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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Perubahan lingkungan strategis terkait penerbangan dan antariksa nasional 

mempengaruhi arah strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(LAPAN) lima tahun ke depan. Sebagai respons perubahan lingkungan strategis 

tersebut, LAPAN telah menyusun Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional periode 2020 – 2024 (Renstra LAPAN 2020 – 2024). Renstra 

LAPAN 2020 – 2024 merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman 

pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, setiap program dan 

kegiatan yang dilaksanakan di lingkup LAPAN, harus berkontribusi terhadap 

arah strategis yang tertuang dalam Renstra LAPAN 2020 – 2024. 

Penyelesaian rumusan Renstra LAPAN 2020 – 2024 menandai dimulainya fase 

perencanaan unit kerja setingkat Eselon I dan satuan kerja setingkat Eselon II 

lingkup LAPAN. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa Nasional (Pusfatja) merupakan unit Eselon II di lingkup LAPAN. 

Secara kelembagaan, Pusfatja berada di bawah Deputi Penginderaan Jauh 

(Deinderaja). Dalam rangka perumusan arah strategis Pusfatja, maka dokumen 

Rencana Strategis Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional 2020 – 2024 (Renstra Pusfatja 2020 – 

2024) disusun. 

Proses perumusan Renstra Pusfatja 2020 – 2024 dilakukan dengan 

memperhatikan Renstra LAPAN 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Deputi 

Penginderaan Jauh LAPAN 2020 – 2024 (Renstra Deinderaja 2020 – 2024). 

Kedua dokumen strategis tersebut menjadi koridor arah strategis Pusfatja dari 
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sudut pandang keselarasan rencana strategis antar LAPAN dengan unit kerja 

dan satuan kerja. Setiap arah strategis terkait pemanfaatan penginderaan jauh 

yang tercantum dalam Renstra LAPAN 2020 – 2024 dan Renstra Deinderaja 

2020 – 2024 diterjemahkan ke dalam lingkup yang lebih spesifik dalam Renstra 

Pusfatja 2020 – 2024.  

1.1 Kondisi Umum 

1.1.1 Profil Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 

8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional, Pusfatja bertanggung jawab kepada Deinderaja. 

Berdasarkan Pasal 126, Pusfatja mempunyai tugas penelitian, pengembangan, 

dan perekayasaan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang 

pemanfaatan penginderaan jauh. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Pusfatja menyelenggarakan fungsi: 

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

pemanfaatan  penginderaan jauh; 

b) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh;  

c) Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh;  

d) Pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan dan 

pemanfaatan di bidang penginderaan jauh; 

e) Pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan 

perekayasaan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;  

f) Pengolahan data dengan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik; 
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g) Penyiapan bahan penetapan metode dan kualitas pengolahan data; 

h) Penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan data dan 

diseminasi informasi; 

i) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional; 

j) Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang penelitian, 

pengembangan, dan perekayasaan pemanfaatan  penginderaan jauh; 

k) Pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh; 

l) Pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, 

pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata 

usaha pusat. 

1.1.2 Capaian Rencana Strategis Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN 

2015 – 2019 

Analisis capaian strategis merupakan tahap evaluasi dari siklus manajemen 

strategis Pusfatja. Evaluasi dilakukan terhadap perencanaan 2015 – 2019 

dengan melihat capaian sasaran dan indikator kinerja per tahun. Capaian 

akumulatif sasaran dan indikator kinerja, merepresentasikan keberhasilan 

Pusfatja dalam mewujudkan visi. Berdasarkan Renstra Pusfatja 2015 – 2019, 

terdapat 5 (lima) sasaran kegiatan yang capaiannya diukur melalui 8 (delapan) 

indikator kinerja sasaran kegiatan. Namun pada tahun 2016, terdapat 

penyesuaian sasaran dan indikator sehingga jumlah sasaran kegiatan menjadi 

2 (dua) yang capaiannya diukur melalui 6 (enam) indikator. 

Analisis terlebih dulu dilakukan terhadap capaian tahun 2015 dikarenakan 

terjadinya revitalisasi sasaran dan indikator periode 2015 ke 2016. Revitalisasi 

tersebut mengakibatkan capaian dari masing-masing indikator sulit dideteksi 

lintas tahun. Berikut adalah capaian tahun 2015. 
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1. Sasaran kegiatan “Penyiapan bahan kajian kebijakan pengembangan di 

bidang pemanfaatan penginderaan jauh” dengan indikator “Jumlah 

bahan kajian kebijakan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh” 

menghasilkan 1 dokumen 1 (satu) kajian berupa dokumen teknis. 

Dokumen teknis yang dimaksud yaitu bahan penyusunan Pedoman 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh atau Proses Produksi dan Metodologi 

Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh. 

Dokumen ini menjadi acuan atau pedoman dalam penyusuan 

Pedoman Pemanfaatan Penginderaan Jauh atau untuk Proses Produksi 

dan Metodologi Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh. 

2. Sasaran kegiatan “Penguatan penelitian dan pengembangan di bidang 

pemanfaatan penginderaan jauh” dengan indikator “Jumlah dokumen 

teknis, publikasi ilmiah, HKI, serta model dan informasi sumber daya 

wilayah darat yang dimanfaatkan pengguna” menghasilkan 5 (lima) 

dokumen teknis, 7 (tujuh) publikasi nasional dan 1 (satu) publikasi 

internasional 

3. Sasaran kegiatan “Penguatan penelitian dan pengembangan di bidang 

pemanfaatan penginderaan jauh” dengan indikator “Jumlah dokumen 

teknis, publikasi ilmiah, HKI, serta model dan informasi sumber daya 

wilayah pesisir dan laut yang dimanfaatkan pengguna” menghasilkan 4 

(empat) dokumen teknis, 5 (lima) publikasi nasional dan 1 (satu) 

publikasi internasional 

4. Sasaran kegiatan “Penguatan penelitian dan pengembangan di bidang 

pemanfaatan penginderaan jauh” dengan indikator “Jumlah dokumen 

teknis, publikasi ilmiah, HKI, serta model dan informasi untuk 
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pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana yang dimanfaatkan 

pengguna” menghasilkan 4 (empat) dokumen teknis, 8 (delapan) 

publikasi nasional dan 3 (tiga) publikasi internasional 

5. Sasaran kegiatan “Penguatan penelitian dan pengembangan di bidang 

pemanfaatan penginderaan jauh” dengan indikator “Jumlah dokumen 

teknis, publikasi ilmiah, HKI, modul dan standar produksi informasi 

yang dimanfaatkan pengguna” menghasilkan 4 (empat) dokumen 

teknis. 

6. Sasaran kegiatan “Penguatan pengembangan Pusat Pemantauan 

Bumi” dengan indikator “Jumlah informasi spasial pemantauan 

lingkungan, mitigasi bencana, dan sumber daya alam yang 

dimanfaatkan pengguna” menghasilkan sebanyak 316 informasi. 

7. Sasaran kegiatan “Penguatan pembimbingan, pembinaan dan 

pelayanan teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh” dengan 

indikator “Jumlah bimbingan, pembinaan, dan pelayanan teknis di 

bidang pemanfaatan penginderaan jauh kepada pengguna”. Sebanyak 

32 instansi menerima pembinaan, 20 instansi menerima bimbingan, 

dan 20 instansi menerima pelayanan teknis. 

8. Sasaran kegiatan “Penguatan kerja sama teknis di bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh” dengan indikator “Jumlah kerja sama teknis di 

bidang pemanfaatan penginderaan jauh”. Sebanyak 16 kerja sama 

yang berhasil terjalin dengan instansi lain. 

Analisis selanjutnya dilakukan terhadap capaian kinerja periode 2016 – 2019. 

Pada periode tersebut, sebanyak 2 (dua) sasaran kegiatan dan 6 (enam) 

indikator menjadi tolok ukur capaian visi. Penjelasan detail dari masing-masing 

sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut. 



 
 
 

 
 

6 

Sasaran kegiatan 1 (satu) dengan indikator “Jumlah model, metode, modul, 

dan prototipe di bidang pemanfaatan penginderaan jauh yang operasional 

untuk pemantauan sumber daya alam (SDA), lingkungan, serta mitigasi 

bencana dan perubahan iklim”, dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. 

A. Periode 2016, Pusfatja menghasilkan model/modul/prototipe/ 

pedoman terkait SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan 

perubahan iklim sebagai berikut: 

Tabel 1 Model/Modul/Prototipe/Pedoman terkait SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan 
perubahan iklim Tahun 2016 

No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

1 
Pemanfaatan data Penginderaan Jauh untuk pemantauan dan 

analisis fase pertumbuhan tanaman padi 

2 
Pemanfaatan data Penginderaan Jauh untuk sumber daya 

kelautan (ZPPI) 

3 
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk memantau dan 

menganalisis umur tanaman kelapa sawit 

4 
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Inventarisasi dan 

Evaluasi Lahan Tambang dan DEM InSAR 

5 
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk identifikasi 

sumber daya air 

6 

Pengembangan Model Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

untuk Identifikasi Kerusakan Lingkungan Area Bekas 

Penambangan 
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7 

Pengembangan Model Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh 

untuk Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor (di Hulu DAS 

Citarum) 

8 
Pengembangan Model Pemanfaatan Penginderaan untuk 

deteksi asap kebakaran hutan/lahan 

9 
Pengembangan Model Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh 

untuk Deteksi Prekursor Erupsi Gunung Api 

10 Pemanfaatan data Satelit LAPAN-A2 untuk perkotaan 

11 Pemanfaatan data Pesawat LAPAN Untuk Pertanian 

12 Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Kualitas Air 

13 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk pemantauan 

pulau-pulau kecil terluar Indonesia 

14 
Pemanfaatan Data penginderaan Jauh untuk Ekstraksi 

Informasi Mangrove 

15 
Pemanfaatan Data penginderaan Jauh untuk Ekstraksi 

Informasi Terumbu Karang 

16 
Pengembangan Otomatisasi Metode Penentuan Lokasi Ikan 

ZPPI 

17 Sistem Pengolahan Otomatisasi Informasi ZPPI 

18 Otomatisasi Informasi Lahan Terbakar (burn area) 

B. Periode 2017, Pusfatja menghasilkan model/modul/prototipe/ 

pedoman terkait SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan 

perubahan iklim sebagai berikut: 
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Tabel 2 Model/Modul/Prototipe/Pedoman terkait SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan 
perubahan iklim Tahun 2017 

No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

1 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk sumber 

daya pertanian fase pertumbuhan padi 

2 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk 

perkebunan kelapa sawit 

3 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk sumber 

daya hutan gambut dan ladang ganja 

4 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh resolusi tinggi 

untuk pemantauan perkembangan fisik kota 

5 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk sumber 

daya air 

6 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk sumber 

daya alam kelautan (ZPPI, perairan dangkal) 

7 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk 

pemantauan potensi pulau-pulau kecil 

8 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk ekstraksi 

informasi kualitas air 

9 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk ekosistem 

pesisir mangrove 

10 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk ekosistem 

pesisir terumbu karang 

11 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk 

lingkungan terkait reklamasi daerah tambang, 
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12 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk 

kebakaran hutan/lahan 

13 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk bencana 

banjir dan longsor 

14 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk 

pemantauan gunung api 

15 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk sumber 

daya alam 

16 
Model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk wahana 

baru (UAV, satelit, LAPAN A2, A3, Sentinel 1A dan 2A) 

17 
Prototipe pengembangan sistem perekayasaan infrastruktur 

Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) 

18 
Prototipe sistem perekayasaan konten informasi Sistem 

Pemantauan Bumi Nasional 

21 
Pedoman pemanfaatan data Landsat-8 untuk deteksi daerah 

terkena erupsi gunung api 

22 

Pedoman pemanfaatan data penginderaan jauh untuk deteksi 

daerah tergenang banjir menggunakan data Synthetic 

Aperture Radar (SAR) 

23 Pedoman pemantauan batimetri berbasis satelit SPOT 6/7 

C. Periode 2018, Pusfatja menghasilkan model/modul/prototipe/ 

pedoman terkait SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan 

perubahan iklim sebagai berikut: 
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Tabel 3 Model/Modul/Prototipe/Pedoman terkait SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan 
perubahan iklim Tahun 2018 

No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

1 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk memantau dan 

menganalisis fase pertumbuhan tanaman padi 

2 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk perairan darat 

(monitoring danau) 

3 Pemanfaatan data radar untuk lingkungan pertambangan 

4 
Pemanfaatan data penginderaan jauh resolusi tinggi untuk tata 

ruang perkotaan 

5 Pemanfaatan data LAPAN A3 untuk monitoring padi 

6 Pemanfaatan penginderaan jauh LAPAN A3 untuk identifikasi hutan 

7 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk monitoring tanaman 

tebu 

8 Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk batimetri 1 

9 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk Informasi Zona Potensi 

Penangkapan Ikan (ZPPI) 

10 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk ekstraksi informasi 

ekosistem mangrove 

11 Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk budidaya perikanan 

12 
Pengembangan model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk 

ekstraksi informasi kualitas perairan 

13 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk informasi terumbu 

karang 

14 
Pengembangan model pemanfaatan data penginderaan jauh untuk 

kebakaran hutan dan lahan 

15 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk mitigasi bencana 

banjir 
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No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

16 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk deteksi tumpahan 

minyak 

17 Prototipe perekayasaan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) 

18 Pedoman pemanfaatan penginderaan jauh untuk batimetri 

19 
Pedoman pemanfaatan penginderaan jauh untuk kebakaran lahan 

dan hutan 

20 
Pedoman pemanfaatan penginderaan jauh untuk mitigasi deteksi 

tumpahan minyak 

21 Pedoman pemanfaatan penginderaan jauh untuk kekeringan 

22 
Pedoman pemanfaatan penginderaan jauh untuk monitoring 

gunung api 

23 Pedoman perekayasaan Sistem Pemantauan Bumi Nasional 

D. Periode 2019, Pusfatja menghasilkan model/modul/prototipe/ 

pedoman terkait SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan 

perubahan iklim sebagai berikut: 

Tabel 4 Model/Modul/Prototipe/Pedoman terkait SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan 
perubahan iklim Tahun 2019 

No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

1 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk memantau dan 

menganalisis fase pertumbuhan tanaman padi 

2 Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk klasifikasi lahan sawah 

3 
Pengembangan model pemanfaatan penginderaan jauh untuk 

batimetri 

4 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk informasi areal 

budidaya ikan 
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No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

5 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk ekstraksi informasi 

kualitas perairan 

6 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk ekstraksi informasi 

ekosistem mangrove 

7 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk terumbu karang 

sebagai parameter pendukung informasi budidaya ikan 

8 
Pemanfaatan dan diseminasi informasi perubahan DAS dan 

vegetasi menggunakan penginderaan jauh 

9 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk klasifikasi lahan 

gambut 

10 

Model pemantauan reklamasi lahan tambang menggunakan data 

penginderaan jauh satelit multitemporal resolusi menengah 

sentinel-2 

11 Model klasifikasi lahan kelapa sawit dan non kelapa sawit 

12 Model pertumbuhan kelapa sawit berdasarkan umur 

13 
Model pemanfaatan penginderaan jauh untuk mitigasi bencana 

banjir dan longsor 

14 Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk monitoring gunung api 

15 
Pengembangan model pemanfaatan penginderaan jauh untuk 

deteksi kekeringan 

16 
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk kebakaran hutan dan 

lahan 

17 
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Deteksi Tumpahan 

Minyak 

18 
Model Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Parameter Klorofil-a 

di Pesisir Untuk Mendukung Informasi ZPPI 
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No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

19 
Klasifikasi Area Tropik Dari Klorofil-a Untuk Model ZPPI Pesisir 

Berbasis Data Penginderaan Jauh 

20 

Prototipe Pengembangan Prototipe Sistem Pemantauan Bumi 

Nasional (SPBN) dengan aplikasi Geonode versi 2.6 dan Arcgis 

Server versi 10.6 

21 
Pedoman pengolahan klasifikasi lahan sawah menggunakan data 

Google Earth Engine 

22 
Pedoman pengolahan fase pertumbuhan padi menggunakan data 

penginderaan jauh resolusi rendah 

23 
Pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan 

lahan berbasis data penginderaan jauh 

24 
Pengolahan data penginderaan jauh - deteksi area terbakar 

menggunakan citra optik resolusi menengah 

25 
Pedoman teknik pengolahan data penginderaan jauh Landsat 8 

untuk informasi kesesuaian budidaya perikanan 

27 
Pedoman teknik pengolahan data penginderaan jauh Landsat 8 

untuk pembuatan model pemetaan kelapa sawit berdasarkan umur 

28 
Pedoman pembuatan informasi spasial zona potensi penangkapan 

ikan berbasis data satelit penginderaan jauh 

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 01 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 01 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 
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Gambar 1 Perbandingan Target dan Realisasi IKSK 01 Pusfatja Tahun 2016-2019 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pusfatja berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pusfatja terhadap 

IKSK 01 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik.  

Capaian IKSK 2 “Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang 

penginderaan jauh”, sebagai berikut: 

A. Periode 2015, IKSK 2 terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 

i. Jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, HKI, serta model dan 

informasi sumber daya wilayah darat yang dimanfaatkan 

pengguna. Realisasi terhadap indikator ini adalah 6 (enam) 

publikasi nasional dan 1 (satu) publikasi internasional; 

ii. Jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, HKI, serta model dan 

informasi sumber daya wilayah pesisir dan laut yang 
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dimanfaatkan pengguna. Realisasi terhadap indikator ini adalah 

5 (lima) publikasi nasional dan 1 (satu) publikasi internasional; 

iii. Jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, HKI, serta model dan 

informasi untuk pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana 

yang dimanfaatkan pengguna. Realisasi terhadap indikator ini 

adalah 6 (enam) publikasi nasional dan 1 (satu) publikasi 

internasional;  

iv. Jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, HKI, modul dan 

standar produksi informasi yang dimanfaatkan pengguna. 

Realisasi terhadap indikator ini adalah 6 (enam) publikasi 

nasional dan 1 (satu) publikasi internasional. 

B. Periode 2016, Pusfatja menghasilkan dan mempublikasikan penelitian 

skala nasional, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 5 Publikasi penelitian skala nasional Tahun 2016 

No Judul Penelitian 

1 
Analisis Karakteristik Temperatur Area Terbakar (Burned Area) 

menggunakan Data Landsat-8 TIRS di Kalimantan 

2 

Perbandingan Hasil Klasifikasi Limbah Lumpur Asam dengan 

Metode Spetral Angel Mapper dan Spectral Mixture Analysis 

berdasarkan Citra Landsat-8 

3 
Perbandingan Metode Klasifikasi Penutup Lahan Berbasis Piksel 

dan Berbasis Objek menggunakan Data Pisar-L2 

4 

Klasifikasi Penutup Penggunaan Lahan dengan Data Satelit 

Penginderaan Jauh Hiperspektral Menggunakan Metode Neural 

Network Tiruan 
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No Judul Penelitian 

5 

Metode Penentuan Titik Koordinat Zona Potensi Penangkapan Ikan 

Pelagis Berdasarkan Hasil Deteksi Termal Front Suhu Permukaan 

Laut 

6 
Pengembangan Model Pelaksanaan Diseminasi Informasi 

Penginderaan Jauh Berbasis Teknologi Bebas dan Sumber Terbuka 

7 

Algoritma Dua Dimensi Untuk Estimasi Muatan Padatan 

Tersuspensi Menggunakan Data Satelit Landsat-9, Studi Kasus: 

Teluk Lampung 

8 
Detection of Green Open Space Using Combination Index of Landsat 

8 Data 

9 
Determination of Forest and Non-Forest In Seram Island Maluku 

Province By Using Multi-Years Landsat Data 

10 
Spatial Pattern of Hydrologic Response Unit (HRU) In Flow 

Discharge Ci Rasea Watershed Using Landsat TM In 1997 to 2009 

11 
Lineament Density Information Extraction Using DEM SRTM Data 

for Predicting the Mineral Potential Zones 

12 Bathymetry Data Extraction Analysis Using Landsat 8 Data 

13 Comparing Atmospheric Correction Methods for Landsat OLI Data 

14 
Technique for identifying burned vegetation area using Landsat 8 

data 

15 
Identifiation Some of The Class Forest Important Using Data 

Landsat-8 (Case Study Forest in North Sumatera Provice) 
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No Judul Penelitian 

16 

Ekstraksi Informasi Penutup Lahan Area Luas Dengan Metode 

Expert Knowledge Based Image Analysis (OBIA) Pada Citra Landsat 

8 OLI Pulau Kalimantan 

17 
Akurasi Luas Areal Kebakaran dari Data Landsat 8 OLI di Wilayah 

Kalimantan 

18 
Klasifikasi daerah tercemar limbah Aid Sludge menggunakan 

metode spectral mixture analysis berbasis data Landsat-8  

19 
Deteksi Gejala Erupsi Strombolin Gunung Api Raung Jawa Timur 

Menggunakan Normalized Thermal Index Dari Data MODIS 

C. Periode 2017, Pusfatja menghasilkan dan mempublikasikan penelitian 

skala nasional, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 6 Publikasi penelitian skala nasional Tahun 2017 

No Judul Penelitian 

1 

Validation of Cochlodinium Polykrikoides Red Tide Detection 

Using Seawifs-Derived Chlorophyll-a Data with NFRDI Red 

Tide Map in South East Korean Waters 

2 
Harmful Algal Bloom 2012 Event Verification in Lampung Bay 

Using Red Tide Detection on Spot 4 Image 

3 

A Comparison Of Object-Based and Pixel-Based Approaches 

for Land Use/Land Cover Classification Using Lapan- A2 

Microsatellite Data 
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4 

In-Situ Measurement of Diffuse Attenuation Coefficient and 

Its Relationship with Water Constituent And Depth Estimation 

of Shallow Waters by Remote Sensing Technique 

5 
Time Series Analysis of Total Suspended Solid (TSS) Using 

Landsat Data in Berau Coastal Area, Indonesia 

6 
Estimation of Peat Thickness Classes With Approach of Land 

Cover Type Based on Satellite Imagery 

7 
Metode Edge Detection Untuk Deteksi Perubahan Garis 

Pantai Studi Kasus: Ujung Pangkah, Gresik- Jawa Timur  

8 

Pengembangan Layanan Web Spasial Informasi Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh (Development of Spatial Web Services gor 

Remote Sensing Application Information) 

9 

Metode Dual Dimensi Untuk Estimasi Kedalaman di Perairan 

Dangkal Menggunakan Data Spot 6 Studi Kasus : Teluk 

Lampung 

10 

Pengembangan Model Fase Pertumbuhan Tanaman Padi 

Berbasis Citra MODIS Menggunakan Citra Landsat8 

Multiwaktu dan Data Survey Lapangan (Studi Kasus Pulau 

Lombok)  

11 
Akurasi Luas Areal Kebakaran Dari Data Landsat-8 Oli di 

Wilayah Kalimantan 

12 
Klasifikasi Spasial Penutup Penggunaan Lahan Menggunakan 

Data Sentinel SAR 

13 
Pengembangan metode klasifikasi genus mangrove 

menggunakan citra SPOT-6 
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14 
Uji ketelitian DTM ALOS PALSAR terhadap pengukuran 

kombinasi DGNSS-Altimeter 

15 
Kajian potensi tematik data resolusi tinggi untuk mendukung 

penyusunan RDTR 

16 
Analisis data LAPAN-A3 untuk klasifikasi penutup lahan (studi 

kasus wilayah Danau Toba, Sumatera Utara) 

17 

Analisis pemanfaatan data Himawari-8 untuk deteksi titik 

panas (hotspot) kebakaran hutan/lahan di Sumatera dan 

Kalimantan 

18 
Kerusakan lahan akses terbuka akibat pertambangan berbasis 

data citra satelit di Bangka Belitung  

19 
Pemanfaatan penginderaan jauh untuk analisis dan 

pemantauan pola perkembangan fisik kota 

20 
Kajian informasi zona potensi penangkapan ikan berdasarkan 

data satelit SNPP VIIRS dan Himawari-8 

21 
Model informasi kedalaman laut dangkal di perairan Teluk 

Lampung Menggunakan data satelit Landsat-8 

22 
Can the peat thickness classes be estimated from land cover 

type approach? 

D. Periode 2018, Pusfatja menghasilkan dan mempublikasikan penelitian 

skala nasional, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 7 Publikasi penelitian skala nasional Tahun 2018 

No Judul Penelitian 

1 
LAPAN-A3 Satellite Data Analysis for Land Cover Classification (Case 

Study: Toba Lake Area, North Sumatra) 
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No Judul Penelitian 

2 
Study on Potential Fishing Zones Information Based on SNPP VIIRS 

and Himawari- 8 Satellites Data 

3 
Spectral Analysis of the Himawari-8 Data for Hotspot Detection 

from Land/Forest Fires in Sumatra  

4 
Penginderaan Jauh Untuk Pendeteksian Awal Potensi Tembaga Di 

Sumbawa  

5 
Kualitas Lingkungan Perairan dan Potensi Produksi Ikan Kawasan 

Konservasi Terubuk Bengkalis  

6 
Uji ketelitian DTM ALOS PALSAR terhadap pengukuran kombinasi 

DGNSS-Altimeter  

7 
Mining land identification in Wetar Island using remote sensing 

data 

8 
Perubahan Kondisi Danau Limboto yang terdeteksi dengan 

Teknologi Penginderaan Jauh 

9 
Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kramat Jati 

Kodya Jakarta Timur 

10 

Identifikasi Kawasan Pertambangan Timah Menggunakan Data 

Satelit Sentinel – 1 dengan Metode Object Based Image Analysis 

(OBIA) 

11 

Comparison of Accuracy in Tree Canopy Density Estimation Using 

Single Band, Vegetation Indices and Forest Canopy Density (FCD) 

Model Based on Landsat-8 Imagery (Case Study: Peat Swamp 

Forest in Riau Province) 
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No Judul Penelitian 

12 
Deteksi Batas Tepi Danau Secara Hitung Perataan Kuadrat Terkecil 

dengan Multidata Penginderaan Jauh 

13 
The Utilization of Remotely Sensed Data for Support Open Green 

Space  

14 
Deteksi Tinggi Vegetasi di Delta Mahakam dengan Penginderaan 

Jauh 

15 
Analysis of Land Use Spatial Pattern Change of Town Development 

Using Remote Sensing  

16 
Comprehensive Integration System of Saltwater Environment on 

Rote Island using Multidiciplinary Approach 

17 
Penentuan Batimetri dengan Metode Regresi Linier Berganda 

Menggunakan Data SPOT 7 

18 
Karakteristik Pola Spektral Pada Lahan Tambang Berbasis Citra 

Landsat 

19 
Pemetaan Habitat Bentik Perairan Dangkal Pulau Opak Berbasis 

Objek dan Piksel menggunakan Citra Satelit SPOT 7 

20 
Pengembangan Metode Klasifikasi Genus Mangrove Menggunakan 

Citra SPOT 

E. Periode 2019, Pusfatja menghasilkan dan mempublikasikan penelitian 

skala nasional, seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 8 Publikasi penelitian skala nasional Tahun 2019 

No Judul Penelitian 

1 
Pengembangan metode klasifikasi lahan sawah berbasis 

indeks citra landsat multiwaktu 

2 

Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Bandara 

Internasional Jawa Barat Terhadap Alih Fungsi Lahan 

Pertanian 

3 
The use of C-band Synthetic Aperture Radar (SAR) data for 

rice growth phase identification  

4 
Detection of true mangrove in Indonesia using satellite 

remote sensing 

5 
The Examination of The Satellite Image-Based Growth Curve 

Model Within Mangrove Forest 

6 
Hubungan Konstanta Atenuasi Dengan Konstituen Air Pada 

Perairan Pelabuhan Karimunjawa 

7 
Bathymetry Extraction from SPOT 7 Satellite Imagery Using 

Non Linear Method 

8 
Identification Of Mangrove Forests Using Multi-Resolution 

Satellite Imagery 

9 

Deteksi Awal Habitat Perairan Laut Dangkal Menggunakan 

Teknik Optimum Index Factor Pada Citra Spot 7 Dan Landsat 

8 
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No Judul Penelitian 

10 
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Ekstraksi Habitat 

Perairan Laut Dangkal di Pantai Pemuteran, Bali, Indonesia  

11 
Pemetaan Habitat Dasar Perairan Dangkal Menggunakan 1 

Citra Satelit SPOT-7 di Pulau Nusa Lembongan, Bali 

12 
Pemanfaatan Citra VIIRS untuk Deteksi Asap Kebakaran Hutan 

dan Lahan di Indonesia 

13 
Deteksi Tumpahan Minyak menggunakan Metode Adaptive 

Threshold dan Analisis Tekstur pada Data SAR 

14 

Pengaruh Tinggi Muka Air Gambut Sebagai Indikator 

Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Di Sungai Jangkang - 

Sungai Liong 

15 

Detecting Deformation Due To The 2018 Merapi Volcano 

Eruption Using Interferometric Synthetic Aperture Radar 

(INSAR) From Sentinel-1 TOPS 

16 

Identifikasi Kawasan Pertambangan Timah Menggunakan 

Data Satelit Sentinel-1 dengan Metode Object Based Image 

Analysis  

17 Karakteristik Pola Spektral pada Lahan Tambang Timah 

18 
Study of aquatic plants and ecological- physics Tempe Lake, 

Sulawesi Selatan 
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No Judul Penelitian 

19 
Identification of Aquatic Plant Species from Bantimurung 

Waterfall and Their Phytochemical Compounds Analysis  

20 
Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan 

Kramat Jati Kodya Jakarta Timur Menggunakan Citra Pleiades  

21 

Teknik Identifikasi Saluran Irigasi pada Citra Satelit Resolusi 

Tinggi dengan Penggabungan Komposit RGB, Indeks Saluran, 

dan Interpretasi Visual 

22 
Informasi Sebaran Titik Panas Berbasis WebGIS untuk 

Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 

 

 

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja IKSK 02 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 02 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 
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Gambar 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKSK 02 Pusfatja Tahun 2016-2019 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pusfatja berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pusfatja terhadap 

IKSK 02 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik.  

Capaian IKSP 03 “Jumlah publikasi internasional yang terindeks di bidang 

pemanfaatan penginderaan jauh”, sebagai berikut: 

A. Periode 2016, Pusfatja menghasilkan dan mempublikasikan penelitian 

skala internasional, meliputi: 

1) The Dynamics of Land Use/Land Cover Change Modeling and 

Their Implication for The Flood Damage Assessment in The 

Tondano Watershed, North Sulawesi, Indonesia (Journal 

Modeling Earth System and Environment, Springer Volume 

2:47). 

2) A support Vector Machine Object Based Image Analysis 

Approach on Urban Green Space Extraction Using Pleiades-1A 
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Imagery (Journal Modeling Earth Systems and Environment, 

Vol. 2, No.2, 2016). 

3) The Utilization of Remotely Sensed Data to Analyze The 

Estimated Volume of Pyroclastic Deposits and Morphological 

Changes Caused by The 2010 – 2015 Eruption of Sinabung 

Volcano, North Sumatera, Indonesia (Journal Pure and Applied 

Geophysics, August 2016, Volume 173, Issue 8). 

4) Study of Mangroves Ecosystem Management at Binalatung In 

Tarakat City of North Kalimantan (International Journal of 

Sciences. Vol: 26 No. (3), pp:221-234). 

5) Observing The Eruption of Mt. Sinabung 2013 – 2016 Using 

Landsat-8 OLI (International Symposium LAPAN-IPB Satellite 

(LISAT) 2016, tanggal 25 – 26 Oktober 2016). 

6) Estimation of Total Suspended Matter Concentration Using 

Landsat 8 OLI in Lombok Coastal, Indonesia (International 

Symposium LAPAN-IPB Satellite (LISAT) 2016, tanggal 25 – 26 

Oktober 2016). 

7) Quality Analysis of Single Tree Object with OBIA and Vegetation 

Index from LAPAN Surveillance Aircraft Multispectral Data in 

Urban Area (Journal of Geomatics and Planning, DOI: 

10.14719/geoplanning.3.2.93-106, Volume 3, No.2, 2016. E-

ISSN: 2355-6544). 

8) Accuracy Assessment of Land Cover and Land Use in Semarang 

Using LAPAN-A2 Satellite Data (IOP Confrence Series: Earth and 

Environmental Science (EES) Paper ID: SAT-011,206). 
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9) Pattern Monitoring of Mining Activities Changes using Remote 

Sensing (International Symposium LAPAN-IPB Satellite (LISAT) 

2016, tanggal 25 – 26 Oktober 2016). 

10) The Method for Detecting Biological Parameter of Rice Growth 

and Early Planting of Paddy Crop by Using Multi Temporal 

Remote Sensing Data (International Symposium LAPAN-IPB 

Satellite (LISAT) 2016, tanggal 25 – 26 Oktober 2016). 

11) Evaluating The Performance of Lyzenga’s Water Colum 

Correction in Case-1 Coral Reef Water Using a Simulated 

Worldview 2 Imagery (http://iopscience.iop.org/ 

article/10.1088/1755-    1315/47/1/012018).  

B. Periode 2017, Pusfatja menghasilkan dan mempublikasikan penelitian 

skala internasional, meliputi: 

1) Cloud Relationship between Mixed Pixel Spectral Value of 

Landsat-8 OLI Data and LAPAN Surveillance Aircraft (LSA) Aerial 

Photo Data (Forum Geography Indonesian Journal of Spatial 

and Regional Analysis 31 (1), 2017). 

2) Detecting the brightness temperature from Landsat-8 thermal 

infra red scanner preceding the Rinjanistrombolian eruption 

2015 (American institute of Physicsd, 1857, 010001, 2017). 

3) Analysis of the dynamic of land use change and its prediction 

based on the integration of remotely sensed data and CA- 

Markov model in the upstream Citarum Watershed, West Java, 

Indonesia (International journal of digital earth, Taylor and 

Francis, http://www.tandfonline.com/loi/tjde20). 

http://iopscience.iop.org/%20article/10.1088/1755-%20%20%20%201315/47/1/012018
http://iopscience.iop.org/%20article/10.1088/1755-%20%20%20%201315/47/1/012018
http://www.tandfonline.com/loi/tjde20
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4) Extraction of Satellite Derived Bathymatry (SDB) information 

from Landsat-8 in Jakarta Bay using IHO IOC GEBCO method 

(Proceeding: Joint Convention Malang 2017). 

5) The spatial dynamic model of mangrove forest changes in 

Segara Anakan Cilacap (American Institute of Physic (AIP)). 

6) The dynamics of coastal landform change analysis and mapping 

based on the integration of remote sensing- GIS technique and 

its implications related tidal floading in Pekalongan, Centra 

Java, Indonesia (Natural Hazard (NHAZ)). 

C. Periode 2018, Pusfatja menghasilkan dan mempublikasikan penelitian 

skala internasional, meliputi: 

1) Analysis of Agricultural drought in East Java Using Vegetation 

Health Index (AGRIVITA Journal of Agriculture Science 

Terakreditasi Sinta1, No. 30/E/KPT/2018, Vol. 40, No.1, 2018). 

2) Analysis of the dynamics of land use change and its prediction 

based on the integration of remotely sensed data and CA 

Markov model, in the upstream Citarum Watershed 

(International Journal of Digital Earth, 2018 DOI: 

10.1080/17538947.2018.1497098). 

3) Fire Hotspot Detection using Advance Himawari Imager Sensor 

in Sumatra and Kalimantan Using Multithreshold Technique 

(Telkomnika Terakreditasi Sinta1,No. 21/E/KPT/2018). 

4) Spatio-temporal Identification of Drought Vulnerable Areas 

using CHIRPS and Landsat Data in Indramayu and Gunungkidul 

District, Indonesia (International Journal of Technology, 2018). 
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5) Effect of Image Correction, Classsification method and Site 

dependency on coral reef habitat mapping in Indonesia (Journal 

Remote Sensing Appication Society and Environment, 2018). 

D. Periode 2019, Pusfatja menghasilkan dan mempublikasikan penelitian 

skala internasional, meliputi: 

1) Detection and Validation of Tropical Peatland Flaming and 

Smouldering Using Landsat-8 SWIR and TIRS Bands (Remote 

Sensing 2019, 11, 465). 

2) Fire Frequency and Related Land-Use and Land-Cover Changes 

in Indonesia’s Peatlands (MDPI, Volume 12 Issue 110). 

3) Algorithm for Detecting Deforestation and Forest Degradation 

using Vegetation Indices (TELKOMNIKA, Vol.17, No.5, October 

2019). 

4) Improving the accuracy and reliability of land use/land cover 

simulation by the integration of Markov cellular automata and 

landform-based models: a case study in the upstream Citarum 

watershed, West Java, Indonesia (Journal of Degraded and 

Mining Lands Management, Volume 6, Number 2 (January 

2019):16 75-1696). 

5) Land changes detection on Rote Island using harmonic 

modelling Method (Journal of Degraded and Mining Lands 

Management, Volume 6, Number 3, 2019). 

6) The dynamics of shoreline change analysis based on the 

integration of remote sensing and geographic information 

system (GIS) techniques in Pekalongan coastal area, Central 
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Java, Indonesia (Journal of Degraded and Mining Lands 

Management, Volume 6, Number 3, 2019). 

7) Analysis of the dynamics of coastal landform change based on 

the integration of remote sensing and GIS technique: 

implications for tidal flooding impact in Pekalongan, Central 

Java, Indonesia (Quaestiones Geographicae, 2019, Volume 38: 

Issue 3). 

8) DEM classifications: opportunities and potential of its 

applications (Journal of Degraded and Mining Lands 

Management, Volume 6, Number 4, 2019). 

9) Integration of remote sensing, GIS and Shannon's Entropy 

approach to conduct trend analysis of the dynamics change in 

urban/built-up areas in the Upper Citarum River Basis, West 

Java, Indonesia (Modelling Earth Systems and Environment). 

10) Expedition Oe: A Visual-Storytelling Map on Rote Island’s Lakes 

(Journal of Geospatial Information Science and Engineering, Vol 

1, No 2). 

11) Complex hazard cascade culminating in the Anak Krakatau 

sector collapse (Nature Communications. Nature 

Communications volume 10, Article number: 4339 (2019)). 

 

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja IKSK 03 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 03 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 
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Gambar 3 Perbandingan Target dan Realisasi IKSK 03 Pusfatja Tahun 2016-2019 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pusfatja berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pusfatja terhadap 

IKSK 03 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik.  

Capaian IKSP 04 “Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diusulkan di 

bidang pemanfaatan penginderaan jauh”, sebagai berikut: 

A. Periode 2015, Pusfatja belum memiliki target terkait indikator Jumlah 

HKI yang diusulkan. 

B. Periode 2016, Pusfatja belum memiliki target terkait indikator Jumlah 

HKI yang diusulkan. 

C. Periode 2017, Pusfatja mengusulkan 3 (tiga) HKI sebagai berikut: 

1) Metode Penentuan Zona Potensi Penangkapan Ikan; 

2) Metode Penentuan Fase Pertumbuhan Padi; dan 

3) Metode Penentuan Daerah Bekas Terbakar.  
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D. Periode 2018, Pusfatja mengusulkan 1 (satu) HKI yaitu “Otomatisasi 

pengolahan Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI)” 

E. Periode 2019, Pusfatja mengusulkan 2 (dua) HKI sebagai berikut: 

1) Metode Pemanfaatan Data Satelit Radar C-Band Menggunakan 

Sampel Spasial Untuk Identifikasi Fase Pertumbuhan Padi; dan 

2) Penentuan Parameter Untuk Zona Potensi Penangkapan Ikan 

(ZPPI) Di Pesisir. 

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 04 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 04 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 4 Perbandingan Target dan Realisasi IKSK 04 Pusfatja Tahun 2016-2019 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pusfatja berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pusfatja terhadap 

IKSK 04 Tahun 2020-2024 dapat dikatakan baik.  
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Capaian IKSP 05 “Jumlah instansi pengguna layanan data dan informasi 

penginderaan jauh”, sebagai berikut: 

A. Periode 2015, Pusfatja tidak memiliki indikator ini. 

B. Periode 2016 sebanyak 96 instansi pengguna layanan informasi 

penginderaan jauh terdiri dari: 32 Kementerian/Lembaga, 3 (tiga) 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), 2 (dua) Polisi Republik Indonesia 

(Polri), 33 Pemerintah Provinsi, 18 Perguruan Tinggi/Institut, dan 6 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Swasta. 

C. Periode 2017 sebanyak 110 instansi pengguna layanan informasi 

penginderaan jauh terdiri dari: 32 Kementerian/Lembaga, 3 (tiga) TNI, 

2 (dua) Polri, 33 Pemerintah Provinsi, 22 Perguruan Tinggi/Institut, 13 

BUMN/Swasta. 

D. Periode 2018 sebanyak 123 instansi setingkat Eselon II yang 

menggunakan layanan data dan informasi penginderaan jauh. 

E. Periode 2019 sebanyak 184 instansi setingkat Eselon II yang 

menggunakan layanan data dan informasi penginderaan jauh. 

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 05 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 05 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 
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Gambar 5 Perbandingan Target dan Realisasi IKSK 05 Pusfatja Tahun 2016-2019 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pusfatja berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pusfatja terhadap 

IKSK 05 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik.  

Capaian IKSP 06 “Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan data dan 

informasi penginderaan jauh”, sebagai berikut: 

A. Periode 2015, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,2. 

Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pusfatja termasuk kategori “B” 

dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Baik”.  

B. Periode 2016, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

87,07. Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pusfatja termasuk 

kategori “A” dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Sangat 

Baik”.  
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C. Periode 2017, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

82,13. Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pusfatja termasuk 

kategori “B” dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Baik”. 

D. Periode 2018, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

85,75. Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pusfatja termasuk 

kategori “B” dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Baik”. 

E. Periode 2019, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

84,77. Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pusfatja termasuk 

kategori “B” dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Baik”. 

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 06 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 06 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 6 Perbandingan Target dan Realisasi IKSK 06 Pusfatja Tahun 2016-2019 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa Pusfatja berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pusfatja terhadap 

IKSK 06 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik.  

Capaian setiap indikator diatas, dievaluasi secara periodik untuk mengetahui 

sejauh mana capaian visi Pusfatja 2015 – 2019. Berikut adalah grafik capaian 

indikator Pusfatja 2015 – 2019. 

 

Gambar 7 Capaian Pusfatja Tahun 2015-2019 

Berdasarkan grafik diatas, IKSK 4 “Jumlah HKI yang diusulkan di bidang 

pemanfaatan penginderaan jauh” tidak memiliki target kinerja pada tahun 

2015 dan tahun 2016 sehingga tidak dapat diperbandingkan. Rata-rata 

capaian indikator tertinggi sebesar 200% yaitu IKSK 4. Rata-rata capaian 

indikator terendah sebesar 104% yaitu IKSK 6 “Indeks Kepuasan Masyarakat 

atas layanan informasi penginderaan jauh”. Capaian indikator Pusfatja secara 

keseluruhan berada diatas 100%. Dengan kata lain, Visi Pusfatja 2015 – 2019 
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“Pusat unggulan dalam bidang pemanfaatan penginderaan jauh untuk 

mewujudkan Indonesia maju dan mandiri”, terwujud. 

 

1.1.3 Aspirasi Masyarakat Terhadap Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, proses perumusan Rencana 

Strategis harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat 

yang dimaksud terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik 

dan regulasi yang sesuai dengan lingkup Pusfatja. Aspirasi masyarakat 

diperoleh melalui media cetak, media elektronik, forum resmi, dan/atau 

penjaringan aspirasi yang akuntabel. Pusfatja memperoleh aspirasi 

masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) dan pengisian formulir 

pengaduan masyarakat.  

Layanan pengaduan masyarakat ini telah disediakan dari tahun 2018. Namun, 

tidak ada pengaduan masyarakat (nihil) yang dimasukkan ke dalam kotak 

pengaduan terkait layanan Pusfatja. Sehingga, pengelolaan tindak lanjut 

aspirasi masyarakat akan mengikuti aspirasi masyarakat tingkat Deinderaja. 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

Penyusunan Renstra Pusfatja tahun 2020-2024 dilakukan melalui identifikasi 

potensi dan permasalahan yang dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi (tusi) dalam mencapai tujuan organisasi dan mendukung pencapaian 

target Deinderaja dan LAPAN. Hasil identifikasi potensi dan permasalahan 

tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan langkah-langkah strategis 
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Pusfatja untuk 1 (satu) periode mendatang, yaitu tahun 2020-2024. Berikut 

adalah hasil identifikasi terhadap potensi dan permasalahan Pusfatja: 

1.2.1 Potensi pemanfaatan penginderaan jauh 

1. Data dan informasi penginderaan jauh tidak hanya dapat dimanfaatkan 

pada sektor sumber daya alam, lingkungan dan kebencanaan saja, tetapi 

juga dapat dimanfaatkan pada sektor lain seperti pembangunan nasional, 

pertanian, tata ruang, kependudukan pertahanan keamanan, penegakan 

hukum, dll. 

2. Informasi berbasis data penginderaan jauh sudah mendekati near real 

time, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan 

kebijakan pembangunan nasional dan sektor strategis lainnya. 

3. Pusfatja telah banyak melakukan kerja sama pemanfaatan data dan 

informasi penginderaan jauh, baik dengan pihak luar negeri maupun dari 

dalam negeri. 

4. Saat ini Pusfatja telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 terkait 

manajemen mutu. Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa Pusfatja 

dinyatakan mampu secara konsisten dalam menyediakan produk dan 

layanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan memenuhi syarat 

yang telah ditetapkan. 

5. Saat ini sarana dan prasarana Pusfatja seperti laboratorium dan fasilitas 

lain yang dimiliki oleh Pusfatja juga sudah terakreditasi oleh KNAPPP. 

Akreditasi KNAPPP merupakan akreditasi yang khusus diberikan kepada 

lembaga/organisasi yang menyelenggarakan litbang. Akreditasi KNAPPP 

yang diperoleh Pusfatja tersebut menunjukkan bahwa: Pusfatja mampu 

menyelenggarakan litbang sesuai dengan tugas-fungsi dan selaras dengan 

visi dan misi organisasi, pengakuan terhadap mutu penelitian yang 
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dihasilkan, dan Pusfatja juga dapat menjadi bagian dari komunitas 

lembaga litbang yang lebih luas, serta meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Pusfatja terkait 

penyelenggaraan litbang. 

6. Kemajuan teknologi di bidang penginderaan jauh memungkinkan 

pengambilan data penginderaan jauh semakin mudah, mendekati real 

time, dan dengan biaya yang relatif lebih murah. Hal ini menyebabkan 

ketersediaan data penginderaan jauh semakin lengkap, berkualitas, dan 

lebih komprehensif serta semakin mudah diakses. Ketersediaan dan 

kemudahan akses terhadap data penginderaan jauh tersebut 

menimbulkan tantangan bagi Pusfatja. Pusfatja dituntut untuk mampu 

dalam melakukan pengembangan model pemanfaatan penginderaan jauh 

yang sesuai dengan kebutuhan. 

1.2.2 Permasalahan pemanfaatan penginderaan jauh 

1. Walaupun awareness dan permintaan terhadap data dan informasi 

penginderaan jauh semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun 

pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh tersebut masih 

belum optimal. Masih banyak kebijakan/perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembangunan nasional yang tidak memanfaatkan data dan 

informasi penginderaan jauh dengan optimal. 

2. Data dan informasi penginderaan jauh saat ini telah digunakan di berbagai 

bidang termasuk sumber daya alam, lingkungan dan kebencanaan, 

pertanian, tata ruang, penegakan hukum serta pertahanan dan 

keamanan. Saat ini, Pusfatja masih mengacu terhadap kebutuhan data 

dan informasi penginderaan jauh yang diajukan oleh pengguna di bidang-

bidang tersebut. Semakin berkembangnya teknologi penginderaan jauh 
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dapat menghasilkan data dan informasi berkualitas yang bisa 

dimanfaatkan di berbagai bidang.  

Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pemanfaatan penginderaan 

jauh untuk menciptakan permintaan-permintaan baru (new demand), 

agar bidang-bidang sebelumnya yang dianggap tidak membutuhkan 

penginderaan jauh dapat teridentifikasi dan bisa ditujukan untuk 

pemanfaatan selanjutnya. Inovasi ini memungkinkan optimalisasi 

pemanfaatan penginderaan jauh dengan adanya permintaan-permintaan 

terhadap data dan informasi penginderaan jauh di bidang yang baru. 

3. Saat ini Pusfatja tidak hanya melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan, namun juga melaksanakan kegiatan pengkajian dan 

penerapan (litbangjirap). Dalam pelaksanaan litbangjirap, Pusfatja 

menemukan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Berikut adalah 

tantangan terkait pelaksanaan litbangjirap di lingkup Pusfatja: 

a. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai 

lembaga pemerintah yang memiliki tusi menyinergikan pelaksanaan 

Litbangjirap. Selain itu, posisi Pusfatja sebagai salah satu pusat di 

bawah LAPAN dalam menghadapi tantangan tersebut. Penentuan 

posisi Pusfatja akan menentukan strategi Pusfatja 5 (lima) tahun ke 

depan serta adaptasi terhadap kemungkinan yang akan dihadapi. 

b. Kuantitas dan kapasitas SDM peneliti/perekayasa masih perlu 

ditingkatkan terutama pada peranan peneliti/perekayasa di tingkat 

internasional.  
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN 

JAUH 

 

LAPAN telah menyusun Rencana Strategi Tahun 2020-2024 sebagai koridor dalam 

mencapai visi yang ditetapkan pada akhir periode. Penyelarasan dokumen 

tersebut perlu dilakukan ke seluruh unit eselon I dan II, agar Visi LAPAN Tahun 

2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan unit-unit 

kerja. Maka dari itu, Deinderaja sebagai salah satu unit eselon I perlu 

menyelaraskan Visi, Misi, dan tujuan terhadap kedua pusat di bawahnya. Pusfatja 

merupakan salah satunya. Bab ini akan menjelaskan Visi, Misi, dan Tujuan Pusfatja 

dan keselarasan dengan Visi, Misi, dan Tujuan LAPAN serta kontribusinya terhadap 

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. 

2.1 Visi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan (what 

do we want to become?) pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2024. 

Sehingga Visi Pusfatja dapat dikatakan sebagai gambaran terkait keadaan 

yang diinginkan oleh Pusfatja secara umum. Visi Pusfatja merupakan hasil 

dari penyelarasan Visi Deinderaja, Visi LAPAN dan Visi Presiden dan Wakil 

Presiden dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pusfatja. Kerangka 

berpikir penentuan Visi Pusfatja Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada 

Gambar 8 berikut. 
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Gambar 8 Penyelarasan Visi Pusfatja Tahun 2020-2024 

Berdasarkan Gambar 8, Visi LAPAN 2020-2024 mendukung Visi Presiden dan 

Wakil Presiden secara langsung dengan mempertimbangkan tugas dan 

fungsi LAPAN sebagai lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Selaras 

dengan penyusunan Visi LAPAN 2020-2024 tersebut, Visi Deinderaja disusun 

dengan menurunkan secara langsung Visi LAPAN 2020-2024 dengan 

mempertimbangkan tugas dan fungsi Deinderaja. Selanjutnya, Visi Pusfatja 

juga disusun dengan menggunakan kerangka berpikir tersebut. Dengan 

demikian, Visi Pusfatja Tahun 2020-2024 ditentukan sebagai berikut : 

“Penggerak Sektor-Sektor Pembangunan Nasional Berbasis Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh” 

Visi tersebut merupakan gambaran dari apa yang ingin dicapai Pusfatja 

dalam 5 (lima) tahun ke depan. Seluruh upaya strategis yang dilakukan oleh 

Pusfatja akan ditujukan untuk mewujudkan Visi Deinderaja dalam 
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mendukung Visi LAPAN 2020-2024. Sehingga, diharapkan Visi dan Misi 

Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” akan 

terwujud. Visi ini mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu (1) Penggerak sektor-

sektor pembangunan nasional, (2) Berbasis pemanfaatan penginderaan 

jauh. Penjelasan terkait kedua kata kunci tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut : 

1. Penggerak sektor-sektor pembangunan nasional 

Kata kunci ini bermakna Pusfatja harus mampu menginisiasi, 

mengkoordinasikan dan menumbuhkan ekosistem pemanfaatan 

penginderaan jauh nasional dalam rangka menggerakkan sektor 

pembangunan nasional. Kata kunci ini sekaligus memperjelas positioning 

LAPAN (dalam hal ini Pusfatja) sebagai enabler dalam menggerakkan 

pembangunan nasional sesuai RPJPN tahun 2004-2024 dan RPJMN 

tahun 2020-2024. Dengan demikian, cita-cita LAPAN sebagai penggerak 

sektor-sektor pembangunan nasional dapat terwujud. 

2. Berbasis pemanfaatan penginderaan jauh 

Kata kunci ini bermakna bahwa hasil litbangyasa dan pemanfaatan 

penginderaan jauh yang unggul melandasi kontribusi dalam 

pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan  Rencana Induk 

Keantariksaan tahun 2016-2040 dan Rencana Induk Riset Nasional tahun 

2017-2045 yang mengedepankan kemandirian, kemajuan, dan 

keberlanjutan.   

2.2 Misi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Misi merupakan upaya yang dilakukan organisasi (what do we do?) yang 

dapat berisi kemampuan atau modal organisasi dalam mewujudkan Visi 

yang telah ditentukan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala 
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Bappenas Nomor 899 Tahun 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi 

Presiden dan Wakil Presiden, Deinderaja telah menyelaraskan Misi dengan 

Misi LAPAN terkait dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2020-2024. Penyelarasan dilakukan dengan mengacu pada Misi 

Kepala LAPAN yang sudah disesuaikan dengan 9 (sembilan) Misi Presiden 

dan Wakil Presiden khususnya Misi Kedua yaitu “struktur ekonomi yang 

produktif, mandiri, dan berdaya saing”. Selanjutnya, Misi Deinderaja 

diturunkan dari Misi LAPAN dan diturunkan kembali untuk Misi satuan kerja 

di bawahnya (dalam hal ini Misi Pusfatja). Detail terkait penyelarasan Misi 

Pusfatja dapat dilihat sebagai berikut. 

 

Gambar 9 Penyelarasan Misi Pusfatja Tahun 2020-2024 

Berdasarkan Gambar 9, Misi Pusfatja Tahun 2020-2024 diturunkan dari 

Deinderaja Tahun 2020-2024 menjadi : “Penguatan struktur ekonomi yang 

produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kapasitas 

penyelenggaraan pemanfaatan penginderaan jauh untuk pembangunan 

nasional”. Misi tersebut akan dijelaskan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu (1) 

Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 

serta (2) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemanfaatan 
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penginderaan jauh untuk pembangunan nasional. Penjelasan secara detil 

terkait Misi Pusfatja dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya 

saing 

Bagian pertama dari Misi Pusfatja adalah penguatan struktur ekonomi 

yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Bagian ini menjelaskan peran 

Pusfatja dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden  Nomor 2 

(dua) di antaranya : 

a. Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur 

b. Revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk 

menyongsong revolusi industri 4.0 

c. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru 

2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemanfaatan penginderaan 

jauh untuk pembangunan nasional 

Bagian kedua dari Misi Pusfatja adalah peningkatan kapasitas 

penyelenggaraan pemanfaatan penginderaan jauh untuk pembangunan 

nasional. Bagian ini menjelaskan produk Pusfatja dalam mendukung 

peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemanfaatan penginderaan 

jauh untuk pembangunan nasional. 

 

2.3 Tujuan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran 

nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program 

nasional. Pusfatja sebagai salah satu satuan kerja di bawah Deinderaja perlu 

menyelaraskan tujuan agar tujuan organisasi LAPAN dapat tercapai. Dengan 

demikian, Tujuan Pusfatja pada tahun 2024 disusun sebagai berikut. 
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Tabel 9 Tujuan, dan Indikator Tujuan Pusfatja Tahun 2024 

Misi Tujuan Indikator Tujuan 

Penguatan struktur 

ekonomi yang produktif, 

mandiri, dan berdaya 

saing melalui 

peningkatan kapasitas 

penyelenggaraan 

pemanfaatan 

penginderaan jauh untuk 

pembangunan nasional 

1. Terwujudnya 

dukungan 

pemanfaatan 

penginderaan jauh 

dalam penguatan 

struktur ekonomi 

yang produktif, 

mandiri, dan 

berdaya saing 

1. Jumlah 

pemanfaatan 

penginderaan jauh 

yang 

dimanfaatkan 

untuk 

pembangunan 

nasional 

2. Terwujudnya 

birokrasi Pusat 

Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh 

berkelas dunia 

2. Rasio rencana aksi 

RB di lingkup Pusat 

Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh 

yang dilaksanakan 

terhadap rencana 

aksi yang 

ditetapkan sesuai 

roadmap RB 

LAPAN 

 

2.4 Sasaran Kegiatan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Sasaran Kegiatan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pusfatja dalam 

bentuk capaian secara nyata dan mencerminkan output/outcome yang 

dihasilkan melalui pelaksanaan output kegiatan. Sejalan dengan 

penyelarasan Visi dan Misi, Sasaran Kegiatan Pusfatja juga merupakan 

pendelegasian sebagian Sasaran Program Deinderaja sesuai tugas dan fungsi 

Pusfatja. Sasaran Kegiatan akan diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan yang merupakan beberapa ukuran yang menjadi tolok ukur capaian 

Sasaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 

tersebut akan didelegasikan kembali ke unit eselon III dan jabatan fungsional 

di bawahnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian/bidang. 
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1) Sasaran Kegiatan 1 (satu) yaitu “Meningkatnya pemanfaatan produk 

inovasi di lingkup Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk 

pembangunan nasional” 

Produk inovasi di lingkup Pusfatja yang dimaksud adalah produk 

pemanfaatan penginderaan jauh yang menjadi prioritas Nasional (PN) 

pada RPJMN tahun 2020-2024 yang dijabarkan pada Prioritas Riset 

Nasional (PRN). Hal ini selaras dengan Visi LAPAN, yaitu penguatan posisi 

LAPAN sebagai Lembaga riset sekaligus penyelenggara keantariksaan 

dalam bidang sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan 

antariksa nasional serta penginderaan jauh. 

2) Sasaran Kegiatan 2 (dua) yaitu “Meningkatnya kepuasan pengguna 

terhadap produk dan layanan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh” 

Konteks kepuasan pengguna ditekankan kepada pengalaman dalam 

menggunakan produk data dan informasi pemanfaatan penginderaan 

jauh LAPAN. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pengguna atas produk 

dan layanan data dan informasi pemanfaatan penginderaan jauh juga 

menjadi hal yang penting dalam peningkatan kepuasan pengguna. 

Dengan adanya peningkatan kepuasan pengguna, akan meningkatkan 

awareness dan engagement pengguna terhadap produk dan layanan 

Pusfatja. 

3) Sasaran Kegiatan 3 (tiga) yaitu “Meningkatnya keunggulan Litbangyasa 

pemanfaatan penginderaan jauh sesuai prioritas nasional” 

Keunggulan Litbangyasa pemanfaatan penginderaan jauh yang 

dimaksud adalah keunggulan dalam proses dan fasilitas Litbangyasa di 

lingkup Pusfatja sesuai standar baku. Proses dan fasilitas merupakan 

modal sistem dalam pengelolaan produk dan layanan pemanfaatan 

penginderaan jauh. 
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4) Sasaran Kegiatan 4 (empat) yaitu “ Terwujudnya produk dan layanan 

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh sesuai kebutuhan” 

Terwujudnya produk dan layanan yang dimaksud adalah kemampuan 

Pusfatja dalam memenuhi kebutuhan produk dan layanan secara 

kuantitas dan kualitas kepada pengguna. 

5) Sasaran Kegiatan 5 (lima) yaitu “ Terbangunnya hubungan baik dengan 

pengguna layanan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh” 

Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna produk dan layanan 

Pusfatja dilakukan dengan menindaklanjuti laporan ataupun keluhan 

yang diajukan oleh pengguna. Dengan demikian, produk dan layanan 

yang diberikan Pusfatja selalu mengikuti kebutuhan pengguna baik dari 

segi kuantitas maupun kualitas. 

2.5 Sistem Nilai Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Sistem nilai merupakan nilai-nilai yang disepakati dan berlaku di lingkungan 

suatu organisasi. Sistem nilai juga merupakan fondasi dalam pelaksanaan 

strategi yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan, sistem nilai 

menjadi perekat antar komponen strategis organisasi yang di antaranya 

adalah arah pengembangan (Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran) dengan SDM, 

proses bisnis dan teknologi di dalamnya. 

Selaras dengan sistem nilai yang diadopsi Deputi Bidang Penginderaan Jauh, 

Pusfatja juga mengadopsi sistem nilai LAPAN sebagai core competencies 

yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan organisasi 

Pusfatja. Adapun sistem nilai LAPAN memiliki 5 (lima) nilai yang menjadi 

fondasi sistem. Kelima nilai tersebut disingkat menjadi LAPAN BAIIK yang 

akan dijelaskan masing-masing sebagai berikut: 

1. Berorientasi pada pengguna layanan 
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Seluruh ASN LAPAN harus bersama gerak untuk mengedepankan 

pengguna layanan diatas segalanya. Berorientasi kepada pengguna 

layanan bermakna bahwa pengguna layanan adalah “raja”, sehingga 

kebutuhannya terkait produk serta data dan informasi penerbangan dan 

antariksa nasional harus terpenuhi sesuai standar kualitas yang 

diharapkan.  

2. Akuntabel 

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. 

3. Inovatif 

Sistem nilai Inovatif menekankan ASN LAPAN untuk mampu menemukan 

terobosan kreatif dalam bekerja. Sistem nilai ini menekankan ASN 

LAPAN untuk tidak terjebak dalam zona nyaman dan keluar dari rutinitas 

dalam bekerja, sehingga produktivitas akan meningkat. 

4. Integritas 

Sistem nilai integritas menuntut ASN LAPAN untuk bekerja secara 

profesional 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. 

5. Kolaboratif 

Sistem nilai Kolaboratif menuntut ASN LAPAN harus mampu untuk 

membangun kerja sama, baik internal maupun eksternal. Dalam 

pelaksanaannya, setiap ASN LAPAN harus mampu bekerja dengan lebih 

mengedepankan kerja tim (team work) daripada kerja individu. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

3.1 Arah  Kebijakan dan Strategi Nasional 

Indonesia sebagai bangsa besar yang memiliki sumber daya yang beraneka 

ragam mempunyai tujuan besar memajukan kesejahteraan masyarakat di 

dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, tujuan tersebut 

dinyatakan dalam Visi Pembangunan Nasional 2005 – 2025 yaitu: “Indonesia 

yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Keempat aspek yang terkandung 

dalam pembangunan nasional diterjemahkan sebagai berikut: 

1. Mandiri: Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan 

bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. 

2. Maju: Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang 

tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan 

sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. 

3. Adil: Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik 

antar individu, gender, maupun wilayah. 

4. Makmur: Seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah 

terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi 

bangsa – bangsa lain. 

Selanjutnya, visi tersebut akan dicapai melalui  pelaksanaan 8 (delapan) misi 

pembangunan nasional, yaitu: 

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab; 
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2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;  

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;  

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;  

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;  

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan  

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 

internasional. 

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan evaluasi dari RPJMN 2015 – 

2019 serta visi dan misi yang terkandung dalam RPJPN 2005 – 2025, maka 

disusunlah naskah teknokratik RPJMN 2020 – 2024 sebagai keberlanjutan 

dari RPJMN 2015 – 2019. RPJMN 2020 – 2024 mengusung tema  “Indonesia 

berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan 

berkesinambungan, di mana terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan 

nasional sebagai Prioritas Nasional (PN). 

Sejalan dengan itu, maka disusunlah Sasaran, Indikator dan Target Tahun 

2020 – 2024 untuk masing – masing PN sebagai ukuran  kesuksesan dalam 

mencapai  agenda pembangunan nasional. Untuk mencapai target tersebut, 

ditetapkanlah Proyek Prioritas (PP) dari masing – masing PN dengan 

Kegiatan Prioritas (KP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing – masing 

PP. Keterlibatan Kementerian dan Lembaga sebagai perpanjangan tangan 

Presiden sangatlah penting untuk menyukseskan sasaran tersebut. Oleh 

karena itu, LAPAN sebagai lembaga negara turut mendukung dan 

melaksanakan PN sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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3.2 Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN di Bidang Penginderaan Jauh 

3.2.1 Agenda Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 

Naskah RPJMN tahun 2020-2024 yang telah disahkan oleh Presiden, 

menekankan 7 (tujuh) tema atau agenda PN yang menjadi tujuan utama. 

Untuk menjaga keberlangsungan agenda PN tersebut, maka dibutuhkan 

landasan agar pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan dasar – 

dasar negara. Adapun landasan tersebut dijabarkan dalam kaidah 

pembangunan nasional, yaitu (1) membangun kemandirian, (2) menjamin 

keadilan, (2) menjaga keberlanjutan. 

Selanjutnya, dari Visi RPJMN 2020-2024 maka ditentukanlah 7 (tujuh) 

agenda pembangunan nasional, yang meliputi : 

a. PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 

berkualitas; 

b. PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;  

c. PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing;  

d. PN 4: Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;  

e. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar; 

f. PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 

bencana dan perubahan iklim;  

g. PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi 

pelayanan publik. 

Dari ketujuh PN tersebut, LAPAN berkontribusi untuk PN 3 (tiga) yaitu 

“Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing”. LAPAN diharapkan dapat berkontribusi dalam mempersiapkan 

SDM berkualitas dan berdaya saing di bidang teknologi penerbangan dan 
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antariksa melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan 

penerbangan dan antariksa serta penyelenggaraan keantariksaan. Melalui 

tugas tersebut, LAPAN bertujuan untuk meningkatkan hasil inovasi flagship 

nasional Prioritas Riset Nasional, peningkatan penggunaan teknologi untuk 

keberlanjutan pemanfaatan SDA, pencegahan dan mitigasi bencana, 

penguasaan teknologi garda depan (frontier), dan pembangunan 

infrastruktur IPTEK strategis. Adapun peran LAPAN di bidang penginderaan 

jauh dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10 Pemetaan peran LAPAN pada PN 3 di bidang penginderaan jauh 

PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK 

OUTPUT 

(Penginderaan 

Jauh) 

Meningkat

kan SDM 

Ber-

kualitas 

dan 

Berdaya 

Saing 

Peningkat-

an Produk-

tivitas dan 

Daya Saing 

Peningkat-

an 

Kapabilitas 

IPTEK dan 

Pencipta-

an Inovasi 

Peman- 

faatan 

IPTEK dan 

penciptaa

n Inovasi 

di Bidang-

bidang 

Fokus 

Rencana 

Induk 

Riset 

Nasional 

2017-2045 

untuk 

pembang-

unan yang 

berkelan-

jutan 

Hasil 

inovasi 

Flagship 

Nasional  

Prioritas 

Riset 

Nasional 

1. Pengin-

deraan Jauh 

Untuk Data 

Kawasan 

Konservasi, 

Pencega-

han Pence-

maran, 

Keben-

canaan, dan 

Peman-

faatan SDA; 

2. Data citra 

resolusi 

menengah, 

tinggi dan 

sangat 

tinggi; 

3. SPACeMAP 

untuk Multi 

Sektor; 
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PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK 

OUTPUT 

(Penginderaan 

Jauh) 

Tek-

nologi 

untuk 

keber-

lanjutan  

peman-

faatan 

SDA 

1. Model 

peman-

faatan dan 

Informasi 

Pengin-

deraan Jauh 

untuk 

mendukung 

tujuan pem-

bangunan 

nasional 

berkelanjut-

an (SDGs); 

2. Layanan 

Pengguna 

Bidang 

Peman-

faatan 

Pengindera-

an Jauh; 

 

Teknolog

i Untuk 

Pence-

gahan 

dan 

Mitigasi 

Bencana 

Produk 

Litbangyasa 

Teknologi dan 

Data Pengin- 

deraan Jauh; 

 

Tek-

nologi 

Garda 

Depan 

(Frontier) 

Yang 

Dikuasai 

- 
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PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK 

OUTPUT 

(Penginderaan 

Jauh) 

Infra-

struktur 

IPTEK 

Strategis 

Yang 

Dikem-

bangkan 

 

Pengembangan 

Sistem 

Pemantauan 

Bumi Nasional; 

Selanjutnya, LAPAN mendukung PN 6 (enam) yaitu “Membangun 

lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan 

iklim”. Dukungan terhadap PN 6 secara khusus memanfaatkan teknologi 

yang telah dikuasai LAPAN untuk menjawab isu pencegahan kebakaran 

lahan dan hutan. Selain itu, LAPAN juga mendukung dalam penyediaan 

data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan. 

Adapun peran LAPAN pada PN 6 khususnya bidang penginderaan jauh, 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11 Pemetaan peran LAPAN di bidang penginderaan jauh 

PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK 

OUTPUT 

(Pengindera

-an Jauh) 

Mem-

bangun 

Lingkung-

an Hidup, 

Mening-

katkan 

Ketahanan 

Peningkat

an Kualitas 

Lingkung-

an Hidup 

 

Pencegah-

an pen-

cemaran 

dan  

kerusakan 

Sumber 

Pencegah-

an kebakar-

an Lahan  

dan Hutan 

 

Sistem 

Penye-

diaan Data 

dan 

Produk  

Data 

Hotspot 

- 
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PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK 

OUTPUT 

(Pengindera

-an Jauh) 

Bencana, 

dan 

Perubahan 

Iklim 

 

Daya Alam 

dan  

Lingkung-

an Hidup 

 

Penyediaan 

Data dan  

Informasi 

Keaneka-

ragaman 

hayati  

dan eko-

sistem 

 

Penginder-

aan Jauh 

Untuk 

Data 

Kawasan 

Konservasi

,Pencegah-

an, Pen-

cemaran, 

Kebencana

an, dan 

Peman-

faatan SDA 

 

Pengindera-

an Jauh 

Untuk Data 

Kawasan 

Konservasi, 

Pencegahan 

Pencemaran 

,Kebencana-

an, dan 

Pemanfaata

n SDA 

 

Kedua PN tersebut (PN 3 dan 6) merupakan fokus LAPAN dalam 

menyukseskan agenda pembangunan nasional sebagai kontribusi utama di 

bidang penerbangan dan antariksa. Tabel 10 dan 11 memperlihatkan 

kontribusi LAPAN di bidang penginderaan jauh dalam rangka 

mengakselerasi pembangunan nasional. Selanjutnya, poin-poin tersebut 

akan dijadikan acuan bagi Pusfatja untuk menentukan arah kebijakan dan 

strateginya. 

3.2.2 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Sejalan dengan tujuan dan semangat pembangunan yang dijabarkan RPJPN 

2005 – 2025 dan RPJMN 2015 – 2019 maka disusunlah Undang – Undang 

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Salah satu tujuan peraturan 

perundang – undangan ini adalah untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan 

produktivitas bangsa. Selain itu, peraturan perundang – undangan ini 

memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka 
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penyelenggaraan keantariksaan. Isi dari undang – undang ini terdiri dari 

penjelasan mengenai kegiatan terkait keantariksaan yang terdiri dari sains 

antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi keantariksaan, 

peluncuran, dan kegiatan komersial keantariksaan; penyelenggaraan 

keantariksaan; tata kelola kerja sama keantariksaan; keamanan dan 

keselamatan; serta ketentuan hukum perdata dan pidana terkait 

keantariksaan. Di samping itu,  peraturan perundang – undangan ini 

menjelaskan peran LAPAN sebagai instansi pemerintah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, 

dan pemanfaatan kedirgantaraan serta penyelenggaraan keantariksaan 

memiliki peran strategis dalam pengembangan dan penyelenggaraan 

keantariksaan nasional.  

Penginderaan jauh memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan 

keantariksaan. Hal ini diutarakan dalam Pasal 7 yang menyatakan 

penginderaan jauh merupakan kegiatan keantariksaan. Dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut, penginderaan jauh meliput kegiatan: 

a. Perolehan data; 

b. Pengolahan data; 

c. Penyimpanan dan pendistribusian data; 

d. Pemanfaatan data dan diseminasi informasi 

Keempat kegiatan tersebut tidak terlepas dalam aktivitas Deinderaja 

dalam melaksanakan fungsinya sebagai salah satu unit kerja di bawah 

Kepala LAPAN. Dengan demikian, hal ini akan dijadikan acuan dalam 

penyelenggaraan penginderaan jauh di lingkup LAPAN secara umum. 
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3.2.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 telah ditetapkan sebagai pengganti 

dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi. Beberapa hal pokok yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Induk Pemajuan IPTEK akan menjadi acuan dalam 

penyusunan RPJPN dan RPJMN; 

2. Pembentukan badan riset dan inovasi nasional (BRIN) untuk 

menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 

(litbangjirap) dan menghasilkan invensi dan inovasi yang terpadu;  

3. Penambahan batas usia pensiun (BUP) untuk peneliti dan perekayasa 

yaitu jenjang Ahli Utama dari 65 tahun menjadi 70 tahun dan jenjang 

Ahli Madya dari 60 tahun menjadi 65 tahun; 

4. Kewajiban mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil penelitian 

dan pengembangan; 

5. Pembentukan Komisi Etik untuk menegakkan kode etik litbangjirap 

ilmu pengetahuan dan teknologi; 

6. Kewajiban memperoleh izin dari Pemerintah bagi kegiatan litbangjirap 

yang berisiko tinggi dan berbahaya, yang diproses melalui Komisi Etik; 

7. Kewajiban serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan 

output riset, paling singkat selama 20 tahun, yang ditetapkan oleh 

Pemerintah melalui sistem informasi iptek nasional yang terpadu; 

8. Pemerintah membentuk dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi 

untuk mendanai kegiatan litbangjirap; 

9. Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bagi badan usaha 

yang melakukan litbangjirap; 
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10. Larangan melakukan pengalihan material kekayaan hayati dll, kecuali 

uji materialnya tidak dapat dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini wajib 

dilengkapi dengan dokumen MTA; 

11. Pengukuran indikator IPTEK nasional secara berkala yang dilakukan 

oleh Pemerintah. 

Kesebelas poin di atas merupakan dasar dalam penyelenggaraan 

litbangjirap di lingkup LAPAN. Dengan demikian, penyelenggaraan 

litbangjirap  penginderaan jauh di lingkup Deinderaja harus mengikuti 

koridor tersebut. 

3.2.4 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040 merupakan amanat dari 

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang 

mengatur penyelenggaraan keantariksaan nasional. Peraturan perundang 

– undangan ini berisi visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan, 

kebijakan penyelenggaraan keantariksaan, strategi penyelenggaraan 

keantariksaan, serta peta rencana strategis jangka pendek, menengah, dan 

jangka panjang penyelenggaraan antariksa. Adapun visi dari Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040 adalah Keantariksaan 

Indonesia yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan visi 

tersebut, dijabarkan misi sebagai berikut: 

1. Memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang sains antariksa 

dan atmosfer serta pemanfaatannya 

2. Memperkuat penyelenggaraan penginderaan jauh 
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3. Memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi 

penerbangan dan antariksa serta pemanfaatannya menuju 

kemandirian nasional 

4. Membangun kemandirian dalam peluncuran wahana antariksa melalui 

pembangunan bandar antariksa di wilayah Indonesia 

5. Mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan dengan melibatkan 

industri nasional. 

Dalam hal ini, Deinderaja mendukung Misi ke 2, 3, dan 5 sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Saat ini, penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan 

penginderaan jauh sebagian besar masih diselenggarakan oleh Deinderaja 

sebagai unit kerja di bawah LAPAN yang memiliki tugas dan fungsi terkait 

penyelenggaraan penginderaan jauh. Namun, hal ini tidak menutup 

kemungkinan tumbuhnya partisipasi masyarakat maupun sektor swasta 

dalam mengembangkan industri penginderaan jauh untuk beberapa tahun 

ke depan. 

3.2.5 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional 2017 – 2045 

Peraturan perundang – undangan ini merupakan penyelarasan kebutuhan 

riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan secara holistik, lintas 

institusi, lintas ranah, dan berdasarkan fokus riset. Semangat dari rencana 

induk ini adalah untuk menyinergikan seluruh kekuatan yang ada sehingga 

mendapatkan hasil yang optimal di tengah keterbatasan sumber daya. 

Selanjutnya, ditentukan visi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 

2017 – 2045 yaitu Indonesia 2045 berdaya saing dan berdaulat berbasis 

riset. Untuk mencapai visi di atas, misi RIRN tahun 2017 – 2045 adalah: 
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1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

2. Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global berbasis 

riset 

LAPAN sebagai instansi pemerintah yang salah satu fungsinya 

melaksanakan riset dan pengembangan terkait keantariksaan turut 

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan RIRN Tahun 2017 – 2045. 

LAPAN bersama – sama instansi pemerintah terkait lainnya diharuskan 

melakukan integrasi pelaksanaan riset di lembaga litbang sesuai ranah dan 

kebijakan dalam RIRN. Adapun bidang yang menjadi lingkup riset LAPAN 

khususnya penginderaan jauh adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Pangan – Pertanian: Teknologi ketahanan dan kemandirian 

pangan. 

2. Bidang Kemaritiman:  Aktor integrasi dan sumber daya dalam 

penyelarasan dan kerja sama multi-aktor di bidang kemaritiman. 

3. Bidang Kebencanaan: kegiatan riset yang dinilai penting untuk 

pengurangan risiko bencana. 

4. Bidang Pertahanan dan Keamanan : dalam rangka mendukung 

pelaksanaan kebijakan pembangunan industri peralatan pertahanan 

dan keamanan nasional 

3.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Penginderaan Jauh 

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana yang mengatur 

tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh. Kegiatan 

penginderaan jauh yang dimaksud meliputi perolehan data, pengolahan 

data, penyimpanan dan pendistribusian data, dan pemanfaatan data dan 

diseminasi informasi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, 
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terdapat beberapa poin penting terkait penyelenggaraan penginderaan 

jauh nasional khususnya di lingkup LAPAN. Adapun poin-poin tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pengoperasian satelit yang dilaksanakan untuk mengindera 

permukaan bumi dan mengirimkan data yang diperoleh dari satelit ke 

stasiun bumi dilaksanakan oleh LAPAN 

2. LAPAN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang dapat 

membangun dan mengoperasikan stasiun bumi dalam memperoleh 

data penginderaan jauh. 

3. Turut berperan dalam membangun dan mengoperasikan perangkat 

penerima teknis bersama dengan instansi pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat. 

4. Pelaksanaan pengadaan citra satelit data resolusi tinggi. 

5. Dalam hal instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah ingin 

melakukan pengadaan untuk citra satelit resolusi rendah dan/atau 

resolusi menengah, harus berkoordinasi dengan LAPAN. 

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit yang 

melibatkan instansi pemerintah, pemerintah daerah, kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan pembangunan nasional. 

7. Pengoperasian wahana lain untuk melakukan validasi dan kalibrasi 

data penginderaan jauh, peningkatan kualitas data penginderaan jauh 

serta kebutuhan khusus lainnya. 

8. Koordinasi pengoperasian wahana lain untuk keperluan validasi dan 

kalibrasi data penginderaan jauh oleh instansi pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 
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9. Pelaksanaan koreksi geometrik bersama Badan Informasi Geospasial 

(BIG). 

10. Menentukan metode dan kualitas pengolahan data penginderaan jauh 

11. Menjamin keselamatan dan keamanan data penginderaan jauh pada 

BDPJN 

12. Mengumpulkan, menyimpan mendistribusikan meta data dan data 

penginderaan jauh. 

13. Menentukan pedoman dan mengelola pemanfaatan dan diseminasi 

penginderaan jauh melalui SPBN. 

14. Melakukan pembimbingan, pembinaan, dan pelayanan kepada 

instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat terkait 

penginderaan jauh. 

Keempat belas poin tersebut merupakan hal-hal penting yang wajib 

dilakukan oleh LAPAN untuk mendukung penyelenggaraan penginderaan 

jauh nasional. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka penyusunan 

Renstra Pusfatja 2020-2024 harus disesuaikan agar penyelenggaraan 

pemanfaatan penginderaan jauh dapat berjalan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penginderaan Jauh 

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.  
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Dengan demikian, penyelarasan arah kebijakan LAPAN ke seluruh bagian 

organisasi perlu dilakukan agar visi yang ditetapkan dapat tercapai. 

Deinderaja telah memetakan 2 (dua) arah kebijakan dalam rangka mencapai 

visi yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

3.3.1 Optimasi Produk Penginderaan Jauh Sesuai Standar Nasional dan 

Internasional  

Arah kebijakan terkait pengembangan produk penginderaan jauh adalah 

optimasi produk penginderaan jauh sesuai standar nasional dan 

internasional. Sesuai Standar yang dimaksud adalah kualitas produk 

penginderaan jauh LAPAN telah sesuai dengan standar badan akreditasi 

yang diakui secara nasional maupun internasional. Berdasarkan arah 

kebijakan tersebut maka ditentukan 3 (tiga) strategi untuk mencapai 

tujuan tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan pada beberapa subbab 

berikut. 

1. Strategi 1: Meningkatkan daya saing produk penginderaan jauh di 

tingkat Asia Tenggara 

Peningkatan daya saing produk penginderaan jauh khususnya di 

tingkat Asia Tenggara merupakan salah satu fokus Deinderaja untuk 

mengukuhkan posisinya sebagai instansi pemerintah terdepan di 

kancah internasional. Hal ini juga dapat menambah nilai pemanfaatan 

penginderaan jauh baik secara nasional maupun internasional. Oleh 

karena itu, Deinderaja berupaya meningkatkan pelayanan produk 

penginderaan jauh melalui pengembangan teknologi akuisisi, 

pengolahan, dan distribusi data penginderaan jauh. Salah satu langkah 

konkret yang akan dilakukan adalah dengan menambahkan 

penerimaan data penginderaan jauh multi resolusi dari satelit 

operasional yang sedang maupun diusulkan untuk periode tahun 2020-
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2025. Timeline penambahan penerimaan data penginderaan jauh multi 

resolusi secara detail dapat dilihat pada Gambar 10 berikut. 

 

 

Gambar 10 Penerimaan dan perencanaan penerimaan data satelit penginderaan jauh 1978 – 
2028 (sumber: Deinderaja) 

Berdasarkan Gambar 10 di atas, LAPAN telah merencanakan 

penerimaan data satelit penginderaan jauh hingga tahun 2028 dengan 

beberapa satelit yang diusulkan untuk diakuisisi. Beberapa di 

antaranya adalah satelit MetOP-C dan Himawari-9 untuk resolusi 

rendah, Landsat-9 untuk resolusi menengah, SPOT-8 untuk resolusi 

tinggi, Pleiades-Neo 1,2,3,4 untuk resolusi sangat tinggi dan satelit PAZ 

untuk SAR. 

2. Strategi 2: Mendorong pemanfaatan penginderaan jauh secara aktif 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 

LAPAN sebagai salah satu instansi pemerintah terdepan dalam bidang 

penginderaan jauh turut berperan aktif dalam mendorong 
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pemanfaatan penginderaan jauh dalam rangka pembangunan 

nasional. Hal ini terkandung dalam PRN Pangan – Pertanian yang 

mengamanatkan kontribusi penginderaan jauh dalam memprediksikan 

panen padi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

pembangunan nasional dalam berbagai sektor prioritas nasional. 

Beberapa fokus pemanfaatan penginderaan jauh  di antaranya adalah 

pemanfaatan data penginderaan jauh multi resolusi sehingga 

menghasilkan informasi yang presisi untuk sektor prioritas nasional di 

antaranya sektor pangan dan pertanian. Selain itu, kerja sama lintas 

kementerian maupun sektor swasta perlu dilakukan dalam 

pemanfaatan penginderaan jauh untuk meningkatkan produktivitas 

ekonomi. 

3. Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan 

penginderaan jauh 

Kolaborasi dalam penyelenggaraan penginderaan jauh berfokus pada 

digital services strategy yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek. Pertama, 

penyediaan akses yang mudah dan sederhana dalam pemanfaatan 

data multi sensor melalui berbagai platform. Kedua, pengembangan 

digital services sebagai kunci pengembangan platform. Terakhir adalah 

mempromosikan solusi – solusi inovatif seperti aplikasi pemantauan 

Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kewilayahan, komersialisasi, serta 

mendorong tumbuhnya space startups. Aspek – aspek ini tidak hanya 

dikembangkan melalui kegiatan internal LAPAN namun juga diimbangi 

dengan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah maupun sektor 

swasta untuk meningkatkan service excellence dan penyediaan produk 

penginderaan jauh sesuai kebutuhan. 
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Pusat teknis LAPAN yang mendukung arah kebijakan ini adalah Pusat 

Teknologi dan Data (Pustekdata) Penginderaan Jauh dan Pusfatja dengan 

kegiatan strategis optimasi produk penginderaan jauh sesuai standar 

nasional dan internasional meliputi: 

a. Melanjutkan akuisisi satelit penerimaan data penginderaan jauh oleh 

LAPAN yaitu NOAA-20, Landsat-8, SPOT-6/7, Plaides-1A/1B, TerraSAR-

X, dan TanDEM-X. 

b. Pengajuan akuisisi satelit penerimaan data penginderaan jauh yaitu 

MetOp-C, Himawari-9, dan PA2 

c. Satelit yang akan diluncurkan dan disusulkan untuk diakuisisi yaitu 

NOAA-21, Landsat-9, SPOT-8 dan Pleiades-Neo 1,2,3,4. 

d. Pengembangan Sistem BDPJN khususnya sistem layanan digital 

SPACeMAP berbasis cloud, SaaS, PaaS 

e. Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) yang 

berfokus pada layanan Sistem Pemantauan Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan (SIPANDA) dan Sistem Informasi Mitigasi Bencana 

(SIMBA). 

f. Peningkatan kerja sama baik nasional maupun internasional, 

pemerintah maupun swasta. 

3.3.2 Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN di lingkup Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi nasional menuju 

birokrasi berkelas dunia  

1. Strategi 1 : Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) kriteria 

pengungkit di lingkup Deputi Bidang Penginderaan Jauh 

Strategi yang dilaksanakan dalam penerapan Reformasi Birokrasi (RB) 

Deinderaja yaitu dengan melaksanakan pembenahan pada area – area 

perubahan RB khususnya area yang dinilai belum sesuai dengan kriteria 
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birokrasi kelas 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 Deinderaja turut berupaya dalam meningkatkan kinerja pada 

8 (delapan) kriteria pengungkit yang menjadi quickwins sesuai dengan 

hasil evaluasi MenPAN RB di lingkup Unit Kerja Eselon I. Berikut 

merupakan 8 (delapan) kriteria pengungkit yang menjadi faktor 

penilaian RB sesuai Renstra LAPAN 2020-2024 : 

1. Area perubahan mental aparatur bertujuan untuk mengubah 

perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para 

birokrat, sehingga mendorong citra negatif birokrasi. Strategi 

khusus yang akan diterapkan adalah penguatan nilai-nilai 

organisasi menuju visi LAPAN sebagai penggerak sektor-sektor 

pembangunan berbasis IPTEK penerbangan dan antariksa. 

2. Area penguatan pengawasan bertujuan untuk memperkuat sistem 

pengawasan guna mengurangi dan menghilangkan penyimpangan 

yang terjadi dalam birokrasi. Strategi khusus yang akan 

diimplementasikan antara lain adalah penguatan pembangunan 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM, penguatan Indeks Persepsi 

Korupsi, dan penguatan Maturitas SPIP. 

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. Strategi yang akan 

diterapkan adalah analisis dan penataan organisasi LAPAN secara 

komprehensif melalui penguatan fungsi kelembagaan LAPAN 

sebagai penyelenggara keantariksaan. Sementara itu, fungsi 
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litbangjirap iptek penerbangan dan antariksa ditata ulang dengan 

mempertimbangkan keberadaan BRIN. 

4. Area perubahan tatalaksana bertujuan untuk mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan sekaligus mengubah 

mental aparatur. Menghadapi revolusi industri 4.0, perubahan 

tatalaksana di LAPAN diarahkan untuk penguatan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam semua aspek 

layanan teknis maupun layanan dukungan manajemen, serta 

penguatan proses bisnis untuk menciptakan efisiensi dan 

efektivitas khususnya dalam fungsi LAPAN sebagai penyelenggara 

keantariksaan. 

5. Area perubahan SDM Aparatur bertujuan untuk menciptakan dan 

menerapkan sistem manajemen SDM sehingga pengelolaan SDM 

aparatur akan lebih profesional. Sejalan dengan arah kebijakan 

Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yang salah satunya adalah 

meningkatkan daya saing SDM Indonesia, maka perlu dilakukan 

strategi penguatan kapasitas dan kompetensi SDM LAPAN dalam 

melaksanakan fungsi litbangjirap dan penyelenggaraan 

keantariksaan di Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukan 

LAPAN adalah melalui pengusulan jabatan fungsional khusus yang 

memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara keantariksaan. 

Jabatan fungsional ini diharapkan tidak terbatas pada SDM LAPAN 

namun juga terbuka untuk SDM yang melaksanakan 

penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. 

6. Area perubahan penguatan peraturan perundang-undangan 

bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih maupun disharmoni 

yang kerap kali dimanfaatkan sebagai celah untuk memenuhi 

kepentingan pribadi yang merugikan negara. Dalam lima tahun ke 
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depan LAPAN akan melakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap 

seluruh peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan 

penyelenggaraan iptek penerbangan dan antariksa, khususnya 

dalam bentuk Peraturan Lembaga, yang disharmonis. Selain itu, 

LAPAN akan melakukan percepatan dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan turunan dari Undang Undang Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Ada dua Rancangan Peraturan 

Pemerintah (RPP) yang akan disusun dan diusulkan sesuai dengan 

amanat UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yaitu RPP 

tentang Peluncuran dan RPP tentang Kegiatan Komersial 

Keantariksaan. Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah untuk 

menyederhanakan regulasi guna mendorong investasi, maka 

muatan RPP khususnya RPP tentang Kegiatan Komersial 

Keantariksaan antara lain akan diarahkan untuk mendorong 

partisipasi badan usaha dan masyarakat dalam memajukan 

kegiatan keantariksaan di Indonesia. 

7. Area perubahan pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas sistem manajemen layanan publik pemerintah kepada 

masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam 

RPJMN 2020-2024, khususnya mewujudkan birokrasi berkelas 

dunia, maka pelayanan publik oleh LAPAN diarahkan untuk 

memanfaatkan SPBE seoptimal mungkin, sehingga layanan publik 

berorientasi kepada pengguna, makin mudah dijangkau, cepat, dan 

akurat. 

8. Area perubahan penguatan akuntabilitas bertujuan untuk 

mendorong birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber-

sumber yang digunakan. Sejalan dengan arah kebijakan dan 
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strategi pada reformasi birokrasi dan tata kelola, reformasi sistem 

akuntabilitas kinerja dilakukan melalui perluasan implementasi 

sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem 

perencanaan dan penganggaran.  

Kedelapan area perubahan tersebut, akan diturunkan menjadi rencana 

aksi RB LAPAN yang merupakan langkah konkret LAPAN dalam 

meningkatkan kinerja birokrasi internal. Secara keseluruhan, evaluasi 

pelaksanaan RB di lingkup Deinderaja akan menjadi salah satu masukan 

dalam penyusunan Roadmap RB LAPAN Tahun 2020-2024. Rencana 

aksi selanjutnya disusun dalam Roadmap tersebut dan diselaraskan 

sesuai 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 

penginderaan jauh 

Pelaksanaan strategi ini sangat penting untuk mendukung agenda 

pembangunan nasional khususnya pada aspek peningkatan SDM 

berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan amanat, Renstra LAPAN 

2020-2024, Deinderaja ikut mengupayakan peningkatan kuantitas dan 

kualitas SDM IPTEK dan Pendukung IPTEK di lingkup Deinderaja. Salah 

satunya yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dengan 

pendidikan bergelar S3. Selain melalui pendidikan bergelar, Deinderaja 

juga turut ikut serta dalam serangkaian kegiatan training of trainer 

teknologi strategis terkait penginderaan jauh. Kedua hal tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM 

dalam rangka mendukung pencapaian target Renstra LAPAN 2020-
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2024 maupun RPJMN 2020-2024 secara nasional di antaranya publikasi 

ilmiah nasional maupun internasional yang disitasi, jumlah HKI yang 

didaftarkan, dan menggerakkan tumbuh kembangnya PPBT. 

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Arah kebijakan dan strategi LAPAN serta Deinderaja telah disusun. Sesuai 

dengan kerangka kerja penyelarasan Renstra LAPAN 2020-2024, Arah 

Kebijakan Deinderaja diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi kedua 

pusat di bawahnya yaitu, Pusfatja dan Pustekdata. Dalam hal ini, Pusfatja 

telah menyusun 1 (satu) arah kebijakan dan 3 (tiga) strategi sesuai dengan 

koridor tersebut. Detail terkait arah kebijakan dan strategi Pusfatja dapat 

dilihat sebagai berikut. 

3.4.1 Optimasi Produk Pemanfaatan Penginderaan Jauh Sesuai Standar 

Nasional dan Internasional  

Arah kebijakan terkait pengembangan produk pemanfaatan penginderaan 

jauh adalah optimasi produk pemanfaatan penginderaan jauh sesuai 

standar nasional dan internasional. Sesuai Standar yang dimaksud adalah 

kualitas produk pemanfaatan penginderaan jauh LAPAN telah sesuai 

dengan standar badan akreditasi yang diakui secara nasional maupun 

internasional. Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka ditentukan 3 

(tiga) strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang selanjutnya akan 

dijabarkan pada beberapa subbab berikut. 

1. Strategi 1: Meningkatkan daya saing produk pemanfaatan 

penginderaan jauh di tingkat Asia Tenggara 

Peningkatan daya saing produk pemanfaatan penginderaan jauh 

khususnya di tingkat Asia Tenggara merupakan salah satu fokus 

strategi  Deinderaja untuk 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mendukung 

hal tersebut, Pusfatja memiliki 2 (dua) langkah konkret yaitu (1) 
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meningkatkan pelayanan produk pemanfaatan penginderaan jauh 

melalui penambahan penerimaan data penginderaan jauh multi 

resolusi dari akuisisi satelit serta (2) pengembangan Sistem 

Pemantauan Bumi Nasional (SPBN).  

Akuisisi satelit operasional untuk penerimaan data penginderaan jauh 

telah dilakukan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan data 

baik secara kualitas maupun kuantitas. Akuisisi tersebut telah 

dilakukan dari tahun 1978 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 

2028. Timeline akuisisi satelit operasional dapat dilihat pada Gambar 

10 di subbab arah kebijakan Deinderaja. Dengan adanya satelit 

operasional yang baru, maka diharapkan produk dan layanan 

pemanfaatan penginderaan jauh dapat ditingkatkan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

Langkah konkret berikutnya adalah pengembangan SPBN Pusfatja 

periode 2020-2024. Dengan adanya berbagai tantangan yang muncul 

seperti fokus riset nasional, sinergisitas antara pemangku kepentingan, 

serta penggunaan informasi sebagai pendukung keputusan, 

mengharuskan SPBN beradaptasi untuk menjawab tantangan-

tantangan tersebut. Beberapa pengembangan yang akan dilakukan 

dalam SPBN di antaranya adalah : 

1. Pengembangan sistem ekstraksi informasi mapping engine berbasis 

cloud, data cube, big data, machine learning dalam mendukung 

LAPAN engine (diseminasi) 

2. Pengembangan layanan sistem pemantauan sumber daya alam dan 

lingkungan (SIPANDA) dan sistem informasi mitigasi bencana 

(SIMBA) dengan web services berbasis digital 
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Konsep pengembangan SPBN Pusfatja Tahun 2020-2024 dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

Gambar 11 Konsep Key Technology Pengembangan SPBN 

Berdasarkan Gambar 11, pengembangan dilakukan di seluruh proses 

SPBN yaitu input, process, dan output. Dalam fase proses, 

pengembangan dilakukan dengan mengembangkan sistem 

penerimaan data BDPJN, pengembangan metode pemanfaatan data 

penginderaan jauh terkait fokus riset nasional serta pengembangan 

kerekayasaan sistem otomasi. Digital services strategy (DSS) atau 

pengembangan sistem informasi berbasis digital dengan teknologi 

Internet of Things (IoT) menjadi fokus pengembangan di fase output. 

2. Strategi 2: Mendorong pemanfaatan penginderaan jauh secara aktif 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 

Sesuai dengan arah kebijakan Deinderaja yang mendorong 

penggunaan produk pemanfaatan penginderaan jauh dalam 

mendukung pencapaian target tujuan pembanngunan berkelanjutan 

atau Sustainable Development Goals (SDG).  SDG dalam lingkup 

Pusfatja didukung melalui penggunaan produk dan layanan 
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pemanfaatan penginderaan jauh untuk pencapaian 8 (delapan) tujuan 

SDG terkait penginderaan jauh dari total 17 tujuan SDG. Adapun 

penjelasan terkait 8 (delapan) tujuan SDG yang didukung Pusfatja 

dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12 Delapan Tujuan SDG yang didukung pemanfaatan penginderaan jauh 

Berdasarkan Gambar 12, Pusfatja mendukung 8 (delapan) tujuan SDG 

yang di antaranya adalah : 

1. SDG-2, Zero Hunger (tanpa kelaparan) yaitu mengakhiri kelaparan, 

mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta 

menggalakkan pertanian berkelanjutan 

2. SDG-6 Clean Water and Sanitation (air bersih dan sanitasi) yaitu 

menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua 

3. SDG-7 Affordable and Clean Energy (energi bersih dan terjangkau), 

yaitu memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa 

diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua 
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4. SDG-9 Industry, Innovation and Infrastructure (industri, inovasi dan 

infrastruktur) yaitu membangun infrastruktur kuat, 

mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong 

inovasi 

5. SDG-11 Sustainable Cities and Communities (kota dan komunitas 

berkelanjutan) yaitu membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, 

kuat, dan berkelanjutan. 

6. SDG-13 Climate Action (penanganan perubahan iklim) yaitu 

mengambil langkah penting untuk mencegah perubahan iklim dan 

dampaknya. 

7. SDG-14 Life Below Water (ekosistem perairan) yaitu perlindungan 

dan penggunaan samudra, laut dan sumber daya kelautan secara 

berkelanjutan) 

8. SDG-15 Life on Land (ekosistem darat) yaitu mengelola hutan 

secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, 

menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, dan 

menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. 

Salah satu langkah konkret dalam dukungan pemanfaatan 

penginderaan jauh terhadap SDG adalah penggunaan penginderaan 

jauh dalam memprediksikan panen padi. Hal ini terkandung dalam PRN 

Pangan – Pertanian yang mengamanahkan kontribusi penginderaan 

jauh dalam memprediksikan panen padi. Hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas pembangunan nasional dalam berbagai 

sektor prioritas nasional. Beberapa fokus pemanfaatan penginderaan 

jauh  di antaranya adalah pemanfaatan data penginderaan jauh multi 

resolusi sehingga menghasilkan informasi yang presisi untuk sektor 

prioritas nasional diantaranya sektor pangan dan pertanian. Selain itu, 

kerja sama lintas kementerian maupun sektor swasta perlu dilakukan 
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dalam pemanfaatan penginderaan jauh untuk meningkatkan 

produktivitas ekonomi. 

3. Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan 

pemanfaatan penginderaan jauh 

Deinderaja telah menetapkan strategi ketiga yaitu peningkatan 

kolaborasi dalam penyelenggaraan penginderaan jauh. Pusfatja yang 

memiliki tugas dan fungsi dalam pemanfaatan penginderaan jauh juga 

turut berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Kolaborasi dalam 

penyelenggaraan pemanfaatan penginderaan jauh berfokus pada 

digital services strategy yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek. Pertama, 

penyediaan akses yang mudah dan sederhana dalam pemanfaatan 

data multi sensor melalui berbagai platform. Kedua, penggunaan 

digital services sebagai key technology dalam pengembangan SPBN. 

Terakhir adalah mempromosikan solusi – solusi inovatif seperti aplikasi 

pemantauan SDA lingkungan dan Kewilayahan, komersialisasi, serta 

mendorong tumbuhnya space startups. Aspek – aspek tersebut tidak 

hanya dikembangkan melalui kegiatan internal LAPAN namun juga 

diimbangi dengan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah 

maupun sektor swasta. LAPAN sendiri tidak mampu bekerja sendiri 

dalam mengelola pemanfaatan penginderaan jauh. Diperlukan 

keterlibatan sektor swasta sebagai mitra LAPAN dalam 

mengembangkan pemanfaatan penginderaan jauh. Hal ini ditujukan 

untuk meningkatkan service excellence dan penyediaan produk 

pemanfaatan penginderaan jauh sesuai kebutuhan. 

Ketiga strategi tersebut merupakan rangkuman dari kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mendukung pencapaian Visi Pusfatja yaitu “Penggerak  

sektor-sektor pembangunan nasional berbasis pemanfaatan 
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penginderaan jauh”. Adapun target pelaksanaan kegiatan pengembangan 

SPBN pada tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kontribusi pemanfaatan data penginderaan jauh 

terhadap produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing nasional 

(jumlah produk inovasi, jumlah paten); 

b. Meningkatnya kapasitas SDM IPTEK dan Pendidikan Tinggi serta 

infrastruktur IPTEK di bidang pemanfaatan data penginderaan jauh 

untuk mendorong inovasi nasional (S3, PUI, KTI, infrastruktur); 

c. Meningkatnya peran Science Techno Park (STP) pemanfaatan data 

penginderaan jauh sebagai simpul utama hilirisasi dan komersialisasi 

hasil litbang (jumlah STP, jumlah tenant menjadi PPBT); dan 

d. Meningkatnya kerja sama dengan (BPPT, BIG, BMKG, Perguruan Tinggi, 

dll) terkait penyusunan pedoman dan metode pemanfaatan 

penginderaan jauh yang digunakan untuk K/L, Pemerintah Provinsi, 

sektor swasta dan lainnya. 

3.4.2 Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN di lingkup Pusat Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi LAPAN  

1. Strategi 1 : Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) kriteria 

pengungkit di lingkup Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Implementasi RB sebagai modal utama penyelenggaraan unit teknis 

sangatlah penting. Hal ini secara tegas disematkan dalam arah strategi 

LAPAN dan diturunkan menjadi salah satu arah strategi Deinderaja. 

Dengan demikian, Pusfatja mengemban tanggung jawab dalam 

pelaksanaan arah kebijakan tersebut dalam lingkupnya sendiri. Strategi 

yang dilaksanakan dalam penerapan Reformasi Birokrasi (RB) adalah 

sama dengan Deinderaja, yaitu melaksanakan pembenahan pada area 

– area perubahan RB khususnya area yang dinilai belum sesuai dengan 



 
 
 

 
 

79 

kriteria birokrasi kelas 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, Pusfatja turut berupaya dalam 

melaksanakan rencana aksi RB sesuai roadmap RB LAPAN Tahun 2020-

2024 pada 8 (delapan) kriteria pengungkit yang menjadi quickwins. Hal 

ini telah dijelaskan pada subbab sebelumnya terkait arah kebijakan 

nomor 2 (dua) Deinderaja. 

Kedelapan area perubahan tersebut menjadi fokus pembenahan RB di 

lingkup Pusfatja yaitu manajemen perubahan, manajemen SDM, 

manajemen organisasi, manajemen tata laksana, peraturan 

perundang – undangan, akuntabilitas kinerja, penguatan 

pengawasan, serta layanan publik. Selain itu, evaluasi pelaksanaan RB 

di lingkup Pusfatja pada periode sebelumnya akan menjadi salah satu 

masukan dalam penyusunan Roadmap RB LAPAN Tahun 2020-2024. 

Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana aksi RB yang disusun 

dalam Roadmap RB LAPAN Tahun 2020-2024 dengan kondisi aktual di 

masing-masing satuan kerja di LAPAN.  

2. Strategi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM 

pemanfaatan penginderaan jauh 

Pelaksanaan strategi ini sangat penting untuk mendukung agenda 

pembangunan nasional khususnya pada aspek peningkatan SDM 

berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan amanat, Renstra LAPAN 

2020-2024 dan Renstra Deinderaja, Pusfatja ikut mengupayakan 

peningkatan kuantitas dan kualitas SDM IPTEK dan Pendukung IPTEK di 

lingkup Pusfatja. Beberapa diantaranya adalah peningkatan kuantitas 
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dan kualitas SDM dengan pendidikan bergelar S3 serta partisipasi 

dalam serangkaian kegiatan ToT teknologi strategis terkait 

pemanfaatan penginderaan jauh. Kedua hal tersebut diharapkan 

mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM Pusfatja 

dalam rangka mendukung pencapaian target Renstra LAPAN 2020-

2024 maupun RPJMN 2020-2024. 

3.5 Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi merupakan gambaran kebutuhan regulasi yang dapat 

memberikan landasan dan payung hukum bagi Pusfatja dalam menjalankan 

tugas, fungsi dan wewenang organisasi. Kerangka regulasi dibutuhkan oleh 

Pusftaja sebagai acuan operasional dalam upaya pencapaian sasaran 

strategis yang telah ditetapkan pada Renstra. Kerangka regulasi disusun 

melalui analisis kesenjangan antara kebutuhan regulasi (baik regulasi 

turunan dari regulasi yang sudah ada, maupun kebutuhan regulasi baru) 

dengan regulasi yang telah ada. 

Berdasarkan hasil identifikasi ketersediaan regulasi, saat ini regulasi yang 

telah berlaku di bidang pemanfaatan penginderaan jauh adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Geospasial 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh 

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 - 2040 

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional 
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Dari regulasi yang telah tersedia dilakukan analisis kebutuhan terhadap 

regulasi turunan terkait pemanfaatan penginderaan jauh. Berikut adalah 

hasil identifikasi kebutuhan regulasi turunan tersebut: 

1. Berdasarkan identifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2013 tentang Keantariksaan, dibutuhkan: 

a. Regulasi terkait pemanfaatan data dan diseminasi 

penginderaan jauh. 

b. Regulasi terkait tata cara peluncuran wahana antariksa yang 

merupakan amanat Pasal 34 dan Pasal 35 

c. Regulasi terkait tata cara pelaksanaan investigasi kecelakaan 

wahana antariksa. 

2. Berdasarkan identifikasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan 

Penginderaan Jauh, dibutuhkan: 

a. Regulasi terkait metode dan kualitas pengolahan data 

penginderaan jauh. 

b. Regulasi terkait pemanfaatan data dan diseminasi informasi 

penginderaan jauh oleh Instansi Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah. 

c. Regulasi terkait kerja sama antara Lembaga dengan Instansi 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait 

pemanfaatan penginderaan jauh. 

d. Regulasi terkait kriteria informasi penginderaan jauh yang 

bersifat rahasia. 

Selain kebutuhan terhadap regulasi turunan dari regulasi yang sudah ada 

terkait pemanfaatan penginderaan jauh, terdapat peraturan yang bersifat 

sebagai dukungan operasional kelembagaan. Peraturan ini diperlukan, salah 

satunya untuk merespons arahan presiden terkait penghapusan Eselon 3 
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dan 4, dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna 

membentuk sinergi litbangjirap nasional. selain itu, peraturan ini juga 

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan penginderaan jauh 

dalam konteks penyelenggaraan penerbangan dan antariksa sehingga 

proses pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum. Berikut adalah 

peraturan-peraturan yang dibutuhkan 

1. Perla terkait operasionalisasi infrastruktur strategis 

2. Perla terkait dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah 

(UKPBJ) 

3. Perla terkait fungsi Penyelenggaraan Pemanfaatan Penginderaan 

Jauh (dalam penyelenggaraan antariksa)  

Detail terkait kebutuhan regulasi Pusfatja, dapat dilihat pada matriks 

kerangka regulasi di Lampiran 2. 

3.6 Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan merupakan gambaran umum kebutuhan struktur 

organisasi yang dapat mendukung pencapaian renstra Pusfatja. Di samping 

gambaran kebutuhan struktur organisasi, kerangka kelembagaan juga 

menggambarkan tusi dan wewenang dari unit kerja dan kebutuhan SDM, 

baik di segi kuantitas, maupun kualitas. Penyusunan kerangka kelembagaan 

dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi 

organisasi. ketika terjadi perubahan arah kebijakan dan strategi, struktur, 

dan fungsi harus juga diubah menyesuaikan dengan perubahan arah 

kebijakan dan strategi tersebut. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi 

Pusfatja yang tertuang dalam renstra, berikut adalah fungsi-fungsi yang 

dibutuhkan untuk dapat mendukung capaian Renstra. 
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1. Penguatan fungsi penelitian, pengembangan, dan rekayasa 

(litbangyasa) menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

penerapan (Litbangjirap) 

Penelitian, pengembangan, dan rekayasa (litbangyasa) sangat 

diperlukan dalam pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh. 

Penguatan fungsi litbangyasa memberikan ruang untuk tumbuhnya 

inovasi-inovasi terkait penyelenggaraan penginderaan jauh. Inovasi 

tersebut dapat berupa produk, metode, skema, dll. Penguatan fungsi 

litbangyasa tidak hanya dilakukan pada SDM saja tetapi juga pada sarana 

dan prasarana (sarpras) yang dapat mendukung kegiatan Litbangyasa. 

Penguatan fungsi litbangyasa tidak hanya diperlukan terhadap SDM dan 

sarpras yang dimiliki, tetapi juga dibutuhkan penambahan fungsi 

pengkajian dan penerapan terhadap teknologi yang dimiliki dan 

teknologi baru yang berpotensi dapat meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi operasional Pusfatja. Penambahan fungsi pengkajian dan 

penerapan tersebut juga diperlukan untuk merespons terbentuknya 

BRIN Dengan demikian, riset dan inovasi yang telah dilakukan Pusfatja 

dapat bersinergi dengan penelitian lain secara nasional. 

2. Penguatan Fungsi Standardisasi di lingkup penginderaan jauh 

Untuk mendukung penguatan litbangjirap, seluruh pranata litbangjirap 

harus terstandar, terakreditasi, dan tersertifikasi. Dengan demikian 

produk yang dihasilkan melalui kegiatan litbangjirap dapat dijamin 

kualitas, mutu, serta keamanannya. 

Saat ini sudah ada beberapa pranata yang telah terstandar, terakreditasi, 

dan tersertifikasi, namun fungsi standardisasi ini masih perlu dilakukan 

penguatan, sehingga ke depannya seluruh sarpras, proses, dan produk 

yang dihasilkan oleh Pusfatja semakin terstandar, bermutu, dan terjamin 

keamanannya. 
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3. Penguatan fungsi pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) di 

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Sumber daya manusia (SDM) merupakah salah satu aset penting yang 

dimiliki oleh organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran 

strategisnya sangat bergantung terhadap kompetensi SDM yang miliki. 

Oleh sebab itu, pengembangan terhadap kompetensi SDM harus terus 

dilaksanakan. Pengembangan kompetensi SDM juga merupakan salah 

satu sasaran pada Program Prioritas Nasional (PPN). Dengan demikian, 

fungsi pengembangan SDM di lingkup Pusfatja akan berkontribusi 

terhadap pencapaian PPN. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi SDM di lingkup Pusfatja adalah melalui 

pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) penginderaan 

jauh, di mana di dalamnya juga mencakup pengembangan SDM terkait 

pemanfaatan penginderaan jauh. Dengan terbentuknya Pusdiklat 

penginderaan jauh, dibutuhkan jabatan fungsional tertentu terkait 

pemanfaatan penginderaan jauh (dalam konteks penyelenggaraan 

keantariksaan). Melalui pusdiklat penginderaan jauh, Pusfatja 

penginderaan jauh dapat menjadi Pembina SDM penginderaan jauh 

terutama pada bidang pemanfaatan penginderaan jauh. 

4. Penguatan dan pengembangan infrastruktur IPTEK di lingkup 

penginderaan jauh. 

Perkembangan TIK yang sangat pesat di berbagai sektor (termasuk 

sektor penginderaan jauh) merupakan suatu peluang yang harus 

dimanfaatkan oleh Pusfatja. Saat ini telah banyak teknologi yang 

tersedia untuk mendukung penyelenggaraan penginderaan jauh, baik 

untuk akuisisi data, pengolahan dan penyimpanan data, analisis data 

hingga diseminasi data dan informasi penginderaan jauh. Perkembangan 

TIK di sektor penginderaan jauh tidak hanya pada hardware, tetapi juga 
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pada software. Dengan memanfaatkan TIK dengan maksimal, 

penyelenggaraan penginderaan jauh akan lebih efektif dan efisien. Oleh 

sebab itu, penguatan dan pengembangan terhadap infrastruktur, 

hardware, dan software TIK Pusfatja harus tetap dilakukan untuk 

mendukung pencapaian sasaran strategis yang ada pada Renstra 

Pusfatja. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang target kinerja dan kerangka pendanaan Pusfatja 

2020 – 2024. Target kinerja merupakan ukuran definitif yang merepresentasikan 

capaian masing-masing tujuan dan sasaran. Kerangka pendanaan 

merepresentasikan alokasi dan pemetaan anggaran dalam rangka mendukung 

setiap inisiatif guna mencapai target dari masing-masing indikator. Lebih detail 

mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan akan dijelaskan lebih rinci 

sebagai berikut. 

4.1 Target Kinerja 

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang harus dicapai dari 

setiap indikator, baik indikator tujuan maupun indikator sasaran. Dengan 

kata lain, jika target terpenuhi, maka indikator tujuan dan sasaran tercapai. 

Pada akhirnya, visi dapat terwujud. Tujuan, indikator tujuan dan target [ada 

tahun 2024 dapat dilihat lebih rinci sebagai berikut. 

Tabel 12 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target 2024 

No Tujuan Indikator Tujuan Target 2024 

1 

Terwujudnya 
dukungan 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 
dalam penguatan 
struktur ekonomi 
yang produktif, 
mandiri, dan 
berdaya saing 

Jumlah 
pemanfaatan dari 
produk Pusfatja 
untuk 
pembangunan 
nasional 

8 pemanfaatan, dalam 
bentuk Platform Digital 
Services (PDS) untuk: 

• kebencanaan 

• Sumber Daya Wilayah 
Laut; 

• Sumber Daya Air, Danau 
dan DAS; 

• Kawasan Konservasi dan 
Sumber Daya Hutan; 
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No Tujuan Indikator Tujuan Target 2024 

• Kawasan Konservasi dan 
Sumber Daya Pesisir dan 
Laut; 

• Pencemaran Pesisir dan 
Laut; 

• Kondisi Lingkungan dan 
Area Pertambangan; 

• Sistem Pemantauan Bumi 
Provinsi. 

2 

Terwujudnya 
birokrasi Pusat 
Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 
berkelas dunia 

Rasio rencana aksi 
RB di lingkup Pusat 
Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 
yang dilaksanakan 
terhadap rencana 
aksi yang 
ditetapkan sesuai 
roadmap RB LAPAN 

100% 

Berdasarkan Tabel 12, terdapat 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) indikator tujuan, 

dengan target tujuan pertama yaitu 8 (delapan) pemanfaatan penginderaan 

jauh dan target tujuan kedua merujuk pada hasil penilaian Kementerian PAN 

dan RB. Masing-masing tujuan, indikator tujuan, dan target tersebut, 

diterjemahkan ke dalam sasaran dan indikator kinerja sasaran kegiatan serta 

target Pusfatja 2020-2024. Selain itu, proses perumusan juga 

memperhatikan sasaran dan indikator kinerja sasaran program serta target 

Deputi Bidang Penginderaan Jauh Tahun 2020-2024 sebagai bagian dari 

vertical alignment dalam perencanaan strategis. Terpenuhinya target 

menandakan indikator dan sasaran maupun tujuan tercapai sehingga visi 

dapat terwujud. Target kinerja Pusfatja sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) 

kategori, meliputi: 

a) Kategori target maximize: semakin tinggi realisasi terhadap target, maka 

kinerja semakin baik; 

b) Kategori target minimize: semakin rendah realisasi terhadap target, 

maka kinerja semakin baik; dan 
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c) Kategori target stabilize: semakin dekat realisasi terhadap target, maka 

kinerja semakin baik dengan klausul deviasi yang disepakati. 

Berdasarkan hasil cascading sasaran dan indikator kinerja Deinderaja, 

dirumuskan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusfatja 

2020 – 2024 pada tabel berikut: 

Tabel 13 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusfatja Tahun 2020-2024 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
produk inovasi di 
lingkup Pusat 
Pemanfaatan 
Penginderaan 
Jauh untuk 
pembangunan 
nasional 

1 

Jumlah produk inovasi 
informasi 
penginderaan jauh 
yang dimanfaatkan 
untuk pembangunan 
nasional (Produk) 

2 3 5 6 8 

2 

Jumlah publikasi 
internasional 
terindeks di bidang 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 
(Publikasi) 

8 9 10 11 12 

3 

Jumlah HKI yang 
diusulkan di bidang 
pemanfaatkan 
penginderaan jauh 
(HKI) 

2 2 2 2 2 

2 

Meningkatnya 
kepuasan 
pengguna 
terhadap Pusat 
Pemanfaatan 
Penginderaan 
Jauh 

4 

Customer 
Engagement 
Index terhadap 
produk dan layanan 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 
(Skala Likert  1 - 4) 

2,8 2,9 3,00 3,20 3,73 

3 

Meningkatnya 
keunggulan 
Litbangyasa 
pemanfaatan 
penginderaan 
jauh sesuai 
prioritas nasional 

5 

Jumlah proses dan 
fasilitas libangyasa di 
lingkup Pusat 
Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 
yang memenuhi 
standar baku 

2 3 4 4 5 
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Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

4 

Terwujudnya 
produk dan 
layanan Pusat 
Pemanfaatan 
Penginderaan 
Jauh sesuai 
kebutuhan 

6 

Indeks pemenuhan 
produk dan layanan 
Pusat Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 
(%) 

98 98 98 98 98 

5 

Terbangunnya 
hubungan baik 
dengan 
pengguna 
layanan Pusat 
Pemanfaatan 
Penginderaan 
Jauh 

7 

Indeks respons 
terhadap keluhan 
pengguna layanan 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 
(%) 

100 100 100 100 100 

Berdasarkan Tabel 10, target kinerja Pusfatja terdiri dari 5 (lima) Sasaran 

Kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Dengan 

implementasi metode cascading, capaian target kinerja Pusfatja 

mempengaruhi capaian kinerja Deinderaja. Berikut penjelasan lebih rinci dari 

masing-masing indikator kinerja. 

1) Indikator 1: Jumlah produk inovasi informasi penginderaan jauh yang 

dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. 

Indikator ini mengukur sejauh mana produk inovasi terkait pemanfaatan 

penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan 

nasional. Pemanfaatan bermakna bahwa produk inovasi terkait 

pemanfaatan penginderaan jauh digunakan untuk pelaksanaan prioritas 

nasional, dukungan tematik, SDG, PRN, serta program pembangunan 

nasional lainnya pada akhir tahun berjalan. Target dari indikator ini masuk 

ke dalam kategori maximize. Indikator ini berkontribusi terhadap capaian 

indikator Deinderaja “Jumlah pemanfaatan produk inovasi 

penginderaan jauh untuk pembangunan nasional”. 
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2) Indikator 2: Jumlah publikasi internasional terindeks di bidang penginderaan 

jauh. 

Indikator ini mengukur jangkauan global publikasi bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh pada tahun berjalan. Publikasi merupakan aspek 

penting bagi eksistensi sebuah lembaga riset. Publikasi internasional yang 

dimaksud adalah publikasi Pemanfaatan yang terindeks Scopus, termasuk 

di dalamnya jurnal internasional dan proceedings internasional. 

Klasifikasi target untuk indikator ini adalah maximize. Indikator ini 

berkontribusi terhadap capaian indikator Deinderaja LAPAN “Jumlah 

publikasi internasional terindeks bidang penginderaan jauh”. 

3) Indikator 3: Jumlah HKI yang diusulkan di bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh. 

Indikator ini mengukur jumlah HKI pemanfaatan penginderaan jauh yang 

diusulkan Pusfatja kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - 

Kementerian Hukum dan HAM. Kekayaan intelektual atau hak kekayaan 

intelektual (HKI) atau hak milik intelektual atau intellectual property 

rights (IPR), adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 

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

copyright.  Klasifikasi target untuk indikator ini adalah maximize. Indikator 

ini berkontribusi terhadap capaian indikator Deinderaja “Jumlah HKI 

bidang penginderaan jauh yang granted”. 

4) Indikator 4: Customer Engagement Index terhadap produk dan layanan 

pemanfaatan penginderaan jauh. 

Indikator ini mengukur sejauh mana tingkat kepedulian dan keterikatan 

pengguna terhadap produk dan layanan pemanfaatan penginderaan 

jauh.melalui survei CEI yang dikoordinasikan oleh Biro KSHU Pengguna 
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yang dimaksud adalah pengguna eksternal produk dan layanan 

penginderaan jauh, yang terdiri dari: Kementerian/Lembaga/Pemda, 

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

masyarakat. Produk dan layanan yang dimaksud adalah produk dan 

layanan yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Pusfatja. Klasifikasi 

target untuk indikator ini adalah maximize. Indikator ini berkontribusi 

terhadap capaian indikator Deinderaja “Customer Engagement Index 

terhadap produk dan layanan penginderaan jauh”. 

5) Indikator 5: Jumlah proses dan fasilitas Litbangyasa di lingkup Pusat 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh yang memenuhi standar baku. 

Indikator ini mengukur sejauh mana standar baku diimplementasikan 

pada proses dan fasilitas litbangyasa di Pusfatja. Proses dan fasilitas 

libangyasa yang memenuhi standar baku adalah keseluruhan proses dan 

fasilitas litbangyasa yang memenuhi standar baku hingga akhir tahun 

berjalan. Standar baku yang menjadi acuan adalah KAN, KNAPP, ISO, dan 

lembaga akreditasi lainnya yang diakui oleh pemerintah secara nasional. 

Klasifikasi target untuk indikator ini adalah maximize. Indikator ini 

berkontribusi terhadap capaian indikator Deinderaja “Jumlah proses dan 

fasilitas litbangyasa penginderaan jauh yang memenuhi standar baku”. 

6) Indikator 6: Indeks pemenuhan produk dan layanan Pusat Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh. 

Indikator ini merepresentasikan tingkat pemenuhan permintaan produk 

dan layanan penginderaan jauh. Permintaan yang dimaksud datangnya 

dari pihak eksternal sebagai pengguna layanan pemanfaatan 

penginderaan jauh. Pemenuhan yang dimaksud adalah produk dan 

layanan pemanfaatan penginderaan jauh yang diberikan sesuai dengan 

permintaan pihak yang mengajukan produk dan layanan melalui 
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mekanisme berbayar (PNBP) maupun tidak berbayar. Produk dan layanan 

pemanfaatan penginderaan jauh merupakan produk dan layanan yang 

dihasilkan Pusfatja. Klasifikasi target untuk indikator ini adalah maximize. 

Indikator ini berkontribusi terhadap capaian indikator Deinderaja 

“Indeks pemenuhan produk dan layanan bidang penginderaan jauh”. 

7) Indikator 7: Indeks respon terhadap keluhan pengguna layanan 

pemanfaatan penginderaan jauh. 

Indikator ini merepresentasikan seberapa responsif Pusfatja saat 

menerima keluhan dari pengguna layanan pemanfaatan penginderaan 

jauh. Respon yang dimaksud berupa respon awal terhadap keluhan 

penggunan produk dan layanan yang dihasilkan sesuai waktu maksimum 

yang ditentukan (1 X 24 jam). Keluhan yang dimaksud adalah keluhan 

yang diajukan secara tertulis dalam bentuk surel ataupun dokumen 

tertulis oleh pengguna terkait produk dan layanan yang diberikan. 

Keluhan pengguna layanan disampaikan melalui surat elektronik, 

dokumen tertulis maupun dokumen atau sarana lain. Klasifikasi target 

untuk indikator ini adalah maximize. Indikator ini berkontribusi terhadap 

capaian indikator Deinderaja “Indeks respon terhadap keluhan 

pengguna layanan penginderaan jauh”. 

Ketujuh indikator  tersebut secara langsung mendukung pencapaian Indikator 

Kinerja Sasaran Program (IKSP) Deinderaja serta Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) LAPAN. Hal ini akan turut menyukseskan pencapaian Indikator 

RPJMN terkait peningkatan produktivitas dan daya saing serta Global 

Innovation Index. Penjelasan tentang keterkaitan IKSK Pusfatja, IKSP 

Deinderaja, dan IKSS LAPAN untuk mencapai target Indikator RPJMN dan 

Global Innovation Index  dapat dilihat pada Gambar 13 dan Gambar 14. 
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Gambar 13 Sinkronisasi IKSS LAPAN dengan Indikator RPJMN dan Global Innovation Index  

 

 

Bersambung.. 
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Gambar 14 Sinkronisasi IKSK Pusfatja, IKSP Deinderaja dan IKSS LAPAN 
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4.2 Kerangka Pendanaan 

Implementasi prinsip money follow program yang didengungkan Presiden 

Republik Indonesia direpresentasikan pada kerangka pendanaan Pusfatja. 

Sejalan dengan arahan tersebut, kerangka pendanaan Pusfatja dirumuskan 

untuk mencapai target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran 

kegiatan 5 (lima) tahun ke depan. Kerangka pendanaan Pusfatja bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari 

rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman 

dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP). Lebih rinci terkait kerangka pendanaan Pusfatja dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusfatja 2020 – 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Renstra Pusfatja tahun 2020-2024 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta wewenang Pusfatja untuk 5 (tahun) ke depan. Penyusunan 

Renstra Pusfatja dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan 

strategis (kondisi internal dan eksternal) Pusfatja dan berpedoman pada Renstra 

Deinderaja tahun 2020-2024 serta Renstra LAPAN tahun 2020-2024. Tujuan 

penyusunan Renstra Pusfatja tahun 2020-2024 ini adalah untuk memberikan 

acuan/pedoman bagi Pusfatja dalam menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan 

penginderaan jauh untuk 5 (lima) tahun ke depan dan dalam upaya mendukung 

capaian sasaran program Deinderaja, serta mendukung pencapaian tujuan pokok 

LAPAN untuk periode 2020-2024. 

Capaian setiap sasaran kegiatan yang telah ditentukan pada Renstra Pusfatja ini 

akan diukur secara berkala dan disesuaikan (jika diperlukan) dengan perubahan 

lingkungan strategis yang berdampak pada kegiatan utama Pusfatja. Pencapaian 

sasaran program yang ada pada Renstra Pusfatja tahun 2020-2024 sangat 

tergantung pada kesiapan organisasi, komitmen seluruh unit kerja dan 

kemampuan SDM di lingkungan Pusfatja. Oleh sebab itu, struktur dan tatalaksana 

organisasi yang ada harus mampu mendukung pencapaian Renstra, seiring dengan 

komitmen dan dukungan dari atasan, SDM, dan anggaran. 
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Lampiran I Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan 

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 Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 

      7.729 44.477 39.767 39.891 40.285 Pusat 
Pemanfaatan 
Penginderaan 
Jauh 

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

Pusat            

 IKSK 1. Jumlah 
produk inovasi 
informasi 
penginderaan 
jauhyang 
dimanfaatkan 
untuk 
pembangunan 
nasional 

 2 3 5 6 8       

 IKSK 2. Jumlah 
publikasi 
internasional 
terindeks di bidang 

 8 9 10 11 12       



 
 
 

 
 

II 

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 

pemanfaatan 
penginderaan jauh 

 IKSK 3. Jumlah HKI 
yang diusulkan di 
bidang 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 

 2 2 2 2 2       

OUTPUT: 

 Model pemanfaatan 
dan Informasi 
Penginderaan Jauh 
untuk mendukung 
tujuan pembangunan 
nasional berkelanjutan 
(SDGs) 

 14 19 19 19 19 2432 7.500 7.500 7.500 7.500  

 Platform layanan digital 
penginderaan jauh 
untuk kawasan 
konservasi, 
pencegahan 
pencemaran, 
kebencanaan, dan 
pemanfaatan SDA 

 1 1 1 1 1 3.252 17.300 13.010 12.755 12.755  

 SK 2 .Meningkatnya 
kepuasan pengguna  
terhadap produk dan 

Pusat            
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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 

layanan di bidang 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 
untuk pembangunan 
nasional 

 IKSK 4.Customer 
Engagement 
Index terhadap  
produk dan layanan 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 

 2,80 2,90 3,00 3,20 3,73       

 SK 3. Meningkatnya 
keunggulan litbangyasa 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 
sesuai prioritas 
nasional 

Pusat            

 IKSK 5. Jumlah 
proses dan fasilitas 
Litbangyasa di 
lingkup Pusat 
Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 
yang memenuhi 
standar baku 

 2 3 4 4 5       

OUTPUT: 
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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 

 Sistem Pemantauan 
Bumi Nasional 

 0 1 1 1 1 0 10.395 10.395 10.395 10.395  

 SK 4. Terwujudnya 
produk dan 
layananpemanfaatan 
penginderaan jauh 
sesuai kebutuhan 

Pusat            

 IKSK 6. Indeks 
pemenuhan produk 
dan layanan 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 

 98% 98% 98% 98% 98%       

OUTPUT:              

 Layanan PNBP 
Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 

 2 2 2 2 2 1.415 1.615 1.065 1.365 1.665 PNBP 

 Layanan Pengguna 
Bidang Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 

 50 100 105 110 120 351 7.067 7.137 7.146 7.240  

 SK 5. Terbangunnya 
hubungan baik dengan 
pengguna layanan 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 

Pusat            
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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 
pemanfaatan 
penginderaan jauh 

 100% 100% 100% 100% 100%       

OUTPUT: 

 Layanan Dukungan 
Manajemen Satker 

 1 1 1 1 1 277 600 660 730 730  
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Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi 

No 
Arah Kerangka Regulasi dan/atau 

Kebutuhan Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan 

Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian 
dan Penelitian 

Unit Penanggung-

jawab 

Unit Terkait/ 

Institusi 

Target Penye-

lesaian 

1 

Peraturan Pemerintah tentang 
Kegiatan Komersial Penginderaan 
Jauh (dalam konteks kegiatan 
komersial keantariksaan) 

Amanat Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Pusat Kajian Kebijakan 
Penerbangan dan 

Antariksa 

LAPAN, 
Kemenkumham, 

Kemenhan, 
Kementerian Riset 

dan Teknologi/BRIN, 
dan instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

2 
Perla tentang Pengolahan Data 
Penginderaan Jauh 

LAPAN, BIG, 
Kemenkumham, 

Kementerian Riset 
dan Teknologi/BRIN, 
dan instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

3 
Perla tentang Pemanfaatan Data dan 
Diseminasi Penginderaan Jauh 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

4 

Perla tentang Pemanfaatan Data dan 
Diseminasi Informasi Penginderaan 
Jauh oleh Instansi Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Penginderaan Jauh 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

5 
Perla tentang Metode dan Kualitas 
Pengolahan Data Penginderaan 
Jauh 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

6 
Perla tentang Ketentuan Mengenai 
Penyimpanan dan Pendistribusian 
Data Penginderaan Jauh 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

7 
Perla tentang Metode dan Data 
Kualitas Pengolahan Data 
Penginderaan Jauh 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

8 

Perla tentang Kerja Sama antara 
Lembaga dengan Instansi 
Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 
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No 
Arah Kerangka Regulasi dan/atau 

Kebutuhan Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan 

Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian 
dan Penelitian 

Unit Penanggung-
jawab 

Unit Terkait/ 
Institusi 

Target Penye-
lesaian 

9 
Perla tentang Kriteria Informasi 
Penginderaan jauh yang Bersifat 
Rahasia 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

10 
Perla tentang Pelaksanaan 
Pengoperasian Stasiun Bumi 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

11 
Perla terkait dengan operasionalisasi 
infrastruktur strategis 

Kebutuhan peraturan perundang-
undangan untuk mendukung 
operasional serta kelembagaan 

Biro Kerjasama, 
Humas, dan Umum 

LAPAN, Kementerian 
Keuangan, dan 
instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

12 
Perla terkait dengan Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa adalah 
(UKPBJ) 

Biro Kerjasama, 
Humas, dan Umum 

LAPAN, LKPP, dan 
instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

13 
Perla terkait fungsi Penyelenggaraan 
Penginderaan jauh (dalam 
penyelenggaraan antariksa) 

Biro SDM, Organisasi, 
dan Hukum 

LAPAN, Kementerian 
Riset dan 

Teknologi/BRIN, dan 
instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 
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Lampiran III Rencana Peningkatan SDM Pusfatja Tahun 2020-2024 

No. Kompetensi Urgensi 

Kebutuhan Peningkatan S2/S3  

SDM Iptek 2020-2024 

S2 S3 

1 Ilmu Kelautan Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung pencapaian target 

output Model Pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk 

mendukung tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs) dan 

Pengembangan Prototipe otomatissai pemanfaatan Penginderaan Jauh 

untuk mendukung tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs) 

1 2 

2 Ilmu Kehutanan 1 2 

3 Ilmu Lingkungan 1 2 

4 MIPA 3 3 

5 Teknik Elektro 1 2 

6 Teknologi Informasi 1 2 

7 Ilmu Komputer 1 2 

8 Teknologi Informasi Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung pembangunan Sistem 

Platform layanan digital penginderaan jauh untuk kawasan konservasi, 

pencegahan pencemaran, kebencanaan, dan pemanfaatan SD 

5 3 

9 Creative Designer 2 0 

10 Ilmu Komputer 6 3 

11 Ilmu Komputer  Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung pembangunan data 

center dan operasionalisasi HPC 

3 - 

12 Teknik Informatika Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung cloud computing (AI) 2 1 

13 Teknik Elektro Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung pembangunan big data 1 1 

14 Teknik Fisika Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung pengembangan metode 

peningkatan kualitas data 

1 2 

15 Ilmu Fisika Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung analisis peningkatan 

kualitas data 

2 - 

16 Ilmu Komputer Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung integrasi sistem 2 - 



 
 
 

 
 

IX 

No. Kompetensi Urgensi 

Kebutuhan Peningkatan S2/S3  

SDM Iptek 2020-2024 

S2 S3 

17 Teknik Komputer Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung integrasi data 

geospasial-non geospasial 

2 - 

Total 35 25 
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Lampiran IV Roadmap Kegiatan Pusfatja Tahun 2020-2024 

Program/ 

Kegiatan 
Output 

Kegiatan 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengembangan 
Pemanfaatan 
Penginderaan 
Jauh 

Model pemanfaatan dan Informasi 
Penginderaan Jauh untuk mendukung 
tujuan pembangunan nasional 
berkelanjutan (SDGs) 

Quality improvement 
model pemanfaatan dan 
informasi untuk 6 SDGs 

Rancangan  Otomatisasi 
(ver 1.0) 

Quality improvement 
model pemanfaatan dan 
informasi untuk 6 SDGs 

Rancangan  Otomatisasi 
(ver 1.1) 

Quality improvement 
model pemanfaatan dan 
informasi untuk 6 SDGs 

Rancangan  Otomatisasi 
(ver 1.2) 

Quality improvement 
model pemanfaatan dan 
informasi untuk 6 SDGs 

Rancangan  Otomatisasi 
(ver 1.3) 

Quality improvement 
model pemanfaatan dan 
informasi untuk 6 SDGs 

Rancangan  Otomatisasi 
(ver 1.4) 

Platform layanan digital penginderaan 
jauh untuk kawasan konservasi, 
pencegahan pencemaran, kebencanaan, 
dan pemanfaatan SDA 

Platform untuk 2 
produk inovatif 

Platform untuk 3 
produk inovatif 

Platform untuk 5 
produk inovatif 

Platform untuk 6 
produk inovatif 

Platform untuk 8 
produk inovatif 

Peningkatan layanan hubungan 
masyarakat di bidang Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 

Peningkatan sistem 
customer services 

informasi pemginderaan 
jauh 

Peningkatan sistem 
customer services 

informasi pemginderaan 
jauh 

Peningkatan sistem 
customer services 

informasi pemginderaan 
jauh 

Peningkatan sistem 
customer services 

informasi pemginderaan 
jauh 

Peningkatan sistem 
customer services 

informasi pemginderaan 
jauh 

Pengembangan Sistem Pemantauan 
Bumi Nasional 

Pengembangan 
beberapa sistem 

informasi  berbasis 
android dan IoS 

Pengembangan 
beberapa sistem 

informasi  berbasis 
android dan IoS 

Pengembangan 
beberapa sistem 

informasi  berbasis 
android dan IoS 

Pengembangan 
beberapa sistem 

informasi  berbasis 
android dan IoS 

Pengembangan 
beberapa sistem 

informasi  berbasis 
android dan IoS 

PNBP dan Penggunaan Pemanfaatan 
Penginderaan Jauh 

Pemanfaatan data 
penginderaan jauh 
untuk mendukung 

pembangunan wilayah 

Pemanfaatan data 
penginderaan jauh 
untuk mendukung 

pembangunan wilayah 

Pemanfaatan data 
penginderaan jauh 
untuk mendukung 

pembangunan wilayah 

Pemanfaatan data 
penginderaan jauh 
untuk mendukung 

pembangunan wilayah 

Pemanfaatan data 
penginderaan jauh 
untuk mendukung 

pembangunan wilayah 

 

  



 
 
 

 
 

XI 

Lampiran V Roadmap Sarana dan Prasarana Pusfatja Tahun 2020-2024 

Program/ 

Kegiatan 
Output 

Sarana dan Prasarana 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengembangan 
Pemanfaatan 
Penginderaan 
Jauh 

Model pemanfaatan dan 
Informasi Penginderaan Jauh 
untuk mendukung tujuan 
pembangunan nasional 
berkelanjutan (SDGs) 

- PC Workstation, Dell 
Precision  5810 XCTO, 
64MB : 50 unit 

 

- PC Workstation,  
HP,DDR 64MB : 62 unit 

- peningkatan peralatan 
survey 

- HPC type HPE DL380 
GEN10 12LFF CTO 
SERVER,    20 core  : 2 Unit 

peningkatan peralatan 
survey 
 

- HPC dengan 1000 core, 
Memory 2 TB 

 

peningkatan peralatan 
survey 

 

Platform layanan digital 
penginderaan jauh untuk 
kawasan konservasi, pencegahan 
pencemaran, kebencanaan, dan 
pemanfaatan SDA 

Upgrade Server HPE 
Proliant GEN 10 (ArcGIs) 

Upgrade Server HPE 
Proliant GEN 10 (SPBN) 

Upgrade Server HPE 
Proliant GEN 10 
(Sipandora) 

Upgrade Webservices 
Geonode  

Upgrade SIPANDORA 

Pemeliharaan UPS 20 
KVA : 7 unit  

 

Ruang Command Room 
- Server control sistem 

command room : 1 unit 

Display sistem (wall 
display) : 15 monitor 

Upgrade Sistem 
Otomatisasi Produksi 
Informasi ZPPI 

Upgrade Sistem 
Otomatisasi Produksi 
Informasi Penutup Lahan 

Upgrade Sistem 
Otomatisasi Produksi 
Informasi Banjir 

Upgrade Sistem 
Otomatisasi Produksi 
Informasi Luas Lahan 
Bekas Terbakar 

 

  

Peningkatan layanan hubungan 
masyarakat di bidang 
Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

  Ruang Produksi 
Informasi 

PC Workstation,  HP,DDR 
64MB : 62 unit 

  

Pengembangan Sistem 
Pemantauan Bumi Nasional 

   - Storage : 1 Penta 

 

- Storage : 1 Penta 

 

- Storage : 1 Penta 

 

- Storage : 1 Penta 

 



 
 
 

 
 

XII 

Program/ 

Kegiatan 
Output 

Sarana dan Prasarana 

2020 2021 2022 2023 2024 

PNBP dan Penggunaan 
Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

 Upgrade Ruang Bimtek 
Pengolahan Data : 
- Komputer PC : 20 unit  
- LCD Projektor : 1 unit 
- Layar LCD : 1 unit 
- Sound System : 1 set 
- Meja / Kursi (peserta 
bimtek) : 20 unit 
- Meja / Kursi 
(Narasumber / instruktur) 
: 1 unit 

 

   

 

 



 
 
 

I 
 
 

 



 
 

 
  



 

Kode 
Output/ 

Komponen 

Output/Komponen Satuan 
Penjelasan 

 

3531.012 Model pemanfaatan dan 

Informasi Penginderaan 

Jauh untuk mendukung 

tujuan pembangunan 

nasional berkelanjutan 

(SDGs) 

Model Yang dimaksud dengan Model 

pemanfaatan dan Informasi 

Penginderaan Jauh adalah 

metode matematis dalam 

mengidentifikasi parameter 

geobiofisik dari data satelit dan 

mengklasifikasikannya menjadi 

informasi yang dapat dipahami 

oleh pengguna. Beberapa contoh 

model yang akan dihasilka dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Model pemanfaatan 

penginderaan jauh untuk 

mendukung kegiatan yang 

dapat mengurangi 

kelaparan, mencapai 

ketahanan pangan, serta 

menggalakkan pertanian 

yang berkelanjutan (SGDs-2). 

Model ini dapat digunakan 

oleh Kementan dan instansi 

terkait lainnya dalam 

menghitung luas lahan 

sawah dan memprediksi 

produktivitas padi.  

 

2. Pemanfaatan penginderaan 

jauh untuk mendukung 

kegiatan yang dapat 

menjamin akses atas air dan 



Kode 
Output/ 

Komponen 

Output/Komponen Satuan 
Penjelasan 

 

sanitasi untuk semua (SDGs-

6). Model ini dapat 

digunakan oleh KLHK dan 

instansi terkait lainnya 

dalam memantau kondisi 

DAS dan Danau prioritas. 

 

3. Pemanfaatan penginderaan 

jauh untuk mendukung 

kegiatan menata perkotaan 

dan pemukiman yang aman 

dan berkelanjutan (SDGs-11). 

Model ini dapat digunakan 

untuk mendukung program 

smart cities dari  

Kemenkominfo, Pemerintah 

Daerah dan instansi terkait 

lainnya.  

 

4. Pemanfaatan penginderaan 

jauh untuk mendukung 

kegiatan yang dapat 

mengambil tindakan cepat 

untuk mengatasi perubahan 

iklim dan dampaknya 

(SDGs-13). Model ini dapat 

digunakan oleh KLHK dan 

instansi terkait lainnya 

dalam memantau kondisi 

kebakaran lahan/hutan, 



Kode 
Output/ 

Komponen 

Output/Komponen Satuan 
Penjelasan 

 

serta kondisi kebencanaan 

hidrometeorologi lainnya. 

 

5. Pemanfaatan penginderaan 

jauh untuk mendukung 

kegiatan perlindungan dan 

penggunaan laut dan sumber 

daya laut yang berkelanjutan 

(SDGs-14). Model ini dapat 

digunakan oleh KKP, 

Pemerintah Daerah dan 

instansi terkait lainnya 

dalam memantau kondisi 

ekosistem wilayah pesisir 

dan zona potensi 

penangkapan ikan. 

 

6. Pemanfaatan penginderaan 

jauh untuk mendukung 

kegiatan yang dapat 

mengelola hutan secara 

berkelanjutan, melawan 

perubahan lahan menjadi 

gurun, menghentikan dan 

merehabilitasi kerusakan 

lahan, menghentikan 

kepunahan keanekaragaman 

hayati (SDGs-15). Model ini 

dapat digunakan oleh KLHK, 

Kementan dan instansi 



Kode 
Output/ 

Komponen 

Output/Komponen Satuan 
Penjelasan 

 

terkait lainnya dalam 

memantau kondisi 

perubahan lahan/hutan.  

 

3531.016 Platform layanan digital 

penginderaan jauh untuk 

kawasan konservasi, 

pencegahan pencemaran, 

kebencanaan, dan 

pemanfaatan SDA 

Prototipe Platform digital services berbasis 

data penginderaan jauh yang 

memudahkan pengguna dalam 

mengakses data, mengolah data 

dan menyajikan informasi. 

Bentuk layanan penginderaan 

jauh yang disediakan pada 

platform diantaranya adalah 

pengembangan standar data 

penginderaan jauh, 

pengembangan standar metode, 

pengembangan standar 

penyajian informasi dan 

penguatan infrstruktur agar 

platform dapat bekerja secara 

optimal. Selain itu penguatan 

keamanan platform perlu 

dilakukan agar tidak mudah 

diretas oleh orang-orang yang 

tidak bertanggung jawab. 

Platform yang akan 

dikembangkan merupakan 

lumbung data, informasi, metode 

dengan fasilitas khusus untuk 

pengguna terbatas dan 

dilengkapi dengan fasilitas digital 

user feedback. Platformnya 



Kode 
Output/ 

Komponen 

Output/Komponen Satuan 
Penjelasan 

 

Penginderaan Jauh untuk semua 

(PLATYPUS) dibangun sebagai 

bagian dari SPBN LAPAN yang 

telah ada. Platform ini akan 

menjadi platform digital services 

yang menghubngkan antara 

kebutuhan data dan informasi di 

Kementerian dan Lembaga secara 

otomatis dengan ketersediaan 

data dan informasi di LAPAN 

3531.002 Peningkatan layanan 

hubungan masyarakat di 

bidang Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh 

Instansi Peningkatan layanan hubungan 

masyarakat adalah kegiatan yang 

terkait dengan layanan inforamsi 

yang dihasilkan oleh Pusfatja 

LAPAN, diantaranya melalui 

bimbingan teknis, pembinaan 

dan sosialisasi 

3531.XXX Pengembangan Sistem 

Pemantauan Bumi 

Nasional 

Prototipe Untuk menjamin kontinuitas 

ketersediaan informasi yang 

dibutuhkan berbagai pengguna, 

LAPAN mengembangkan Sistem 

Pemantauan Bumi Nasional 

(SPBN), yang terdiri dari Sistem 

Informasi Mitigasi Bencana Alam 

(SIMBA) dan Sistem Inventarisasi 

Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan (SIPANDA) untuk 

menyediakan informasi terkait 

mitigasi bencana dan sumber 

daya alam.  



Kode 
Output/ 

Komponen 

Output/Komponen Satuan 
Penjelasan 

 

SPBN didukung oleh sistem data, 

sistem pengolahan, dan sistem 

diseminasi informasi yang 

menjadi satu rangkaian yang 

mendukung SIPANDA dan 

SIMBA. Solusi tantangan sistem 

kebumian bangsa Indonesia 

dalam beberapa dekade 

mendatang memerlukan 

informasi yang beranekaragam. 

Informasi hasil pemanfaatan 

penginderaan jauh dibutuhkan 

untuk memberikan layanan 

solusi yang dapat diakses dan 

digunakan baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat umum. 

Sistem Pemantauan Bumi 

Nasional (SPBN) mampu 

memberikan dukungan untuk 

mengidentifikasi, 

mengumpulkan, menganalisis, 

dan menyebarkan informasi 

tersebut bagi pengambil 

keputusan dalam persiapan dan 

respon terhadap keadaan darurat 

kebencanaan. SPBN diharapkan 

dapat mendukung 

kesinambungan produksi, 

diseminasi dan kemudahan akses 

informasi tersebut, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan 



Kode 
Output/ 

Komponen 

Output/Komponen Satuan 
Penjelasan 

 

pemanfaatan penginderaan jauh 

untuk mendukung pengelolaan 

sumberdaya alam, lingkungan 

dan mitigasi bencana dalam 

rangka mendukung 

pembangunan nasional 

berkelanjutan.  Melalui media 

android juga dikembangkan 

SIPANDORA (Sitem Pemnatauan 

Bumi Nasional berbasis Android) 

guna mempermudah aksesibilitas 

informasi bagi masyarakat. 

  

3531.010 PNBP dan Penggunaan 

Pemanfaatan Penginderaan 

Jauh 

Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) Pusfatja merupakan tarif 

layanan jasa oleh Pusfatja yang 

diberikan kepada pengguna. 

Pada Peraturan Pemerintah No 

14 Tahun 2019 telah diatur jenis-

jenis jasa yang diberikan tarif 

sebagia layanan penggunaan 

pemanfaatan penginderaan jauh. 

Jasa-jasa tersebut meliputi: 1) 

Jasa pemanfaatan penginderaan 

jauh yang terdiri dari jasa 

penggunaan model dan jasa 

pengoperasian peralatan survey 

lapangan; 2) Jasa bimbingan 

teknis; dan 3)  Jasa keahlian 

dalam bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh. 
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