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BAB I. PENDAHULUAN 

 

Sains Antariksa merupakan bagian Iptek keantariksaan yang penting bagi negara 

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan aspek geografis yang sangat luas. 

Sains Antariksa akan sangat menunjang pemanfaatan seperti pemanfaatan untuk 

telekomunikasi, navigasi, mitigasi bencana melalui informasi peringatan dini, pemantauan 

lingkungan bumi dan antariksa, sehingga  dapat menjadi pendukung pengembangan dan 

program dasar kemandirian sains dan teknologi nasional berbasis keantariksaan dan untuk 

mendukung pertahanan NKRI. Penguasaan sains antariksa sangat penting dalam rangka 

mencapai kemandirian bangsa dan memberikan kontribusi nyata untuk pertahanan 

keamanan nasional dan menjamin kelangsungan pemanfaatan teknologi keantariksaan 

 Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang 

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  bahwa semua Lembaga wajib menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berfungsi sebagai dokumen 

perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM sering disebut sebagai agenda pembangunan 

karena menyatu dengan agenda Pemerintah yang sedang memegang/menjalankan 

kepemerintahannya. Tahun 2015 – 2019 merupakan bagian lima tahunan ketiga dari RPJPN 

2005 – 2025. 

 Agenda pembangunan lima tahunan memuat program-program, kebijakan dan 

pengaturan yang diperlukan yang masing-masing dilengkapi dengan  outcome atau hasil 

yang akan dicapai. Selain itu, secara sektoral terdapat pula Rencana Strategis atau Renstra di 

masing-masing kementerian/departemen atau lembaga pemerintahan non departemen 

serta renstra pemerintahan daerah yang merupakan gambaran RPJM berdasarkan sektor 

atau bidang pembangunan yang ditangani. 

 Oleh sebab itu, Pusat Sains Antariksa -  LAPAN menyusun suatu Rencana Strategis 

(Renstra)  untuk jangka waktu 2015 -2019 yang merupakan arah pembangunan yang ingin 

dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan Visi dan Misi LAPAN yang 

dijabarkan kedalam  tujuan, strategi dan tahapan pembangunan jangka menengah. Arah 

pembangunan jangka menengah tersebut bersifat indikatif dan disesuaikan dengan program 
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kegiatan yang menjadi kewenangan Pusat Sains Antariksa (Pussainsa). Renstra Pussainsa 

2015-2019 memberikan gambaran kuat Pussainsa dalam upaya membangun kemandirian 

dibidang sains antariksaan dan memberikan gambaran kesiapan Pussainsa dalam 

memberikan pelayanan kepada para stakeholder, pengguna dari berbagai institusi 

pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat. Renstra ini juga merupakan pegangan 

dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Pussainsa.  

 Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN nomor 08 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja LAPAN susunan organisasi LAPAN terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, 3(tiga) 

Kedeputian Teknis, Inspektorat, Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, dan 

Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa. Tiga Kedeputian Teknis 

yang ada di LAPAN, yaitu Kedeputian Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer, Kedeputian 

Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa, serta Kedeputian Bidang Penginderaan Jauh. 

Pusat Sains Antariksa, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kedeputian 

Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer. Pussainsa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, 

pengembangan, perekayasaan dan pemanfaatannya, serta penyelenggaraan keantariksaan 

di bidang sains antariksa. Pusat Sains Antariksa melaksanakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang sains antariksa; 

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains antariksa; 

c. penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains antariksa; 

d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di 

bidang sains antariksa; 

e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan 

pemanfaatan di bidang sains antariksa; 

f. pemberian informasi khusus dan bantuan teknis tentang sains antariksa; 

g. pemberian peringatan dini, mitigasi, dan penanganan bencana akibat cuaca antariksa 

dan benda jatuh antariksa; 

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

perekayasaan, dan pemanfaatan sains antariksa; 

i. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang sains antariksa;  

j. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan 

rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat. 
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1.1. Kondisi Umum 

Penyusunan Renstra 2015 – 2019 disamping harus menyelaraskan dengan Visi, Misi, 

dan tujuan LAPAN dan Pussainsa khususnya, juga harus mempertimbangkan hasil-hasil yang 

dicapai selama periode Renstra sebelumnya yaitu tahun 2010 – 2014. Sampai dengan tahun 

2014 hasil-hasil yang dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian matahari sudah dapat memprakirakan terjadinya flare dengan akurasi 

mencapai lebih dari 70%. Prakiraan ini sangat penting untuk mengantisipasi 

munculnya gangguan di magnetosfer maupun ionosfer. Proses fisis yang terjadi di 

matahari, terutama yang berkaitan dengan flare dan lontaran masa korona juga terus 

dianalisis secara komprehensif. 

2. Melalui penelitian tentang orbit satelit, baik yang masih aktif maupun sudah tidak 

berfungsi (sampah antariksa), diketahui lintasan satelit dan sampah antariksa yang 

melintasi wilayah di atas Indonesia. Dengan demikian mitigasi bencana akibat sampah 

antariksa dapat dilakukan. Selain ditampilkan di ruang monitor cuaca antariksa, 

informasi ini dapat dengan mudah diakses di website Pussainsa LAPAN. Layanan 

masyarakat terkait benda jatuh antariksa sudah beberapa kali dilakukan, antara lain 

informasi tentang tabrakan satelit Iridium dengan satelit Kosmos, pemantauan 

jatuhnya satelit Progress M27M di Samudera Pasifik dan  beberapa informasi lainnya 

3. Model gangguan geomagnet karena pengaruh cuaca antariksa telah dihasilkan. 

Dengan model ini dapat dipetakan penjalaran gangguan geomagnet karena adanya 

variabilitas cuaca antariksa. Adapun efek cuaca antariksa pada magnetosfer dapat 

diketahui melalui pengamatan terhadap pulsa magnet dan gangguan geomagnet. 

4. Telah dibuat model dan prediksi perilaku ionosfer dan dampaknya pada komunikasi 

radio frekuensi tinggi (HF), telekomunikasi satelit, navigasi dan penentuan posisi 

berbasis satelit. Layanan informasi manajemen prediksi frekuensi untuk pengguna 

komunikasi radio frekuensi tinggi disertai juga pelatihan/ bimbingan teknis para stake 

holder diantaranya adalah bagian sandi dan telekomunikasi seluruh Pemkab/ Pemkot, 

seta Mabes POLRI dan TNI khususnya divisi Komunikasi dan Elektronika. Informasi 

layanan gangguan telekomunikasi trans- ionosfer untuk operator satelit seperti P.T. 

Telekomunkasi, kalangan peneliti dan akademisi di lembaga penelitian dan perguruan 

tinggi. 
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5. Untuk memonitor peralatan pengamatan yang tersebar di wilayah Indonesia, telah 

dikembangkan suatu prototipe monitoring peralatan dan transfer data yang dapat 

mengetahui kondisi operasional peralatan dan transfer data. 

 

Jaringan pemantauan antariksa Pussainsa 

  

6. Pengoperasian peralatan yang tersebar di wilayah Indonesia. Pengamatan matahari di 

Sumedang dan Watukosek. Peralatan pengamatan matahari di Sumedang mengamati 

bintik matahari (sunspot) melalui teleskop optik, sedangkan pengamatan dengan 

gelombang radio dilakukan dengan Solar Radio Spectrograph yang bekerja pada 4 

rentang frekuensi, yaitu 18 – 56 MHz (Band Z), 56 – 180 MHz (Band B), 180 – 56- MHz 

(Band C), dan 560 – 1800 MHz (Band D). Sedangkan pengamatan di Watukosek 

dilakukan dengan teleskop optik untuk mengamati sunspot. Saat ini sedang 

dikembangkan pula pengamatan matahari secara radio dengan menggunakan 

peralatan CALLISTO (Compact Astronomical Low-frequency, Low-cost Instrument for 

Spectroscopy  in Tranportable Observatories) yang terhubung dengan jaringan 

internasional.  
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Solar Radio Spectrograph SN 4000 (kiri) dan Callisto (kanan) 

 

7. Pengamatan medan magnet bumi dilakukan dengan magnetometer yang terletak di 

Kototabang, Sumedang, Pameungpeuk, Watukosek, Nagara Bali, Pontianak, Parepare, 

Tondano, Kupang, Biak, dan Jayapura. Pengamatan medan magnet bumi dilakukan 

untuk mengetahui gangguan magnet bumi yang diakibatkan oleh matahari dan 

variabilitas cuaca antariksa 

 

 

Peralatan pengamatan medan magnet bumi dan akuisisi datanya 

 

8. Pengamatan ionosfer dilakukan dengan beberapa jenis peralatan, yaitu ionosonda, 

GISTM (GPS Ionospheric Scintillation and TEC Monitor), ALE (Automatic Link 

Establishment), GRBR (GNU Radio Beacon Receiver) dan Radar ekutorial (EAR). Saat ini 

juga sedang dikembangkan radar ionosfer yang berbiaya rendah (low cost) untuk 

mengetahui kondisi ionosfer. 
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Antenna pemancar dan penerima ionosonda, GRBR, GISTM  dan PC pemroses data 

parameter ionsofer. 

 

9. Hasil pengamatan yang dilakukan di stasiun pengamatan yang berasal dari berbagai 

peralatan dikirim secara near real time ke Basis data yang ada di Bandung 

menggunakan jaringan internet dan VPN (Virtual Private Network). Data dan informasi 

yang dihasilkan oleh jaringan pengamatan tersimpan dalam basis data antariksa yang 

dapat diakses secara online. 

 

 

 

Sistem jaringan transfer data antariksa 
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10. Pussainsa telah mempunyai ruang monitor untuk memonitor pengamatan cuaca 

antariksa dan jaringan transfer datanya secara real time dan near real time, sekaligus 

memberikan informasi secara near real time. Pemantauan dan informasi cuaca 

antariksa ini diberi nama SPICA (Sistem Pemantauan dan Informasi Cuaca Antariksa). 

 

 

Ruang SPICA 

11. Pussainsa telah mengembangkan sistem informasi cuaca antariksa (SWIFtS, Space 

Weather Information and Forecast Services) yang memberikan informasi kondisi 

matahari, magnetosfer, medan magnet bumi, dan ionosfer secara harian beserta 

prediksi hariannya. 

12. Informasi cuaca antariksa secara rutin juga disampaikan setiap minggu, yang terdiri 

dari informasi aktivitas matahari, geomagnet, ionosfer, serta prediksinya. 

13. Kerjasama dengan perguruan tinggi, misalnya dengan Universitas Sam Ratulangi 

Manado, Universitas Nusa Cendana Kupang makin intensif dengan diadakannya 

workshop secara rutin di masing-masing universitas bekerjasama dengan civitas 

akademika setempat. 

14. Kerjasama dalam observasi dan penelitian dilakukan dengan Kyoto University, Nagoya 

University, Kyushu University, National Institute of Communication and Information 

Technology NICT, dll untuk institusi luar negeri, sedangkan untuk institusi dalam negri 

antara lain dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Institut 

Teknologi bandung, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Nusa Cendana, Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim (UINSUSKA) Riau, dll. 

15. Pussainsa juga terlibat secara aktif dalam pembahasan isu-isu keantariksaan di 

UNCOPUOS (United Nations Committe for Peaceful Uses of Outer Space), antara lain 

pembahasan mengenai cuaca antariksa, sampah antariksa, dan Near Earth Object 

(NEO) 
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16. Pussainsa juga menjadi anggota aktif dalam kelompok kerja Space Environment 

Utilization (SEUWG) dalam Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF) serta 

aktif dalam Asia Oceania Space Weather Alliance (AOSWA) 

17. Pembinaan Teknis dalam aplikasi dan penggunaan komunikasi radio sudah menjadi 

kegiatan rutin di Pussainsa dengan dilaksanakannya Pelatihan Manajemen Frekuensi 

Teknis Komunikasi Radio tingkat dasar dan lanjut serta Teknis Komunikasi Data. 

Disamping diundang juga sebagai narasumber di instansi yang menyelenggarakan 

pelatihan serupa. 

18. Hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang sains antariksa juga 

disampaikan kepada masyarakat ilmiah dalam bentuk diseminasi pengetahuan 

matahari dan antariksa, geomagnet dan magnet antariksa, navigasi dan penentuan 

posisi berbasis satelit, serta sistem basis data antariksa, disamping dalam bentuk 

penerimaan kunjungan dari sekolah, universitas, institusi pemerintah dan swasta. 

 

Diseminasi pengetahuan sains antariksa 

19. Pussainsa juga terlibat dalam pengamatan hilal untuk menentukan awal bulan 

Ramadhan dan Syawal yang terintegrasi dengan jaringan Kementrian Komunikasi dan 

Informatika serta Kementrian Agama. 

20. Buletin informasi berupa Buletin Cuaca Antariksa dan Buletin Komrad disampaikan 

kepada mitra dan stake holder Pussainsa setiap tiga bulan. 
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Buletin Cuaca Antariksa dan Buletin Komrad 

21. Pendidikan untuk masyarakat antara lain diberikan dengan menyelenggarakan acara 

tahunan, yaitu Festival Sains Antariksa yang melibatkan guru dan siswa Sekolah Dasar 

hingga Sekolah Menengah Atas. 

 

Planetarium mobile dan teleskop yang digunakan untuk layanan masyarakat  

(public outreach) 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

1.2.1. Kekuatan 

a. Pusat Sains Antariksa merupakan satu-satunya unit kerja di Indonesia yang 

melakukan penelitian dan pengembangan di bidang cuaca antariksa. 

b. Dengan telah disahkannya UU no 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan, maka posisi 

Pussainsa sebagai lembaga litbang dan penyelenggara kegiatan keantariksaan makin 

diakui oleh institusi lain. 

c. Produk litbang cuaca antariksa sudah digunakan oleh beberapa institusi, antara lain 

TNI/POLRI, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, Lembaga-lembaga Litbang 

(BMKG, P3GL, dll) serta perguruan tinggi. 



Renstra Pussainsa 2015 - 2019 10 

 

d. Kerjasama Pussainsa dengan perguruan tinggi makin bertambah banyak dengan 

ditandatanganinya MOU dengan beberapa perguruan tinggi sehingga penelitian 

cuaca antariksa dapat dilakukan oleh institusi di luar Pussainsa. 

e. Posisi antariksa di atas Indonesia yang unik, yang merupakan daerah anomali 

mempunyai peran penting dalam sirkulasi global sehingga Indonesia mempunyai 

daya tawar yang tinggi untuk bekerjasama secara internasional. 

f. Kepercayaan dari mitra nasional dan internasional terhadap kompetensi Pussainsa. 

g. Memiliki peneliti di bidang keantariksaan yang kompeten yang dapat menjadi 

narasumber di bidang keantariksaan 

 

1.2.2. Kelemahan 

a. Jumlah SDM masih kurang secara kuantitas maupun kualitas 

b. Kerjasama dengan luar negeri masih didominasi oleh pihak luar dan kurang 

berimbang 

c. Penelitian yang dilakukan masih mengikuti dan mengembangkan yang sudah ada, 

belum menjadi pelopor dalam riset. 

d. Perlengkapan fasilitas litbang masih kurang memadai dibandingkan dengan lembaga 

keantariksaan Negara lain 

e. Diseminasi dan penyebarluasan data dan hasil penelitian, termasuk publikasi dalam 

dan luar negri masih belum optimal 

f. Belum mempunyai produk HAKI dan paten 

g. Pengolahan data belum optimal, masih banyak data yang belum digunakan untuk 

penelitian. 

h. Pemeliharaan peralatan masih terkendala oleh dana yang terbatas 

i. Belum ada program penelitian antar bidang yang terintegrasi 

j. Sistem Pendukung Keputusan (Decision Supporting System DSS) yang ada belum 

memadai, baik segi informasi maupun pemanfaatannya 

 

1.2.3. Peluang 

a. Amanat UU 21 tahun 2013 yang memberikan tugas kepada LAPAN sebagai 

penyelenggara utama keantariksaan. 
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b. Banyak tawaran kerjasama untuk melakukan pengamatan dan penelitian di wilayah 

Indonesia. 

c. Peningkatan kebutuhan data dan informasi cuaca antariksa sehingga LAPAN makin 

dibutuhkan oleh pengguna. 

d. Trend kerjasama internasional antar lembaga keantariksaan di lingkup Asia Pasifik 

menjadi peluang untuk pertukaran pengetahuan. 

e. Minat komunitas internasional dalam mempelajari fenomena kopling matahari-bumi 

di lintang rendah semakin meningkat sehingga peran LAPAN semakin penting. 

f. Makin berkembangnya teknologi berbasis keantariksaan yang digunakan oleh 

masyarakat memperluas peran Pussainsa dalam bidang keantariksaan. 

g. Makin mudahnya dan makin terbukanya akses terhadap data antariksa global 

mempermudah Pussainsa dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta 

pemanfaatan di bidang sains antariksa. 

h. Masyarakat mulai mengenal LAPAN, sehingga makin banyak narasumber LAPAN 

yang diperlukan. 

 

1.2.4. Tantangan 

a. Anggaran untuk Iptek, khususnya sains antariksa, masih rendah (karena belum 

menjadi prioritas) sehingga pengembangan peralatan observasi dan pendukungnya 

masih terbatas. 

b. Indeks pembangunan manusia Indonesia masih rendah sehingga berpengaruh 

terhadap perkembangan litbang keantariksaan. 

c. Hasil litbangyasa belum banyak dikenal di dalam maupun di luar negeri (informasi 

dan hasil libang.  

d. Semakin banyaknya pelaku riset cuaca antariksa di tingkat dunia sehingga menuntut 

kreativitas yang lebih dari Pussainsa. 
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BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

 

2.1. Visi 

Visi Pussainsa merupakan penjabaran dari Visi unit di atasnya, yaitu Kedeputian 

Sains, yang juga merupakan penjabaran dari Visi LAPAN 

 

Visi LAPAN: 

“Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa Untuk Mewujudkan Indonesia yang 

Maju dan Mandiri.” 

 

Visi Kedeputian Sains Antariksa dan Atmosfer 

“Pusat Unggulan Sains Antariksa dan Atmosfer Untuk Mewujudkan Indonesia yang 

Maju dan Mandiri” 

 

Maka Visi Pusat Sains Antariksa adalah: 

“Pusat Unggulan Sains Antariksa Untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan 

Mandiri” 

 

Melalui Visi tersebut, Pussainsa harus mampu menjadi unit kerja yang 

menyelenggerakan kegiatan penelitan dan pengembangan serta penyelenggaraan 

keantariksaan di tingkat nasional yang bertaraf internasional di bidang sains 

antariksa dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan 

pengguna, untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 

 

2.2. Misi 

Untuk Mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah: 

1. Meningkatkan kualitas sains antariksa bertaraf internasional. 

2. Meningkatkan kualitas produk penelitian dan pengembangan serta informasi di 

bidang sains antariksa dalam memecahkan permasalahan nasional. 
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3. Melaksanakan penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan nasional. 

 

2.3.  Tujuan 

1. Mewujudkan sumber daya litbang Sains Antariksa yang berkualitas dengan produk 

publikasi dan HKI yang unggul;  

2. Mewujudkan kemitraan internasional dalam bidang Sains Antariksa yang saling 

menguntungkan;  

3. Mewujudkan sistem layanan dan Informasi Sains Antariksa yang terpercaya, 

tanggap, dan mutakhir untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. 

4. Melaksanakan penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan nasional 

 

2.4.  Sasaran Strategis  

1. Penguasaan Iptek di bidang sains antariksa yang maju 

2. Layanan data dan informasi sains antariksa yang prima 

3. Dihasilkannya publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional, dan HKI di 

bidang sains antariksa 

4. Meningkatnya kapasitas Iptek di bidang sains antariksa 

5. Tersedianya DSS yang operasional di bidang sains antariksa untuk mitigasi bencana 

6. Tersedianya pedoman dan standar pengolahan data serta pengelolaan data dan 

informasi di bidang sains antariksa 

7. Terlaksananya pelayanan teknis yang efektif di bidang sains antariksa 

8. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Sains Antariksa 
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BAB III.  

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1. Arah Kebijakan 

Arah kebijakan Pusat Sains Antariksa tentu harus bersinergi dengan arah kebijakan LAPAN 

dan Kedeputian Sains Antariksa dan Atmosfer. Juga diselaraskan dengan Visi dan Misi Pusat 

Sains Antariksa. Adapun arah kebijakan pengembangan kedirgantaaraan LAPAN adalah sbb: 

1. Pemanfaatan dan layanan publik Iptek penerbangan dan antariksa dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

2. Pengembangan kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa. 

3. Memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional di bidang 

penerbangan dan antariksa. 

4. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui Iptek penerbangan dan 

antariksa. 

5. Melanjutkan Reeformasi Birokrasi (RB) LAPAN sesuai dengan RB Nasional. 

 

Kegiatan Pusat Sains Antariksa tidak terlepas dari arah kebijakan LAPAN, sehingga 

terkait juga dengan pengembangan Iptek, sumber daya Iptek, jaringan Iptek, kreatifitas dan 

produktivitas litbang, serta pendayagunaan Iptek, khususnya di bidang sains antariksa. 

Untuk itu disusunlah arah kebijakan pengembangan Sains Antariksa pada periode 2015-

2019 berfokus pada:  

1. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas di bidang sains antariksa 

2. Peningkatan Pemanfaatan dan layanan publik di bidang sains antariksa 

3. Pengembangan  DSS untuk mitigasi cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa  

4. Melanjutkan  RB Pusat Sains Antariksa seuai dengan RB LAPAN.  

 

3.2 Strategi  

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk mencapai visinya, yaitu menjadi institusi yang 

dapat mendorong tercapainya Pusat Unggulan Sains Antariksa Untuk Mewujudkan 

Indonesia yang Maju dan Mandiri, Pusat Sains Antariksa perlu menerapkan strategi yang 
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mendukung arah kebijakan yang telah ditentukan. Strategi ini tentunya masih dalam 

kerangka strategi LAPAN yang berkaitan dengan Sains Antariksa yang terdiri dari tiga 

kelompok, yaitu: 

1. Pemanfaatan dan layanan publik Iptek penerbangan dan antariksa dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi: 

a. Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia. 

2. Pengembangan kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa. Dengan menerapkan 

strategi: 

a. Membangun pusat unggulan cuaca antariksa. 

b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya LAPAN. 

c. Meningkatkan fasilitas dan produktivitas litbang. 

d. Menjalin kerjasama dengan institusi litbang atmosfer ekuator-antariksa di dalam 

dan luar negeri. 

3. Melanjutkan RB LAPAN sesuai dengan RB Nasional. 

a. Menerapkan human capital management. 

b. Implementasi tata kelola TI. 

Ketiga kelompok strategi LAPAN yang terkait dengan Sains Antariksa ini secara rinci 

dijabarkan di Pusat Sainsa Antariksa berdasarkan analisis kondisi yang ada di Pusat Sains 

Antariksa. Strategi yang dilakukan Pusat Sains Antariksa adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan diseminasi dan sosialisasi produk dan layanan sains antariksa  

2. Meningkatkan pelaksanaan pertemuan ilmiah dan forum diskusi untuk 

meningkatkan kompetensi SDM dan knowledge sharing antar peneliti dalam dan luar 

negeri 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional terindeks 

4. Meningkatkan jumlah produk HKI melalui kegiatan litbang yang inovatif  

5. Mendorong peneliti ahli untuk menyusun bahan usulan kebijakan nasional di bidang 

sains antariksa 

6. Melakukan penguatan jaringan pengamatan antariksa  

7. Meningkatkan kapasitas basis data antariksa 

8. Membangun sinergi proaktif lintas sektoral dalam membangun DSS di bidang sains 

antariksa  
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9. Menyusun pedoman dan standar pengolahan data antariksa.  

10. Menyusun pedoman dan standard pengelolaan data dan informasi berdasarkan 

standar kominfo dan adopsi ISO 9001.  

11. Menyusun standard pelatihan dan standar pengukuran gap index di bidang sains 

antariksa.  

12. Implementasi rencana aksi RB di Pusat Sains Antariksa 

13. Rasio program dan kegiatan RB Pusat Sains Antariksa yang terlaksana sesuai roadmap 

RB LAPAN dibanding total program dan kegiatan RB Pusat Sains Antariksa yang harus 

dilaksanakan 
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Peta Strategi 

Sasaran strategis digambarkan dalam suatu peta strategi dalam suatu Balanced Score 

Card (BSC) atau Kartu Skor Berimbang untuk mengendalikan agar aktivitas operasional unit 

kerja dalam skala yang lebih kecil sejalan dengan skala yang lebih besar serta untuk 

mengimplementasikan strategi dengan baik. Sasaran strategis yangakan diperoleh dibagi 

dalam empat perspektif yaitu perspektif stake holder, customer, internal process, serta learn 

and growth seperti yang digambarkan dalam peta strategi berikut ini. 
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PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 PUSSAINSA
SS1

Penguasaan iptek di 

bidang sains antariksa

yang maju

SS2

Layanan data dan

informasi sains

antariksa yang prima

SS3

Dihasilkannya publikasi 

nasional terakreditasi, 

publikasi internasional, dan 

HKI di bidang sains antariksa

SS4

Meningkatnya 

kapasitas iptek 

di bidang sains

antariksa

SS5

Tersedianya DSS yang 

operasional di bidang

sains antariksa untuk

mitigasi bencana

antariksa

SS8

Terwujudnya reformasi

birokrasi di lingkungan pusat

sains antariksa

MASYARAKAT ILMIAH PEMERINTAH, PENGGUNA, DAN MASYARAKAT UMUM

HUMAN CAPITAL, INFORMATION CAPITAL, ORGANIZATION CAPITAL, FINANCIAL CAPITAL

SS6

Tersedianya pedoman

dan standard 

pengolahan data serta

pengelolaan data dan

informasi sains

antariksa

SS7

Terlaksananya

pelayanan teknis

yang efektif di 

bidang sains

antariksa
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4.2 Sasaran Strategis, IKU dan Target 

Sasaran strategis ini kemudian dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target 

yang akan dicapai per tahunnya. Penjabaran sasaran strategis dalam IKU dan target per 

tahunnya dijabarkan dalam Tabel berikut ini. 

Tabel 4. 1 Sasaran Strategis, IKU dan Target 

Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Utama 
Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Penguasaan 

Iptek di bidang 

sains antariksa 

yang maju  

1 

Jumlah model 

pemanfaatan IPTEK di 

bidang sains antariksa 

yang operasional 

untuk mitigasi 

bencana antariksa.  

 4  4  5  5  6  

2 

Layanan data 

dan informasi 

sains antariksa 

yang prima 

2 

Jumlah pengguna yang 

memanfaatkan 

layanan IPTEK di 

bidang sains antariksa.  

20  30 45 75 120 

3 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

layanan IPTEK di 

bidang sains antariksa.  

78 78,5 79 80 80 

3 

Dihasilkannya 

publikasi 

nasional 

terakreditasi, 

publikasi 

internasional, 

dan HKI di 

bidang sains 

antariksa  

4 

Jumlah publikasi 

nasional terakreditasi 

di bidang sains 

antariksa.  

10  10  10  12  13  

5 

Jumlah publikasi 

internasional yang 

terindeks di bidang 

sains antariksa.  

2  4  7 8 8 

6 

Jumlah HKI berstatus 

granted di bidang sains 

antariksa.  

0  0  1  1  1  

4 

Meningkatnya 

kapasitas Iptek 

di bidang sains 

antariksa 

7 

Jumlah kerjasama yang 

meningkatkan kualitas 

SDM dan fasilitas 

litbang di bidang sains 

antariksa.  

2 2 3 3 4 

8 

Jumlah pusat unggulan 

di bidang sains 

antariksa.  

0  0  0  0  1  
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5 

Tersedianya 

DSS di bidang 

sains antariksa 

yang 

operasional 

untuk mitigasi 

bencana 

9 

Jumlah DSS lintas 

sektoral yang 

operasional di bidang 

sains antariksa.  

 1   1   1   1   1  

6 

Tersedianya 

pedoman dan 

standar 

pengolahan  

data serta 

pengelolaan 

data dan 

informasi di 

bidang sains 

antariksa 

10 

Jumlah pedoman dan 

standard pengolahan 

data sains antariksa  

3  4  5  6  7  

11 

Jumlah pedoman dan 

standard pengelolaan 

data dan informasi 

sains antariksa.  

1  1  1  2  2  

7 

Terlaksananya 

pelayanan 

teknis yang 

efektif di 

bidang sains 

antariksa 

12  

Competency gap index  

peserta bimbingan 

teknis di bidang sains 

antariksa  

60  50  45  40  30  

8 

Terwujudnya 

Reformasi 

Birokrasi di 

lingkungan 

Pusat Sains 

Antariksa 

13 

Rasio program dan 

kegiatan RB Pusat 

Sains Antariksa yang 

terlaksana sesuai 

roadmap RB LAPAN 

dibanding total 

program dan kegiatan 

RB Pusat Sains 

Antariksa yang harus 

dilaksanakan 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

4.3. Rencana Kegiatan  

Dalam UU no 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan disebutkan bahwa sains antariksa 

meliputi dan tidak terbatas pada cuaca antariksa, lingkungan antariksa, dan astrofisika. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasaan (litbangyasa) di Pussainsa tentu 

saja harus mengacu pada Undang-Undang tersebut. Demikian juga dengan pengembangan 

peralatan pengamatan antariksa serta layanan kepada masyarakat. Kegiatan litbangyasa ini 

juga merupakan penjabaran dari perencanaan jangka pendek Rencana Induk yang disusun 

sebagai pelaksanaan UU no 21 tahun 2013 tersebut. Tahapan Rencana Induk jangka pendek 
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untuk sains antariksa dan tahapan litbangyasa, pengembangan peralatan, serta layanan di 

Pussainsa secara rinci disampaikan pada Lampiran Renstra 2015 – 2019 ini. 

Pada akhir Renstra 2015 – 2019 Pussainsa ditargetkan untuk mencapai beberapa hal 

penting, yaitu 

1. Pengamatan ionosfer dan geomagnet telah mencakup seluruh wilayah Indonesia 

2. Telah diperoleh peta ionosfer dan gangguan geomagnet di Indonesia secara near 

real time 

3. Sistem informasi cuaca antariksa dan banda jatuh antariksa sudah beroperasi secara 

real time 

4. Sistem basis data dan transfer data antariksa telah terintegrasi di seluruh stasiun 

pengamatan 

5. Sistem pengolahan data yang near real time dan terintegrasi dari seluruh stasiun 

pengamatan menggunakan PC cluster 

6. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk memonitor kinerja peralatan 

di stasiun secara remote (jarak jauh) 

7. Telah dihasilkannya model numerik tentang dinamika cuaca antariksa dan 

dampaknya terhadap teknologi berbasis antariksa yang telah mendapatkan HKI 

8. Telah dihasilkannya metode baku untuk pengolahan dan pengelolaan data antariksa 

9. Telah dibangunnya Sistem Pendukung Keputusan DSS yang operasional dan 

dimanfaatkan oleh pengguna 

Pussainsa sebagai bagian dari LAPAN juga berperan dalam program nasional yaitu 

pembangunan Observatorium Nasional di Kupang Nusa Tenggara Timur. Dengan 

dimasukkannya pendanaan observatorium Nasional dalam pendanaan Pussainsa, maka 

program pembangunan Observatorium Nasional ini menjadi program yang tidak terpisahkan 

dari program kegiatan Pussainsa. Pembangunan Observatorium Nasional ini ditargetkan 

selesai pada tahun 2019. 

 

4.4. Kerangka Pendanaan  

Berdasarkan Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak, yaitu Bappenas, Kementrian Keuangan, dan 

LAPAN, maka pembiayaan kegiatan Pusat Sains Antariksa adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Kerangka pendanaan Pussainsa 

Tahun Anggaran (juta rupiah) 

2015 33.026 

2016 36.522 

2017 104.698 

2018 122.256 

2019 176.980 

 

Jumlah pendanaan pada Tabel 4.2 di atas termasuk pendanaan untuk Observatorium 

Nasional. Secara khusus pendanaan yang direncanakan untuk Observatorium Nasional 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Proyeksi Anggaran Observatorium Nasional (dalam milyar rupiah) 

No. Expenses 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

1 

Academic, technical Staffing/staff 

Deployment - 2,7 2,3 2,5 5 12,5 

2 Site testing, Prel. Equipments - 2 4 2 2 10 

3 Organization/Management/consultation - 1 1 1   3 

4 Infrastructure, Supporting Facilities - - 20 10   30 

5 Office, Head quarter & Science Center -   25 25   50 

6 Program development -   2,5 2,5 5 10 

7 

Construction Main Telescopes (optical & 

radio) -   20 40 120 180 

8 Operational costs -     3 3 6 

  Total - 5,7 74,8 86 135 301,5 

 

 

4.5.  Sistem Nilai 

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan dan visi Pusat Sains 

Antariksa maka disusunlah sistem nilai yang harus dianut dan dilaksanakan dengan 

konsisten, yaitu: 

1. Pembelajar 

Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal yang 

baru. 

2. Rasional 

Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. 
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3. Konsisten 

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka pendek, 

menengah dan panjang yang sudah ditetapkan. 

4. Akuntabel 

Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. 

5. Berorientasi kepada layanan publik 

Berupaya memberikan layanan prima sesuai dengan kebutuhan publik. 
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BAB V. PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Sains Antariksa tahun 2015-2019 ini akan menjadi acuan 

utama dalam penyusunan program kerja tahunan, sehingga program kegiatan Pussainsa 

tetap terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Renstra juga 

dapat membantu agar kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif. Renstra 

Pussainsa ini merupakan penjabaran dari Renstra LAPAN dan Renstra Kedeputian Sains 

Antariksa dan Atmosfer yang memberikan acuan pelaksanaan yang lebih rinci khususnya di 

bidang sains antariksa, sehingga tidak lepas dari kebijakan maupun strategi yang digariskan 

dalam renstra LAPAN. Renstra ini juga terbuka pada perubahan-perubahan untuk 

mengantisipasi dinamika keilmuan sains antariksa yang  dapat berjalan dengan cepat 

dengan tujuan untuk memperkuat sistem internal yang dibangun. Akan tetapi perubahan-

perubahan tersebut harus dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif yang 

kemungkinan dapat timbul. 
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Tabel 1. Arah Kebijakan, Strategi, dan Target untuk Sains Antariksa dalam Rencana Induk Keantariksaan 

 

 

Arah 

Kebijakan 

 

Strategi 
Target  Tahunan  

Instansi Terkait 
2015 2016 2017 2018 2019 

 

Mendorong 

kemajuan 

sains 

antariksa di 

Indonesia 

berkelas 

dunia. 

 

 

 

• Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pendidikan tinggi, 

riset, dan edukasi publik 

terkait sains antariksa 

• Secara bertahap 

mengembangkan kualitas 

dan kuantitas sarana dan 

prasarana pemantauan, 

pengolahan data, dan 

penyebaran informasi hasil 

penelitian dan 

pengembangan sains 

antariksa; 

• Memperluas jaringan 

kerjasama perguruan tinggi 

dan lembaga riset dalam 

negeri dan luar negri yang 

bersifat setara, saling 

mendukung, dan saling 

menguntungkan. 

 

 

• Sistem 

pendukung 

keputusan 

(Decision 

Supporting 

System DSS) 

untuk sains 

antariksa; 

• Persiapan 

pembangu 

nan 

observatori 

um nasional 

di NTT dan 

jaringan 

pengamatan 

cuaca 

antariksa. 

 

 

• DSS sains 

antariksa 

dan 

dengan 

penambah

an untuk 

kemariti 

man; 

• Tersedia 

lahan 

observatori

um 

nasional di 

NTT dan 

jaringan 

pengamata

n cuaca 

antariksa  

serta 

sistem 

pendukung 

nya. 

 

• DSS antariksa 

yang 

operasional; 

• Tahap awal 

pembanguna 

observatoriu

m nasional di 

NTT dan 

jaringan 

pengamatan 

astronomi; 

 

 

 

• DSS yang 

terintegrasi 

dengan 

kopling 

antariksa dan 

atmosfer 

•  Instalasi 

tahap awal 

peralatan 

observatoriu

m nasional; 

 

• DSS sebagai 

pusat layanan 

informasi  dan 

rujukan terkait 

variabilitas 

antariksa; 

• Operasi awal 

observatorium 

nasional; 

• Pengamatan 

antariksa secara 

terintegrasi 

(radar dan 

satelit). 

  

 

• Kementerian  

Riset, Teknologi 

dan Pendi dikan 

tinggi; 

• Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika; 

• Kementerian 

Kehutanan dan 

Lingkungan 

Hidup; 

• LAPAN; 

• BMKG; 

• BPPT; 

• LIPI; 

• Pemda; 

• Perguruan Tinggi. 

• Mitra Interna 

sional. 
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Tabel 2.  Tahapan Kegiatan Pusat Sains Antariksa 2015 - 2019 

 

No 
Kegiatan 

strategis 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

 

Litbangyasa dan 

Layanan 

Informasi 

Aktivitas 

Matahari dan 

Lingkungan 

Antariksa 

Kajian aktivitas 

matahari di fotosfer 

dan korona dan model 

interaksinya dengan 

angin surya melalui 

data satelit 

Kajian proses aktivitas 

matahari dan 

interaksinya dengan 

ruang antarplanet 

melalui data satelit 

Model pembangkitan 

aktivitas matahari pada 

berbagai lapisan di 

matahari dan 

prakiraannya serta 

kajian dampaknya 

Kajian dan penelitian 

tentang pembangkitan 

aktivitas matahari 

dalam berbagai panjang 

gelombang 

Model dan karakteristik 

aktivitas matahari dalam 

berbagai panjang 

gelombang beserta 

prediksinya, serta prediksi 

dampaknya di bumi dan 

lingkungannya 

Model prediksi 

potensi benda jatuh 

antariksa buatan di 

wilayah Indonesia 

Pengembangan 

akurasi temporal 

model prediksi 

potensi benda jatuh 

antariksabuatan di 

wilayah Indonesia 

dengan resolusi 

harian 

Perangkat lunak 

prediksi benda jatuh 

antariksa yang 

terintegrasi dengan 

sistem pemantauan 

satelit 

Pengembangan model 

dan peningkatan 

akurasi prediksi benda 

jatuh antariksa buatan 

Peningkatan akurasi 

prediksi potensi benda 

jatuh antariksa dengan 

resolusi jam-an 

Pengamatan matahari 

optik dengan berbagai 

panjang gelombang 

dan pembangunan 

sistem pengamatan 

satelit dan benda 

jatuh antariksa 

Pengembangan 

sistem pengamatan 

optik dengan resolusi 

tinggi 

Pengembangan sistem 

pengamatan satelit dan 

benda jatuh antariksa 

dengan radar 

Peralatan pengolahan 

data pengamatan 

matahari dan benda 

jatuh antariksa dengan 

kapasitas tinggi 

Peralatan pengamatan 

matahari, satelit, dan 

benda jatuh antariksa 

yang terintegrasi dengan 

sistem informasi 

peringatan dini cuaca 

antariksa 
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2 

 

Litbangyasa dan 

Layanan 

Informasi 

Kondisi 

Geomagnet dan 

Magnet 

Antariksa 

Karakteristik tingkat 

gangguan geomagnet, 

pulsa magnet dan 

seismoelektromagnet 

regional Indonesia 

dan layanan 

informasinya 

Model tingkat 

gangguan geomagnet 

dan pulsa magnet 

regional Indonesia 

serta sinyal ULF untuk 

prekursor fenomena 

geomagnet dan 

magnet antariksa 

Prediksi tingkat 

gangguan geomagnet 

regional Indonesia, 

badai geomagnet, dan 

fenomena 

seismoelektromagnet 

Sistem informasi tingkat 

gangguan geomagnet 

dan pulsa magnet 

regional Indonesia serta 

fenomena 

seismoelektromagnet 

Peningkatan sistem 

informasi tingkat 

gangguan geomagnetdan 

pulsa magnet regional 

Indonesia serta fenomena 

seismoelektromagnet 

Tersedianya peralatan 

pengamat geomagnet 

yang terkalibrasi 

Peralatan pengolah 

data geomagnet dan 

sistem transfer 

datanya untuk 

mendukung 

pengiriman data real 

time 

Basis data dan katalog 

data geomagnet untuk 

hasil pengamatan 

geomagnet di seluruh 

Indonesia 

Perangkat lunak sistem 

transfer data 

geomagnet real time 

dari stasiun 

pengamatan 

geomagnet 

Kapasitas PC cluster 

untuk pengolahan data 

geomagnetdari seluruh 

stasiun pengamat 

geomagnet secara real 

time real time 

3 

Litbangyasa dan 

Layanan 

Informasi 

Kondisi Ionosfer 

Konsep awal buku 

rujukan tentang 

ionosfer regional 

Naskah awal buku 

rujukan tentang 

ionosfer regional 

Naskah buku rujukan 

tentang ionosfer 

regiopnal 

Naskah buku rujukan 

tentang ionosfer 

regional 

Buku rujukan tentang 

ionosfer regional  

Model/metode awal 

prediksi jangka 

pendek dan prediksi 

gangguan ionosfer 

Perangkat lunak 

model/metode 

prediksi jangka 

pendek dan prediksi 

gangguan ionosfer 

Pengembangan dan 

verifikasi perangkat 

lunak model/metode 

prediksi jangka pendek 

dan prediksi gangguan 

Perangkat lunak 

prediksi jangka pendek 

dan prediksi gangguan 

yang siap 

diimplementasikan 

Implementasi 

model/metode/perangkat 

lunakprediksi jangka 

pendek dan prediksi 

gangguan 

Tersedianya 

perangkat lunak 

layanan informasi 

(pemetaan, 

tomogram, EKRT, 

MproE, T-reg) 

Verifikasi dan 

pengembangan 

perangkat lunak 

layanan informasi 

(pemetaan, 

tomogram, EKRT, 

MproE, T-reg) 

Verifikasi dan 

pengembangan 

perangkat lunak 

layanan informasi 

(pemetaan, tomogram, 

EKRT, MproE, T-reg) 

Perangkat lunak 

layanan informasi 

(pemetaan, tomogram, 

EKRT, MproE, T-reg) 

yang siap 

diimplementasikan 

Implementasi perangkat 

lunak layanan informasi 

pemetaan, tomogram. 

EKRT, MproE, T-reg 
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Peningkatan jaringan 

pengamatan 

perangkat GISTM di 

Biak dan Merauke 

serta peremajaan 

ionosonda di 

Pameungpeuk 

Peningkatan jaringan 

pengamatan 

perangkat GISTM di 

Parepare dan 

Kototabang, 

peremajaan 

ionosonda di 

Kototabang dan 

GISTM mobile untuk 

uji verifikasi 

Peningkatan jaringan 

pengamatan 

ionosonda-mobile 

untuk uji verifikasi, dan 

radio okultasi 

Peningkatan jaringan 

pengamatan airglow 

monitor di 

Pameungpeuk dan 

radio okultasi 

Peningkatan jaringan 

pengamatan airglow 

monitor di stasiun LAPAN 

4 

 

Litbangyasa 

Teknologi 

Pengamatan 

Peningkatan sistem 

transfer data dan 

basis data antariksa di 

stasiun pengamatan 

Peningkatan sistem 

basis data antariksa di 

satsiun pengamatan 

Peningkatan sistem 

basis data antariksa di 

stasiun pengamatan 

Peningkatan sistem 

basis data antariksa di 

stasiun pengamatan 

Sistem transfer data dan 

basis data antariksa yang 

terintegrasi di seluruh 

stasiun pengamatan 

Peningkatan sistem 

remote dalam 

pemantauan 

peralatan 

pengamatan 

Peningkatan sistem 

remote dalam 

pemantauan 

peralatan 

pengamatan 

Peningkatan sistem 

remote dalam 

pemantauan peralatan 

pengamatan 

Peningkatan sistem 

remote dalam 

pemantauan peralatan 

pengamatan 

Pemantauan peralatan 

pengamatan cuaca 

antariksa secara remote 

Peningkatan kapasitas 

peralatan 

pengamatan cuaca 

antariksa 

Peningkatan kapasitas 

peralatan 

pengamatan cuaca 

antariksa 

Peningkatan kapasitas 

peralatan pengamatan 

cuaca antariksa 

Peningkatan kapasitas 

peralatan pengamatan 

cuaca antariksa 

Peningkatan kapasitas 

peralatan pengamatan 

cuaca antariksa 
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Roadmap Litbang dan Layanan Informasi Sains Antariksa 

2015 - 2019

2015, 
Penelitian 
cuaca 
antariksa 
dengan 
space 
based data

2016, 
Pengembanga
n model 
prediksi cuaca 
antariksa di 
wilayah 
Indonesia

2017, 
Peningkatan 
kapasitas 
peralatan 
pengamatan 
cuaca antariksa

2018, Model 
prediksi potensi 
benda jatuh 
antariksa di 
Indonesia

2019, Model 
numerik dampak 
cuaca antariksa 
pada lingkungan 
antariksa, satelit, 
geomagnet, dan 
ionosfer serta 
metode baku 
pengolahan data 
dan pengelolaan 
data dan informasi

2015, 

Pembang

unan SW 

layanan 

informasi 

aktivitas 

matahari,  

ionosfer, 

gangguan 

geomagn

et, dan 

pulsa 

magnet 

di 

Indonesia

2016, 

Peningkatan 

akurasi 

prediksi 

harian benda 

jatuh 

antariksa, 

verifikasi SW, 

pembuatan 

rujukan 

ionosfer 

Indonesia

2017, 

Pengembangan 

SW prediksi 

gangguan cuaca 

antariksa yang 

terintegrasi 

dengan sistem 

pemantauan 

cuaca antariksa

2018, 

Peningkatan 

kapasitas sistem 

pengolah data 

(PC cluster) 

dengan 

kecepatan tinggi 

untuk 

pengolahan data 

dari peralatan 

observasi

2019, Integrasi 

seluruh peralatan 

pengamatan cuaca 

antariksa dengan 

sistem informasi 

cuaca antariksa 

secara real time 

serta Sistem 

Pendukung 

Keputusan DSS yang 

operasional
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Roadmap Pengembangan Fasilitas Observasi Antariksa 

2015 - 2019

2015, Pembangunan 
sistem pengamatan 
satelit dan benda 
jatuh antariksa, 
pengembangan 
jaringan GISTM di 
Papua, peremajaan 
ionosonda 
Pameungpeuk

2016, Pengembangan 
pengamatan matahari 
optik dg resolusi 
tinggi, transfer data 
real time, peningkatan 
pengamatan ionosfer 
di Parepare dan 
Kototabang, uji coba 
sistem remote di 
staiun

2017, Pemantauan dengan 
radar, basis data dan katalog 
untuk seluruh wilayah 
Indonesia, peningkatan 
jaringan ionosfer mobile, dan 
penambahan pengamatan 
geomagnet di selatan ekuator 
magnet

2018, Jaringan 
pengamatan airglow 
dan radio okultasi, 
monitoring peralatan 
pengamatan secara 
remote, dan 
penambahan jaringan 
pengamatan 
geomagnet di utara 
ekuator magnet

2019, Peralatan 
pengamatan matahari, 
satelit, beda jatuh 
antariksa, ionosfer, 
magnetosfer, dan 
geomagnet yang 
terintegrasi dengan sistem 
informasi cuaca antariksa 
secara real time

 


