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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Merencanakan, 

atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) 

Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020 – 2024 berhasil disusun. 

Renstra ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan 

(Renstra) Sekretariat Utama. Pada substansinya, Renstra ini 

merupakan penjabaran secara implementatif terhadap arah 

kebijakan dan strategi Sekretariat Utama khususnya terkait layanan 

perencanaan, manajemen keuangan, dan aktivitas pemantauan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 

Melalui dokumen Renstra ini, maka Biro Perencanaan dan 

Keuangan mempunyai pedoman untuk berkinerja selama lima tahun 

ke depan untuk melayani pemangku kepentingan internal dan 

eksternal LAPAN. Semoga aktivitas berkinerja yang kami lakukan 

dapat menjadi bagian aktif dalam mendukung penyelenggaraan 

keantariksaan di Indonesia ke depannya. 

 

Salam kerja akuntabel, kerja berinovasi, kinerja berdampak. 

 
 
 

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

 
Ir. Henny Setyaningsih, M.Si. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

 

Pada periode Renstra 2015 – 2019, Biro Perencanaan dan 

Keuangan menetapkan visi Menjadi Penggerak Utama Perencanaan, 

Pengendalian Kegiatan, Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas 

Keuangan LAPAN. Pencapaian visi tersebut ditopang melalui tujuan 

meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam melaksanakan 

koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan program dan 

anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta 

pengelolaan keuangan. Kualitas dan profesional menjadi kata kunci 

berkinerja selama periode Renstra tersebut. Hal tersebut juga 

didukung dengan sejumlah pencapaian yang signifikan terhadap 

upaya menjaga keselarasan dokumen perencanaan 

program/kegiatan dengan dokumen anggaran di seluruh unit kerja 

LAPAN, kesesuaian penggunaan akun belanja, tindak lanjut seluruh 

satuan kerja LAPAN terhadap keseluruhan rekomendasi hasil 

evaluasi program/kegiatan, dan peningkatan secara terus menerus 

terhadap nilai AKIP LAPAN (komponen perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja). 

Upaya semangat berkinerja yang ditunjukkan seluruh elemen Biro 

Perencanaan dan Keuangan mampu menjadi input strategis bagi 

upaya pencapaian signifikan visi Sekretariat Utama yakni Menjadi 

Penggerak Utama Manajemen Litbang yang Akuntabel Berbasis 

Pelayanan Prima. 

Dinamika lingkungan strategis litbangyasa penerbangan dan 

antariksa serta penyelenggaraan keantariksaan menjelang 

berakhirnya periode Renstra 2015 – 2019 menuntut adanya upaya 
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adaptif di seluruh unit kerja LAPAN, tanpa terkecuali Biro 

Perencanaan dan Keuangan. Hal tersebut kemudian menjadi dasar 

agar diperlukan terobosan-terobosan agar penyelenggaraan 

keantariksaan bisa dicapai pada periode Renstra 2020-2024. Pasca 

dirumuskannya visi LAPAN yakni “Penggerak Sektor-Sektor 

Pembangunan Nasional Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa 

dalam Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” dan upaya Sekretariat Utama ingin 

mewujudkan birokrasi LAPAN yang berkelas dunia, maka 

penyelarasan pola kerja dan redefinisi tentang makna layanan 

berkualitas dan profesional sangat perlu dilakukan. Penggerak 

sektor pembangunan yang ditekankan pada makna mampu 

menginisiasi, mengkoordinasikan dan menumbuhkan ekosistem. 

Selanjutnya, birokrasi LAPAN yang berkelas dunia yang berarti para 

birokrat LAPAN mampu mengadopsi semangat entrepreneurship, 

adaptif dalam kecanggihan teknologi untuk kebutuhan pelayanan 

publik, dan berkinerja secara transparan dan akuntabel. 

Melalui dua input penting tersebut, penyelarasan pola kerja 

diperlukan yakni dengan meningkatkan kualitas luaran dalam 

kerangka kerja berupa peningkatan kualitas tata kelola secara 

menyeluruh dalam perencanaan dan keuangan. Selanjutnya, aspek 

penting lainnya adalah melakukan redefinisi terhadap makna 

profesional itu sendiri yang kemudian harus merujuk pada sistem 

nilai yang dibangun LAPAN pada periode Renstra 2020 – 2024, 

yakni Berorientasi Pada Pengguna Layanan (B), Akuntabel (A), 

Inovatif (I), Integritas (I), Kolaboratif (K). Makna berkualitas, yang 

sebelumnya disinggung pada paragraf sebelumnya otomatis 

terlaksana dengan pendekatan konsep redefinisi layanan profesional 
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itu sendiri yakni disertai dengan dukungan analisis yang cepat, 

akurat, dan responsif serta tata kelola yang akuntabel. 

Adapun penyelarasan pola kerja dan redefinisi tersebut 

setidaknya harus mampu menjawab isu strategis yang berpotensi 

mempengaruhi langkah kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, 

yakni memastikan adanya sinkronisasi dokumen perencanaan 

nasional dengan dokumen perencanaan LAPAN dan kebutuhan 

akan jaringan kerja yang luas dengan industri dan mitra non 

Kementerian/Lembaga untuk mendukung kebutuhan pencarian 

sumber pembiayaan baru (non APBN) sebagai mekanisme sharing the 

burden kegiatan litbangyasa penerbangan dan antariksa serta 

penyelenggaraan keantariksaan.  

 

1.1. Kondisi Umum 

1.1.1. Profil Biro Perencanaan dan Keuangan 

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723), Biro Perencanaan dan 

Keuangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi 

Sekretariat Utama. Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi 

http://jdih.lapan.go.id/components/com_chronoforms/uploads/inputperaturan/20180119085000_bn1723-2017.pdf
http://jdih.lapan.go.id/components/com_chronoforms/uploads/inputperaturan/20180119085000_bn1723-2017.pdf
http://jdih.lapan.go.id/components/com_chronoforms/uploads/inputperaturan/20180119085000_bn1723-2017.pdf
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kinerja, serta pengelolaan keuangan. Biro Perencanaan dan 

Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

1. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta 

penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran LAPAN; 

2. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, 

kegiatan, dan anggaran LAPAN; dan 

3. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta 

pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan 

penyusunan laporan keuangan LAPAN. 

Merujuk pada tugas dan fungsi yang diamanahkan pada Biro 

Perencanaan dan Keuangan, model bisnis pelaksanaan kinerja Biro 

dapat tersaji pada gambar 1.1. di bawah ini, 

Mitra Kunci 
 
 
1. Kementerian PPN/ 

Bappenas; 
2. Kementerian 

Keuangan; 
3. Kementerian 

Ristekdikti; 
4. Kemenko 

Perekonomian; 
5. Kantor Staf Presiden. 

Aktivitas Utama 
 
 
1. Koordinasi, 

pembinaan, dan 
pengendalian, 
serta 
penyusunan 
rencana 
program, 
kegiatan, dan 
anggaran 
LAPAN; 

2. Penyiapan 
koordinasi, 
pembinaan, dan 
pengendalian, 
serta 
pelaksanaan 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
program, 
kegiatan, dan 
anggaran 
LAPAN; dan 

3. Penyiapan 
koordinasi, 
pembinaan, dan 
pengendalian, 
serta 
pengelolaan 
perbendaharaan, 
verifikasi, 

Proposisi Nilai 
 
 
1. Data dan 

Informasi 
Perencanaan
, Keuangan, 
serta 
pemantauan 
dan evaluasi 
program/ 
kegiatan 
yang cepat 
dan presisi; 

2. Stakeholder 
oriented. 

Saluran 
 
 
Above The Line: 
1. Website; 
2. Media Cetak 
 
Below The Line: 
1. Forum 

Perencanaan; 
2. Koordinasi 

dengan 
Stakeholder; 

3. Bimbingan 
Teknis/ 
Sosialisasi. 

Pengguna Layanan 
 
 
1. Kementerian 

PPN/Bappenas; 
2. Kementerian 

Keuangan; 
3. Kementerian 

Ristekdikti; 
4. Kemenko 

Perekonomian; 
5. Kantor Staf 

Presiden; 
6. Satuan Kerja 

Internal LAPAN. 
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akuntansi, dan 
penyusunan 
laporan 
keuangan 
LAPAN. 

 
Sumber Daya 
Utama 
 
1. JFT Perencana; 
2. JFT Lainnya; 
3. Sarpras 

Pendukung 
Lainnya. 

Struktur Penganggaran 

 
APBN (Rupiah Murni) 

Produk dan Layanan Publik 
 
1. Dokumen perencanaan program, 

kegiatan, dan anggaran LAPAN; 
2. Dokumen pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan program, 
kegiatan, dan anggaran LAPAN; dan 

3. Dokumen pengelolaan perbendaharaan, 
verifikasi, akuntansi, dan penyusunan 
laporan keuangan LAPAN. 

 
 

Gambar 1.1. Skema Bisnis Model Biro Perencanaan dan Keuangan 

 

Untuk menunjang pelaksanaan model bisnis di atas maka 

perlu memperhatikan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) Biro Perencanaan dan Keuangan secara proporsional. Pada 

tahun 2019, SDM Biro Perencanaan dan Keuangan berjumlah 49 

pegawai (berdasar jenjang pendidikan: S3 = 1 pegawai, S2 = 15 

pegawai, S1 = 24 pegawai, DIII = 3 pegawai, dan SLTA 6 pegawai) 

dengan rincian lainnya berupa 11 pegawai menduduki jabatan 

struktural, 18 pegawai menduduki jabatan fungsional tertentu, dan 

20 pegawai menduduki jabatan fungsional umum. Secara khusus, 

komposisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dijelaskan pada 

gambar 1.2. di bawah ini, 
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Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan 

 

1.1.2. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan 2015 – 

2019 

Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada periode Renstra 

2015 – 2019 terfragmentasi dalam 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 

10 (sepuluh) indikator kinerja. Pada sasaran kegiatan satu, 

terselenggaranya perencanaan penganggaran dengan kualitas 

prima didukung oleh satu indikator kinerja, yakni persentase 

kesesuaian RKA-K/L terhadap Renja, yang dilihat dari 7 unsur 

yaitu: nomenklatur indikator, volume target indikator, nomenklatur 

output, volume output, nomenklatur suboutput/komponen, volume 

komponen; dan anggaran komponen. Untuk mendukung 

pencapaian indikator kinerja tersebut, Biro Perencanaan dan 

Keuangan selalu melakukan pembimbingan terhadap satuan kerja 

untuk melakukan penyesuaian informasi kinerja pada dokumen 
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perencanaan. Sepanjang pelaksanaan periode 2015-2019, untuk 

indikator kinerja ini selalu berada di atas 93%, dengan capaian akhir 

di tahun 2019 menyentuh angka 93,2% atau lebih tinggi dari target 

akhir periode Renstra 2015-2019 yang ditetapkan yakni sebesar 92%. 

Pada sasaran kegiatan dua, terselenggaranya pelaporan 

laporan keuangan yang akuntabel, andal, dan tepat waktu 

didukung oleh satu indikator kinerja, yakni persentase kesesuaian 

penggunaan akun belanja. Untuk mendukung pencapaian indikator 

kinerja tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan secara rutin 

melakukan rekon triwulan dan selain itu juga membuka forum 

diskusi untuk membantu mengatasi permasalahan satker. Sepanjang 

pelaksanaan periode 2015-2019, untuk indikator kinerja ini selalu 

berada di atas 99%, setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir, dengan capaian akhir di tahun 2019 menyentuh angka 

99,96%. 

Pada sasaran kegiatan tiga, terselenggaranya penguatan 

akuntabilitas kinerja didukung oleh dua indikator kinerja. Indikator 

kinerja pertama, persentase rekomendasi hasil evaluasi 

program/kegiatan yang ditindaklanjuti oleh satker. Untuk 

mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, Biro Perencanaan 

dan Keuangan secara rutin melakukan evaluasi secara on desk 

melalui data laporan satker pada aplikasi SMART Kemenkeu, e-

Monev Bappenas dan aplikasi Kinerja LAPAN. Sepanjang 

pelaksanaan periode 2015-2019, untuk indikator kinerja ini selalu 

berada di atas 85%, dengan capaian akhir di tahun 2019 menyentuh 

angka 90% atau sukses memenuhi target akhir periode Renstra 2015-

2019 yang ditetapkan yakni sebesar 90%. Selanjutnya untuk 

indikator kinerja kedua, Nilai AKIP LAPAN pada empat komponen 

(komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja dan pencapaian kinerja). Untuk mendukung pencapaian 
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indikator kinerja tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan secara 

rutin melakukan pembimbingan terhadap satuan kerja LAPAN 

dalam menerapkan manajemen kinerja. Sepanjang pelaksanaan 

periode 2015-2019, untuk indikator kinerja ini selalu berada pada 

penilaian di atas 64, dengan capaian akhir di tahun 2019 menyentuh 

angka 67,12 (95,88%) atau lebih rendah dari target akhir periode 

Renstra 2015-2019 yang ditetapkan yakni sebesar 70. 

Pada sasaran kegiatan empat, terselenggaranya perencanaan 

program dan anggaran berbasis kinerja didukung oleh satu 

indikator kinerja, yakni jumlah dokumen perencanaan program dan 

anggaran yang tepat waktu. Untuk mendukung pencapaian 

indikator kinerja tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan secara 

rutin melakukan pembinaan terhadap satuan kerja dalam menyusun 

dokumen perencanaan program dan anggaran. Sepanjang 

pelaksanaan periode 2015-2019, untuk indikator kinerja ini selalu 

berada pada penilaian capaian menyentuh angka 100%. 

Pada sasaran kegiatan lima, tercapainya penggunaan akun 

belanja sesuai dengan Bagan Akun Standar didukung oleh satu 

indikator kinerja, yakni persentase kesesuaian akun belanja dengan 

BAS. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, Biro 

Perencanaan dan Keuangan secara rutin melakukan pembinaan 

terhadap satuan kerja LAPAN dalam menyusun 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran agar sesuai Bagan Akun 

Standar (BAS), untuk indikator kinerja ini selalu berada di atas 99%, 

setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dengan capaian 

akhir di tahun 2019 menyentuh angka 99,96%. 

Pada sasaran kegiatan enam, terselenggaranya sistem 

akuntansi instansi didukung oleh satu indikator kinerja, yakni 

jumlah laporan keuangan satker yang tepat waktu. Untuk 

mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, Biro Perencanaan 
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dan Keuangan secara rutin melakukan rekonsiliasi data, asistensi 

dan tindak lanjut monev. Sepanjang pelaksanaan periode 2015-2019, 

untuk indikator kinerja ini selalu berada di penilaian 100% dalam hal 

ketepatan waktu. 

Pada sasaran kegiatan tujuh, terlaksananya pemantauan dan 

evaluasi program, kegiatan, dan anggaran LAPAN didukung oleh 

satu indikator kinerja, yakni jumlah laporan pemantauan dan 

evaluasi program, kegiatan, dan anggaran LAPAN yang tepat 

waktu. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, 

Biro Perencanaan dan Keuangan secara rutin melakukan sosialisasi, 

bimtek, serta asistensi dan konsolidasi. Sepanjang pelaksanaan 

periode 2015-2019, untuk indikator kinerja ini selalu berada pada 

penilaian 100% ketepatan waktu. 

Pada sasaran kegiatan delapan, meningkatnya kapasitas 

SDM Aparatur lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan didukung 

oleh satu indikator kinerja, yakni jumlah SDM yang mengikuti 

pelatihan dan atau lulus pelatihan per tahun. Untuk mendukung 

pencapaian indikator kinerja tersebut, Biro Perencanaan dan 

Keuangan selalu mendukung keterlibatan pegawainya dalam diklat, 

bimtek atau training dan seminar. Sepanjang pelaksanaan periode 

2015-2019, untuk indikator kinerja ini selalu menunjukkan tren 

positif, tercatat pada akhir tahun 2019 terdapat 40 pegawai (dari 

target 20 pegawai) Biro yang mengikuti pelatihan teknis atau 

capaiannya lebih tinggi dua kali lipat. Namun demikian, pencapaian 

ini juga menjadi catatan dimana alokasi pendanaan untuk diklat 

teknis di seluruh unit kerja LAPAN masih sangat minim terutama di 

unit kerja Sekretariat Utama, sehingga kuantitas keikutsertaan 

pegawai tidak bisa maksimal.  

Pada sasaran kegiatan sembilan, terkelolanya anggaran Biro 

Perencanaan dan Keuangan secara optimal didukung oleh satu 
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indikator kinerja, yakni persentase penyerapan anggaran Biro 

Perencanaan dan Keuangan. Untuk mendukung pencapaian 

indikator kinerja tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan secara 

rutin melakukan penyerapan anggaran disertai pelaksanaan yang 

mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas. Sepanjang 

pelaksanaan periode 2015-2019, untuk indikator kinerja ini selalu 

berada di atas 88%, dengan capaian akhir di tahun 2019 menyentuh 

angka 98,07% dari target rata-rata tahunan periode Renstra 2015-

2019 yang berada pada angka 95%. 

 

Selain merujuk pada upaya pencapaian IKSK, Biro 

Perencanaan dan Keuangan juga mendapatkan sejumlah penugasan 

khusus yakni terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA), peningkatan alokasi pagu LAPAN secara keseluruhan dari 

APBN, dan opini BPK atas laporan keuangan LAPAN. Untuk 

capaian dari penugasan khusus tersebut, Biro Perencanaan dan 

Keuangan berhasil meningkatkan nilai IKPA dari tahun 2017 - 2019 

berturut - turut adalah 82,89, 95,07, dan 95,39. Peningkatan nilai 

IKPA ini berhasil dicapai karena Biro Perencanaan dan Keuangan 

selalu menunjukkan kinerja dan komitmen yang tinggi untuk selalu 

melakukan monev pelaksanaan anggaran secara periodik terhadap 

seluruh satuan kerja LAPAN. Selanjutnya, untuk tren peningkatan 

alokasi pagu LAPAN secara keseluruhan dari APBN dari tahun 2015 

- 2019 berturut - turut adalah Rp. 878,3 M; Rp.  812,2 M; Rp. 807,4 M; 

Rp. 852,6 M; dan Rp. 916,6 M. Kemudian, untuk opini BPK atas 

laporan keuangan LAPAN, Biro Perencanaan dan Keuangan turut 

berhasil membantu perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari tahun 2016 hingga 2019. 
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1.1.3. Aspirasi Pemangku Kepentingan  

Aspirasi pemangku kepentingan terhadap Biro Perencanaan 

dan Keuangan, meliputi: 

• Kebutuhan pemangku kepentingan akan layanan yang 

profesional (data dan informasi yang presisi) terkait perencanaan 

dan keuangan; 

• Kebutuhan pemenuhan pembiayaan yang besar (dari berbagai 

sumber (APBN maupun non APBN) untuk penyelenggaraan 

kegiatan penerbangan dan antariksa di LAPAN; dan 

• Kebutuhan akan terwujudnya sistem informasi perencanaan, 

monev, dan keuangan yang terintegrasi di LAPAN. 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

Aspek strategis yang dimiliki Biro Perencanaan dan Keuangan 

adalah dukungan kebutuhan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja 

yang meliputi perencanaan program dan anggaran; pelaksanaan 

program dan pengelolaan keuangan; serta pemantauan dan evaluasi 

terkait pelaksanaan program dan anggaran. Untuk mendukung 

aspek strategis tersebut, maka perlu dilakukan analisa terhadap 

situasi strategis yang melingkupi Biro Perencanaan dan Keuangan 

saat ini (lihat gambar 1.2.). Hal tersebut sangat krusial untuk 

kemudian mampu dijadikan input strategis dalam perumusan 

kebijakan (visi, misi, tujuan, dan sistem nilai) dan arah kebijakan 

utama maupun pendukungnya. 
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Gambar 1.2. Analisis Situasi Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan 

 

 

KEKUATAN 
 

1. SDM memiliki kompetensi 
teknis terkait perencanaan, 
manajemen keuangan, dan 
monev; 

2. Prasarana kerja yang memadai. 

PELUANG 
 

1. Kemajuan IT mendukung 
pelaksanaan layanan prima 
kepada stakeholder; 

2. Jaringan kerja berupa forum 
perencanaan dengan mitra K/L 
yang cukup banyak dan luas; 

3. Terjalinnya komunikasi yang 
baik dengan mitra eksternal 
(dalam hal ini, Kementerian 
PPN/Bappenas, Kementerian 
Keuangan, dan Kementerian 
PAN dan RB. 

 

KELEMAHAN 
 

1. Belum memiliki jaringan kerja 
yang cukup luas dengan 
industri dan mitra non K/L 
untuk mendukung 
pelaksanaan 
program/kegiatan iptek 
penerbangan dan antariksa, 
khususnya terkait perolehan 
sumber pendanaan non DIPA 
LAPAN; 

2. Masih minimnya kuantitas 
kajian internal di bidang 
perencanaan, manajemen 
keuangan, dan monev. 

TANTANGAN 
 

1. Dokumen perencanaan nasional 
belum sepenuhnya sinkron 
dengan upaya pencapaian target 
pada dokumen perencanaan 
LAPAN; 

2. Pemahaman satker terhadap 
pelaksanaan program/kegiatan 
dan anggaran masih perlu 
ditingkatkan 

3. Terjalinnya komunikasi yang 
baik dengan mitra eksternal 
(dalam hal ini, Kementerian 
PPN/Bappenas, Kementerian 
Keuangan, dan Kementerian 
PAN dan RB. 
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BAB II  

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

KEGIATAN 
 

 

 

2.1 Visi 

Visi Biro Perencanaan dan Keuangan untuk periode Renstra 

2020 – 2024 adalah: 

“PENGGERAK TATA KELOLA PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN LAPAN YANG AKURAT DAN 

AKUNTABEL” 

 

Tata kelola disini dimaksudkan adalah rangkaian proses, kebiasaan, 

kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, 

serta pengontrolan, dalam hal ini berkaitan dengan perencanaan, 

manajemen keuangan, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

program/kegiatan LAPAN. Salah satu aspek utama dalam tata 

kelola ini adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung 

jawab mandat.  

 

2.2 Misi 

Untuk Mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dilakukan 

adalah: 

1. Melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan 

keuangan LAPAN yang selaras dengan reformasi birokrasi 

nasional; dan 

2. Menyelenggarakan Layanan manajemen internal Perencanaan 

dan Keuangan secara Efektif dan Efisien. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas


untuk periode Renstra 2020 – 2024 adalah Terwujudnya penyelenggaraan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan keantariksaan di LAPAN 

dalam mencapai visi sebagai penggerak sektor pembangunan di 

Indonesia. 

Sasaran Kegiatan yang ditetapkan pada Biro Perencanaan dan 

Keuangan untuk periode Renstra 2020 – 2024 yakni: 

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan akuntabilitas LAPAN; 

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dalam berkinerja, Biro 

Perencanaan dan Keuangan menetapkan sistem nilai yang akan dibangun 

pada periode 2020 – 2024, yakni: 

• Berorientasi Pada Pengguna Layanan (B) 

Berupaya mengutamakan kebutuhan pengguna dengan layanan 

prima. 

• Akuntabel (A) 

Mampu mengelola sumber daya dan kegiatan secara 

bertanggungjawab 

 

 

 

2.3 Tujuan 

Tujuan yang ditetapkan pada Biro Perencanaan dan Keuangan 

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ditetapkan adalah tingkat 

ketercapaian output pada Renstra LAPAN. 

 

2.4 Sasaran Kegiatan 

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan laporan keuangan LAPAN; 

3. Terselenggaranya penguatan akuntabilitas LAPAN; 

4. Terselenggaranya layanan perencanaan dan keuangan yang prima. 

 

2.5 Sistem  Nilai 



• Inovatif (I) 

Mampu menciptakan terobosan kreatif dalam bekerja. 

• Integritas (I) 

Memiliki profesionalisme dan loyalitas tinggi terhadap tugas dengan 

menjunjung tinggi kode etik. 

• Kolaboratif (K) 

Mampu membangun kerjasama internal dan eksternal, berorientasi 

pada kerja tim (teamwork). 

 

 

Gambar 2.1. Implementasi Sistem Nilai LAPAN di Biro Perencanaan dan 

Keuangan 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

 

 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan 

Keuangan 

Merujuk pada arah kebijakan dan strategi Sekretariat Utama 

yang ditetapkan untuk periode 2020 – 2024, maka arah kebijakan dan 

strategi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dijelaskan sebagai 

berikut, 

Arah Kebijakan Utama: 

Dalam rangka mendukung upaya transformasi menjadi Birokrat 

LAPAN berkelas dunia, khususnya terkait perencanaan, manajemen 

keuangan, dan pemantauan dan evaluasi, maka strategi 

(operasional) yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

• Menyelenggarakan layanan perencanaan program dan kinerja 

yang berkualitas prima; 

• Menyelenggarakan layanan perencanaan anggaran yang 

berkualitas prima; 

• Menyelenggarakan layanan verifikasi yang berkualitas prima; 

• Menyelenggarakan layanan akuntansi dan pelaporan keuangan 

yang berkualitas prima; 

• Menyelenggarakan layanan pemantauan program, kegiatan dan 

anggaran yang berkualitas prima;  

• Menyelenggarakan layanan evaluasi program, kegiatan dan 

anggaran yang berkualitas prima. 
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Arah Kebijakan Pendukung: 

Untuk melaksanakan strategi (operasional) pada tataran kebijakan 

utama di atas, maka diperlukan serangkaian strategi (operasional) 

pada tataran kebijakan pendukung, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

• Meningkatkan implementasi sistem perencanaan dan keuangan 

berbasis Information and Technology (IT Based); 

• Meningkatkan kualitas (jenjang pendidikan bergelar maupun non 

gelar) dan kuantitas secara proporsional terhadap SDM Aparatur; 

• Mengupayakan terwujudnya struktur organisasi Biro 

Perencanaan dan Keuangan yang fit; 

• Meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi regulasi di 

bidang perencanaan dan keuangan yang operasional di level 

Lembaga; dan  

• Menjalin hubungan dengan mitra strategis (Kementerian/ 

Lembaga/ Daerah/ Perguruan Tinggi/ BUMN/ Swasta). 

 

Gambar 3.1. Highlight Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan 

dan Keuangan 
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3.2. Kerangka Regulasi 

Dalam upaya transformasi menjadi prime mover terkait 

layanan profesional terkait perencanaan, manajemen keuangan, dan 

pemantauan dan evaluasi, Biro Perencanaan dan Keuangan 

membutuhkan perangkat regulasi. Regulasi tersebut diantaranya 

meliputi: 

• Regulasi terkait sistem pengelolaan kinerja; 

• Regulasi terkait pedoman penyajian informasi kinerja dalam 

laporan kinerja; 

• Regulasi terkait pedoman pemberian reward and punishment 

terhadap pelaksanaan kinerja di satuan kerja; 

• Regulasi terkait SOP pengumpulan data kinerja; 

• Regulasi terkait pedoman penyusunan rencana aksi; 

• Regulasi terkait pedoman monev perencanaan kinerja; dan  

• Regulasi terkait manajemen keuangan Lembaga.  

 

3.3. Kerangka Kelembagaan 

Pada tahun 2020 – 2024, skema kerangka kelembagaan yang 

diusulkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah dengan 

merujuk pada skema bisnis model (lihat gambar 1.1.). Usulan 

kerangka kelembagaan meliputi: 

• Penguatan fungsi koordinasi dengan mitra non K/L seperti 

BUMN maupun swasta sebagai bentuk strategi perluasan jaringan 

kerja (finding new financing resources); 

• Penguatan fungsi pengelolaan keuangan, khususnya terkait 

pengelolaan non Rupiah Murni; 

• Penguatan fungsi koordinasi perumusan sistem manajemen 

kinerja dengan melibatkan Inspektorat, Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa (Research Based Paper), Biro SDM 

Organisasi dan Hukum, dan Biro Kerjasama Humas dan Umum. 



BAB IV  

TARGET KINERJA DAN  

KERANGKA PENDANAAN 
 

 

 

4.1. Target Kinerja  

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama 

oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja 

Biro Perencanaan dan Keuangan digambarkan dengan indikator kinerja 

tujuan yang menjadi ukuran pencapaian visi dan misi dan indikator 

kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang menjadi ukuran pencapaian setiap 

sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk indikator kinerja 

tujuan sebagaimana tersaji pada tabel 4.1. di bawah ini. 

Terwujudnya penyelenggaraan 
perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan keantariksaan di 
LAPAN dalam mencapai visi 
sebagai penggerak sektor 
pembangunan di Indonesia 

Tingkat ketercapaian 

output pada Renstra 

LAPAN1 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tingkat ketercapaian output dapat diukur melalui perhitungan rata – rata capaian output dalam Renstra 

LAPAN pada tahun 2024. Indikator tujuan ini ditetapkan untuk menilai kualitas (keberhasilan) perencanaan 

dan pengawalan pelaksanaan 

Tabel 4.1. Target Indikator Tujuan 
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2024 



Sedangkan untuk IKSK dan targetnya dapat dilihat pada gambar 4.1. dan 

4.2. di bawah ini: 

 

Gambar 4.1. Sasaran Kegiatan dan IKSK 2020 - 2024 

 

 

Gambar 4.2. Target 2020 - 2024 

 

Penetapan target kinerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan 

Keuangan juga disesuaikan dengan upaya pencapaian indikator kinerja 

RPJMN bidang iptek serta upaya mendukung penguatan nilai indeks 

inovasi Indonesia.  

 

4.85 



Terkait pencapaian indikator RPJMN bidang iptek, Biro Perencanaan dan 

Keuangan mendukung capaian peningkatan persentase anggaran litbang 

(khususnya litbangjirap teknologi penerbangan dan antariksa) terhadap 

PDB. Terkait dengan hal ini, Biro Perencanaan dan Keuangan mengacu 

pada kebutuhan alokasi pendanaan yang tercantum pada Perka LAPAN 

No. 4 Tahun 2020 tentang Renstra LAPAN 2020-2024 dimana LAPAN 

membutuhkan alokasi pendanaan berturut-turut sebesar Rp. 929,4 M; Rp. 

2.148,7 M; Rp. 3.717,6 M; Rp. 3.486,1 M; dan 886,5 M. Pendanaan tersebut 

akan diupayakan melalui berbagai sumber (termasuk KPBU, SBSN, 

maupun bentuk pendanaan lainnya yang diatur dalam regulasi 

pemerintah Indonesia).  

 Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Keuangan juga mendukung 

penguatan nilai indeks inovasi Indonesia. Terkait hal ini, Biro 

Perencanaan dan Keuangan berfokus pada upaya perbaikan nilai pada 

sub indeks input inovasi dalam hal mendukung implementasi penguatan 

institusi berupa kepemerintahan yang baik di LAPAN dalam hal tata 

kelola layanan perencanaan, manajemen keuangan, dan pemantauan dan 

evaluasi program/kegiatan dan anggaran (red. Nilai AKIP, Opini BPK, 

dan nilai akuntabilitas kinerja). Hal lain yang juga didukung pada sub 

indeks input inovasi yakni terkait sumber daya manusia dimana Biro 

Perencanaan dan Keuangan mengupayakan peningkatan kapasitas SDM 

melalui pendidikan bergelar S2 dan S3 (lihat lampiran 1.).  

 

 

 

 

 

 



4.2. Kerangka Pendanaan 

Kerangka Pendanaan yang ditetapkan untuk Biro Perencanaan dan 

Keuangan pada periode Renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan  

Biro Perencanaan dan Keuangan 2020 – 2024 

SASARAN 
STRATEGIS 

IKU 
TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
akuntabilitas 
LAPAN 

Nilai AKIP 
LAPAN di 
luar nilai 
evaluasi 
Internal 

70,74 74,00 76,00 78,00 81,10 

Aktivitas: 
Penyampaian 
Data dan 
Informasi 
Kinerja 
Tindak Lanjut 
Hasil Evaluasi 
Penilaian 
AKIP 
(Dokumen 
Perencanaan 
dan Dokumen 
Pemantauan 
dan Evaluasi) 

 
1 

Laporan 

 
1 

Laporan 

 
1 

Laporan 

 
1 

Laporan 

 
1 

Laporan 

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
laporan 
keuangan 
LAPAN 

Opini BPK 
atas laporan 
keuangan 
LAPAN 

WTP WTP WTP WTP WTP 

Aktivitas: 
Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

 
1 

Layanan 

 
1 

Layanan 

 
1 

Layanan 

 
1 

Layanan 

 
1 

Layanan 

Terselenggaranya 
penguatan 
akuntabilitas 
LAPAN 

Nilai 
penguatan 
akuntabilitas 
(kriteria 
pengungkit) 

3 4.85 5 6 6 

Aktivitas: 
1. Layanan 

Perencanaan 
2. Layanan 

Pemantauan 

 
1 

Layanan 
1 

Layanan 

 
1 

Layanan 
1 

Layanan 

 
1 

Layanan 
1 

Layanan 

 
1 

Layanan 
1 

Layanan 

 
1 

Layanan 
1 

Layanan 
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SASARAN 
KEGIATAN 

IKSK 
TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 

dan 
Evaluasi 

Terselenggaranya 
layanan 
perencanaan dan 
keuangan yang 
prima 

Indeks 
kepuasan atas 
layanan 
perencanaan 
dan keuangan 

80% 81% 82% 84% 85% 

Aktivitas: 
1. Pelaksanaan 

survey 
kepuasan 
layanan 
perencanaan 
dan 
keuangan 

2. Peningkatan 
kapasitas 
SDM Biro 
(% SDM 
Lulusan 
Strata 3) 

3. Kajian 
Internal 
terkait 
perencana-
an, 
manajemen 
keuangan, 
dan monev 
yang 
ditindak-
lanjuti 

 
1 

Laporan 
 
 
 
 
 

2,3% 
 
 
 
 
 

100% 

 
1 

Laporan 
 
 
 
 
 

2,3% 
 
 
 
 
 

100% 

 
1 

Laporan 
 
 
 
 
 

2,3% 
 
 
 
 
 

100% 

 
1 

Laporan 
 
 
 
 
 

2,3% 
 
 
 
 
 

100% 

 
1 

Laporan 
 
 
 
 
 

4,6% 
 
 
 
 
 

100% 

KEBUTUHAN DALAM 
PENDANAAN (DALAM 
JUTAAN RUPIAH) 

2.078 5.120 5.185 6.285 5.785 
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BAB V.  

PENUTUP 
 

 

 

Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan 2020 – 2024 

memberikan optimisme dan paradigma berpikir yang baru bahwa 

Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan selalu mampu menjadi 

pelaksana tugas koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi 

kinerja, serta pengelolaan keuangan yang profesional. Hal tersebut 

sangat penting di tengah semakin semaraknya kegiatan 

penyelenggaraan keantariksaan dimana Biro Perencanaan dan 

Keuangan menjadi sangat krusial memainkan peran sebagai “Chief 

Planning and Financial Officer” di level Lembaga.  

Keberhasilan pencapaian visi Biro Perencanaan dan Keuangan 

2020 – 2024 dilaksanakan melalui tujuan tunggal yaitu Tersedianya 

produk dan layanan perencanaan dan keuangan yang prima. 

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui serangkaian arah 

kebijakan dan strategi dengan menjunjung sistem nilai yakni 

berorientasi pada pengguna layanan, akuntabel, inovatif, integritas, 

dan kolaboratif. 
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LAMPIRAN 1.  

RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS SDM S2/S3 

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
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NO. KOMPETENSI URGENSI 

KEBUTUHAN 

PENINGKATAN 

S2/S3 

S2 S3 

1. Ilmu Manajemen 

Pemenuhan Kompetensi SDM 

dalam mendukung kegiatan 

layanan pemantauan dan 

evaluasi program/kegiatan 

4 2 

2. Ilmu Akuntansi 

Pemenuhan Kompetensi SDM 

dalam mendukung kegiatan 

layanan manajemen 

keuangan 

4 - 

3. Ilmu Ekonomi 

Pemenuhan Kompetensi SDM 

dalam mendukung kegiatan 

layanan perencanaan 

3 1 

4. Ilmu Administrasi 
Pemenuhan Kompetensi SDM 

dalam mendukung kegiatan 

layanan perencanaan, 

manajemen keuangan, dan 

pemantauan dan evaluasi 

program/kegiatan 

3 1 

5. 
Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik 
2 - 

6. Teknik Industri 2 - 

7. Ilmu Komunikasi 2 - 

8. Teknik Komputer 

Pemenuhan Kompetensi SDM 

dalam mendukung kegiatan 

implementasi IT  

2 - 

Total 22 4 

 

Keterangan :  

Indikasi Kebutuhan Peningkatan SDM dapat dimutakhirkan dengan 

mempertimbangkan:  

a. Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; dan  

b. Ketersediaan dan Sumber Pendanaan 
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