadmap pengembangan pesawat transport nasional jangka 

panjang sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut;   

 

Gambar 1.7 Roadmap Pengembangan Pesawat Transport Nasional sampai dengan tahun 2045 
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Target dan capaian kinerja indikator 3 dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut. 

Tabel 1.4 Target dan capaian kinerja IKSK03 
  

Indikator 
2015 2016 2017 2018 2019 

T R T R T R T R T R 

Jumlah desain pesawat 
transport nasional yang siap 
diproduksi 

25 Modul 
& 

Komponen 

25 Modul 
& 

Komponen 
1 1 1 1 1 1 

1  
(296 
FH) 

1 
(296 
FH) 

 

*) T   = Target 

     R  = Realisasi 
 

Berdasarkan Tabel 1.4, capaian kinerja IKSK03 “Jumlah desain pesawat 

transport nasional yang siap diproduksi” sebesar 100% tiap tahunnya mulai 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.  

Indikator 4 (empat) “Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang 

teknologi  penerbangan”. Indikator ini menunjukan jumlah publikasi ilmiah 

bidang teknologi penerbangan yang dipublikasikan pada jurnal nasional yang 

terakreditasi. Indikator ini memiliki target sebesar: 30 (pada tahun 2015), 6 

(2016), 7 (2017), 8 (2018) dan 12 (2019). Lebih rinci mengenai target dan 

capain kinerja, dapat dilihat pada Grafik berikut ini. 

 
 

Gambar 1.8 Target dan Capaian Kinerja IKSK04 
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Berdasarkan Gambar 1.8 tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada tahun 2015, dari target kinerja 30 publikasi Pustekbang berhasil 

mencapai 25 publikasi nasional yang terakreditasi atau capaiannya 

sebesar 83,33% dari target yang ditetapkan di tahun 2015. 

2. Selama tahun 2016, sebanyak 6 makalah nasional yang berhasil 

dipublikasikan dengan target sebesar 6 makalah. Capaian kinerja indikator 

ini sebesar 100%.  

3. Pada tahun 2017, sebanyak 6 makalah nasional dipublikasikan melalui 

media jurnal teknologi dirgantara dan media dirgantara dengan target 

sebesar 7 makalah. Maka capaian kinerja indikator ini sebesar 85,7%.  

4. Selama tahun 2018, sebanyak 3 makalah yang berhasil dipublikasikan dan 

terakreditasi dengan target 8 makalah. Capaian kinerja indikatornya 

menjadi sebesar 37,5%. Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah yang 

paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun dalam periode Renstra 

yang sama (s.d tahun 2019). Hal ini disebabkan oleh peneliti dan 

perekayasa lebih condong untuk mempublikasikan makalahnya pada 

publikasi internasional karena point angka kredit yang didapatkan lebih 

tinggi. 

5. Pada tahun 2019, Pustekbang berhasil mempublikasikan 11 makalah 

nasional sedangkan target pada tahun ini adalah 12 makalah. Sehingga 

capaian kinerjanya menjadi 91,6%. 

 

Indikator 5 yaitu “Jumlah publikasi internasional yang terindeks terkait 

teknologi penerbangan”. Indikator ini menunjukan jumlah publikasi ilmiah di 

bidang teknologi penerbangan yang dipublikasikan pada jurnal internasional 

yang terindeks. Adapun target dan capaian indikator kinerja ini tiap tahunnya 

adalah sebagai berikut; 
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Gambar 1.9 Target dan Capaian Kinerja IKSK05 
 

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa; 

1. Pada tahun 2015, dari target 10 publikasi Pustekbang berhasil mencapai 

14 publikasi internasional yang terindeks atau 140% dari target yang 

ditetapkan. 

2. Selama tahun 2016, dari target kinerja 4 publikasi Pustekbang berhasil 

mencapai 1 publikasi internasional yang terindeks atau 25% dari target 

yang ditetapkan. 

3. Pada tahun 2017, sebanyak 9 makalah internasional dipublikasikan 

dengan target sebesar 5 makalah. Maka capaian kinerja indikator ini 

sebesar 180%.  

4. Selama tahun 2018, sebanyak 22 makalah internasional yang berhasil 

dipublikasikan dan terindeks dengan target 6 makalah. Capaian kinerja 

indikatornya menjadi sebesar 366%. Capaian kinerja indikator ini pada 

tahun 2018 adalah yang paling tinggi dibandingkan dalam periode Renstra 

yang sama (s.d tahun 2019). Hal ini disebabkan oleh peneliti dan 

perekayasa lebih condong untuk mempublikasikan makalahnya pada 

publikasi internasional karena point angka kredit yang didapatkan lebih 

tinggi. 

5. Pada tahun 2019, Pustekbang berhasil mempublikasikan 18 publikasi 

internasional sedangkan target pada tahun ini adalah 6 makalah. Sehingga 

capaian kinerjanya menjadi 120%. Pada tahun 2019 mulai diberlakukan 
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prosentase maksimum capaian 120% untuk masing-masing indikator. Hal 

ini untuk menghindari anomali data komulatif data capaian kinerja. 

 

Indikator 6 adalah Jumlah HKI yang diusulkan di bidang teknologi 

penerbangan. Indikator ini menghitung jumlah hak kekayaan intelektual hasil 

riset bidang penerbangan dan antariksa yang telah mendapat kekuatan 

hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Target dan capain 

kinerja pada periode Renstra 2015-2019 lebih rinci, dapat dilihat sebagai 

berikut; 

 

Gambar 1.10 Target dan Capaian kinerja IKSK06 
 

 

Berdasarkan Gambar 1.10 tersebut, dapat dilihat bahwa: 

1. Selama tahun 2015, sebanyak 1 HKI yang diusulkan Pustekbang sedangkan 

targetnya sebesar 3 HKI. Capaian kinerja indikator menjadi sebesar 50%. 

Rincian judul usulan HKI dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas dan 

Kinerja (LAKIN) Pustekbang Tahun 2015. 

2. Pada tahun 2016 sebanyak 3 HKI di bidang teknologi penerbangan 

diusulkan, sedangkan target yang tertuang di Perjanjian Kinerja tahun 

2016 adalah 1 HKI granted. Capaian kinerja indikator ini menjadi sebesar 

150%. Rincian judul usulan HKI dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas 

dan Kinerja (LAKIN) Pustekbang Tahun 2016. 

3. Selama tahun 2017, sebanyak 2 usulan HKI di bidang teknologi 

penerbangan yang diusulkan Pustekbang. Sedangkan target IKU tahun 

2017 sebanyak 3 usulan HKI. Sehingga capaian kinerja indikatornya 
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menjadi 66,66%. Rincian judul usulan HKI dapat dilihat pada Laporan 

Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIN) Pustekbang Tahun 2017. 

4. Selama tahun 2018, sebanyak 9 usulan HKI yang Pustekbang ajukan ke 

Ditjen Kumham. Sedangkan target pada tahun 2018 adalah sejumlah 2 

usulan HKI. Sehingga capaian kinerja indikator ini menjadi 450%. Lebih 

detil mengenai capaian indikator, dapat di lihat pada Laporan 

Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIN) LAPAN Tahun 2018. 

5. Pada tahun 2019, Pustekbang berhasil mengusulkan 32 HKI ke Ditjen 

Kumham sedangkan target pada tahun 2019 adalah 2 usulan HKI. Sehingga 

capaian kinerjanya menjadi 120%. Pada tahun 2019 mulai diberlakukan 

prosentase maksimum capaian 120% untuk masing-masing indikator. Hal 

ini untuk menghindari anomali data komulatif data capaian kinerja. 

  

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya layanan teknologi 

penerbangan yang prima untuk memberikan manfaat bagi pengguna” 

diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis, meliputi: (i) Jumlah 

instansi pengguna yang memanfaatkan layanan teknologi Penerbangan, dan 

(ii) Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Iptek di bidang teknologi 

Penerbangan. Detail mengenai capaian masing-masing indikator dijabarkan 

sebagai berikut. 

Indikator 7 adalah “Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan layanan 

teknologi Penerbangan”. Indikator ini menunjukkan jumlah instansi pengguna 

produk hasil litbangjirap teknologi penerbangan. Trend jumlah instansi 

pengguna produk yang terus meningkat merepresentasikan kebutuhan akan 

layanan teknologi penerbangan semakin meningkat juga. Target dan capaian 

kinerja  indikator ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini; 



Rencana Strategis Pusat Teknologi Penerbangan-LAPAN Tahun 2020-2024 
 

26 

 
 

Gambar 1.11 Target dan capaian kinerja IKSK07 

 

Berdasarkan Gambar tersebut diatas, dapat dsimpulkan bahwa: 

1. Selama tahun 2015, sebanyak 10 instansi pengguna (Dittopad TNI AD, 

Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian-Subang, ITB, UGM, UNS, UNY, 

UNJ, PENS, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian) dari 

target 15 instansi pengguna, sehingga capaian indikatornya menjadi 

66,67%.  

2. Pada tahun 2016, Pustekbang merealisasikan 5 instansi pengguna (Badan 

Informasi Geospasial, Pemrov Sumsel-Dinas Kehutanan, PT Aeroterra 

Indonesia, PT Mandiri Mitra Muhibbah dan TNI AU). dari target 3 instansi 

pengguna. Realisasi capaian kinerjanya menjadi 166,67%. Lebih detail 

capaian indikator ini dapat di lihat pada Laporan Akuntabilitas dan Kinerja 

(LAKIN) Pustekbang Tahun 2016. 

3. Selanjutnya di tahun 2017, Pustekbang merealisasikan 3 instansi 

pengguna dari target 4 instnasi pengguna. Instansi pengguna tersebut 

antara lain Badan Informasi Geospasial, Pemrov DKI dan Pemrov Jogja 

dalam rangka pemetaan area dan pemotretan udara menggunakan 

wahana LSU. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017 menjadi 75%. 

Detail mengenai capaian indikator ini dapat dilihat pada Laporan 

Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIN) Putekbang Tahun 2017. 
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4. Tahun 2018, sebanyak 6 instansi pengguna terdiri dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BIG, Pemkab Banyuwangi, dan 

masyarakat umum di daerah Balikpapan dan Deli Serdang. Target 

indikator ini sebanyak 6 instansi pengguna, sehingga capaian kinerja 

indikator ini menjadi 100%. 

5. Capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100%, atau Pustekbang 

berhasil merelaisasikan 8 instansi pengguna dari target 8 instansi pada 

indikator ini. Instansi pengguna tahun 2019 terdiri dari Pemrov Banten, 

Universitas Pembangunan Nasional, UGM, Pemkab Lumajang, Pemkab 

Muara Enim, Universitas Pancasila, PT Simbur Cahaya Utama dan 

Kemendesa. Pemanfaatan teknologi penerbangan yang diberikan oleh 

Pustekbang dalam rangka Bimbingan Teknis, penggunaan fasilitas uji 

laboratorium dengan mekanisme PNBP dan pemotretan udara. 

 

Indikator 8 yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Iptek di 

bidang teknologi Penerbangan”. Tujuan dari indikator ini adalah mengukur 

kualitas layanan publik Pustekbang. Semakin tinggi nilai IKM 

merepresentasikan peningkatan kualitas layanan publik Pustekbang. Target 

dan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada Gambar 1.12. 

 
 

Gambar 1.12 Target dan capaian kinerja IKSK08 
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Berdasarkan Gambar 1.12 tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Capaian nilai IKM tahun dan target nilai IKM di tahun 2015 adalah nol. 

Indikator ini belum muncul saat dibentuknya Perjanjian Kinerja tahun 

2015. 

2. Capaian nilai IKM tahun 2016 sebesar 84 dari target nilai 78,5, sehingga 

capaian kinerja indikatornya menjadi 107%. Lebih detail mengenai 

capaian kinerja indikator ini dapat di lihat pada Laporan Survei Kepuasan 

Masyarakat atas Layanan Publik Pustekbang tahun 2016. 

3. Capaian nilai IKM tahun 2017 sebesar 80 dari target nilai IKM sebesar 80, 

sehingga realisasi capaian indikatornya menjadi 100%. Lebih detail 

mengenai capaian kinerja indikator ini dapat di lihat pada Laporan Survei 

Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik Pustekbang tahun 2017. 

4. Capaian kinerja indikator nilai IKM tahun 2019 sebesar 101,23% dengan 

target sebesar 81 dan capaian kinerjanya senilai 82. Lebih detail mengenai 

capaian kinerja indikator ini dapat di lihat pada Laporan Survei Kepuasan 

Masyarakat atas Layanan Publik Pustekbang tahun 2018. 

5. Pada tahun 2019 nilai SKM Pustekbang sebesar 81,82 dari target nilai 81. 

Capaian kinerja indikatornya menjadi 101%. Lebih detail mengenai 

capaian kinerja indikator ini dapat di lihat pada Laporan Survei Kepuasan 

Masyarakat atas Layanan Publik Pustekbang tahun 2019. 

 

1.1.3 Aspirasi Masyarakat Terhadap Pustekbang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga 2020-2024, aspirasi masyarakat merupakan harapan 

dan tujuan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap Pustekbang. 

Masyarakat merupakan pelaku pembangunan yang merupakan orang 

perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan 

hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik 

sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung 

risiko. Aspirasi masyarakat merupakan kondisi umum yang harus 

digambarkan. Lingkup aspirasi masyarakat yang terkait dengan pemenuhan 
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kebutuhan barang pubik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup 

kewenangan Pustekbang.  

Aspirasi masyarakat terhadap Pustekbang dapat dinilai melalui 

pendekatan berupa survei kepuasan masyarakat (dalam hal ini pelanggan 

yang menggunakan atau memanfaatkan layanan Pustekbang) serta hotline  

dan direct aduan/keluhan masyarakat yang dapat disampaikan kepada PPID 

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pustekbang. Untuk survei 

kepuasaan pelanggan (Customer Engagement Index) dilakukan secara periodik 

per triwulan yang dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab 

memberikan layanan publik Pustekbang. 

Aspirasi masyarakat dari pengguna layanan teknologi penerbangan, 

secara garis besar dibagi menjadi lima kelompok pengguna layanan yaitu 

Kementerian dan Lembaga; instansi internasional; Masyarakat 

Umum/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Pemerintah Daerah dan 

industri. Kebutuhan kelompok pengguna pertama yaitu Kementerian dan 

Lembaga, meliputi: rancang bangun Pesawat N219A untuk konektivitas antar 

pulau atau daerah terpencil; dan pengembangan kawasan Rumpin untuk 

hangar dengan misi MRO (maintenance, repair dan overhaul); LSU/LSA untuk 

mendukung kebutuhan data penginderaan jauh non-satelit untuk tata ruang 

(pemotretan udara). Kebutuhan kelompok pengguna kedua yaitu instansi 

internasional, meliputi: pembentukan koordinator nasional yang mampu 

membangun ekosistem penerbangan nasional (pesawat transportasi). 

Kebutuhan kelompok pengguna ketiga yaitu Masyarakat Umum/LSM, 

meliputi: regulasi tentang pesawat tanpa awak (standarisasi dan sertifikasi); 

serta pemanfaatan pesawat tanpa awak di daerah pedesaan. Kebutuhan 

kelompok pengguna keempat yaitu Pemerintah Daerah, meliputi: 

pemanfaatan teknologi pesawat berawak dan tanpa awak untuk 

pengembangan dan pembangunan wilayah daerah dalam hal pemetaan foto 

udara dan mitigasi bencana. Kebutuhan kelompok pengguna kelima yaitu 

industri, meliputi: adanya kebutuhan laboratorium pengujian komponen 

untuk mendukung pemenuhan standar TKDN dan akses yang mudah bagi 

pengguna untuk setiap fasilitas Pustekbang LAPAN. 
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Aspirasi masyarakat untuk Pustekbang selanjutnya dianalisis untuk 

mengetahui apakah ada aspirasi yang dapat teridentifikasi. Aspirasi 

masyarakat tersebut kemudian dipetakan kedalam beberapa aspek seperti 

pada tabel berikut ini; 

Tabel 1.5 Aspirasi masyarakat terhadap Pustekbang LAPAN 
 

No. Aspek Aspirasi 

1 Prosedur a. Kemudahan akses hasil riset Pustekbang melalui 
pendekatan media sosial atau media cetak. 

b. Prosedur pengajuan permintaan data digital 
untuk memudahkan pengunjung, dan 

c. Memberikan kemudahan akses kepada 
Mahasiswa untuk memperoleh data guna 
kepentingan akademis. 

2 Waktu 

pelayanan 

Jangka waktu pelayanan sesuai standar yang telah 
ditentukan 

3 Produk, 

spesifikasi, jenis 

layanan 

1. Melakukan penyebarluasan informasi produk 
kepada masyarakat melalui sosialisasi, edukasi 
dengan turun langsung ke masyarakat (tidak 
hanya di pulau Jawa), kunjungan ke sekolah-
sekolah, serta melalui pendekatan digital seperti 
penggunaan website dan media sosial, dan 

2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat (tidak hanya di Pulau Jawa) terkait 
produk, sehingga menimbulkan kesadaran dan 
ketertarikan masyarakat. 

4 Kompetensi 

pelaksana 

a. Penjelasan petugas yang lebih detil terkait proses 
mendapatkan data, karena proses pencarian data 
dinilai sulit serta tidak diketahui dengan jelas jenis 
data yang berbayar dan tidak berbayar, dan 

b. Adanya petugas pendamping khusus sehingga 
pengunjung memperoleh informasi secara detil. 

5 Perilaku 

pelaksana 

Petugas lebih profesional saat memberikan 
pelayanan disaat ada kunjungan (fokus 
mendampingi, tidak menjalankan pekerjaan lain). 

6 Maklumat 

layanan 

Pemberian informasi terkait waktu memperoleh 
data (layanan) 

7 Penanganan 

pengaduan, 

saran dan 

masukan 

a. Memfungsikan dengan baik sarana 
pengaduan/saran dan masukan. 

b. Penanganan pengaduan/saran dan masukan lebih 
responsif, dan 

c. Menambah variasi sarana pengaduan seperti sms 
center, media sosial, dan lain-lain. 

8 Sarana dan 

prasarana 

✓ Melengkapi fasilitas laboratorium dan 
memperbaiki fasilitas penunjang yang rusak. 

✓ Menyediakan transportasi khusus untuk 
pengunjung yang ingin menjelajahi seluruh area 
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No. Aspek Aspirasi 

✓ Penggunaan gimmick seperti miniatur kepada 
para pengunjung untuk menarik minat. 

9 Lain-lain a. Adanya jadwal berkunjung rutin bagi masyarakat 
ke Pustekbang LAPAN. 

b. Bekerjasama dengan akademisi untuk 
memudahkan akses data. 

 

1.1.4 Layanan Publik LAPAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Penyelenggara sendiri adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai salah satu 

institusi penyelenggara negara, Pustekbang berkewajiban memberikan 

layanan publik kepada masyarakat. 

Layanan publik Pustekbang terbagi menjadi 3 (lima jenis) yaitu; 

a. Layanan edukasi berupa workshop/bimtek dan studi ekskursi/kunjungan 

untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum terkait teknologi 

penerbangan yang dikembangkan di Pustekbang. Disela-sela pemberian 

materi pada kegiatan bimtek maupun kunjungan pelajar Pustekbang pun 

memberikan edukasi lewat mobile game berbasis aplikasi kahoot. 

b. Layanan jasa pengujian dan penggunaan fasilitas laboratorium berbayar 

meliputi: 

✓ Jasa pengujian tekhnologi aerodinamika; terdiri dari wind tunnel 

subsonic, wind tunnel transonic dan wind tunnel supersonic. 

✓ Jasa pengujian vibrasi 

✓ Jasa pengoperasian Dynamic Signal Analyzer 

✓ Jasa pengujian mekanik 

✓ Jasa pengujian Densitas 
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c. Layanan pemotretan/foto udara berbayar dengan syarat minimal luasan 

yang difoto adalah 100 hektar. 

Jenis layanan kedua dan ketiga adalah jenis layanan berbayar yang 

merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LAPAN dan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 dan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 601/KMK.02/2019.  

 

1.1.5 Regulasi terkait Kewenangan Pustekbang LAPAN 

Pusat Teknologi Penerbangan dibentuk melalui Peraturan Lembaga 

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional kemudian diperbaharui melalui 

Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional. Terdapat beberapa regulasi dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan Pustekbang LAPAN 

diantaranya meliputi: 

a. Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

b. Undang-Undang No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; 

c. Undang-Undang No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; 

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian; 

e. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005 tentang tentang Alih Teknologi 

Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan 

Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; 

f. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2019 tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional; 

g. Peraturan Presiden No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri 

Nasional (lampiran Peraturan Presiden); 

h. Peraturan Presiden No 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional; 



Rencana Strategis Pusat Teknologi Penerbangan-LAPAN Tahun 2020-2024 
 

33 

i. Peraturan Presiden No 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040; 

j. Peraturan Presiden No 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional Tahun 2017-2045; 

k. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024; 

l. Keputusan Kepala LAPAN Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

dan Unit Organisasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi 

untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan 

tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan supaya organisasi dapat 

menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi 

dan melaksanakan misi organisasi.  

 

1.2.1 Potensi Penyelenggaraan Teknologi Penerbangan Nasional 

Potensi penyelenggaraan teknologi penerbangan nasional didukung oleh 

beberapa faktor sebagai berikut diantaranya: 

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya: 

a. Hilirisasi produk litbangjirap semakin berkembang. 

b. Litbangjirap dituntut mampu untuk membangun jejaring 

kerjasama/kemitraan (litbangjirap dan/atau pendanaan) dengan 

pihak luar (instansi pemerintah dan swasta). 

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040 yang mengamanatkan 

“Kebutuhan konektivitas antar daerah untuk penumpang, pendistribusian 

logistik ke daerah terpencil, pemetaan, dan lain-lain”. LAPAN melalui 

Pustekbang diharapkan menjadi inisiator program pesawat transport 

nasional varian baru. 
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3. Perpres No 14 Tahun 2015 tentang Renduk Pembangunan Nasional 2015-

2035 menjelaskan Industri Kedirgantaraan termasuk sebagai Industri Alat 

Transportasi, yang di dalamnya terdapat pesawat terbang propeller, 

komponen pesawat, serta perawatan pesawat sebagai industri prioritas. 

4. Perpres No 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional, dimana 

dalam peraturan presiden tersebut terdapat dua program strategis 

nasional yang berkaitan dengan pesawat terbang, yang masuk dalam 

Program Industri Pesawat, yaitu; 

a. Program nomor 225 Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245 

b. Program nomor 226 Program Industri Pesawat Jarak Menengah R-80 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional (RIRN) mengusung visi yang ingin dicapai untuk tahun 2017-

2045 adalah: 

a. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan 

b. Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global berbasis 

riset. 

6. Kepedulian dan kesadaran masyarakat terkait potensi bencana alam, 

pemetaan wilayah untuk penghijauan dengan menggunakan teknologi 

pemotretan udara (berbasis pesawat UAV), menyebabkan:  

a. Penyediaan layanan pemotretan udara berbasis pesawat tanpa 

awak/UAV dituntut lebih menjangkau wilayah yang lebih luas 

b. Litbangjirap (penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan) 

teknologi penerbangan akan terus berkembang untuk pemantauan 

daerah rawan bencana alam 

7. Industri Teknologi 4.0 (IoT, AI, cloud, robotic) berkembang pesat sehingga 

berpotensi pada tuntutan ketersediaan data dan informasi litbangjirap 

teknologi penerbangan harus mudah dan cepat diakses. 

 

1.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Teknologi Penerbangan 

Berikut adalah hasil mitigasi permasalahan penyelenggaraan teknologi 

penerbangan nasional: 
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1. Kebijakan yang ada belum mendukung terciptanya kedaulatan industri 

nasional yang menjadikan tuan rumah di negeri sendiri serta belum 

optimalnya kontrol atas imlementasi kebijakan sehingga menghambat 

proses sinergi dan akselerasi pencapaian target. 

2. Kemampuan industri penerbangan dalam negeri untuk memenuhi 

kebutuhan pasar lokal belum memadai. 

3. Keterbatasan SDM yang menguasai Teknologi Penerbangan yang 

disebabkan oleh belum optimalnya sinergi antara dunia pendidikan, riset 

dan industri nasional. 

4. Kurangnya fasilitas untuk menunjang pengujian, sehingga sebagian 

pengujian yang terkait dengan sertifikasi dan regulasi masih dilakukan di 

luar negeri. 

5. Belum ada kesepakatan internasional terkait pemanfaatan ruang udara 

dibawah 100 km, menyebabkan adanya tuntutan agar litbangjirap sains 

antariksa dan atmosfer mampu untuk mendukung industri komunikasi 

nasional melalui penguasaan teknologi High-Altitude Platform Station 

(HAPS) dalam pemanfaatan ruang udara Indonesia. 

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan mengamanatkan sistem pemantauan 

non-satelit. Namun, belum ada regulasi dan sertifikasi UAV secara 

nasional. 

7. Belum optimalnya networking resources (jejaring) baik dengan perguruan 

tinggi (PT), kementerian/lembaga (K/L) terkait, diaspora, maupun 

organisasi internasional dalam mendukung kegiatan kajian kebijakan. 
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BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN 
PUSAT TEKNOLOGI PENERBANGAN 
(LAPAN) 

  

Arah pengembangan Pustekbang LAPAN 5 (lima) tahun kedepan harus 

selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam 

RPJMN tahun 2020-2024. Arah pengembangan Pustekbang direpresentasikan 

dan mengikuti Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis LAPAN sebagai instansi 

holding tahun 2020-2024. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Strategis 

Pustekbang tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub bab berikut ini.  

 

2.1 Visi Pustekbang 

Visi adalah pandangan jauh tentang suatu tujuan instansi yang diharapkan 

pada masa yang akan datang yaitu pada akhir periode perencanaan, tahun 

2024. Visi dapat ditentukan dalam jangka Panjang (25 tahun) maupun jangka 

menengah (5 tahun). Visi sebaiknya memiliki fokus masa depan yang jelas dan 

disepakati bersama. Dalam perumusannya, penentuan Visi sebaiknya 

mempertimbangkan kondisi saat ini. Bentuk kalimat visi bersifat normatif 

namun memiliki makna yang jelas dan terukur. 

Visi Pustekbangdirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama melalui 

proses Focus Group Discussion (FGD) dengan mempertimbangkan 

perkembangan lingkungan strategis maupun tema dan agenda pembangunan 

nasional tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Pustekbang 

adalah sebagai berikut: 

 

“Penggerak Sektor-Sektor Pembangunan Nasional  

Berbasis Teknologi Penerbangan” 

 

Visi Pustekbang mengandung 3 (tiga) kata kunci utama yaitu (1) penyedia 

produk, layanan hasil penelitian dan pengembangan (2) pemanfaatan 

teknologi berbasis penerbangan (3) penyelenggara keantariksaan yang andal.  
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2.2 Misi Pustekbang 

Misi merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai Visi. Misi juga 

merupakan jalan yang ditempuh dalam mewujudkan Visi. Misi harus 

mencerminkan paradigma organisasi serta menjadi ciri khas yang 

membedakan instansi, dalam hal ini Pustekbang, dengan instansi pemerintah 

lainnya. Misi harus menggambarkan jati diri organisasi yang mampu 

membangun kesamaan gerak dan komitmen dalam mewujudkan Visi 

organisasi. 

Berdasarkan focus group discussion yang dilakukan, maka untuk mencapai 

Visi Pustekbang tahun 2024, dirumuskan Misi Pustekbang tahun 2020-2024 

sebagai berikut: 

 

1. Menyediakan produk dan layanan hasil penelitian, pengembangan 

dan pemanfaatan teknologi penerbangan serta penyelenggaraan 

keantariksaan yang andal dalam pengambilan kebijakan 

penyelenggaraan Pemerintahan Negara. 

 Misi pertama adalah menyediakan produk dan layanan hasil penelitian, 

pengembangan dan pemanfaatan teknologi penerbangan serta 

penyelenggaraan keantariksaan yang andal. Misi ini lebih menekankan 

kepada penyediaan produk dan layanan hasil penelitian dan 

pengembangan berbasis teknologi penerbangan yang mampu mendukung 

pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang 

andal. 

 

2. Mewujudkan birokrasi Pusat Teknologi Penerbangan berkelas dunia 

untuk mendukung pengambilan kebijakan penyelenggaraan 

Pemerintahan Negara. 

Misi kedua adalah mewujudkan birokrasi Pusat Teknologi Penerbangan 

berkelas dunia untuk mendukung pengambilan kebijakan 

penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Penyelenggaraan teknologi 

penerbangan sejauh ini sudah berada dalam skala nasional.  
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Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan perwujudan birokrasi pada 

level yang lebih tinggi agar oroganisasi sekelas Pusat Teknologi 

Penerbangan menjadi organisasi penelitian berbasis terknologi 

penerbangan selevel dunia seperti NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), KARI (Korea 

Aerospace Research Institute) dan ISRO (Indian Space Research 

Organization).  

 

2.3 Tujuan Pustekbang 

Tujuan organisasi merupakan titik akhir atau hasil akhir yang akan dicapai 

oleh sebuah organisasi dengan kata lain, tujuan organisasi merupakan visi 

yang dipersempit dan dijabarkan berdasarkan misi organisasi tersebut. 

Adapun tujuan LAPAN pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 2.1 Tujuan Pustekbang periode 2020-2024 
 

No. Misi Tujuan Indikator Tujuan 

1 

Menyediakan produk dan 
layanan hasil penelitian, 
pengembangan, dan 
pemanfaatan teknologi 
penerbangan serta 
penyelenggaraan 
keantariksaan yang andal 
dalam pengambilan 
kebijakan 
penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara. 

Tersedianya produk dan 
layanan hasil penelitian, 
pengembangan, dan 
pemanfaatan teknologi 
penerbangan serta 
penyelenggaraan 
keantariksaan yang andal 
dalam pengambilan 
kebijakan 
penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara. 

Jumlah produk 
teknologi 
penerbangan yang 
dimanfaatkan untuk 
memberikan 
dukungan analisis 
yang cepat, akurat 
dan responsif 
kepada Presiden 
dan Wakil Presiden 
dalam pengambilan 
kebijakan. 

2 

Mewujudkan birokrasi 
Pusat Teknologi 
Penerbangan berkelas 
dunia untuk mendukung 
pengambilan kebijakan 
penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara. 

Terwujudnya birokrasi 
Pusat Teknologi 
Penerbangan berkelas 
dunia untuk mendukung 
pengambilan kebijakan 
penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara. 

Nilai Reformasi 
Birokrasi Pusat 
Teknologi 
Penerbangan. 

 

Berdasarkan 2 (dua) misi Pustekbang tahun 2020-2024, maka dijabarkan 

2 (dua) tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 diatas. Kedua 

tujuan tersebut memiliki 2 (dua) indikator tujuan yang merupakan ukuran 
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keberhasilan pencapaian tujuan. Kedua indikator tujuan tersebut harus diukur 

secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra tahun 2024. 

 

2.4 Sasaran Kegiatan Pusat Teknologi Penerbangan 

Sasaran kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang 

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun 

waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran 

pencapaian dari tujuan. Sasaran kegiatan menggambarkan kondisi konkrit 

sebagai bentuk implementasi strategi Pustekbang, dimana Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan (IKSK) menjadi ukuran kinerja yang mendefinitifkan sasaran 

kegiatan tersebut. Sasaran kegiatan level satker merupakan turunan sasaran  

strategis level Lembaga.  

Penyusunan sasaran kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode 

Balanced scorecard (BSC). BSC memiliki 4 (empat) komponen utama, yaitu 

peta strategi, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan inisiatif 

strategis. Pada prinsipnya, peta strategi menggambarkan pemetaan dari 

strategi yang diterapkan, dimana berisi sasaran strategis yang membentuk 

hubungan sebab akibat pada 4 (empat) perspektif BSC, yaitu stakeholder, 

customer, internal process, dan learn & growth. Sasaran Strategis (SS) beserta 

IKSS disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan diputuskan oleh Kepala 

LAPAN melalui beberapa forum strategis LAPAN yang dihadiri oleh pejabat 

eselon I, II, III hingga IV. Peta strategi Pustekbang tahun 2020-2024 ditetapkan 

sesuai Gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 Peta Strategi BSC Level 2 Pustekbang 
 

Gambar diatas menunjukkan bahwa Pustekbang memiliki 5 (lima) sasaran 

kegiatan yang dikelompokan kedalam 3 (tiga) perspektif, yaitu: perspektif 

stakeholder, customer dan internal process.  

Perspektif stakeholder menunjukkan output/keluaran yang ingin dicapai 

oleh Pustekbang pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2024. Perspektif 

stakeholder terdiri dari satu sasaran kegiatan yaitu “Meningkatnya 

pemanfaatan produk inovasi teknologi penerbangan untuk 

pembangunan nasional”. Produk inovasi teknologi penerbangan yang 

dimaksud adalah produk inovasi yang dihasilkan oleh Pustekbang berupa 

pesawat terbang baik berawak maupun tidak berawak untuk pembangunan 

nasional seperti, pertahanan, transportasi, pemantauan sumberdaya alam, 

kebencanaan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, termasuk program PRN, 

dan lain-lain. Hal ini selaras dengan Visi LAPAN, dimana memperkuat posisi 

LAPAN sebagai Lembaga riset sekaligus penyelenggara keantariksaan dalam 

bidang teknologi penerbangan.   

Sasaran kegiatan pada perspektif customer merupakan gambaran dari 

output yang ingin dicapai oleh Pustekbang dalam pemenuhan ekspektasi 
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pengguna terhadap kinerja Pustekbang. Perspektif stakeholder terdiri dari 

satu sasaran kegiatan, yaitu “Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap 

produk dan layanan di bidang penerbangan untuk pembangunan 

nasional”. Kepuasan pengguna yang dimaksud lebih menekankan kepada 

pengalaman dalam menggunakan produk layanan Pustekbang. 

Perspektif internal process merupakan gambaran dari proses internal yang 

harus dilakukan oleh Pustekbang untuk mencapai output yang diharapkan 

pada persepektif customer. Sasaran kegiatan pada perspektif ini berkaitan 

dengan penelitian dan pengembangan (R&D) teknologi penerbangan, 

pemberian produk dan layanan, serta pengelolaan hubungan dengan 

pengguna layanan. 

Sasaran kegiatan pada kelompok proses bisnis penelitian dan 

pengembangan (R&D) terdiri dari sasaran kegiatan, yaitu “Meningkatnya 

keunggulan litbangjirap teknologi penerbangan sesuai prioritas  

nasional”. Sasaran kegiatan pada pemberian produk dan layanan terdiri dari 

satu sasaran kegiatan, yaitu “Terwujudnya produk dan layanan pusat 

teknologi penerbangan sesuai kebutuhan”. Sedangkan pada kelompok 

pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan, sasaran kegiatan yang 

ditetapkan adalah “Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna 

layanan Pusat Teknologi Penerbangan”. 

 

2.5 Sistem Nilai Pustekbang LAPAN 

Sistem nilai Pustekbang LAPAN merupakan nilai-nilai yang disepakati dan 

berlaku di lingkungan LAPAN. Sistem nilai sekaligus harus dimiliki seluruh 

Aparatur Sipil Negara (ASN) LAPAN. Sistem nilai menjadi perekat antar 

komponen strategis organisasi, yaitu antara arah pengembangan (Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran Strategis).  

Sistem nilai yang ditetapkan LAPAN dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan 

dan Sasaran Strategis LAPAN disingkat dengan LAPAN BAIIK, yaitu: 

 

- Berorientasi pada pengguna layanan 

 Seluruh ASN LAPAN harus menyamakan gerak untuk mengedepankan 

pengguna layanan diatas segalanya. Beorientasi kepada pengguna layanan 

bermakna bahwa pengguna layanan adalah “raja”, sehingga kebutuhannya 
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terkait produk serta data dan informasi penerbangan dan antariksa 

nasional harus terpenuhi sesuai standar kualitas yang diharapkan. ASN 

LAPAN harus berupaya dalam mengutamakan pengguna layanan dengan 

memberikan layanan prima LAPAN. 

 

- Akuntabel 

 Akuntabel menitikberatkan pada pertanggungjawaban seluruh tindakan 

dan perilaku ASN LAPAN terhadap regulasi maupun kode etik yang 

berlaku. Dalam konteks sistem nilai ini, Akuntabel bermakna bahwa 

seluruh ASN LAPAN harus mampu mengelola sumber daya dan kegiatan 

secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

- Inovatif 

 Sistem nilai Inovatif menekankan ASN LAPAN untuk mampu menemukan 

terobosan kreatif dalam bekerja di LAPAN. Sistem nilai ini menekankan 

ASN LAPAN untuk tidak terjebak dalam zona nyaman dan keluar dari 

rutinitas dalam bekerja, sehingga produktifitas akan meningkat. 

 

- Integritas 

 Sistem nilai integritas menuntut ASN LAPAN untuk bekerja secara 

professional dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan. Dalam konteks bekerja, integritas juga menuntut ASN untuk 

menjunjung kode etik dalam bekerja, tidak KKN serta mengedepankan 

kejujuran. 

 

- Kolaboratif 

 Sistem nilai Kolaboratif menuntut ASN LAPAN harus mampu untuk 

membangun kerjasama, baik internal maupun eksternal. Dalam 

pelaksanaannya, setiap ASN LAPAN harus mampu bekerja dengan lebih 

mengedepankan kerja tim (team work) daripada kerja individu. 

 

 Selain sistem nilai LAPAN BAIIK, Pustekbang juga memiliki tambahan 

sistem nilai sebagai berikut; 
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- Melayani 

 Sistem nilai Melayani menuntut SDM Pustekbang harus mampu 

memberikan pelayanan yang baik bagi pihak internal maupun eksternal. 

Pemberian pelayanan harus dilakukan dengan sepenuh hati, sopan dan 

ramah. 

 

- Konsisten 

 Sistem nilai Konsisten menuntut SDM Pustekbang harus memiliki 

kemampuan untuk terus berusaha sampai suatu pencapaian berhasil.  

 

- Rasional 

 Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian 

keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya, atau 

tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Sistem nilai 

Rasional menuntut SDM Pustekbang harus dapat berfikir dengan mengacu 

pada kesesuaian norma yang ada. 

 

- Pembelajar 

 Sistem pembelajar menuntut SDM Pustekbang harus mampu untuk terus 

menerus belajar dari pengalaman yang telah dijalani dan apa yang didapan 

dari lingkungan sekitar.  
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BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, 
STRATEGI, KERANGKA REGULASI, 
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

Bab ini mendeskripsikan arah kebijakan dan strategi Pustekbang tahun 

2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pustekbang tahun 

2020-2024. Arah pengembangan Pustekbang disusun dengan 

mempertimbangkan  arah pengembangan Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa (Detekno) dan LAPAN yang juga 

mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana 

tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Formulasi arah kebijakan dan strategi 

juga mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal 

Pustekbang, sehingga arah kebijakan dan strategi yang disusun Pustekbang 

dapat menjawab kebutuhan penerbangan dan antariksa nasional kedepan. 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN 

Arah kebijakan dan strategi LAPAN menggambarkan koridor strategis 

yang mengawal dan memastikan pelaksanaan strategi dilakukan sesuai 

dengan rencana strategis yang telah disusun. Arah kebijakan dan strategi 

memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan 

permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam 

kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar 

terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis LAPAN. Adapun 

arah kebijakan dan strategi LAPAN tahun 2020-2024 terdiri dari lima arah 

kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan produk sains antariksa dan 

atmosfer, optimasi produk penginderaan jauh sesuai standar nasional, 

pengembangan ekosistem produk teknologi penerbangan dan antariksa, 

kebijakan penerbangan dan antariksa nasional serta implementasi reformasi 

birokrasi LAPAN. Dalam hal ini Arah Kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi utama Pusat Teknologi penerbangan adalah arah kebijakan ketiga 

dan kelima yang dirumuskan sebagai berikut: 
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3.1.1 Penguatan peran LAPAN dalam Pengembangan Ekosistem Produk 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa  

Arah kebijakan terkait ekosistem industri teknologi penerbangan dan 

antariksa adalah penguatan peran LAPAN dalam pengembangan ekosistem 

produk teknologi penerbangan dan antariksa. Strategi yang dilakukan terkait 

arah kebijakan ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1. Strategi 1: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan produk dan 

fasilitas teknologi penerbangan dan antariksa untuk pembangunan 

nasional. 

 Ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa yang begitu luas 

membutuhkan peran dari masing – masing pemangku kepentingan agar 

terus berkembang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan, salah satu fokus utama LAPAN di bidang 

penerbangan dan antariksa adalah berkoordinasi dan bersinergi dengan 

lembaga yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pemberian 

pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa. Selanjutnya, telah 

dipetakan ekosistem industri penerbangan dan antariksa nasional dan 

terdapat 3 (tiga) area kerja sama LAPAN yang dinilai strategis yaitu : 

a. Pendidikan dan Penelitian : keahlian, spesialisasi, dan riset 

b. Regulasi dan penelitian : hibah penelitian, regulasi, dan kerjasama 

internasional 

c. Pengembangan produk dan produksi : Prototipe, sertifikasi, dan 

produksi 

2. Strategi 2: Meningkatkan hilirisasi produk teknologi penerbangan dan 

antariksa yang berorientasi pada kepentingan nasional. 

 Strategi ini mengacu pada PRN 2020-2024 dengan keterlibatan produk 

teknologi penerbangan dan antariksa pada PRN diantaranya pada topik 

riset Teknologi Pesawat N219 Amphibi, teknologi roket, teknologi satelit 

konstelasi komunikasi orbit rendah, dan teknologi pesawat udara tanpa 

awak. Keempat PRN tersebut akan didukung melalui pelaksanaan 

penelitian, pembuatan prototipe, produksi, serta kerja sama untuk 

mempercepat proses hilirisasi. Kegiatan lainnya yang krusial adalah 

pengembangan pesawat N-245, pangsa pasar pesawat kelas ini tahun 
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mendatang sangat besar sehingga penguasaan teknologi dan hilirisasi 

produk N-245 menjadi sangat penting. Adapun fokus hilirisasi LAPAN 

yaitu pengembangan ekosistem berbasis program N219 di mulai hingga 

tahun 2021. Kedua penguasaan teknologi satelit yaitu satelit LAPAN-A5 

SAR : 2020-2024 yang akan diluncurkan pada tahun 2024 untuk 

pengawasan maritim, pemantauan tutupan lahan tembus awan, dan Digital 

Elevation Model (DEM). Terakhir adalah pengembangan konsep satelit 

satkom LEO untuk Indonesia melalui kerja sama dengan 

Telkom/Telkomsat. 

3. Strategi 3: Membangun dan mengoperasikan bandar antariksa untuk 

peluncuran. 

 Bandar antariksa merupakan infrastruktur utama dalam eksosistem 

penerbangan dan antariksa. Dalam memenuhi kebutuhan teknologi 

penerbangan dan antariksa akan peluncur roket sonda dengan ketinggian 

300 km, LAPAN berencana membangun bandar antariksa untuk 

mendukung peluncuran dalam kategori tersebut. 

 Adapun kegiatan strategis penguatan peran LAPAN dalam hilirisasi 

ekosistem penerbangan dan antariksa meliputi: 

a. Penguatan hilirisasi ekosistem penginderaan jauh di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaaan Jauh 

b. Penguatan hilirisasi ekosistem sains antariksa di dalam kegiatan 

Pengembangan Sains Antariksa 

c. Penguatan hilirisasi ekosistem sains atmosfer di dalam kegiatan 

Pengembangan Sains Atmosfer 

d.  Penguatan hilirisasi ekosistem pemanfaatan penginderaan jauh di dalam 

kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

e. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Penerbangan 

f. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi satelit di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Satelit 

g. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi roket di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Roket 

h. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa 

dengan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Inovasi dan Standar di 

Bidang Penerbangan dan Antariksa 
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3.1.2 Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN sesuai Roadmap 

Reformasi Birokrasi nasional menuju birokrasi berkelas dunia 

Arah kebijakan terkait reformasi birokrasi diharapkan mampu 

menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Strategi yang dilakukan terkait 

arah kebijakan ini adalah sebagai berikut: 

1. Strategi 1: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan 

Reformasi Birokrasi LAPAN 

Arah kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup LAPAN 

dalam rangka mendukung terciptanya birokrasi nasional berkelas dunia 

yaitu pelaksanaan RB LAPAN 2015-2019. Strategi yang dilakukan terkait 

pelaksanaan RB LAPAN yaitu melaksanakan pembenahan pada area – area 

perubahan RB khususnya area yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan 

berlaku dalam rangka LAPAN menuju birokrasi berkelas dunia. Hal ini 

merujuk pada sasaran reformasi birokrasi nasional tahun 2025 yaitu 

terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan 

yang profesional,  berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan 

abdi negara. Untuk mencapai sasaran tersebut LAPAN berupaya 

meningkatkan kinerja pada 8 (delapan) area perubahan yang menjadi area 

quick wins RB, meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, 

kelembagaan, tatalaksana, SDM ASN, perundang-undangan, dan pelayanan 

publik. Adapun area perubahan yang menjadi fokus pembenahan LAPAN 

adalah manajemen perubahan, SDM, organisasi dan tata laksana, 

perundang – undangan, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, 

serta layanan publik. Area perubahan yang perlu dilakukan dalam 

peningkatan pelaksanaan RB dilingkup LAPAN meliputi: 

1. Area perubahan mental aparatur bertujuan untuk merubah perilaku 

negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat, 

sehingga mendorong citra negatif birokrasi.  

2. Area penguatan pengawasan bertujuan untuk memperkuat sistem 

pengawasan guna mengurangi dan menghilangkan penyimpangan 

yang terjadi dalam birokrasi.  

3. Area perubahan penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk 

menciptakan desain organisasi yang lebih tepat untuk mendorong 
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efisiensi, efektivitas dan percepatan proses layanan serta pengambilan 

keputusan dalam birokrasi.  

4. Area perubahan tatalaksana bertujuan untuk mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan sekaligus mengubah 

mental aparatur.  

5. Area perubahan SDM Aparatur betujuan untuk menciptakan dan 

menerapkan sistem manajemen SDM sehingga pengelolaan SDM 

aparatur akan lebih profesional.  

6. Area perubahan penguatan peraturan perundang-undangan bertujuan 

untuk mengatasi tumpang tindih maupun disharmonis yang kerap kali 

dimanfaatkan sebagai celah untuk memenuhi kepentingan pribadi 

yang merugikan negara.  

7. Area perubahan pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas sistem manajemen layanan publik pemerintah kepada 

masyarakat.  

8. Area perubahan penguatan akuntabilitas bertujuan untuk mendorong 

birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber-sumber 

yang digunakan.  

Kedelapan area perubahan tersebut akan diturunkan menjadi rencana aksi 

RB yang merupakan langkah konkrit LAPAN dalam meningkatkan kinerja 

birokrasi internal. Rencana aksi selanjutnya disusun dalam roadmap 

Reformasi Birokrasi LAPAN Tahun 2020 – 2024 yang merujuk pada roadmap 

Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024 dengan Sekretariat Utama 

LAPAN sebagai garda terdepan dalam pengelolaan reformasi birokrasi. 

2. Strategi 2: Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM penerbangan 

dan antariksa. 

Pelaksanaan strategi ini sangat penting dalam rangka mendukung agenda 

pembangunan nasional, salah satunya adalah peningkatan SDM 

berkualitas dan berdaya saing. Pada Renstra 2020-2024 ini, LAPAN 

mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Iptek dan 

Pendukung Iptek hingga memperoleh pendidikan bergelar S3. Selain 

melalui pendidikan bergelar, LAPAN juga mengupayakan keikutsertaan 
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pegawainya dalam serangkaian kegiatan ToT teknologi strategis. Kedua 

hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya 

saing SDM dalam rangka mendukung pencapaian target Renstra LAPAN 

2020-2024 maupun RPJMN 2020-2024 secara nasional diantaranya 

publikasi ilmiah nasional maupun internasional yang tersitasi, jumlah HKI 

yang didaftarkan, dan menggerakkan tumbuh kembangnya PPBT. 

Kegiatan strategis lain yang akan dilakukan LAPAN pada periode Renstra 

2020-2024 adalah membangun fasilitas peningkatan kapasitas SDM Iptek 

sehingga akan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN. 

3. Strategi 3: Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis 

elektronik LAPAN. 

 Perubahan kondisi eksternal organisasi dengan berkembangnya teknologi 

informasi yang sangat drastis (disruption) dan sangat berdampak pada 

setiap aktifitas kehidupan manusia menuntut perubahan internal 

organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Penetapan Perpres 

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) menuntut perubahan mendasar cara kerja organisasi yang berbasis 

teknologi informasi. Sehingga peningkatan maturitas SPBE ini akan 

difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, pengembangan layanan 

publik yang terpadu dan bermutu, membangun pondasi TIK yang 

menjamin ketersediaan layanan (availability), keandalan sistem  (liability), 

keamanan data dan informasi (security) dan kerahasian data dan informasi 

(confidentiality), dan membangun SDM yang kompeten, kreatif dan inovatif 

dalam mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai 

birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pustekbang 

Sebagaimana tercantum dalam Perka LAPAN Nomor 8 tahun 2015, tugas 

utama Pustekbang adalah melaksanakan penelitian, pengembangan, 

perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di 

bidang teknologi aeronautika. Tugas utama tersebut dituangkan melalui Arah 

Kebijakan dan Strategi Pustekbang tahun 2020-2024 yang dirumuskan 

sebagai berikut: 
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3.2.1  Menjalankan Fungsi Koordinator dan Sub Koordinator dalam 

Penyelenggara Program Riset Pengembangan Teknologi 

Penerbangan Nasional 

Arah kebijakan terkait fungsi koordinator dan sub koordinator Pustekbang 

dalam penyelenggaraan program riset pengembangan teknologi penerbangan 

nasional adalah bentuk penguatan peran Pustekbang dalam keterlibatan 

ekosistem riset produk teknologi penerbangan. Strategi yang dilakukan terkait 

arah kebijakan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Strategi 1: Menjadi lead integrator dalam pengembangan riset produk 

teknologi penerbangan. 

 Ekosistem teknologi penerbangan terdiri dari industri pesawat terbang, 

industri maintenance, repair & overhaul (bengkel pesawat), industri 

komponen pesawat, operator airlines dan aviation, kebandaraan & traffic 

udara, serta instansi penelitian,  pengembangan dan pendidikan SDM yang 

berkaitan dengan keahlian kedirgantaraan.  

 Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang 

penerbangan, LAPAN melalui Pustekbang diamanahi untuk berkoordinasi 

dan bersinergi dengan lembaga lainnya yang mempunyai fungsi 

perumusan kebijakan dan pemberian pertimbangan di bidang teknologi 

penerbangan. Oleh karena itu, dimulai pada tahun 2018 Pustekbang 

menggandeng penggiat teknologi penerbangan dari berbagai macam 

instansi menjadi house/secretariat dari POKJA (Kelompok Kerja) yang 

menyusun Blueprint Kedirgantaraan Nasional menuju Indonesia Emas 

2045 dengan fokus cluster Roadmap Industri Pesawat Terbang Nasional. 

Roadmap ini merupakan kajian kebijakan untuk pemerintah pusat yang 

menggambarkan tahapan-tahapan teknologi penerbangan yang dapat 

dikuasai oleh Indonesia sampai dengan periode 2045 di bidang industri 

pesawat terbang berawak, pesawat terbang tanpa awak (UAV), 

pengembangan SDM di bidang teknologi penerbangan serta sinergi 

ekosistem industri pesawat terbang yang telah dijabarkan sebelumnya.   

2. Strategi 2: Terlibat aktif dalam kerja sama nasional dengan membentuk 

konsorsium nasional sehubungan dengan pengembangan riset produk 

teknologi penerbangan. 
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Strategi ini mengacu pada pola pengembangan riset yang diamanahkan 

oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 

sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 Matriks Pembangunan, LAPAN 

dalam hal ini diwakili oleh Pustekbang terlibat dalam pengembangan 

produk teknologi penerbangan dan antariksa pada topik riset PRN 

(Prioritas Riset Nasional) Teknologi Pesawat N219 Amphibi sebagai 

koordinator konsorsium dan Mission System Pesawat Tanpa Awak MALE 

sebagai anggota PRN konsorsium Pesawat MALE Kombatan. Kedua PRN ini 

akan melaksanaan penelitian, pembuatan prototipe, produksi, serta 

kolaborasi riset dengan instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses 

hilirisasi. Kegiatan pengembangan pesawat berawak lainnya yang tidak 

kalah penting adalah pengembangan pesawat N-245, spesifikasi teknis dan 

pangsa pasar pesawat kelas ini pada tahun mendatang sangatlah besar 

sehingga penguasaan teknologi dan hilirisasi produk pesawat N-245 

menjadi sangat penting.  

 

3.2.2 Meningkatkan Kapasitas Iptek Penerbangan 

 Arah kebijakan terkait meningkatkan kapasitas iptek penerbangan 

diterapkan melalui strategi berikut: 

1. Strategi 1: Memperluas kesempatan SDM Pustekbang untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta mewajibkan semua SDM 

untuk mengikuti kegiatan pelatihan minimal satu pelatihan dalam satu 

tahun. Untuk memudahkan pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas 

SDM, Pustekbang telah menyusun peningkatan kapasitas S2/S3 untuk SDM 

Iptek sebagaimana terlampir pada lampiran 1 Renstra ini. 

Berdasarkan Renstra tahun 2020-2024, LAPAN berkomitmen untuk 

meningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. SDM pendukung 

Iptek didorong hingga memperoleh pendidikan bergelar S3. Tentunya hal 

ini sejalan dengan strategi yang dilakukan Pustekbang selain mendorong 

SDM untuk meningkatkan jenjang pendidikannya melalui pendidikan 

bergelar, Pustekbang juga mewajibkan adanya kegiatan ToT (Transfer of 

Technology) pada setiap negosiasi kontrak tekhnis dengan vendor atau 

instansi partner riset. Hal tersebut juga diharapkan mampu mendukung 
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pencapaian target Renstra LAPAN 2020-2024 maupun RPJMN 2020-2024 

secara nasional diantaranya publikasi ilmiah nasional maupun 

internasional yang tersitasi dan jumlah HKI yang didaftarkan. 

 

3.2.3 Melanjutkan Reformasi Birokrasi (RB) Pustekbang sesuai 

Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 

Arah kebijakan terkait reformasi birokrasi diharapkan mampu 

menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Strategi yang dilakukan terkait 

arah kebijakan ini adalah sebagai berikut: 

1. Strategi 1: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan 

Reformasi Birokrasi Pustekbang. 

Arah kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup LAPAN 

dalam rangka mendukung terciptanya birokrasi nasional berkelas dunia 

yaitu pelaksanaan RB LAPAN 2015-2019. Strategi yang dilakukan terkait 

pelaksanaan RB LAPAN yaitu melaksanakan pembenahan pada area – area 

perubahan RB khususnya area yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan 

berlaku dalam rangka LAPAN menuju birokrasi berkelas dunia. Hal ini 

merujuk pada sasaran reformasi birokrasi nasional tahun 2025 yaitu 

terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan 

yang profesional,  berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan 

abdi negara. Untuk mencapai sasaran tersebut Pustekbang berupaya 

meningkatkan kinerja pada 8 (delapan) area perubahan yang menjadi area 

quick wins RB, meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, 

kelembagaan, tatalaksana, SDM ASN, perundang-undangan, dan pelayanan 

publik. Adapun area perubahan yang menjadi fokus pembenahan LAPAN 

termasuk Pustekbang adalah manajemen perubahan, SDM, organisasi dan 

tata laksana, perundang – undangan, akuntabilitas kinerja, penguatan 

pengawasan, serta layanan publik. Area perubahan yang perlu dilakukan 

dalam peningkatan pelaksanaan RB dilingkup LAPAN termasuk 

Pustekbang meliputi: 

1. Area perubahan mental aparatur bertujuan untuk merubah perilaku 

negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat, 

sehingga mendorong citra negatif birokrasi.  
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2. Area penguatan pengawasan bertujuan untuk memperkuat sistem 

pengawasan guna mengurangi dan menghilangkan penyimpangan 

yang terjadi dalam birokrasi.  

3. Area perubahan penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk 

menciptakan desain organisasi yang lebih tepat untuk mendorong 

efisiensi, efektivitas dan percepatan proses layanan serta pengambilan 

keputusan dalam birokrasi.  

4. Area perubahan tatalaksana bertujuan untuk mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan sekaligus mengubah 

mental aparatur.  

5. Area perubahan SDM Aparatur betujuan untuk menciptakan dan 

menerapkan sistem manajemen SDM sehingga pengelolaan SDM 

aparatur akan lebih profesional.  

6. Area perubahan penguatan peraturan perundang-undangan bertujuan 

untuk mengatasi tumpang tindih maupun disharmonis yang kerap kali 

dimanfaatkan sebagai celah untuk memenuhi kepentingan pribadi 

yang merugikan negara.  

7. Area perubahan pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas sistem manajemen layanan publik pemerintah kepada 

masyarakat.  

8. Area perubahan penguatan akuntabilitas bertujuan untuk mendorong 

birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber-sumber 

yang digunakan.  

Kedelapan area perubahan tersebut akan diturunkan menjadi rencana aksi 

RB yang merupakan langkah konkrit LAPAN termasuk Pustekbang dalam 

meningkatkan kinerja birokrasi internal. Rencana aksi selanjutnya disusun 

dalam roadmap Reformasi Birokrasi LAPAN Tahun 2020 – 2024 yang 

merujuk pada roadmap Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024 

dengan Sekretariat Utama LAPAN sebagai garda terdepan dalam pengelolaan 

reformasi birokrasi. 

2. Strategi 2: Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis 

elektronik. 
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Perubahan kondisi eksternal organisasi dengan berkembangnya teknologi 

informasi yang sangat drastis (disruption) dan sangat berdampak pada 

setiap aktifitas kehidupan manusia menuntut perubahan internal 

organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Penetapan Perpres 

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) menuntut perubahan mendasar cara kerja organisasi yang berbasis 

teknologi informasi.  

 

3.3. Model Bisnis Pustekbang 

Model bisnis Pustekbang periode 2020-2024 merupakan gambaran 

menyeluruh bagaimana 8 menggunakan framework Business Model Canvas 

(BMC). Model ini digunakan untuk memvisualisasikan dan menilai suatu 

model bisnis, agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Terdiri 

atas 9 (sembilan) blok, yaitu: Value Proportitions, Customer Segments, 

Customer Relationship, Channels, Key Resources, Key Activity, Key Partnership, 

Cost Structure, dan Revenue Stream. Kesembilan blok model bisnis Pustekbang 

tersebut selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 

Mitra Kunci 
1. Kementerian Perekonomian; 
2. Kementerian Ristek/BRIN; 
3. Kementerian Perhubungan; 
4. Kementerian Pertahanan; 
5. Kementerian Keuangan; 
6. Kementerian PPN/Bappenas; 
7. BPPT; 
8. LIPI; 
9. BUMN; 
10. Industri Swasta; 
11. Diaspora Indonesia; 
12. IAEC; 
13. INACOM; 
14. IAMSA; 
15. Indonesian Military 

Airworthinness Authority 
(IMAA); 

16. Perguruan Tinggi dalam dan 
luar negeri. 

Aktivitas Utama 
1. Litbangjirap tekhnologi 

penerbangan berupa 
tekhnologi pesawat 
transport dan UAV 
(Unmanned Aircraft 
Vehicle); 

2. Memberikan 
produk/layanan sesuai 
kebutuhan; 

3. Customer Relationship. 

Proposisi 
Nilai 
1. Produk 

tekhnologi 
penerbang
an yang 
andal dan 
berkualitas 
serta 
menjadi 
kebanggaa
n dalam 
negeri; 

2. Layanan 
Komersil 
dan Non 
Komersil; 

3. Customer 
Oriented. 

Saluran 
Above The Line: 
1. Website; 
2. Media Sosial; 
 
Below The Line: 
1. Diseminasi; 
2. Forum Group 

Discussion 
(FGD); 

3. Bimbingan 
teknis/Sosialis
asi; 

4. Pameran, 
Event, 
Konferensi 
dan Seminar 

Pengguna Layanan 
1. Kementerian 

Ristek/BRIN; 
2. Kementerian 

Perhubungan; 
3. Kementerian 

Pertahanan; 
4. Kementerian 

Keuangan; 
5. Kementerian 

PPN/Bappenas; 
6. BBSDLP-Kementan; 
7. Kementerian 

Kehutanan; 
8. BPPT; 
9. BIG; 
10. BAKAMLA; 
11. PTDI; 
12. TNI-AU; 
13. Dittopad AD; 
14. DislitbangAU; 
15. KemenPUPR, 
16. Pemda; 
17. Industri UKM; 
18. Masyarakat. 

Sumber Daya Utama 
1. Peneliti; 
2. Perekayasa; 
3. JFT Lainnya; 
4. JFU; 
5. Anggaran; 
6. Bahan Baku 

Litbangjirap; 
7. Peralatan 

Laboratorium;  
8. Sarana Prasarana 

pendukung lainnya. 

Struktur Penganggaran 
APBN (Rupiah Murni, SBSN dan PNBP) 
Non APBN (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan 
Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA)) 
 

Produk dan Layanan Publik 
1. Produk Inovasi Penerbangan; 
2. Layanan dan Jasa Teknologi Penerbangan; 
3. Dokumen Roadmap Industri Pesawat Terbang 

Nasional; 
4. Layanan Edukasi Publik Tekhnologi 

Penerbangan. 
Gambar 3.1 Model bisnis Pustekbang 
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Gambar 3.1 diatas menunjukkan masing-masing blok yang ada pada model 

bisnis Pustekbang. Pada blok value proposition, terdapat 5 nilai utama 

Pustekbang kepada para pengguna jasa dan layananPustekbang. Nilai utama 

tersebut adalah (1) Produk tekhnologi penerbangan yang andal dan 

berkualitas serta menjadi kebanggaan dalam negeri, (2) Layanan Komersil dan 

Non Komersil, hal ini didasarkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 14 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas penerimaan PNBP yang 

berlaku di lingkungan LAPAN dan (3) customer-oriented. Value proposition 

tersebut diberikan kepada pengguna layanan melalui dua channels, yaitu 

above the line dan below the line. Pada channels “above the line” value 

proposition LAPAN diberikan melalui website Pustekbang dan media sosial 

Pustekbang yang terdiri dari facebook dan instagram Pustekbang, sedangkan 

pada channel “below the line” value proposition disalurkan melalui (1) 

Diseminasi, (2) Forum Group Discussion (FGD), (3) bimbingan 

teknis/sosialisasi (4) pameran, event, konferensi dan seminar. Pengguna 

layanan Pustekbang yang dimaksud adalah (1) Kementerian Ristek/BRIN (2) 

Kementerian Perhubungan (3) Kementerian Pertahanan, (4)Kementerian 

Keuangan, (5) Kementerian PPN/Bappenas, (6) Balai Besar Litbang Lahan 

Pertanian (BBSDLP)-Kementerian Pertanian, (7) Kementerian Kehutanan,  

(8) BPPT, (9) BIG, (10) BAKAMLA, (11) PTDI, (12) TNI-AU, (13) Dittopad AD, 

(14) DislitbangAU, (15) KemenPUPR, (16) Pemda, (17) Industri UKM, dan (18) 

Masyarakat. Produk dan layanan publik Pustekbang adalah (1) 1. Produk 

Inovasi Penerbangan berupa prototipe pesawat transport nasional dan UAV 

(Unmanned Aircraft Vehicle), (2) Layanan dan Jasa Teknologi Penerbangan,  

(3) Dokumen Roadmap Industri Pesawat Terbang Nasional, dan (4) layanan 

edukasi publik keantariksaan. 

Untuk menghasilkan produk dan layanan publik yang sesuai dengan value 

proposition, terdapat beberapa aktivitas utama (key activities) yang harus 

dilaksanakan oleh Pustekbang. Key activities tersebut adalah (1) 

melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan 

(litbangjirap) (termasuk didalamnya penelitian pasar pengguna produk yang 

dihasilkan), (2) memberikan produk/layanan sesuai kebutuhan pengguna, 
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dan (3) menyelenggarakan customer relationship. Penyelenggaraan key 

activities sangat bergantung pada key partner dan key resources. Key partner 

LAPAN dalam menghasilkan layanan adalah (1) Kementerian Perekonomian 

(2) Kementerian Ristek/BRIN, (3) Kementerian Perhubungan, (4) 

Kementerian Pertahanan, (5) Kementerian Keuangan, (6) Kementerian 

PPN/Bappenas, (7) BPPT, (8) LIPI, (9) BUMN, (10) Industri Swasta, (11) 

Diaspora Indonesia, (12) IAEC, (13) INACOM, (14) IAMSA, (15) Indonesian 

Military Airworthinness Authority (IMAA), dan (16) Perguruan Tinggi dalam 

dan luar negeri. Sedangkan key resources Pustekbang dalam menghasilkan 

aktivitas utama Pustekbang adalah (1) peneliti, (2) perekayasa, (3) JFT 

(Jabatan Fungsional Tertentu) lainnya, (4) JFU (Jabatan Fungsional Umum), 

(5) anggaran, (6) bahan baku litbangjirap, (7) Peralatan Laboratorium, dan  

(8) sarana & prasarana pendukung lainnya (termasuk ground station, data 

center, hangar dan akses landasan/taxiway). Untuk struktur penganggaran 

LAPAN untuk dapat menyelenggarakan key activities-nya dibagi menjadi 2 

kategori, yaitu APBN dan Non-APBN. Struktur penganggaran kategori APBN 

adalah: (1) rupiah murni, (2) SBSN, dan (3) PNBP, yang dihasilkan dari layanan 

komersil Pustekbang mencakup layanan jasa pemotretan dan pemetaan foto 

udara, layanan penggunaan laboratorium untuk uji. Sedangkan struktur 

penganggaran kategori Non-APBN adalah: (1) KPBU (Kerjasama Pemerintah 

dengan Badan Usaha), dan (2) PINA (Pembiayaan Investasi Non-APBN). Hal 

ini direncanakan untuk pengembangan infrastruktur Pustekbang kedepannya 

dengan memanfaatkan fasilitas hangar dan taxiway yang menjadi objek 

kerjasama dengan skema KPBU maupun PINA. 

 

3.4. Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi merupakan dukungan strategis dalam tahapan 

pemenuhan implementasi Rencana Strategis Pustekbang tahun 2020-2024. 

Beberapa regulasi terkait penerbangan berupa undang-undang dan 

turunannya yang telah ada saat ini, meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; 
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3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri 

Nasional 

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan 

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040. 

 Sebagai salah satu langkah nyata Pustekbang dalam menunjukan 

eksistensi dan bentuk perhatiannya terhadap keberlangsungan litbangjirap 

tekhnologi penerbangan kedepan Pustekbang bersama mitra pemerintah, 

industri swasta dan organisasi nasional berusaha untuk menyusun Roadmap 

Industri Penerbangan Nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini 

diinisiasi oleh Pustekbang dan bertindak sebagai sekretariat pokja. Progress 

sampai dengan saat ini adalah dalam tahap finalisasi draft roadmap. Harapan 

kedepannya Roadmap ini dapat dilegitimasi melalui undang-undang atau 

turunannya berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden agar tetap 

terarah dan dapat mencapai tujuan Indonesia emas tahun 2045.  

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dianalisis 

lebih lanjut untuk mengidentifikasi kebutunan peraturan turunan dalam 

bentuk Peraturan Pemerintah, terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah  yang 

berkaitan dengan tekhnologi penerbangan yaitu meliputi: 

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi 

Keantariksaan yang merupakan amanat dari Pasal 27, Pasal 57 dan 

Pasal 92. (dalam proses pengesahan); 

2.  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Komersial 

Keantariksaan yang merupakan amanat dari Pasal 37, Pasal 83 dan  

Pasal  84; 

Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan 

Teknologi Keantariksaan yang sedang dalam proses penetapan, beberapa 

Rancangan Peraturan Lembaga (Perla) perlu disiapkan, diantaranya meliputi: 

1. Rancangan Perla tentang Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan; 

2. Rancangan Perla tentang Ketentuan mengenai dokumen persyaratan 

teknis dan dokumen persyaratan finansial izin impor teknologi sensitif; 
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3. Rancangan Perla tentang Standar dan prosedur Keamanan dan 

Keselamatan dalam penguasaan teknologi keantariksaan; 

3.5. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan adalah perencanaan kebutuhan struktur 

organisasi dalam rangka menyeleraskan dengan perubahan arah kebijakan dan 

strategi organisasi dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai Pustekbang tahun 

2024.  

Dalam rangka mencapai visi Pustekbang tahun 2020-2024 sebagai 

“Penggerak Sektor-Sektor Pembangunan Nasional Berbasis Teknologi 

Penerbangan”, Pustekbang perlu melakukan penguatan dan penyederhanaan 

struktur organisasi sebagaimana arahan presiden RI dan menimbang kepada 

kerangka kelembagaan LAPAN yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beberapa 

peran yang harus diakomodir oleh struktur organisasi Pustekbang tahun 2020-

2024 antara lain sebagai sebagai berikut: 

 

1. Peran penguatan jejaring litbangjirap teknologi penerbangan 

Jejaring atau Networking dengan mitra baik mitra perguruan tinggi (PT), 

Kementerian/Lembaga (K/L), diaspora, organisasi nasional, serta organisasi 

internasional merupakan salah satu aset penting dalam penyelenggaraan 

litbangjirap teknologi penerbangan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan fungsi 

pengembangan jejaring baru dan optimalisasi jejaring yang telah ada dalam 

mendukung kegiatan penyelenggaraan penerbangan. 

  

2. Peran pengembangan sumber daya manusia (SDM) teknologi 

penerbangan 

Sejalan dengan undang-undang tentang keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013 

dan kontribusi Pustekbang dalam Program Prioritas Nasional (PN) 3, yaitu 

“Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”, maka Pustekbang 

sebagai organisasi penelitian di bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

di Indonesia perlu didukung dengan SDM yang andal dan berdaya saing dalam 

bidang penerbangan dan antariksa. Sehingga Pustekbang membutuhkan 

pengembangan kompetensi dan keahlian SDM di bidang penerbangan.  

 

3. Pengembangan infrastruktur Iptek penerbangan 
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Dalam mendukung pencapaian target strategis Pustekbang pada periode 

Renstra 2020-2024, Pustekbang membutuhkan beberapa perangkat 

infrastruktur pendukung strategis, diantaranya: Laboratorium Uji Komponen 

Pesawat Terbang (Standar Internasional DO-160), Fasilitas Operasi dan 

Perawatan Pesawat Terbang, Fasilitas Hangar terstandar, Fasilitas Produksi 

dan Uji terbang Pesawat Tanpa Awak serta Fasilitas Edukasi Iptek 

Penerbangan (Aerotechnopark). 
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BAB 4. TARGET KINERJA DAN 
KERANGKA PENDANAAN 

 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan 

Pustekbang dimana pencapaiannya dapat diukur melalui pencapaian sasaran 

strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Bab ini membahas mengenai 

target kinerja dan kerangka pendanaan dalam rangka implementasi strategi. 

 

4.1 Target Kinerja 

Target kinerja ditentukan pada awal tahun perencanaan dan merupakan 

hasil kesepakatan bersama organisasi untuk dilaksanakan pada periode 

tertentu. Target kinerja Pustekbang dinarasikan dengan sasaran kegiatan yang 

menjadi ukuran pencapaian visi dan misi serta indikator kinerja sasaran 

kegiatan (IKSK) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran kegiatan 

Pustekbang. Adapun Indikator Kinerja Tujuan dan Target serta Kinerja 

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Pustekbang tahun 2020-2024 

dipaparkan dalam tabel 4.1 dan table 4.2 berikut ini; 

TUJUAN INDIKATOR 

TUJUAN 

TARGET 2024 

Tersedianya produk dan layanan hasil 

penelitian, pengembangan, dan 

pemanfaatan teknologi penerbangan 

serta penyelenggaraan keantariksaan 

yang andal dalam pengambilan 

kebijakan penyelenggaraan 

Pemerintahan Negara. 

Jumlah produk teknologi penerbangan 

yang dimanfaatkan untuk memberikan 

dukungan analisis yang cepat, akurat dan 

responsif kepada Presiden dan Wakil 

Presiden dalam pengambilan kebijakan. 

1. Pesawat N219-A; 

2. Sistem Misi MALE-

UAV; 

3. Kargo Drone; 

4. Pesawat Kelas 70-

100 Penumpang; 

dan 

5. Fasilitas Uji 

Terbang Teknologi 

Aeronautika 

Nasional. 

Terwujudnya birokrasi Pusat 

Teknologi Penerbangan berkelas 

dunia untuk mendukung pengambilan 

kebijakan penyelenggaraan 

Pemerintahan Negara. 

Nilai Reformasi Birokrasi Pusat 

Teknologi Penerbangan. 

Nilai AA (91,00)* 

*Merujuk pada hasil 

penilaian PMPRB 

LAPAN 

 

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Tujuan Pustekbang tahun 2024 

Selanjutnya untuk target kinerja Pustekbang periode 2020-2024 

dijabarkan dalam tabel target kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut;
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Tabel 4. 2 Target kinerja Sasaran kegiatan Pustekbang tahun 2020-2024 
 

Sasaran Kegiatan IKSK Satuan 

Capaian 
(Baseline) 

Target 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SK1 Meningkatnya pemanfaatan produk 
inovasi Teknologi Penerbangan 
untuk pembangunan nasional 

1 Jumlah produk inovasi  Teknologi 
Penerbangan yang dimanfaatkan 
untuk pembangunan nasional 
(akumulatif) 

Produk 
Inovasi 

0 2 2 4 4 5 5 

2 Jumlah Publikasi Internasional 
Terindeks di bidang teknologi 
penerbangan 

Makalah 22 18 3 4 4 5 5 

3 Jumlah HKI yang diusulkan di 
bidang teknologi penerbangan 

HKI 9 32 6 8 8 10 10 

SK2 Meningkatnya kepuasan pengguna  
terhadap produk dan layanan di 
bidang penerbangan untuk 
pembangunan nasional 

4 Customer Engagement Index 
terhadap produk dan layanan 
penerbangan 

Indeks n/a n/a 2.76 2.80 2.90 3.00 3,73 

SK3 Meningkatnya keunggulan 
Litbangyasa teknologi penerbangan 
sesuai prioritas nasional 

5 Jumlah Proses dan fasilitas 
Litbangyasa di lingkup Pusat 
Teknologi Penerbangan yang 
memenuhi standar baku 
(akumulatif) 

Unit n/a n/a 3 

 

6 8 9 11 

SK4 Terwujudnya produk dan layanan 
pusat teknologi penerbangan 
sesuai kebutuhan 

6 Indeks pemenuhan produk dan 
layanan pusat teknologi 
penerbangan 

Persen n/a n/a 90% 92% 94% 96% 98% 

SK5 Terbangunnya hubungan baik 
dengan pengguna layanan pusat 
teknologi penerbangan 

7 Indeks respon terhadap keluhan 
pengguna layanan teknologi 
penerbangan 

Persen n/a n/a 100% 100% 100% 100% 100% 
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Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, target kinerja Pustekbang dipetakan 

kedalam 5 (lima) sasaran kegiatan (SK) yang capaiannya diukur melalui 7 

(tujuh) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Masing-masing IKSK yang 

menjadi ukuran SK tersebut kemudian dipertajam dengan penjelasan IKSK 

untuk menghindari missed interpretasi. Detail penjelasan IKSK dijabarkan 

lebih detil sebagai berikut: 

1. IKSK1: Jumlah pemanfaatan produk inovasi teknologi penerbangan yang 

dimanfaatkan untuk pembangunan nasional (akumulatif). Produk inovasi 

teknologi penerbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan nasional 

adalah produk inovasi yang dihasilkan oleh Pustekbang berupa pesawat 

terbang baik berawak maupun tidak berawak untuk pembangunan nasional 

seperti; pertahanan, transportasi, cargo, pemantauan sumberdaya alam, 

kebencanaan, pertanian, kehutanan, kemaritiman, termasuk program PRN, dll. 

Pengukuran indikator bersifat akumulatif. 

2. IKSK2: Jumlah publikasi internasional terindeks di bidang teknologi 

penerbangan. Publikasi internasional yang diukur adalah publikasi yang 

terindeks Scopus. 

3. IKSK3: Jumlah HKI yang diusulkan di bidang teknologi penerbangan. HKI 

adalah hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya. HKI 

yang diusulkan adalah hak kekayaan intelektual yang terdaftar di 

Kemenkumham. 

4. IKSK4: Customer Engagement Index terhadap produk dan layanan teknologi 

penerbangan. Customer Engagement Index (CEI) mengukur tingkat kepedulian 

dan keterikatan pengguna terhadap pruduk dan layanan melalui survei CEI 

yang dikoordinir oleh Biro KSHU. Indikator ini berupaya untuk mengukur 

tingkat kepedulian dan keterikatan pengguna Kementerian/Lembaga/Pemda, 

TNI/Polri, industri dalam negeri, pasar luar negeri, perguruan tinggi, serta 

masyarakat) terhadap produk dan layanan teknologi penerbangan. 

5. IKSS5: Jumlah Proses dan fasilitas Litbangyasa yang memenuhi standar baku. 

Proses litbangyasa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penulisan laporan, 

diseminasi hasil litbangyasa. Fasilitas litbangyasa merupakan seluruh sarana 
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untuk menunjang kegiatan litbangyasa, seperti laboratorium, stasiun, data 

center, dan lain-lain. Standar baku yang dijadikan acuan antara lain berupa: 

a) Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk laboratorium pengujian 

b) Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan 

(KNAPPP) 

c) International Standard Organization (ISO), dan 

d) Lembaga akreditasi lainnya yang diakui oleh pemerintah secara nasional 

6. IKSK6: Indeks pemenuhan produk dan layanan pusat teknologi penerbangan. 

Pemenuhan yang dimaksud adalah produk dan layanan teknologi 

penerbangan yang diberikan sesuai dengan permintaan pihak yang 

mengajukan produk dan layanan Pustekbang. Produk Teknologi Penerbangan 

yang dimaksud adalah produk penerbangan yang dihasilkan oleh Pustekbang, 

baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. 

7. IKSK7: Indeks respon terhadap keluhan pengguna layanan teknologi 

penerbangan. Respon terhadap keluhan pengguna yang dimaksud adalah 

respon/tindak lanjut yang dilakukan terhadap keluhan pengguna produk dan 

layanan teknologi penerbangan yang dihasilkan oleh Pustekbang sesuai waktu 

maksimum yang ditentukan (1x24 jam). Keluhan yang dimaksud adalah 

keluhan yang diajukan secara tertulis dalam bentuk surel ataupun dokumen 

tertulis oleh pengguna kepada Pustekbang terkait produk dan layanan yang 

diberikan. 

 

4.2  Kerangka Pendanaan 

Pendanaan program dan kegiatan di lingkungan Pustekbang dilakukan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber 

dari rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN). Sebagian besar pendanaan program yang 

diemban oleh Pustekbang bersumber dari Belanja Negara (APBN). Namun di 

tahun 2020-2021 terdapat sumber pendanaan dari Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN). SBSN merupakan salah satu alternatif ditengah terbatasnya 

APBN yang dapat membiayai proyek infrastruktur, Adapun infrastruktur yang 
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dikembangkan oleh Pustekbang dan didanai oleh SBSN adalah pembangunan 

Laboratorium Uji Komponen Pesawat Terbang terstandar RTCA DO-160 

(Laboratorium DO-160). Laboratorium ini akan dilengkapi dengan peralatan 

uji untuk menguji komponen pesawat dengan simulasi keadaan dan 

lingkungan saat pesawat mengudara. 

Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra 

Pustekbang tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal 

penyelenggaraan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan 

kemampuan sumber daya yang tersedia di internal lembaga. Demikian pula 

dengan capaian outcome dan output yang dicantumkan merupakan target 

optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, 

prakiraan kebutuhan anggaran program – program Pustekbang tahun 2020-

2024 dapat dilihat pada Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan 

Kementerian/Lembaga (Satuan Kerja Pustekbang).  

Perumusan indikator kinerja sasaran program sebagaimana yang 

dijelaskan di atas juga mendukung indikator kinerja RPJMN, khususnya terkait 

pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya, rumusan 

indikator kinerja sasaran program juga mendukung peningkatan penerapan 

indikator pada Global Innovation Index (GII) untuk Indonesia. Hubungan 

antara indikator kinerja sasaran program, indikator kinerja RPJMN, IKSS 

Pustekbang dan indikator kinerja GII ditampilkan pada Gambar 4.1. berikut ini: 
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Gambar 4.1 Sinkronisasi IKSS Pustekbang  Terhadap Target Pada Indikator  RPJMN dan Penguatan GII Untuk Indonesia 
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BAB 5. PENUTUP 
 

Program pengembangan prototipe pesawat transport nasional N219 yang 

merupakan salah satu capaian signifikan Pustekbang pada periode renstra 

sebelumnya, mampu mengangkat peran strategis keterlibatan LAPAN dalam 

sejumlah Prioritas Riset Nasional RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional) 2020-2024. Keterlibatan LAPAN pada RPJMN 2020-2024 

adalah mendukung upaya pencapaian pada agenda pembangunan ketiga 

(meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing) 

dan agenda pembangunan keenam (membangun lingkungan hidup, 

meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim) serta 1 proyek 

prioritas strategis pengembangan pesawat N219-Amphibi sebagai kelanjutan 

program pesawat N219. Sejalan dengan hal tersebut, Pustekbang menyusun 

visi “Menjadi penyedia produk dan layanan hasil penelitian, 

pengembangan, dan pemanfaatan teknologi penerbangan serta 

penyelenggaraan keantariksaan yang andal” dalam mewujudkan visi misi 

presiden dan wakil presiden “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong”.  

Rencana strategis Pustekbang tahun 2020 – 2024 menggambarkan arahan 

strategis serta menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja 

tahunan selama lima tahun kedepan (sampai dengan tahun 2024). Renstra ini 

disusun melalui serangkaian penyusunan rencana yang sistematis dan 

melibatkan seluruh elemen organisasi yang dikemas dalam Forum Group 

Discussion (FGD).  

Permasalahan klasik pada manajemen strategis adalah mampu memiliki 

perencanaan (Renstra) yang baik, namun bermasalah dalam pelaksanaannya. 

Hal ini disebabkan oleh perubahan-perunbahan kebijakan yang bersumber 

baik dari internal maupun eksternal organisasi LAPAN. Adapun perubahan 

yang muncul kedepannya sangat bersifat dinamis dan menuntut Pustekbang 

untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat 

berpengaruh terhadap kelangsungan proses kegiatan. Perubahan tersebut 

harus disikapi dengan bijaksana sehingga dampak negatif dapat diminimalisir. 

Pengendalian atas eksekusi Renstra berupa monitoring dan evaluasi perlu 
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dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan secara periodik per akhir 

tahun dan pada akhir periode renstra agar seluruh strategi, program dan 

kegiatan dapat dilaksanakan sesuai koridor kebijakan dalam mencapai visi 

Pustekbang lima tahun mendatang. 
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RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS S2/S3 SDM IPTEK 

 

No. Kompetensi Urgensi 

Kebutuhan Peningkatan S2/S3  

SDM Iptek 2020-2024 

S2 S3 

1 Aerodinamics (Fisika Terbang) Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung: 

1. Percepatan penguasaan rancang bangun 

pesawat N-219 Ampibi;   

2. Pesawat Tanpa Awak MALE (Medium Altitude 

Long Endurance); 

3. Laboratorium Supporting untuk pengujian 

komponen system pesawat sesuai standard DO-

160 

2 2 

2 Flight Performance (Fisika Terbang) 1 1 

3 Stability & Control (Fisika Terbang) 2 2 

4 Aircraft Configuration (Fisika Terbang) 2 1 

5 Load Analysis (Structur Pesawat) 2 2 

6 Stress Analysis (Structur Pesawat) 2 2 

7 Weight and Balance ((Structur Pesawat) 2 1 

8 Fatigue and Fracture (Structur Pesawat) 1 1 

9 Aeroelasticity (Structur Pesawat) 2 - 

10 Avionic & Electrical (Sistem Terbang) 4 1 

11 Sistem Kendali Terbang (Sistem Terbang) 4 4 

12 Propulsion (Sistem Terbang) 1 1 

13 Landing Gear (Sistem Terbang) 1 - 

14 Ground Test (Test and Instrumentation) 3 - 

15 Telemetry, Tracking and Control & Flight Test (Test and 

Instrumentation) 

3 3 

16 Lobarant Test Supporting ( Material & Process, Cluster-Wind Tunnel, 

HILS) 

4 1 

17 Engineering Design Management (EDM) 3 2 

18 Operation & Sertification 3 1 

 TOTAL 42 25 

Keterangan :  

Indikasi Kebutuhan Peningkatan SDM Iptek dapat Dimutakhirkan dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; dan b) Ketersediaan dan Sumber 

Pendanaan 
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LAMPIRAN 2: 

MATRIKS KINERJA DAN  

KERANGKA PENDANAAN LEMBAGA 

(SATKER PUSTEKBANG)
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MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN LEMBAGA (SATKER PUSTEKBANG) 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi 

Pelaksana 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Pengembangan Teknologi 

Penerbangan 

      164.252 294.095 150.964 80.441 104.425 Pusat Teknologi 

Penerbangan 

 

SK 1. Meningkatnya 

pemanfaatan produk 

inovasi Teknologi 

Penerbangan untuk 

pembangunan nasional 

Jawa Barat            

 

IKSK 1. Jumlah produk 

inovasi teknologi 

penerbangan yang 

dimanfaatkan untuk 

pembangunan nasional 

 2 4 4 5 5       

 

IKSK 2. Jumlah 

Publikasi Internasional 

Terindeks di bidang 

teknologi penerbangan 

 3 4 4 5 5       

 

IKSK 3. Jumlah HKI 

yang diusulkan di 

bidang teknologi 

penerbangan 

 6 8 8 10 10       

OUTPUT:              

 Pesawat N219 Amphibi  1 1 1 1 1 26.830 123.400 83.700 48.600 92.000  

 Sistem Misi MALE UAV  1 1 1 1 1 5.640 161.500 60.000 24.500 5.000  

 

SK 2 . Meningkatnya 

kepuasan pengguna  

terhadap produk dan 

layanan di bidang 

penerbangan untuk 

pembangunan nasional 

Jawa Barat            

 

IKSK 4. Customer 

Engagement Index 

terhadap  

produk dan layanan 

penerbangan 

 2.76 2.80 2.90 3.00 3.73       
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Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi 

Pelaksana 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

OUTPUT:              

 

Layanan Humas 

 

1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 Biro Kerjasama, 

Humas, dan 

Umum 

 

SK 3. Meningkatnya 

keunggulan 

Litbangyasa teknologi 

penerbangan sesuai 

prioritas nasional 

Jawa Barat            

 

IKSK 5. Jumlah Proses 

dan fasilitas 

Litbangyasa di lingkup 

Pusat Teknologi 

Penerbangan yang 

memenuhi standar baku 

 3 6 8 9 11       

OUTPUT:              

 

Lab Pengujian 

Komponen Pesawat 

(DO 160) 

 

1     125.000      

 
Teknologi Operasi 

Terbang dan Diseminasi 
 

2 2 2 2 2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

 

SK 4. 

Terwujudnya produk   

dan layanan pusat 

teknologi penerbangan 

sesuai kebutuhan 

Jawa Barat            

 

IKSK 6. Indeks 

pemenuhan produk dan 

layanan pusat teknologi 

penerbangan 

 90% 92% 94% 96% 98%       

OUTPUT:              

 
Layanan PNBP 

Teknologi Penerbangan 
 

8 8 8 8 8 632 695 764 841 925 
 

 

SK 5. 

Terbangunnya hubung

an baik dengan 

pengguna layanan 

pusat teknologi 

penerbangan 

Jawa Barat            
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Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 

(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi 

Pelaksana 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

 

IKSK 7. Indeks respon 

terhadap keluhan 

pengguna layanan 

teknologi penerbangan 

 100% 100% 100% 100% 100%       

OUTPUT:              

 
Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 
 

 1 1 1 1  200 200 200 200  

 
Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal 
 

 1 1 1 1  2.100 100 100 100  

 

994.002. (Non 

Langganan Daya dan 

Jasa) 

 

1 1 1 1 1 5.150 5.200 5.200 5.200 5.200  

 


