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Berdasarkan paparan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 yang sesuai amanat 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 disampaikan bahwa 

Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian berbasis pada : (1)  Sumber Daya 

Alam (SDA) yang tersedia; (2) Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas; (3) 

Kemampuan Iptek. Terdapat 7 bidang strategis dalam RPJPN 2005-2025, yaitu: Pertanian 

dan Ketahanan Pangan; Teknologi Kesehatan dan Obat; Energi, Energi Baru dan 

Terbarukan; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Teknologi Transportasi; Material Maju, 

serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan 

tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Iptek, peningkatan 

anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan Iptek lintas sektor, perumusan agenda riset 

yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana Iptek, dan 

pengembangan mekanisme intermediasi Iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk 

penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis 

pengetahuan.  

 Selanjutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) LAPAN 2015-2019 
memberikan gambaran adanya upaya membangun kemandirian dibidang teknologi 
dirgantara yang mencakup Teknologi roket, satelit dan Penerbangan sehingga dapat 
meningkatkan pemanfaatan seluas-luasnya teknologi dirgantara bagi stakeholder dan 
pengguna seperti kepada institusi pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat. 
Penguasaan teknologi dirgantara khususnya teknologi roket dan satelit sangat penting 
dalam rangka mencapai kemandirian bangsa untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan 
teknologi yang dimiliki Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional(LAPAN), maupun 
aspirasi   masyarakat terhadap informasi yang disediakan LAPAN.  

Indonesia sebagai negara maritim dengan kepulauan yang banyak dan  luas 

memerlukan pengelolaan berbasis teknologi tinggi. Teknologi tinggi yang dimaksud meliputi 

teknologi komunikasi ,pemantauan,  transportasi serta pertahanan dan keamanan. Selama 

ini teknologi yang digunakan untuk keperluan tersebut masih sangat tergantung kepada 

negara lain yang berakibat Indonesia kurang memiliki daya tawar (bargaining power) dalam 

kancah diplomasi internasional. Teknologi yang cukup strategis untuk dikuasai adalah 

teknologi roket. Pusat Teknologi Roket mempunyai tugas untuk menguasai teknologi ini.  

Dimasa mendatang negara kita harus mampu meluncurkan satelit menggunakan 

kemampuan sendiri baik satelit maupun peluncurnya (roket). Adapun teknologi roket 

menjadi kunci untuk mewujudkan mimpi pengiriman satelit ini dimana pada akhir tahun 2029 

kita berkeinginan untuk mewujudkan Roket Pengorbit Satelit (RPS) yang mampu membawa 

muatan (satelit) di ketinggian hingga 600 km.  

Renstra  Pusat Teknologi Roket  2015-2019 merupakan dokumen perencanaan 

untuk 5 (lima) tahun kedepan dan telah diselaraskan dengan Renstra LAPAN 2015-2019, 

Renstra Deputi Teknologi Dirgantara 2015-2019  yang juga selaras dengan RPJMN 2015-

2019 sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan program dan sasaran 

kegiatannya. 

 

 

BAB I. PENDAHULUAN 
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1.1 Kondisi Umum 

1.1.1  Profil Pusat Teknologi Roket  

 

Melihat posisi geografis negara Indonesia yang terletak di 

sepanjang garis katulistiwa dan berada diantara dua benua dan 

dua samudera, menjadikan Indonesia sebagai negara yang 

memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi 

keantariksaan sekaligus memiliki keunggulan komparatif dalam 

penyelenggaraan keantariksaan. Oleh karena itu pengembangan 

teknologi keantariksaan yang meliputi teknologi antariksa menjadi 

hal yang penting untuk dilakukan. Salah satu teknologi 

keanariksaan yangg dimaksud adalahh teknnologi rokett. Pusat 

Teknologi Roket merupakan salah satu Pusat di Deputi Teknologi 

Dirgatara yang melakukan kegiatan peelitian dan pengembangan 

di bidangg teknologi roket serta pemanfaatanya. Penguasaan 

teknologi roket menjadi cukup penting dilakukan khususnya dalam rangka kemandirian 

teknolog keanariksaan. 

Berdasarkan UU no. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan dimana salah satu tujuan 

penguatan bidang keantariksaan nasional adalah: mewujudkan kemandirian dan 

meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam Penyelenggaraan Keantariksaan, 

menjadi landasan dalam pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa khususnya 

teknologi roket. Lembaga wajib menyusun program, merancang dan membuat prototipe 

serta pengujian roket. Selain itu lebaga juga mengupayakan alih pengetahuan dan teknologi 

dan pemanfaatannya melalui kerjasama internasional, pengembangan fasilitas litbang, 

peluncuran roket dengan penyediaan bandar antariksa.  

Bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional  dan Perka LAPAN  No 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja LAPAN , Pusat Teknologi Roket mempunyai tugas melaksanakan 

penelitian, pegembangan, perekyasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan 

kenttraiksaan di bidang tteknologi roket. Selanjutnya Pusat Teknologi Roket 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang teknologi roket; 

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi roket; 

c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi roket; 

d. penyiapan rencana pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa; 

e. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan 

di bidang teknologi roket; 

f. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, 

dan pemanfaatan di bidang teknologi roket;  

g. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi roket; 

h. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, 

perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi roket; 

i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi roket; 

j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi roket; dan  

k. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, 

pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat. 
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Dalam Renstra LAPAN  20015-2019 memberikan gambaran yang kuat LAPAN dalam 

upaya membangun kemandirian di bidang teknologi penerbangan dan anttariksa dimana 

alah satu arah kebijakannnya adalah mengembangkan kapasitas iptek di bidang teknologi. 

Adapun berdasarkan Renstra Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antaiksa maka 

dalam rangka pengembangan teknologi roket sipil, perlu ditingkatkan kemampuan 

penguasaan teknologi roket sonda, roket kendali dan roket cair sehingga diperoleh 

kemampuan nasional dalam penguasaan teknologi roket untuk berbagai keperluan 

seperti Roket Pengorbit Satelit (RPS).  

Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) Pasal 97, menjelaskan bahwa Pusat Teknologi Roket  terdiri atas: 

a. Bagian Administrasi; 

b. Bidang Program dan Fasilitas; 

c. Bidang Diseminasi; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Bagan Struktur Organisasi Pusat Teknologi Roket dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

 
Gambar 1.1: Struktur Organisasi Pusat Teknologi Roket 

      

 

Sumber Daya Manusia dan Fasilitas 

 

http://jdih.lapan.go.id/components/com_chronoforms/uploads/inputperaturan/20140528155435_perka%2005%20tahun%202014.pdf
http://jdih.lapan.go.id/components/com_chronoforms/uploads/inputperaturan/20140528155435_perka%2005%20tahun%202014.pdf
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Guna mewujudkan  sasaran program litbangyasa di bidang teknologi roket maka selain 

anggaran diperlukan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas. SDM yang terbatas perlu 

dioptimalkan agar dapat melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas yang ada. 

Fasilitas yang dimiliki meliiputi sarana dan prasarana berupa gedung, laboratorium , 

peralatan uji maupun tempat penggujian roket. 

 

A. Komposisi SDM Pusat Teknologi Roket berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan 

fungsionalnya hingga akhir tahun 2014 dapat dijelaskan pada gambar 1.2 dan 1.3 

 

 

Gambar 1.2 Komposisi SDM Pusat Teknologi Roket Berdasar Jenjang Pendidikan 

Tahun 2015. 

 

 

 

Gambar 1.3 Komposisi SDM Pusat Teknologi Roket  Berdasar Jabatan Fungsional 

Tahun 2015 
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Dari data SDM di atas terlihat bahwa SDM di Pusat Teknologi Roket sebesar 153 orang 

masih didominasi dengan jenjang pedidikan SLTA (40,52%) dan S1 (31,37%). Sementara 

itu  berdasarrkan jenjang fungsional maka SDm Pusat Teknologi Roket didominasi oleh 

Jabatan Jabatan Fungsional Umum (37,25%)  dan Litkayasa (26,14%). Adapun jabatan 

fungsional yang mestinnya mendominasi adalah Perekayasa dan Peneliti masing-masing 

hanya sebesar berturut-turut 7,18% dan 24,84%.  Hal ini menunjukkan bahwa 

pengembangan SDM masih perlu penambahan SDM serta pembinaan agar menempati 

jenjang Penelti dan perekayasa yangg memadai. 

 

B. Fasilitas Litbangyasa yang dimiliki Pusat Teknologi Roket meliputi Gedung dan 

bangunan berupa perkantoran, laboratorium, permesinan fabrikasi roket, peralatan uji 

dan temppat pengujian. 

 

Sebagai lembaga pemerintah yang bergerak dibidang penelitian dan pengembangan di 

bidang teknologi roket, Pusat Teknologi Roket memiliki fasilitas laboratorium yang tersebar 

di berbagai bangunan. Selain itu terdapat fasilitas pengujian yang digunakan untuk 

pengujian statis motor roket dan fasilitas uji terbang roket. 

 

Laboratorium  

Berbagai jenis peralatan dan laboratorium dimiliki oleh Pusat Teknologi Roket yang 

digunakan untuk penelitian dan pemngembangan teknologi roket  dan tersebuar di bebagai 

Bidang , yaitu: 

 Teknologi Propelan:  

Lab komposisi dasar, lab teknologi proses peropelan, lab uji kualitas, Lab piroteknik, 

Lab uji termal, mixer, strand burner, x ray, gamma ray dan lain-lain 

 Teknologi Propulsi: 

Komputasi CFD, Plasma coating, Lab perakitan motor roket, Lab Uji statik dan lain-

lain 

 Teknologi Struktur dan Mekanik: 

Peralatan fabrikasi CNC dan manual, Lab Komposit , Komputasi NASTRAN, dan 

lain-lain 

 Teknologi  Kendali dan Telemetri: 

Lab Simulasi 3-Axis Motion Platform, Auto tarcking system dan lain-lain 

 

 

Fasilitas Pengujian Roket 

 Fasilitas pengujian roket terdiri dari laboratorium / instalasi uji statik motor roket 

maupun uji terbang roket.  Instalasi Uji Statik Motor Roket seperti diperlihatkan pada 

Gambar 1.4 sedangkan Instalasi Uji Terbang Roket ditunjukkan pada Gambar 1.5. 

Pengujian terbanng roket dilakukan di Pantai Cikelet / Pameungpeuk , Garut , Jawa Barat. 
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Gambar 1.4 Instalasi Uji Statik Motor Roket di Tarogong, Rumpin , Bogor. 

 

 

 
Gambar 1.5 Fasilitas Uji terbang Roket  

 

1.1.2 Capaian Pusat Teknologi Roket Tahun 2010-2014  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Teknologi 

Roket  2010-2014 yang diukur melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Adapun capaian yang telah dihasilkan pada periode Renstra 2010-2014 adalah sebagai 

berikut: 

Penguatan pengembangan dan pemanfaatan roket sipil 
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a) Teknologi roket yang dihasilkan LAPAN telah banyak dimanfaatkan pengguna, 

salah satunya dalam hal penggunaan khusus yaitu tipe roket RX 1210 dan RX 

1220. 

b) Dalam pengembangan Program Roket Pengorbit Satelit (RPS), LAPAN 

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pada tipe roket RX 320, 

RX 450, dan RX 550. Roket RX 320 merupakan jenis roket sonda, yang biasa 

digunakan untuk misi penelitian untuk mengetahui parameter atmosfer, 

kelembaban temperatur dan  sebagai roket pembawa muatan di dalam 

rangkaian RPS. Roket RX 320 pada tahun 2014 telah berhasil uji terbang 

dengan jarak jangkau 64 Km. Roket RX 450 merupakan roket pendorong dalam 

rangkaian RPS. Roket RX 450 pada tahun 2014 telah berhasil uji statik dengan 

hasil prediksi jarak jangkau sejauh 140 km.  Sedangkan RX 550, yang menjadi 

komponen utama RPS, masih sedang dalam proses persiapan uji statik. 

Pengembangan roket RX 550 (integrasi dan uji statik) dilakukan dengan 

dukungan kerjasama pengembangan nosel dengan pihak Yuzhnoye-Ukraina. 

c) Pengembangan kapasitas produksi bahan baku propelan untuk membangun 

kemandirian bahan baku roket; LAPAN telah berhasil memproduksi Amonium 

Perkhlorat (AP) dan Hydroxy Terminated Polybutadiene (HTPB) untuk 

membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan bahan baku dari 

negara lain yang sulit diperoleh dan dibatasi oleh kebijakan internasional Missile 

Technology Control Regime (MTCR). Keberhasilan produksi AP dan HTPB 

secara mandiri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Produksi 

AP secara mandiri juga memberikan kemampuan untuk menghasilkan produk 

lain yaitu Kalium Perkhlorat (KP) sebagai bahan untuk penyemaian bibit hujan 

atau modifikasi cuaca. 

 

Salah satu kegiatan  uji statik dan uji terbnag roket ditunjukkan padda gambar 

1.6. 

 

 

 

 
Gambar 1.6.  Uji Statik Roket RX-450 dan Uji Terbang RX-320 
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d) Pengembangan Wahana Sistem Kendali Roket (High Speed Platform)  dengan 

kecepatan lebih dari 200 km/jam dan telah berhasil  diuji terbang  berupa RKX 

200 TJ Autopilot sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.7. 

 

 
Gambar 1.7. Wahana sistem kendali (High Speed Platform) RKX 200 TJ 

 

e) Pengembangan Engine Roket Cair RCX 1000 yang telah berhasil diuji statik 

menghasilkan gaya dorong 650 kg.  Gambar 1.8 memperlihatkan keggiatan ui 

statk motor roket cair.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8. Kegiatan Uji statik Motor Roket Cair 

 

1.1.3 Aspirasi Masyarakat terhadap Pusat Teknologi Roket 

Berdasarkan hasil interaksi dengan berbagai pihak melalui wawancara, seminar, 

kerjasama riset, MOU atau tim kerja nasional, dan sebagainya, dapat diidentifikasi beberapa 

kebutuhan berbagai stakeholder terhadap peran Pusat Teknologi Roket. Hubungan Pusat 

Teknologi Roket  dengan berbagai stakeholdernya dapat digambarkan sebagai berikut; 
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Gambar 1.9: Stakeholder Pusat Teknologi Roket 

 

Pengembangan produk litbang dan layanan publik LAPAN tidak terlepas dari berbagai 

aspirasi dari 4 stakeholder LAPAN yang meliputi instansi pemerintah, masyarakat 

pengguna, masyarakat ilmiah, dan masyarakat umum. Sampai dengan saat ini kebutuhan 

stakeholder bagi Pusat teknologi Rokett yang teridentifikasi di antaranya: 

 

1. LAPAN diharapkan berkontribusi dalam pengembangan roket untuk berbagai aplikasi 

layanan baik perguruan tinggi, kementerian pertahanan maupun industri. 

2. Perlunya wahana roket untuk penelitian atmosfer pada ketinggian tertentu yang 

selama ini baru dlakukan dengan balon untuk ketinggian terbatas.  

3. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) telah menetapkan propelan dan roket 

menjadi bagian dari kebijakan pengembangan industri pertahanan nasional.  

4. Dalam rangka kemandirian alutsista dalam negeri,  konsorsium roket nasional telah 

melakukan litbang peroketan. 

5. Adanya permintaan kerjasama pengembangan teknologi roket khususnya propelan 

dengann industri nasional dalam rangka kemandirin teknologi roket khususnya untuk 

produksi masal. 

6. Adanya patner lembaga litbang Pusat Unggulan untuk mengaplikasikan hasil 

litbangnya pada teknologi roket.  

7. Dalam rangka edukasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap teknologi 

roket maka perguruan tinggi memerlukan  roket pendidikan sebagai sarana 

pembelajaran. 

8. Banyak instansi pemerintah maupun perguruan tinggi yang membutuhkan layanan 

pembimbingan dan pembinaan teknis di bidang teknologi roket. 

Aspirasi-aspirasi tersebut membuktikan bahwa diperlukan teknologi di bidang roket 

untuk mendukung kebutuhan lembaga litbang, instansi pemerintah maupun masyarakat. 

Produk litbang dan layanan publik LAPAN semakin penting dan dibutuhkan bagi 

kepentingan masyarakat. Hal ini mendorong Pusat Teknologi Roket  untuk terus 
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mengembangkan produk litbang dan meningkatkan layanan teknologi rkett yang bermanfaat 

kepada masyararakat.  

1.1.4 Layanan Publik  

Pelayanan publik yang dilakukan Pusat Teknologi Roket sebagai wujud nyata 

melayani publik terkait diseminasi hasil litbangyasa bidang Teknologi roket mencakup: 

 

1) Layanan Informasi 

Secara umum produk layanan informasi yang telah dilaksanakan selama ini adalah 

diseminasi informasi terkait hasil pelaksanaan litbangyasa seperti: 

a) Informasi pengembangan teknologi roket sonda,  

b) Informasi terkait kebijakan dalam pengembangan teknologi roket dan 

pemanfaatannya.  

 

Sampai akhir tahun 2014, LAPAN telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) 

sebanyak 84 SPP, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor 209 

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

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

tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan, dan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 242 

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

ttg Standar Pelayanan di LAPAN. Sejalan dengan itu, Pusat teknologi Roket juga telah 

melaksanakan beberapa SPP terkait pelayanan teknologi Roket kepada pengguna seperti 

untuk kalangan Lembaga pemerintah, swasta nasional, mahasiswa dan masyarakat umum 

baik dalam bentuk kerjasama teknis maupun pembimbingan teknis. 

 

2) Layanan Fasilitas Litbangyasa 

Fasilitas Litbangyasa bidang roket selama ini dibuka untuk dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna (lembaga Negara, swasta, mahasiswa dan umum) untuk membantu pelaksanaan 

kegiatan riset secara nasional yang dilaksanakan dalam konteks kerjasama teknis yang 

disepakati dan pembimbingan teknis.. Layanan faislitas Litbangyasa yang dimiliki oleh Pusat 

Teknologi Roket mencakup: 

1) Instalasi uji statik, dapat digunakan untuk menguji kinerja sistem propulsi dari 

motor roket meliputi peluru dan roket 

2) Laboratorium radiografi, dapat digunakan  untuk menguji adanya cacat produk 

berbasis metal / non metal 

3) Laboratorium sistem kendali utuk melakukan penelitian sistem kendali. 

4) Fasilitas uji terbang roket  

 

3) Layanan Produk Litbangyasa 

Beberapa layanan produk hasil Litbangyasa yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

adalah:  

1) Pengembangan roket RX 1220 yang dapat digunakan untuk alutsista.  Saat ini 

RRx 1220 telah digunakan untuk  pengembangan roket pertahanan RHan 122 A 

dan RHan 122B. 

2) Roket Komurindo yang digunakan sebagai sarana pembelajaran teknologi roket 

pada ajang tahunan lomba roket tingkat perguruan tinggi nasional. 
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3) Motor roket kelas RX 70 dapat  diaplikasikan pada  roket untuk penelitian petir 

yang dibutuhkan oleh perusahanan bekerja sama dengan perguruan tingggi untuk 

mengukur parameter petir.  

 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

1.2.1  Kekuatan 

1) Mempunyai landasan hukum yang kuat meliputi UU RI Nomor 21 tahun 2013 

tentang keantariksaan 

2) Mempunyai fasilitas penelitian yang bisa mendukung pengembangan roket 

dalam negeri. 

3) Satu-satunya instansi yang melakukan litbang di bidang teknologi roket di 

Indonesia. 

4) Pusat Teknologi Roket ditetapkan sebagai salah satu Obyek Vital dan Kawasan 

Strategis Nasional 

5) Memiliki kemampuan dalam membuat rancang bangun roket padat berdiameter 

hingga 450 mm. 

1.1.2 Kelemahan 

1) Jumlah SDM dengan kompetensi khusus masih kurang dan penyebarannya tidak 

merata. 

2) Komposisi pendidikan terakhir SDM Pusat Teknologi Roket kurang lebih 46% 

berpendidikan terakhir di bawah S1. 

3) Perlengkapan fasilitas litbang masih kurang memadai dibandingkan dengan 

lembaga keantariksaan Negara lain. 

4) Produk litbang Pusat Teknologi Roket belum sepenuhnya memenuhi standar 

pusat unggulan Ristek. 

5) Bahan baku roket masih diproleh dari negaran lain 

6) Keterbatasan lahan untuk pengujian roket dan perkembangan wilayah sekitar 

yang semakin mempersulit untuk menjamin keamanan saat pengujian roket. 

1.1.3  Peluang 

1) Perpres RI Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi ,Tata Kerja dan Sekretariat 

Komite Kebijakan Industri pertahanan (KKIP) 

2) Roket merupakan salah satu program nasional yang telah ditetapkan oleh Komite 

Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).  

3) Telah dimilikinya Konsorsium yang mendukung R&D peroketan sonda dan 

Industri Nasional yang mendukung pembuatan roket sonda. 

4) Minat perguruan tinggi dan instansi pemerintah terhadap roket untuk 

pembelajaran dan penguasaan teknologi. 

5) Adanya permintaan penggunaan roket untuk penelitan modifikasi 

cuaca,lingkunan dan pengamanan  
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1.1.4 Tantangan 

1) Adanya kebijakan internasional Missile Technology Control Regime (MTCR) 

yang mengakibatkan pembatasan transfer teknologi sensitif sehingga 

menyulitkan pengembangan teknologi roket 

2) Kurangnya industri dalam negeri yang mendukung pembuatan komponen untuk 

pengembangan teknologi roket. 

3) Belum memiliki bandara riset (ilmiah) untuk melakukan uji terbang hasil litbang 

penerbangan dan antariksa. 

4) Anggaran untuk Iptek masih rendah, sedangkan fokus RPJMN tahap 3 

mengarahkan perekonomian berbasis SDA dengan mengutamakan Iptek.  

5) Adanya Peraturan Pemerintah Nomer 48 tahun 2009 tetang Perijinan 

Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang 

beresiko tinggi dan berbahaya sera Perka LAPAN No 9 tahun 2011 tentang 

perijinan pelaksanaan kegiatan peluncuran roket LAPAN. 

6) Kepres Pengadaan barang dan jasa tidak cocok dengan sistem pengadaan 

barang dan jasa untuk teknologi sensitive. 
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1 Visi 

“Pusat Unggulan Teknologi Roket Untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan 

Mandiri.” 

Melalui Visi tersebut, Pusat Teknologi Roket  mampu menjadi organisasi yang 

menyelenggerakan kegiatan penelitan dan pengembangan teknologi roket serta 

penyelenggaraan keantariksaan di tingkat nasional yang bertaraf internasional 

dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna, 

untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 

2.2 Misi 

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

1) Meningkatkan kualitas litbangyasa teknologi roket bertaraf internasional. 

2) Meningkatkan kualitas produk teknologi dan informasi di bidang teknologi roket 

dalam memecahkan permasalahan nasional.  

3) Melaksanakan penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi roket. 

2.3 Tujuan 

1) Terwujudnya sumber daya litbang yang berkualitas dengan produk publikasi dan 

paten yang unggul; 

2) Terwujudnya sistem layanan yang terpercaya, tanggap, dan mutakhir untuk 

memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna; 

3) Terwujudnya sistem penyelenggaraan litbang roket  yang aman dan selamat; 

2.4 Sasaran Strategis 

Sasaran strategis Pusat Teknologi Roket yang menjadi dasar capaian kinerja adalah 

sebagai berikut: 

1) Meningkatnya penguasaan dan kemandirian Iptek di bidang teknologi roket. 

2) Meningkatnya hasil karya ilmiah Iptek di bidang teknologi roket. 

3) Meningkatnya layanan Iptek di bidang teknologi roket. 

Indikator capaian sasaran strategis tersebut adalah : 

A. Kepka Nomor 74 Ttahun 2013: 

1) Jumlah Usulann HKI (Patten , Hak Cipta, Lisensi) dan Publikasi Imiah di Bidang 

teknologi roket 

2) Jumlah prototipe, modul dan komponen di bidang teknologi roket yang dihasilkan 

3) Jumlah prototipe, modul dan komponen di bidanngg teknologi rokt ang dapat 

dmanffaatkan pengguna. 

4) Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis di bidang teknologi roket 

5) Jumlah kerjasama teknis di bidang teknologi roket 

B. Kepka Nomor 250 Tahun 2015: 

1) Jumlah tipe roket yang dikembangkan 
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2) Jumlah tipe roket yang dkembangkan untuk pemanfaatan khusus 

3) Jumlah publikasi nasional terakreditasi dibidang  teknologi roket 

4) Jumlah publikasi internasional yang terindeks dibidang  teknologi penerbangan 

dan antariksa 

5) Jumlah HKI yang diusulkan dibidang teknologi roket 

6) Jumlah instansi pengguna layanan Iptek di bidang teknologi roket 

7) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan teknologi roket 

2.5 Sistem Nilai 

Lima butir sistem nilai telah disepakati sebagai pedoman bagi SDM di seluruh 

LAPAN dalam berperilaku sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan akan lebih 

mudah terwujud. Kelima sistem nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajar 

Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal yang 

baru. 

2) Rasional 

Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. 

3) Konsisten 

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka pendek, 

menengah dan panjang yang sudah ditetapkan. 

4) Akuntabel 

Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. 

5) Berorientasi kepada layanan publik 

Berupaya memberikan layanan prima sesuai dengan kebutuhan publik. 
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Prioritas 6 :“Meningkatnya produktivitas rakyat dan 

daya saing di pasar internasional sehingga bangsa 

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya”  

 

 BAB III. 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

3.1   Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam 

rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 

1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 

menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka 

dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan 

nasional dari pembentukan NKRI yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan 

kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini 

dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka 

menengah, maupun tahunan.   

RPJMN 3 tahun 2015-2019 merupakan tahapan pembangunan yang bertema 

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan 

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya 

alam (SDA) yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta 

kemampuan Iptek”. Arah kebijakan, strategi dan sasaran telah disusun sebagai 

amanat Kementerian/Lembaga melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas, pokok 

dan fungsinya. 

 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Bidang Teknologi Roket, kebijakan 

Nasional terkait hal tersebut adalah sebagai berikut :  

 Berdasarkan rencana jangka 

panjang pada tahun 2039 Pusat 

Teknologi Roket akan mewujudkan 

roket sipil berupa Roket Pengorbit 

Satelit (RPS). Program untuk 

mewujudkan RPS ini dilakukan melalui tahapan-tahapan pengembangan Roket 

Sonda.  Program ini akan dijalankan melalui beberapa perencanaan strategis 

(Renstra) yang merupakan arah capaian selama 5 (lima) tahunan. Pada Renstra 

2015-2019 ini Pusat Teknologi Roket menargetkan untuk mewujudkan roket yang 

mampu mencapai ketinggian (altitude) 100 km melalui pengembangan roket tunggal 

maupun bertingkat untuk diameter hingga 550 mm. Guna melengkapi penguasaan 

teknologi roket RPS ini maka  kegiatan litbangyasa roket ini akan dilakukan meliputi 

kegiatan pengembangan roket sonda, wahana  sistem kendali dan roket cair. Matriks 

pengembangan roket sipil seperti ditunjukkan pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Matrik Pengembangan Roket Sipil 

 
 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa 

 

Mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi LAPAN, maka Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa menjabarkan arah kebijakan dan strateginya dalam mencapai 

Visi menjadi “Pusat Unggulan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Untuk Mewujudkan 

Indonesia yang Maju dan Mandiri.” Arah kebijakan dan strateginya adalah sebagai berikut: 

 

ARAH KEBIJAKAN - 1 : Pengembangan kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa. 
 

Strategi yang diterapkan adalah:  

1) Peningkatan Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

a) Membangun pusat unggulan UAV.    

b) Membangun desain center pesawat terbang nasional. 

c) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi penerbangan. 

d) Mengupayakan implementasi sertifikasi desain teknologi penerbangan. 

e) Melanjutkan kerjasama strategis dengan Industri penerbangan nasional. 

f) Mendorong industri dalam negeri dalam memenuhi komponen untuk 

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa yang dibutuhkan. 

g) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi satelit. 

h) Membangun pusat unggulan satelit. 

i) Membangun konsorsium satelit nasional. 
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j) Membangun satelit operasional melalui konsorsium satelit nasional dengan 

memanfaatkan mitra-mitra internasional. 

k) Menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pengembangan satelit 

nasional.  

l) Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi roket, dan propelan. 

m) Melakukan koordinasi dengan Pemda dalam penyediaan lahan pengujian 

roket. 

n) Melakukan koordinasi dengan TNI-AU dalam pemanfaatan fasilitas bandara 

TNI sebagai bandara riset. 

o) Membangun pusat unggulan roket. 

p) Mengembangkan inovasi teknik pengujian roket. 

q) Meningkatkan kemandirian dalam penguasaan teknologi sensitif dengan 

melibatkan seluruh potensi nasional. 

 

2) Penguatan Koordinasi 

a) Mengusulkan perubahan Keputusan Presiden terkait pengadaan barang dan 

jasa untuk teknologi sensitif. 

b) Melakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian terkait dalam 

pengaturan di kawasan strategis nasional. 

c) Membangun bandara riset dan bandar antariksa di kawasan strategis nasional 

(KSN). 

d) Mengusulkan regulasi operasionalisasi pesawat tanpa awak dan roket. 

e) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mendorong 

pertumbuhan industri dalam negeri terkait teknologi penerbangan dan 

antariksa. 

f) Mengusahakan perluasan lahan dan membangun sarana dan prasarana 

pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam rangka pelayanan 

publik dan pengembangan kapasitas SDM. 

 

ARAH KEBIJAKAN-2:  Pemanfaatan dan Layanan publik Iptek penerbangan dan 

antariksa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 
 

Strategi yang diterapkan adalah: 

1) Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa :  

a) Melanjutkan pengembangan produk pesawat terbang dalam negeri sesuai 

dengan kebutuhan nasional. 

b) Turut serta mendukung secara aktif pengembangan industri penerbangan dan 

antariksa. 

c) Meningkatkan pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk pemantauan SDA, 

lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim 

 

2) Penguatan Koordinasi : 

a) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. 

b) Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia. 
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ARAH KEBIJAKAN-3: Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui Iptek 

penerbangan dan antariksa,  
 

Strategi yang diterapkan adalah: 

1) Kompetensi bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dengan Memanfaatkan 

teknologi UAV untuk melengkapi data satelit penginderaan jauh.  

2) Penguatan Koordinasi dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga nasional 

dan internasional terkait mitigasi perubahan iklim. 

 

 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Teknologi Roket 

 

Mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa, maka Pusat Teknologi Roket  menjabarkan arah kebijakan dan strateginya dalam 

mencapai Visi menjadi “Pusat Unggulan Teknologi Roket  Untuk Mewujudkan Indonesia 

yang Maju dan Mandiri.” Arah kebijakan dan strateginya adalah sebagai berikut: 

 

ARAH KEBIJAKAN - 1 : Pengembangan kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa. 

 

Strategi yang diterapkan adalah: 

1) Peningkatan Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

a) Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

teknologi roket, dan propelan. 

b) Melakukan koordinasi dengan Pemda dalam penyediaan lahan pengujian roket. 

c) Melakukan koordinasi dengan TNI-AU dalam pemanfaatan fasilitas bandara TNI 

sebagai bandara riset. 

d) Membangun pusat unggulan roket. 

e) Mengembangkan inovasi teknik pengujian roket. 

f) Meningkatkan kemandirian dalam penguasaan teknologi sensitif dengan 

melibatkan seluruh potensi nasional. 

 

2) Penguatan Koordinasi 

a) Mengusulkan perubahan Keputusan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa 

untuk teknologi sensitif. 

b) Melakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian terkait dalam pengaturan 

di kawasan strategis nasional. 

c) Membangun bandara riset dan bandar antariksa di kawasan strategis nasional 

(KSN). 

d) Mengusulkan regulasi operasionalisasi roket. 
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Program Pengembangann Roket Sonda 

  Jabarkan program nya apa saja selama 5 tahun  

4.2. Target Kinerja  

 

Visi dan misi Pusat Teknologi Roket  dijabarkan lebih lanjut dengan 

menggunakan metode Balanced Score Card (BSC) dengan merumuskan peta 

strategis seperti ditunjukan pada Gambar 4.1 

Visi menjadikan Pusat Teknologi Roket sebagai Pusat unggulan teknologi roket 

untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, dapat ditunjukkan dengan 

sasaran strategis dari perspective stakeholder  dalam kerangka BSC Pusat 

Teknologi Roket yaitu meningkatnya kemandirian teknologi roket. Sedangkan 

pelayanan hasil Litbangyasa untuk pengguna (Customer Perspective) Pusat 

Teknologi Roket  memiliki pelanggan (customer) utama, yaitu 1) masyarakat ilmiah, 

dan 2) pemerintah, user, dan masyarakat umum. Ekspektasi pengguna terhadap 

Pusat Teknologi Roket , dituangkan menjadi sasaran strategis dalam customer 

perspective. Untuk memenuhi ekspektasi customer kelompok masyarakat ilmiah, 

sasaran strategis yang dirumuskan adalah dihasilkannya publikasi nasional 

terakreditasi, publikasi internasional, dan HKI.  

Adapun untuk memenuhi ekspektasi customer kelompok pemerintah, 

pengguna, dan masyarakat umum, sasaran strategis yang dirumuskan adalah 

layanan iptek di bidang teknologi roket  yang prima untuk memberikan manfaat bagi 

masyarakat, dan dihasilkannya publikasi nasional terakreditasi, publikasi 

internasional, dan HKI di bidang teknologi roket. Hal yang harus dilakukan untuk 

mencapai sasaran strategis dalam customer dan stakeholder perspective, 

dituangkan dalam sebuah sasaran strategis pada internal process perspective, yaitu 

Meningkatnya kapasitas iptek di bidang teknologi roket. Semua itu dilandasi pada 

perspective pembelajaran dan pertumbuhan melalui pencapaian sasaran strategis 

terkait sumber daya manusia, informasi, organisasi dan pendanaan, yaitu 

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Teknologi Roket sesuai 

dengan Reformasi Birokrasi Nasional  

 Indikator kinerja utama (IKU) Pusat Teknologi Roket merupakan ukuran 

keberhasilan dari setiap sasaran strategis pada perspektif stakeholder dan perspektif 

customer. Sasaran strategis, IKU dan target di tingkat Pusat Teknologi Roket  

diturunkan ke unit di bawahnya, yaitu Kabag Administrasi, Kabid Program dan 

Fasilitas, Kabid Diseminasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.  
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Gambar 4.1 Peta Strategis 

 

Target kinerja Pusat Teknologi Roket berupa indikator kinerja utama 

diturunkan dari sasaran strategis pada perspektif stakeholder dan perspektif 

customer untuk Level 2. Pencapaian IKU sesuai rencana strategis yang ditetapkan 

yang pada akhirnya untuk mencapai Tujuan strategis Pusat Teknologi Roket dalam 

pelaksanaan rencana strategis lima tahun hingga 2019.  Pusat Teknologi Roket 

mencanangkan Tujuan strategis yang akan dicapai pada akhir Renstra 2015-2019 

adalah “penguasaan teknologi  roket sonda tunggal dan bertingkat hingga diameter 

550 mm untuk mencapai ketinggian 100 km”. Adapun sasaran strategis, Indikator 

Kinerja Uttama (IKU) dan target  dari Pusat Teknologi Roket selama 5 (lima) tahun 

hingga tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Sasaran Strategis, IKU dan Target  

Program / 

Kegiatan 

Sasaran 

Strategis 

LAPAN 

IKU / Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Meningkatnya 
penguasaan 
dan 
kemandirian 
teknologi roket. 
. 

IKU-1: Jumlah prototipe 
roket yang dikembangkan  8 8 6 6 6 

IKU-2: Jumlah prototipe 
roket yang dimanfaatkan 
pengguna 

2 2 3 3 4 

 IKU-3: Jumlah publikasi 
nasional terakreditasi 
terkait teknologi roket 

5 7 7 9 10 

IKU-4: Jumlah pblikasi 
ilmiah internasional 
terindeks terkait teknlogi 
roket 

2 4 5 6 7 

IKU-5: Jumlah HKI 
(paten) yang terdaftar 
terkait teknologi roket 

2 3 3 4 4 

Layanan 
teknologi roket 
yang prima 
untuk 
memberikan 
manfaat bagi 
pemerintah, 
masyarakat dan 
user 

IKU-6: Jumlah pengguna 
yang memanfaatkan 
layanan (pembinaan dan 
bimbingan teknis) di 
bidang teknologi roket  

10 10 10 10 10 

IKU-7: Indek Kepuasan 
Masyarakat atas 
pelayanan di bidang  
teknologi roket  

78 78,5 79 80 80 

 

4.3 Kerangka Pendanaan  

Pendanaan sangat terkait dengan target kinerja yang ditetapkan 

sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Pendanaan program Pengembangan 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa sudah termuat dalam Renstra LAPAN 2015-

2019.  
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BAB V. PENUTUP 

 

 Renstra Pusat Teknologi Roket 2015-2019  telah dibuat dengan memberi gambaran 

tentang kondisi umum, potensi, lingkunan strategis, arah kebijakan, strategi, tujuan dan 

sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam kegiatan 

penelitin dan pengembangan di bidang teknologi roket terutama dalam penyusunan program 

kerja tahunan sehingga kegiatannya tetap terarah dan terencana. Selanjutnya Renstra ini 

juga harus dilaksanakan oleh para SDM di usat teknologi roket sehingga usulan pencanaan 

kegiatan yang disampaikan tetap mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.  

 

 

 

 

 

 


