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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa 

atas rahmat-Nya, Renstra Pusat Teknologi Satelit 2020-

2024 telah berhasil disusun dengan mengacu pada Renstra 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 2020-

2024 serta Renstra LAPAN 2020-2024 yang telah 

ditetapkan. Renstra ini disusun berdasarkan kondisi Pusat 

Teknologi Satelit dan lingkungan strategis yang mempengaruhi pencapaian visi 

LAPAN secara umum, visi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

secara khusus, dan tentunya secara khusus pada pencapaian visi Pusat 

Teknologi Satelit.   

Renstra ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, 

sasaran strategis, sistem nilai, arah kebijakan dan strategi pengembangan 

teknologi  Satelit dalam kebutuhan nasional, yang terkait dengan arah kebijakan 

dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan 

kerangka pendanaan. 

Renstra ini akan menjadi pedoman untuk berkinerja selama lima tahun ke depan 

dalam pembangunan teknologi satelit dan sekaligus menjadi tolok ukur untuk 

mengevaluasi pelaksanaannya. Besar harapan kami,  Renstra ini dapat menuntun 

pembangunan teknologi satelit dan pemanfaatan hasil Litbangyasanya untuk 

dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional yang memberikan manfaat 

kepada stakeholder, masyarakat ilmiah, swasta nasional maupun masyarakat 

umum di Indonesia. 

 

Terima kasih. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

Visi pembangunan nasional pada tahun 2045 adalah “Berdaulat, Maju, Adil 

dan Makmur”. Visi tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi antar sektor sebagai 

pelaku pembangunan nasional itu sendiri. Sebagai bagian upaya mencapai visi 

pembangunan nasional tahun 2045 tersebut, disusun suatu roadmap yang tertuang 

dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (RPJMN 2020 – 2024), 

dengan tema “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan 

berkesinambungan”. RPJMN tahun 2020-2024 tersebut mengusung 7 (tujuh) 

agenda pembangunan nasional, meliputi (i) Memperkuat ketahanan ekonomi 

untuk pertumbuhan yang berkualitas; (ii) Mengembangkan wilayah untuk 

mengurangi kesenjangan; (iii) Meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing; (iv) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; 

(v) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan 

pelayanan dasar; (vi) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 

bencana dan perubahan iklim; serta (vii) Memperkuat stabilitas Polhukhankam 

dan transformasi pelayanan publik. Tema dan agenda pembangunan tahun 2020-

2024 ini sekaligus menjadi acuan setiap Kementerian Negara/Lembaga 

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

menengah di tingkat K/L/D. 

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah “Mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai 

wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing” menempatkan 

riset sebagai salah satu fokus pembangunan. Riset diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dan daya saing SDM nasional. Hal tersebut diperkuat 

dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana 

Induk Riset Nasional Tahun 2017 – 2045 yang menggambarkan komitmen 
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Indonesia terkait pengembangan riset nasional. Rencana Induk Riset Nasional 

Tahun 2017 – 2045 (RIRN 2017 – 2045) menjelaskan bahwa kemajuan IPTEK pada 

akhirnya bertujuan untuk pembangunan nasional berbasis IPTEK. Melalui 

kegiatan penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan, diharapkan dapat 

menghasilkan inovasi dan pada prosesnya sekaligus menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas.  

Rencana Induk Riset Nasional mengusung visi “Indonesia Berdaya Saing 

dan Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Tema “Indonesia 

Berdaya Saing” bermakna bahwa riset akan menjadi motor utama untuk 

menghasilkan invensi dan inovasi yang berdampak pada peningkatan. Tema 

“Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” bermakna bahwa RIRN 

menjadi titik awal bagi pembentukan Indonesia yang mandiri melalui penguasaan 

dan keunggulan kompetitif ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. 

Berdasarkan RIRN, terdapat 9 (sembilan) bidang riset meliputi: (i) pangan; (ii) 

energi; (iii) kesehatan; (iv) transportasi; (v) produk rekayasa keteknikan; (vi) 

pertahanan dan keamanan; (vii) kemaritiman; (viii) sosial humaniora; dan (ix) 

bidang riset lainnya. IPTEK penerbangan dan antariksa masuk kedalam bidang 

riset pangan, transportasi, kemaritiman, manajemen penanggulangan 

kebencanaan, dan pertahanan keamanan. Kontribusi IPTEK penerbangan dan 

antariksa terhadap pembangunan nasional dalam bentuk pemanfaatan hasil 

penelitian dan pengembangan, baik dasar maupun terapan di bidang teknologi 

penerbangan dan antariksa. Pemanfaatan hasil penelitian tersebut meliputi: 

telekomunikasi; navigasi; perencanaan wilayah; perencanaan pembangunan 

infrastruktur; pemantauan lingkungan (cuaca, perubahan iklim, dan sebagainya); 

pengelolaan sumber daya alam; transportasi; dan lain-lain.  

LAPAN sebagai lembaga riset juga merupakan lembaga penyelenggara 

keantariksaan. Penyelenggaraan keantariksaan nasional, sebagaimana teruang 

dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040, mengusung visi “Indonesia 

yang mandiri, maju dan berkelanjutan”. Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat 

5 (lima) misi yang harus dilakukan, meliputi: (i) memperkuat penelitian dan 
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pengembangan di bidang sains antariksa dan atmosfer serta pemanfaatannya; (ii) 

memperkuat penyelenggaraan penginderaan jauh; (iii) memperkuat penelitian, 

pengembangan, dan perekayasaan teknologi penerbangan dan antariksa serta 

pemanfaatannya memuju kemandirian nasional; (iv) membangun kemandirian 

dalam peluncuran wahana antariksa melalui pembangunan bandar antariksa di 

wilayah Indonesia; dan (v) mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan 

dengan melibatkan industri nasional. Pencapaian visi dan misi dilakukan melalui 

penyelenggaraan 5 (lima) kegiatan meliputi: sains antariksa; penginderaan jauh; 

penguasaan teknologi keantariksaan; peluncuran; dan kegiatan komersial 

keantariksaan.  

Eksekusi kebijakan strategis nasional di atas menjadi tanggung jawab 

instansi pemerintah. Eksekusi yang dimaksud didahului oleh penyelarasan arah 

strategis tingkat Kementerian/Lembaga melalui Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga. Perumusan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

memperhatikan RPJPN 2005 – 2025 serta RPJMN 2020 – 2024. LAPAN sebagai 

instansi pemerintah berkewajiban merumuskan Rencana Strategis 2020 – 2024 

mengacu kepada kebijakan strategis nasional tersebut. Rencana strategis LAPAN 

2020 – 2024 (Renstra LAPAN 2020 – 2024) merupakan dokumen perencanaan 

LAPAN 5 (lima) tahun ke depan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai 

serta upaya strategis hingga kegiatan yang akan dilakukan. Dokumen Renstra 

LAPAN 2020 – 2024 juga akan menjadi acuan bagi unit kerja yang berada di 

bawah LAPAN untuk menyusun rencana strategis unit kerja terkait berdasarkan 

regulasi yang berlaku. 

1.1. Kondisi Umum  

1.1.1. Profil Pusat Teknologi Satelit 

Pusat Teknologi Satelit merupakan unit kerja setingkat eselon II yang 

melaksanakan sebagian tugas kepala LAPAN dalam melakukan pengembang-an, 

perekayasaan, peningkatan dan pemanfaatan teknologi satelit mulai perancangan, 

perakitan, Integrasi dan pengujian hingga pemanfaatannya bagi masyarakat 

pengguna.   
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Melihat posisi geografis negara kesatuan Republik Indonesia yang terletak 

di sepanjang garis khatulistiwa 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 

satelit dan jaringan stasiun bumi  serta pemanfaatannya menjadi hal penting 

dalam meraih tujuan utama bagi kemandirian teknologi satelit nasional.  

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 satelit. Dengan 

demikian percepatan pengembangan teknologi satelit didukung sepenuhnya oleh 

negara dalam penguasaan, alih pengetahuan dan teknologi dan pemanfaatannya 

melalui kerjasama internasional, pengembangan fasilitas litbang, peluncuran 

satelit dan pengoperasian stasiun bumi untuk telemetri, penjejakan, dan komando 

jarak jauh.  

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, khususnya berkait dengan Deputi 

Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa, yang dijabarkan lebih lanjut 

melalui Peraturan Kepala LAPAN nomor 8 tahun 2015 tentang organisasi dan tata 

kerja LAPAN, Pusat Teknologi Satelit mempunyai tugas melaksanakan penelitian, 

pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan, serta penyelenggaraan 

keantariksaan di bidang teknologi satelit.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Teknologi Satelit 

menyelenggarakan fungsi : 

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

teknologi satelit; 

b) penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi satelit; 

c) penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi satelit; 
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d) perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi 

pengendali satelit;  

e) pengembangan kemampuan peluncuran satelit nasional termasuk 

koordinasi jaringan satelitnya; 

f) pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan 

pemanfaatan di bidang teknologi satelit; 

g) pengolahan data penginderaan jauh satelit LAPAN; 

h) pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, 

perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi satelit; 

i) pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi satelit; 

j) pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, 

pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi satelit; 

k) pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi satelit; 

l) pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi satelit; dan 

m) pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik 

Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, 

dan tata usaha pusat.  

Untuk mewujudkan visi dan misi LAPAN dalam pembangunan teknologi 

satelit secara Nasional maka, Pusat teknologi satelit didukung oleh 3 (tiga) unit 

kerja administratif yaitu Bagian Administrasi, Bidang Program dan Fasilitas, serta 

Bidang Diseminasi. Sinergi antara unit kerja administratif dengan kelompok 

jabatan fungsional diharapkan akan menghasilkan karya terbaik dalam 

pengembangan teknologi satelit agar hasil kerjanya dapat dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan Nasional.  

Dalam Renstra LAPAN 2015-2019 tergambar keinginan yang kuat untuk 

mampu membangun kemandirian di bidang teknologi satelit, untuk dapat 

meningkatkan pemanfaatan yang seluas-luasnya bagi pembangunan nasional 

bidang pertahanan keamanan, ekonomi dan lingkungan hidup dan memberikan 

gambaran kesiapan LAPAN dalam memberikan pelayanan kepada pada 

stakeholder, pengguna dari berbagai institusi pemerintah, swasta, dunia usaha dan 

masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut keberhasilan dan capaian yang diraih 
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Pusat Teknologi Satelit akan menjadi tolok ukur keberhasilan LAPAN dalam 

pengembangan dan penguasaan teknologi satelit yang dapat dimanfaatkan bagi 

masyarakat, bangsa dan Negara.     

Sesuai Pasal 104 Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional No: 8 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dijelaskan bahwa Pusat 

Teknologi Satelit memiliki tiga unit kerja yaitu: 

1. Bagian Administrasi; 

2. Bidang Program dan Fasilitas; dan 

3. Bidang Diseminasi; 

Kemudian disesuaikan dengan Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi no 28 Tahun 2019 tentang penyetraan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka LAPAN mengeluarkan 

Keputusan Kepala LAPAN no 103 tahun 2020 tentang penugasan Pejabat 

fungsional sebagai koordinator dan Sub koordinator.  Sehingga Bagan Struktur 

organisasi Pusat Teknologi Satelit beserta Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai 

unit pelaksana penelitian, pengembangan, perekayasaan dan pemanfaatannya 

dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusteksat 

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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Sumber daya Manusia Pusat Teknologi Satelit (Pusteksat) secara 

keseluruhan hingga Desember 2019 berjumlah 110 orang, bertambah 10 orang jika 

dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 100 orang. Data pegawai berdasarkan 

pendidikan yaitu : S3 sebanyak 1 orang (1%), S2 sebanyak 24 orang (22%), S1 

sebanyak 60 orang (54%), D3 sebanyak 3 orang (3%), dan SLTA sebanyak 22 orang 

(20%). 

 

Gambar 1.2 Data SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Adapun komposisi pegawai berdasarkan jabatannya, pegawai yang 

menduduki jabatan struktural sebanyak 5 orang (4%).  Sedangkaan yang 

menduduki Jabatan Fungsional Khusus (JFK) sebanyak 58 orang (53%) dengan 

komposisi peneliti sebanyak 23 orang (20%), perekayasa 20 orang (18%), litkayasa 

12 orang (9%), arsiparis 4 orang (3%), pengelola barang/jasa 2 orang (1%), pranata 

humas 1 orang (1%), dan pranata komputer 1 orang (1%).   Sisanya sebanyak 47 

orang (43%) masih menjabat fungsional umum.  

S3 
1 

[CATEGORY 
NAME] 

[CELLREF] 

[CATEGORY 
NAME] 

[CELLREF] 

D3 
3 

SLTA 
22 

DATA SDM BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN  
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Gambar 1.3 Data SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan 

Dalam proses pelaksanaan tugas Pusteksat di bidang penelitian, 

pengembangan dan perekayasaan teknologi satelit, Pusteksat telah membangun 

sarana dan prasarana. Hingga desember 2019 sarana prasarana yang dimiliki 

Pusteksat antara lain : 

1) Tanah dan Bangunan 

Tanah dan bangunan yang dipakai saat ini adalah sepenuhnya milik 

LAPAN dengan luas tanah sekitar 350000 M2 dan luas bangunan 3.644 

M2 yang terdiri dari Gedung kantor, Laboratorium, Workshop dan 

Stasiun Bumi. 

2) Kendaraan Dinas Operasional 

Kendaraan dinas operasional yang digunakan saat ini berjumlah 15 buah 

kendaraan roda-4/6 dan 5 buah kendaraan roda-2 

3) Laboratorium dan Workshop 

- Laboratorium AIT satelit dengan spesifikasi Clean Room Class 

100.000 dan dilengkapi alat uji : Thermal Vacum Chamber, Vibrasi, 

Air Bearing, Collimator Camera, Spectrum Analyzer, Oscilloscope, 

DC Loader, Logic Analyzer, Signal Generator, Frekuensi Counter, 

Soldering Qualification Check, Wiring Qualification Test, VSWR 

Meter dan lain-lain. 

- Laboratorium Optik (clean room class 10.000) 

PENELITI 
23 

PEREKAYASA 
20 

LITKAYASA 
12 

ARSIPARIS 
4 

PENGELOLA 
BARANG/JASA 

2 

STAF/FUNGSIONAL 
UMUM 

47 

PRANATA KOMPUTER 
1 

PRANATA HUMAS 
1 

DATA SDM BERDASARKAN JENJANG JABATAN  
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- Laboratorium Elektronika dan Komunikasi 

- Workshop mekanik dengan alat pendukung CNC, mesin potong, 

mesin bor, mesin las dan lain-lain. 

- Laboratorium Anechoic Chamber untu pengujian Electromagnetic 

Compatibility 

4) Stasiun Bumi.  

- Antena 3 m (X, S, dan L band) 

- Antena 6,1 m (X dan S band) 

- Antena 11,3 (X dan S band) 

- Antena 11/10 m (C dan S band) di biak 

5) Perangkat lunak untuk mendukung desain satelit yang dimiliki 

pusteksat antara lain: Satellite Toolkit (STK), Altium Desiner, CAM NX 6 

Solidedge, S/W Oslo (Design Optic), Codevision AVR Advance Version 

dan lain-lain. 
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Gambar 1.4 Fasilitas Litbangyasa Pusat Teknologi Satelit 

1.1.2. Capaian Rencana Strategis Pusteksat 2015-2019 

Capaian Rencana Strategis Pusat Teknologi Satelit periode 2015-2019 

(Renstra Pusteksat 2015-2019) merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra 

Pusteksat periode sebelumnya. Selain itu, capaian Renstra ini juga memasukkan 

hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode sebelumnya, serta upaya 

perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra berikutnya sebagai suatu proses 

perencanaan strategis yang berkesinambungan.  

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Pusteksat tahun 2015-2019, 

diketahui Pusteksat memiliki 2 (dua) sasaran strategis. Capaian dari masing-

masing sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator kinerja sasaran 

strategis dan target yang ditentukan. Lebih rinci mengenai sasaran dan indikator 

kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusteksat Tahun 2015-2019 

SASARAN  
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

1) Meningkatnya 
Penguasaan 
dan 
Kemandirian 
Iptek di Bidang 
Teknologi 
Satelit yang 
maju;  

 

 

 

 

 

 

IKU-1: Jumlah Tipe satelit yang 

dimanfaatkan untuk 

pemantauan 

2 2 2 2 2 

IKU-2: Jumlah Tipe Satelit yang 

dikembangkan 
2 3 2 2 1 

IKU-3: Jumlah Publikasi Nasional 

terakreditasi di bidang 

teknologi satelit 

5 5 5 7 10 

IKU-4: Jumlah publikasi 

Internasional yang terindeks 

di bidang teknologi satelit 

3 5 5 5 7 

IKU-5: Jumlah Hak Kekayaan 

Intelektual yang diusulkan di 

bidang teknologi satelit 
1 1 1 1 1 

2) Meningkatnya 
pelayanan data 
dan informasi 
di bidang 
teknologi satelit 
yang prima  

IKU-6: Jumlah instansi pengguna 

yang memanfaatkan layanan 

teknologi satelit 

2 3 4 4 5 

IKU-7: Indeks Kepuasan Masyarakat 

atas layanan Iptek di bidang 

teknologi satelit 

78 80 80 80 80 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, kedua sasaran strategis capaiannya diukur 

melalui 7 indikator kinerja sasaran strategis. Sasaran strategis pertama, 

“Meningkatnya Penguasaan dan Kemandirian Iptek di Bidang Teknologi Satelit 

yang maju”, memiliki 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis. Sasaran strategis 

kedua, “Meningkatnya pelayanan data dan informasi di bidang teknologi satelit 

yang prima”, memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis. Capaian dari 

masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis akan 

dijelaskan dibawah. 

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Penguasaan dan Kemandirian 

Iptek di Bidang Teknologi Satelit yang maju”diukur melalui 5 (lima) indikator 

kinerja sasaran strategis, meliputi: (i) Jumlah tipe satelit yang dimanfaatkan untuk 

pemantauan, (ii) Jumlah tipe satelit yang dikembangkan, (iii) Jumlah publikasi 
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nasional terakreditasi di bidang teknologi satelit, (iv) Jumlah publikasi 

internasional terindeks di bidang teknologi satelit, dan (v) Jumlah HKI yang 

diusulkan di bidang teknologi satelit. Lebih detil mengenai capaian masing-

masing indikator dapat di lihat sebagai berikut. 

Indikator 1 (satu) adalah “Jumlah tipe satelit yang dimanfaatkan untuk 

pemantauan.” Indikator 1 menunjukkan jumlah satelit LAPAN yang diluncurkan 

dan berfungsi untuk pemantauan. Satelit pemantauan merupakan salah satu dari 

prioritas nasional terkait politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Satelit 

pemantauan juga merupakan bagian dari Program Prioritas Stabilitas Politik dan 

Keamanan.  

 

Gambar 1.5 Perkembangan Capaian Satelit untuk Pemantauan 

Indikator 2 (dua) adalah “Jumlah tipe satelit yang dikembangkan.” 

Indikator 2 menunjukkan jumlah satelit LAPAN yang dikembangkan sebagai 

kelanjutan kegiatan lapan dalam pembangunan satelit. Selama periode 2015-2019 

telah dihasilkan satelit LAPAN-A2 dan LAPAN-A3 serta telah berhasil 

diluncurkan dan dioperasikan hingga saat ini.  Selain itu telah dikembangkan 
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satelit LAPAN-A4 dan LAPAN-A5 hingga saat ini masih dalam proses 

penyelesaian. 

 

Gambar 1.6  Satelit yang dikembangkan tahun 2015-2019 

Indikator 3 dan indikator 4 masing – masing terkait dengan publikasi 

nasional dan internasional. Kemudian, pada indikator 5, Pusteksat juga mengukur 

terkait perolehan HKI dengan rincian capaian dapat dilihat dalam Gambar 1.7. di 

bawah ini.  

 

Gambar 1.7 Capaian Perolehan Publikasi Nasional, Publikasi Internasional, dan HKI 

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya pelayanan data dan informasi di 

bidang teknologi satelit yang prima” diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja 
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sasaran strategis, meliputi: (i) Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan 

layanan teknologi satelit, dan (ii) Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Iptek 

di bidang teknologi satelit. Lebih detil mengenai capaian masing-masing 

indikator, dapat dilihat sebagai berikut. 

Indikator 6 adalah “Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan layanan 

teknologi satelit”. Indikator lima menunjukkan jumlah instansi pengguna produk 

hasil litbang teknologi sateliot. Peningkatan jumlah instansi pengguna produk 

merepresentasikan pemanfaatan layanan Iptek penerbangan dan antariksa. 

Selanjutnya, Pusteksat juga mengukur indeks kepuasan masyarakat (Indikator 7). 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai IKM Pusteksat rata-rata diatas 80. Untuk 

melihat capaian indikator 6 dan 7 dapat dilihat dalam  Gambar 1.8. 

 

Gambar 1.8 Jumlah Instansi Pengguna Layanan dan Nilai IKM Pusteksat 

1.1.3. Aspirasi Masyarakat terhadap Pusteksat 

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 Satelit.  

6 4 6 7 
12 

83 85 84 
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Gambar 1.9 Stakeholder Pusat Teknologi Satelit 

Pengembangan produk litbang dan layanan publik LAPAN tidak terlepas 

dari keinginan untuk memenuhi berbagai aspirasi yang berkembang dari ke 

empat stakeholder LAPAN tersebut, yang meliputi instansi pemerintah, 

masyarakat pengguna, masyarakat ilmiah, dan masyarakat umum. Hingga saat 

ini kebutuhan stakeholder yang teridentifikasi di antaranya: 

1. Banyaknya tawaran kerjasama pengembangan teknologi satelit, yang juga 

didukung dengan semakin banyaknya pengguna teknologi satelit untuk 

membuat satelit nasional secara mandiri;  

2. Adanya permintaan sebagai partner strategis bagi industri satelit;  

3. LAPAN diharapkan berkontribusi dalam pengembangan AIS Near 

Equatorial untuk mengisi keterbatasan data AIS di sekitar khatulistiwa; 

4. Adanya permintaan swasta nasional untuk dapat memanfaatkan data AIS 

satelit LAPAN;  juga menginginkan LAPAN segera masuk ke teknologi 

pencitra larik (imager) seperti halnya yang diterapkan pada satelit 

penginderaan jauh operasional; 

5. Besarnya permintaan dukungan dan pembinaan teknis terkait dengan 

pembangunan satelit maupun pemanfaatan layanan data satelit; 

Aspirasi-aspirasi tersebut membuktikan bahwa keberadaan teknologi 

satelit sangat diperlukan untuk mendukung kebutuhan swasta nasional, 

peningkatan kemampuan teknis, pemantauan, mitigasi bencana, dan pemantauan 
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transportasi laut dalam rangka pembangunan nasional. Produk litbang dan 

layanan publik LAPAN semakin penting dan dibutuhkan bagi kepentingan 

masyarakat. Realita ini mendorong Pusat Teknologi Satelit untuk terus 

mengembangkan inovasinya dalam wujud produk litbang serta meningkatkan 

layanan teknologi yang bermanfaat kepada masyararakat.  

1.1.4. Layanan Publik Pusteksat 

  Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Sebagai salah satu 

institusi penyelenggara negara, LAPAN melalui Pusat Teknologi Satelit berkewajiban 

memberikan layanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk, layanan 

terebut adalah yang terkait dengan diseminasi hasil litbangyasa bidang teknologi 

satelit.  

a. Layanan Online  

Jenis layanan online adalah jenis layanan permintaan secara elektronik yang 

ada di Kedeputian Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa yang dapat 

diakses dan didapatkan secara online. Layanan online ini meliputi Informasi 

terkait pengembangan, produk dan manfaat hasil penelitian dan 

pengembagan di bidang teknologi roket, satelit dan penerbangan yang dapat 

di akses melaui Website dan media sosial baik Facebook, Instagram maupun 

Twitter.  

b. Layanan Informasi  

Secara umum produk layanan informasi yang telah dilaksanakan selama ini 

adalah diseminasi informasi terkait hasil pelaksanaan litbangyasa seperti:  

 Layanan informasi terkait kebijakan dalam pengembangan teknologi 

satelit serta pemanfaatannya;  

 Layanan informasi terkait pengembangan teknologi satelit mikro; 

 Layanan informasi terkait produk dan manfaat hasil penelitian dan 

pengembagan di bidang teknologi satelit;  
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 Layanan informasi terkait data imager, AIS, APRS & VR (Voice Repeater) 

berbasis satelit LAPAN.  

LAPAN telah memiliki Standar Pelayanan Publik (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. Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa juga telah melaksanakan beberapa SPP terkait 

pelayanan teknologi Satelit, Roket dan Penerbangan kepada pengguna seperti 

untuk kalangan Lembaga pemerintah, swasta nasional, mahasiswa dan 

masyarakat umum baik dalam bentuk kerjasama teknis maupun 

pembimbingan teknis dan studi ekskursi.  

c. Layanan Fasilitas Litbangyasa  

Fasilitas Litbangyasa bidang teknologi  satelit selama ini dibuka untuk dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna (lembaga negara, swasta, mahasiswa dan 

umum) untuk membantu pelaksanaan kegiatan riset secara nasional ya  

dilaksanakan dalam konteks kerjasama teknis yang disepakati, pembimbingan 

teknis dan studi ekskursi. Layanan faislitas Litbangyasa yang dimiliki oleh 

Pusat Teknologi Satelit mencakup:  

 Laboratorium vibrasi,  

 Laboratorium thermal vacuum chamber, 

 Laboratorium anechoic chamber (EMC, RF),  

 Laboratorium Assembly Integration and Test (AIT) satelit kelas mikro 

hingga 100 kg,  

 Stasiun bumi TTC (Telemetry Tracking & Command) / Stasiun bumi kendali 

satelit yang berada di Bogor dan Biak;  

d. Layanan Produk Litbangyasa  

Beberapa layanan produk hasil Litbangyasa yang dapat dimanfaatkan oleh  

pengguna adalah:  

 Pemanfaatan produk satelit LAPAN-A2/LAPAN-Orari berupa data AIS, 

APRS & VR (Voice Repeater), 
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 Pemanfaatan produk satelit LAPAN-A3/LAPAN-IPB berupa data imager 

dan raw data citra satelit.  

 

 

 

1.1.5. Regulasi terkait Kewenangan Pusteksat 

Pembentukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ditandai 

dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang 

LAPAN yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 

2015 tentang LAPAN. Terdapat beberapa regulasi dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan LAPAN, 

terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaaan. 

Undang-Undang tersebut menempatkan LAPAN sebagai Lembaga utama 

penyelenggara keantariksaan di Indonesia. Beberapa regulasi lain yang 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN, meliputi:  

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

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

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

Pengetahuan dan Teknologi;  

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

Penilaian Kesesuaian;  

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

Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan 

Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;  

6. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi 

dan Penilaian Kesesuaian;  

8. PeraturanPemerintah No 14 Tahun 2019 tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara BukanPajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa Nasional;  
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9. Peraturan Presiden No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional 

(lampiranPeraturanPresiden);  

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

Antariksa Nasional;  

11. Peraturan Presiden No 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040;  

12. PeraturanPresiden No 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional Tahun 2017-2045;  

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan 

Antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok 

mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk 

Maksud Damai (Agreement Beetween The Government of The Republic of 

Indonesia and The Government of The People Republic of China on Cooperation in 

The Exploration and Peaceful Use of Outer Space);  

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan  

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 

2020-2024.  

Bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, maka regulasi terkait 

Kewenangan Pusat Teknologi Satelit akan mengikuti regulasi LAPAN.  

1.2. Potensi dan Permasalahan  

Untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan dan antariksa nasional 

banyak cara dan sistem yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Pusat Teknologi Satelit dalam hal penyelengaraan penerbangan dan 

antariksa melihat potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi 

untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan 

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

menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan 

penyelenggaraan penerbangan nasional tersebut.  



 

Renstra Pusteksat 2020-2024 

20 

1.2.1 Potensi Penyelenggaraan Teknologi Satelit  

Potensi penyelenggaraan Teknologi Satelit merupakan kekuatan bagi 

LAPAN yang mempunyai tupoksi melakukan penelitian dan pengembangan di 

bidang teknologi kedirgantaraan di Indonesia, adapun potensi yang terkait 

dengan Pusat Teknologi Satelit  antara lain:  

1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), 

diantaranya:  

 Hilirisasi produk litbangyasa semakin berkembang;  

 Litbangyasa dituntut mampu untuk membangun jejaring 

kerjasama/kemitraan (litbang dan/atau pendanaan) dengan pihak luar 

(instansi pemerintah dan swasta).  

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040. 

4. Belum tersedianya industri satelit di Indonesia, sehingga LAPAN sebagai 

penyelenggara penerbangan dan antariksa nasional dituntut untuk 

mendukung tumbuhnya industri satelit nasional;  

5. Geo-Intelejen digunakan sebagai strategi intelejen negara yang memiliki 

dan memanfaatkan satelit, sehingga terdapat potensi pemanfaatan 

teknologi penginderaan jauh untuk Geo-Intelijen Indonesia;  

6. Mempunyai landasan hukum yang kuat meliputi UU RI Nomor 21 tahun 

2013, UU RI Nomor 1 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 28 Tahun 2008.  

7. Satu-satunya instansi di lingkungan Ristek yang menjalankan litbang 

khusus dalam teknologi penerbangan, khususnya dalam pengembangan 

teknologi satelit   

1.2.2. Permasalahan Penyelenggaraan Teknologi Satelit 

Permasalahan penyelenggaraan penerbangan dan antariksa nasional 

merupakan kelemahan bagi LAPAN yang mempunyai tupoksi melakukan 

penelitian dan pengembangan di bidang teknologi kedirgantaraan di Indonesia, 

adapun permasalahan yang terkait dengan Pusat Teknologi Satelit antara lain: 
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1. Belum terpetakan potensi ekonomi industri satelit dalam negeri 

mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan hasil litbangyasa produk 

satelit LAPAN;  

2. Jumlah SDM dengan kompetensi khusus masih kurang dan penyebarannya 

tidak merata.  
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BAB 2 
VISI, MISI, DAN TUJUAN 

PUSAT TEKNOLOGI SATELIT 
 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun 

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin 

timbul.  Perencanaan ini diperlukan untuk menentukan arah yang akan dituju dan 

bagaimana cara mencapainya. Selain itu, penentuan arah pengembangan tentunya 

harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang 

dalam RPJMN tahun 2020-2024. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Teknologi Satelit 

mempunyai visi dan misi serta tujuan yang mencerminkan arah dan fokus sasaran 

yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kondisi sekarang dan masa depan 

yang lebih baik. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Strategis Pusteksat 

tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub bab berikut ini.  

2.1. Visi Pusat Teknologi Satelit  

Kondisi yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode perencanaan, 

yaitu tahun 2024, maka Visi Pusteksat tahun 2024 adalah: 

“Menjadi Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan Nasional Berbasis  

Teknologi  Satelit” 

Visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis 

yang dilakukan LAPAN harus bermuara untuk menggerakkan seluruh sektor 

pembangunan nasional melalui penerapan IPTEK satelit secara komprehensif dan 

terintegrasi sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi ini 

mengandung 3 (tiga) kata kunci utama yaitu (1) penggerak sektor pembangunan 

nasional, (2) berbasis IPTEK satelit, dan (3) mewujudkan Indonesia maju yang 
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berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Detail 

penjelasan masing-masing kata kunci tersebut dapat dijabarkan berikut ini: 

1. Penggerak sektor pembangunan nasional  

Kata kunci ini bermakna Pusteksat harus mampu menginisiasi, 

mengkoordinasikan dan menumbuhkan ekosistem satelit nasional dalam 

rangka menggerakkan sektor pembangunan nasional. Kata kunci ini sekaligus 

memperjelas posisioning Pusteksat sebagai enabler dalam menggerakkan 

pembangunan nasional sesuai RPJPN tahun 2005-2024 dan RPJMN tahun 

2020-2024. 

2. Berbasis Teknologi Satelit  

Kata kunci ini bermakna bahwa hasil litbangyasa dan pemanfaatan Teknologi 

satelit yang unggul melandasi kontribusi dalam pembangunan nasional. Hal 

ini juga mengindikasikan bahwa Renstra ini selaras dengan Rencana Induk 

Keantariksaan tahun 2016-2040 dan Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-

2045.  

3. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royong  

Kata kunci ini bermakna bahwa dampak pelaksanaan Renstra Satelit tahun 

2020-2024 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan 

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong. Indonesia maju bercirikan: 

a) Tersedianya SDM yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, 

berpendidikan tinggi, memiliki kompetensi (knowledge, skill, dan attitude) 

yang mumpuni, serta produktivitas yang tinggi serta inovatif; 

b) Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi; 

c) Berkembangnya sektor industri dan jasa keantariksaan; 

d) Kelembagaan yang kuat; 

e) Kebijakan yang konsisten dan adaptif. 

Sedangkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royong bercirikan kemampuan bangsa dalam menguasai 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Keantariksaan yang sejajar dan 
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sederajat dengan negara maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan 

sendiri (secara kolaboratif) sehingga mampu bersaing. 

2.2. Misi Pusat Teknologi Satelit 

Dalam rangka mencapai Visi Pusteksat tahun 2024, maka dirumuskan Misi 

Pusteksat tahun 2020-2024 yaitu: 

“Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 

dengan menumbuhkan ekosistem produk teknologi satelit untuk 

pembangunan nasional”. 

Dengan cara menumbuhkan ekosistem produk teknologi satelit untuk 

pembangunan nasional. Upaya ini fokus pada penumbuhan ekosistem produk 

teknologi satelit dalam rangka hilirisasi produk satelit nasional. Integrasi hulu dan 

hilir yang sinergis akan mampu menumbuhkan aspek komersialisasi serta 

industrialisasi produk ini dalam rangka mendukung implementasi industri 4.0 di 

Indonesia.  

Selanjutnya, dari rumusan visi dan misi di atas, kemudian dapat dilanjutkan 

rumusannya menjadi tujuan Pusteksat yang akan dicapai pada akhir periode 

Renstra 2020-2024. 

2.3. Tujuan Pusteksat 

Tujuan organisasi merupakan Visi yang dipersempit, dijabarkan 

berdasarkan Misi organisasi. Tujuan LAPAN pada periode 2020-2024 dapat dilihat 

dalam Tabel berikut. 

Tabel 2.1 Tujuan Pusteksat periode 2020-2024. 

NO MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 

1 

Penguatan struktur 
ekonomi yang produktif, 
mandiri dan berdaya saing 
dengan menumbuhkan 
ekosistem produk 
teknologi satelit untuk 
pembangunan nasional  

 

Terwujudnya produk 

penelitian, 

pengembangan, dan 

pemanfaatan teknologi 

satelit 

Jumlah produk teknologi 

satelit yang dimanfaatkan  

Terselenggaranya 

reformasi birokrasi di 

lingkungan Pusat 

Teknologi Satelit  

Nilai Reformasi Birokrasi 

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

tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 di atas. Kedua tujuan tersebut 

memiliki 2 indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian 

tujuan. Kedua indikator tujuan tersebut diukur pada akhir periode Renstra 

LAPAN 2020-2024. 

2.4. Sasaran Kegiatan Pusat Teknologi Satelit 

Sasaran strategis menggambarkan kondisi konkrit sebagai bentuk 

implementasi strategi Pusteksat, dimana Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 

(IKSK) menjadi ukuran kinerja yang mendefinitifkan sasaran kegiatanh tersebut. 

Capaian IKSK menggambarkan pencapaian sasaran kegiatannya, dimana secara 

langsung merupakan representasi dari keberhasilan pencapaian strategi dalam 

mewujudkan Visi Pusteksat tahun 2024. Peta strategi Pusteksat tahun 2020-2024 

ditetapkan sesuai Gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2.1 Peta Strategi LAPAN 
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Gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa LAPAN memiliki 9 (sembilan) 

sasaran strategis yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) perspektif, yaitu: 

perspektif stakeholder, customer, internal process, dan learning & growth.  

Perspektif stakeholder menunjukkan outcome/impact yang ingin dicapai oleh 

LAPAN pada akhir periode, yaitu tahun 2024. Sasaran strategis pada perspektif 

stakeholder ini disusun berdasarkan Visi LAPAN sehingga merepresentasikan 

Visi LAPAN. Sasaran Strategis (SS) Pada perspektif stakeholder adalah 

“Meningkatnya pemanfaatan produk inovasi penerbangan dan antariksa untuk 

pembangunan nasional”. Sasasaran strategis ini di Deputi Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa menjadi Sararan Program 1 (SP1) yaitu meningkatnya pemanfaatan 

produk inovasi teknologi satelit untuk pembangunan nasional.  Kemudian di 

Pusat Teknologi Satelit menjadi Sasaran Kegiatan 1 (SK1) yaitu Meningkatnya 

pemanfaatan produk inovasi teknologi satelit untuk pembangunan nasional. 

Produk inovasi teknologi yang dimaksud adalah produk yang menjadi Prioritas 

Nasional (PN) pada RPJMN tahun 2020-2024 yang dijabarkan pada Prioritas Riset 

Nasional (PRN).  

Sasaran strategis pada perspektif customer merupakan gambaran dari output 

yang ingin dicapai oleh LAPAN, dimana sasaran strategis di perspektif ini 

sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja 

LAPAN. Sasaran strategis pada perspektif customer di Detekno menjadi Sasaran 

Program 2 (SP2), yaitu “Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap produk dan 

layanan teknologi penerbangan dan antariksa untuk pembangunan nasional” .  

Kemudian di Pusat Teknologi Satelit menjadi Sasaran Kegiatan 2 (SK2) yaitu 

“Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan teknologi 

satelit untuk pembangunan nasional”. Kepuasan pengguna yang dimaksud lebih 

menekankan kepada pengalaman dalam menggunakan produk maupun data dan 

informasi Pusteksat. Selain itu, kepuasan pengguna disini juga menekankan pada 

pemenuhan kebutuhan pengguna atas produk serta data dan informasi yang 

diberikan Pusteksat. 

Perspektif internal process merupakan gambaran dari proses internal yang 

harus dilakukan oleh Pusteksat untuk mencapai output yang diharapkan pada 
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persepektif customer. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan 

berdasarkan proses bisnis utama LAPAN, meliputi (1) Penelitian dan 

Pengembangan (R&D); (2) Perumusan kebijakan; (3) Pemberian produk dan 

layanan; serta (4) Pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan. 

Detekno menerjemahkan perspektif internal process dalam beberapa Sasaran 

Program, yaitu Sasaran Program 3 (SP3) meningkatnya keunggulan Litbangyasa 

teknologi penerbangan dan antariksa sesuai prioritas nasional,  Sasaran Program 4 

(SP4) terwujudnya produk dan layanan teknologi penerbangan dan antariksa 

nasional sesuai kebutuhan, dan Sasaran Program 5 (SP5) terbangunnya hubungan 

baik dengan pengguna layanan Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa. 

Pusteksat menerjemahkan perspektif internal process dalam beberapa Sasaran 

Kegiatan, yaitu Sasaran Kegiatan 3 (SK3) meningkatnya keunggulan Litbangyasa 

teknologi satelit sesuai prioritas nasional,  Sasaran Kegiatan 4 (SK4) terwujudnya 

produk dan layanan teknologi satelit sesuai kebutuhan, dan Sasaran Kegiatan 5 (SK5) 

terbangunnya hubungan baik dengan pengguna layanan pusat teknologi satelit. 

Perspektif BSC berikutnya adalah perspektif learning & growth yang 

merupakan asset strategis yang harus dimiliki organisasi dalam melaksanakan proses 

bisnis dan mewujudkan seluruh sasaran strategis di perspektif proses internal. 

Sasaran strategis LAPAN pada perspektif learning & growth adalah 

“Terselenggaranya reformasi birokrasi LAPAN menuju birokrasi kelas dunia”. 

Sasaran Program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pusteksat mengacu 

pada program reformasi birokrasi Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa yang 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.  

2.5. Sistem Nilai Pusat Teknologi Satelit 

Sistem nilai Pusat Teknologi Satelit mereferensikan pada Sistem nilai 

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

LAPAN. Sistem nilai sekaligus menjadi core competencies yang harus dimiliki 

seluruh ASN LAPAN. Sistem nilai menjadi perekat antar komponen strategis 

organisasi, yaitu antara arah pengembangan (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis) 

dengan SDM ASN serta proses bisnis, SOP dan teknologi.  

Sistem nilai yang ditetapkan LAPAN dalam mewujudkan Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran Strategis LAPAN disingkat dengan LAPAN BAIIK, yaitu: 
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- Berorientasi pada pengguna layanan 

Seluruh ASN LAPAN harus bersama gerak untuk mengedepankan pengguna 

layanan di atas segalanya. Beorientasi kepada pengguna layanan bermakna 

bahwa pengguna layanan adalah “raja”, sehingga kebutuhannya terkait 

produk serta data dan informasi penerbangan dan antariksa nasional harus 

terpenuhi sesuai standar kualitas yang diharapkan.  

- Akuntabel 

Dalam konteks sistem nilai ini, Akuntabel bermakna bahwa seluruh ASN 

LAPAN harus mampu mengelola sumber daya dan kegiatan secara 

bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

- Inovatif 

Sistem nilai Inovatif menekankan ASN LAPAN untuk mampu menemukan 

terobosan kreatif dalam bekerja. Sistem nilai ini menekankan ASN LAPAN 

untuk tidak terjebak dalam zona nyaman dan keluar dari rutinitas dalam 

bekerja, sehingga produktifitas akan meningkat. 

- Integritas 

Sistem nilai integritas menuntut ASN LAPAN untuk bekerja secara 

profesional dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan. Dalam konteks bekerja, integritas juga menuntut ASN untuk 

menjunjung kode etik dalam bekerja, tidak KKN serta mengedepankan 

kejujuran. 

- Kolaboratif 

Sistem nilai Kolaboratif menuntut ASN LAPAN harus mampu untuk 

membangun kerjasama, baik internal maupun eksternal. Dalam 

pelaksanaannya, setiap ASN LAPAN harus mampu bekerja dengan lebih 

mengedepankan kerja tim (team work) daripada kerja individu. 
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BAB 3 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA 

REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 
 

Arah kebijakan dan strategi Pusteksat tahun 2020-2024 merupakan 

penjabaran dari visi dan misi Pusteksat tahun 2020-2024. Arah pengembangan 

disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional yang 

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

mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal Pusteksat, 

sehingga dapat menjawab kebutuhan teknologi satelit untuk pembangunan 

nasional. 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Indonesia sebagai bangsa besar yang memiliki sumber daya yang 

beranekaragam mempunyai tujuan besar memajukan kesejahteraan masyarakat di 

dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, tujuan tersebut 

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

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

dalam pembangunan nasional diterjemahkan sebagai berikut: 

1. Mandiri: Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan 

bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. 

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

dnagan tingkat kemakmuran yang juga tinggi deisertai dengan sistem dan 

kelembagaan politik dan hukum yang mantap. 

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

individu, gender, maupun wilayah. 

4. Makmur: Seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi 

sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa – bangsa 

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

misi pembangunan nasional, yaitu: 

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, 

dan beradab;  

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;  

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;  

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;  

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;  

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 

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

dan berbasiskan kepentingan nasional; dan  

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 

internasional. 

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan evaluasi dari RPJMN 2015 – 

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

disusunlah naskah teknokratik RPJMN 2020 – 2024 sebagai keberlanjutan dari 

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

berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, 

dimana terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai Prioritan 

Nasional (PN). 

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

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

mencapai  agenda pembangunan nasional. Untuk mencapai target tersebut, 

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

Prioritas (KP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing – masing PP. 

Keterlibatan Kementerian dan Lembaga sebagai perpanjangan tangan Presiden 

sangatlah penting untuk menyukseskan sasaran tersebut. Oleh karena itu, 

LAPAN sebagai lembaga negara turut mendukung dan melaksanakan PN sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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3.1.1. Agenda Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 

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

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

menjaga keberlangsungan agenda PN tersebut, maka dibutuhkan landasan agar 

pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan dasar – dasar negara. Adapun 

landasan tersebut dijabarkan dalam kaidah pembangunan nasional, yaitu: 

1. Membangun kemandirian 

Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai 

dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan 

dan kekuatan bangsa Indonesia. Beberapa faktor yang yang perlu dikedepankan 

dalam membangun kemandirian diantaranya adalah: 

a. Kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik 

pengelolaan sumberdaya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan 

keputusan 

b. Kecukupan sumberadaya manusia yang memiliki skill dan kecakapan 

dalam memenuhi kebutuhan pembangunan 

c. Mampu mendorong tumbuhnya IPTEK berkualitas dan tidak lagi pada 

prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa 

d. Kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan 

pelayanan kepada bangsa sendiri 

e. Negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan 

pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia 

2. Menjamin keadilan 

Penjaminan keadilan dalam proses pembangunan ditujukan untuk 

memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, 

bersifat proporsional dan tidak melanggara hukum dalam menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur. Terjaminnya keadilan diimplementasikan 

melalui beberapa landasan diantaranya adalah : 

a. Pengembangan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output 

dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara 
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b. Penjagaan keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi 

pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang 

diharapkan 

c. Pembagian yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk 

mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab. 

d. Bersikap inklusif atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk 

melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan. 

e. Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan 

untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas. 

f. Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi 

sehinga setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam 

berpartisipasi terhadap pembangunan. 

3. Menjaga keberlanjutan 

Pengertian keberlanjutan dalam pembangunan nasional adalah 

memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini 

tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti. Terjaganya keberlanjutan 

diimplementasikan melalui beberapa landasan diantaranya : 

a. Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan 

mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan 

ketersediaan fondasi ekonomi 

b. Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budfaya dan nilai – nilai 

dalam masyarakat 

c. Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara 

tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan 

d. Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhkan sistem 

ekonomi pembangunan yang sehat 

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

agenda pembangunan nasional, yang meliputi : 

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk 

pertumbuhan yang berkualitas; 
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2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi 

kesenjangan;  

3. Prioritas Nasional (PN) 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing;  

4. Prioritas Nasional (PN) 4: Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;  

5. Prioritas Nasional (PN) 5: Memperkuat infrasruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 

6. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan 

ketahanan bencana dan perubahan iklim;  

7. Prioritas Nasional (PN) 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan 

transformasi pelayanan publik. 

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

“Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.Lebih 

spesifik, LAPAN diharapkan dapat berkontribusi dalam mempersiapkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing di bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan penerbangan dan 

antariksa serta penyelenggaraan keantariksaan sehingga dapat berperan dalam 

meningkatkan hasil inovasi flagship nasional Prioritas Riset Nasional; penggunaan 

teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA, pencegahan dan mitigasi 

bencana; penguasaan teknologi garda depan (frontier), dan pembangunan 

infrastruktur iptek strategis. 

Tabel 3.1 Pemetaan Peran LAPAN pada Prioritas Nasional 3 

PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK OUTPUT 

Meningkatkan 

SDM 

Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

Peningkatan 

Produktivitas 

dan Daya Saing 

Peningkatan 

Kapabilitas 

Iptek  

dan Penciptaan 

Inovasi 

Peman-faatan 

Iptek dan 

penciptaan 

Inovasi di 

Bidang-bidang 

Fokus Rencana 

Induk Riset 

Nasional 2017-

2045 untuk 

pembang-unan 

yang berkelan-

jutan 

Hasil 

inovasi 

Flagship 

Nasional  

Prioritas 

Riset 

Nasional 

1. Pengin-

deraan Jauh 

Untuk Data 

Kawasan 

Konser-

vasi, 

Pencega-

han Pence-

maran, 

Keben-

canaan, dan 

Peman-
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PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK OUTPUT 

faatan SDA; 

2. Sistem 

Pendu-

kung Kepu-

tusan (DSS) 

Dinamika 

Atmosfer 

Ekuator 

Untuk 

Kesela-

matan 

Trans-

portasi, 

Ketahan-an 

Pangan dan 

Peruba-han 

Iklim; 

3. Data citra 

resolusi 

mene-ngah, 

tinggi dan 

sangat 

tinggi; 

4. Space Map 

untuk Multi 

Sektor; 

5. Mission 

System 

Pesawat 

Tanpa 

Awak 

MALE; 

6. Pesawat 

N219 

Amphibi; 

7. Satelit 

Konste-lasi 

Komuni-

kasi Orbit 

Rendah; 

8. Prototipe 

Roket 

Berting-kat 

100 km; 

9. Decision 

Support 

Tools (DST) 

berbasis 

Sains dan 

Teknologi 

Atmosfer 
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PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK OUTPUT 

untuk 

mendu-

kung Smart 

Water 

Manage-

ment 

System. 

Teknologi 

untuk 

keberlan-

jutan  

pemanfaata

n SDA 

1. Model 

peman-

faatan dan 

Informasi 

Pengin-

deraan Jauh 

untuk 

mendu-

kung tujuan 

pem-

bangunan 

nasional 

berkelanjuta

n (SDGs); 

2. Layanan 

Pengguna 

Bidang 

Peman-

faatan 

Pengindera

an Jauh; 

3. Satelit 

Mikro 

LAPAN-A4. 

Teknologi 

Untuk 

Pence-

gahan dan 

Mitigasi 

Bencana 

1. Produk 

Litbang-

yasa 

Teknologi 

dan Data 

Pengin-

deraan 

Jauh; 

2. Sistem 

Penye-

diaan Data 

dan Produk 

Data 

Hotspot; 

3. Informasi 

Cuaca 

Antariksa 
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PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK OUTPUT 

Teknologi 

Garda 

Depan 

(Frontier) 

Yang 

Dikuasai 

1. Teknologi 

Operasi 

Terbang 

dan Disemi-

nasi; 

2. Prototipe 

Roket 

Untuk 

Peman-

faatan 

Khusus. 

Pengem-

bangan 

Research 

Power House 

Infra-

struktur 

Iptek 

Strategis 

Yang 

Dikem-

bangkan 

 

1. Bandar 

Antariksa 

Skala Kecil; 

2. Pengem-

bangan 

Sistem 

Peman-

tauan Bumi 

Nasional; 

3. Observa-

torium 

Nasional 

(Obsnas) di 

NTT; 

4. Pem-

bangunan 

Laborato-

rium 

Pengujian 

kompo-nen 

Pesawat 

Udara 

Berdasar-

kan Standar  

Internasi-

onal DO-

160; 

5. Labora-

torium 

Terbang 

Nasional 

 

Selanjutnya, dukungan penerapan teknologi penerbangan dan antariksa 

juga diharapkan mampu mendukung Prioritas Nasional (PN) keenam 
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yakni:“Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim”. Pada PN 6 ini, secara khusus terkait teknologi yang telah dikuasai 

LAPAN diharapkan mampu menjawab isu pencegahan kebakaran lahan dan hutan dan 

mampu mendukung penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan 

ekosistem. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Pemetaan Peran LAPAN pada Prioritas Nasional 6 

PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK OUTPUT 

Membangun 

Lingkungan 

Hidup, 

Meningkat-kan 

Ketahanan 

Bencana, dan 

Perubahan 

Iklim 

 

Peningkatan 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

 

Pencegahan 

Pencemaran 

dan  

Kerusakan 

Sumber Daya 

Alam dan  

Lingkungan 

Hidup 

 

Pencegahan 

Kebakaran 

Lahan  

dan Hutan 

 

Sistem 

Penye-

diaan Data 

dan Produk  

Data 

Hotspot 

Sistem 

Penyediaan 

Data dan 

Produk Data 

Hotspot 

Penyediaan 

Data dan  

Informasi 

Keanekaragam

an Hayati  

dan Ekosistem 

 

Pengin-

deraan Jauh 

Untuk Data  

Kawasan 

Konser-

vasi, 

Pencega-

han  

Pencema-

ran, Keben-

canaan, dan  

Peman-

faatan SDA 

Pengindera-an 

Jauh Untuk 

Data Kawasan 

Konservasi, 

Pencegahan 

Pencemaran, 

Kebencana-an, 

dan Peman-

faatan SDA 

 

 

Dukungan LAPAN pada pencapaian agenda pembangunan juga 

terangkum dalam proyek prioritas strategis nomor urut ke 39 (Lampiran II 

RPJMN 2020-2024), secara khusus LAPAN diminta turut berperan aktif dalam 

penguatan sistem peringatan dini bencana dengan target berupa kecepatan 

penyampaian informasi peringatan dini bencana hingga mencapai maksimal 3 

menit.  
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3.1.2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Sejalan dengan tujuan dan semangat pembangunan yang dijabarkan RPJPN 

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

21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Peraturan perundang – undangan ini salah 

satunya bertujuan tuntuk mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk 

kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa. Selain itu, peraturan perundang – 

undangan ini memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka 

penyelenggaraan keantariksaan. Isi dari undang – undang ini terdiri dari 

penjelasan mengenai kegiatan terkait keantariksaan yang terdiri dari sains 

antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi keantariksaan, peluncuran, 

dan kegiatan komersial keantariksaan; penyelenggaraan keantariksaan; tata kelola 

kerjasama keantariksaan; keamanan dan keselamatan; serta ketentuan hukum 

perdata dan pidana terkait keantariksaan. Di samping itu,  peraturan perundang – 

undangan ini menjelasakan peran LAPAN sebagai instansi pemerintah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan 

pemanfaatan kedirgantaraan serta penyelenggaran keantariksaan memiliki peran 

strategis dalam pengembangan dan penyelenggaran keantariksaan nasional. 

Keseluruhan aspek strategis terkait kebijakan keantariksaan dirangkum pada 

peraturan perundang – undangan ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan 

keantariksaan nasional. 

3.1.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 telah ditetapkan sebagai pengganti 

dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002. Beberapa hal pokok yang dimuat 

dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Induk Pemajuan Iptek akan menjadi acuan dalam penyusunan 

RPJPN dan RPJMN; 

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

litbangjirap dan menghasilkan invensi dan inovasi yang terpadu; 
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3. Penambahan batas usia pension (BUP) untuk peneliti dan perekayasa yaitu 

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

dari 60 tahun menjadi 65 tahun; 

4. Kewajiban mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil penelitian dan 

pengembangan; 

5. Pembentukan Komisi Etik untuk menegakkan kode etik penelitian, 

pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

6. Kewajiban memperoleh izin dari Pemerintah bagi kegiatan litbangjirap 

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

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

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

melalui sistem informasi iptek nasional yang terpadu; 

8. Pemerintah membentuk dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi untuk 

mendanai kegiatan litbangjirap; 

9. Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bagi badan usaha 

yang melakukan litbangjirap; 

10. Larangan melakukan pengalihan material kekayaan hayati dll, kecuali uji 

materialnya tidak dapat dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini wajib 

dilengkapi dengan dokumen MTA; 

11. Pengukuran indikator iptek nasional secara berkala yang dilakukan oleh 

Pemerintah. 

3.1.4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 
Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040 merupakan amanat dari Undang – 

Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang mengatur 

penyelenggaraan keantariksaan nasional. Peraturan perundang – undangan ini 

berisi visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan, kebijakan penyelenggaraan 

keantariksaaan, strategi penyelenggaraan keantariksaaan, serta peta rencana 

strategis jangka pendek, menengah, dan jangka panjang penyelenggaraan 
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antariksa. Adapun visi dari Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 

2040 adalah Keantariksaan Indonesia yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, dijabarkan misi sebagai berikut: 

1. Memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang sains antariksa dan 

atmosfer serta pemanfaatannya 

2. Memperkuat penyelenggaraan penginderaan jauh 

3. Memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi 

penerbangan dan antariksa serta pemanfaatannya menuju kemandirian 

nasional 

4. Membangun kemandirian dalam peluncuran wahana antariksa melalui 

pembangunan bandar antaraiksa di wilayah Indonesia 

5. Mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan dengan melibatkan 

industri nasional. 

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijabarkan di atas, maka disusunlah 

arah kebijakan penyelenggaraan keantariksaan untuk tahun 2016 – 2040 meliputi 

kegiatan : 

1. Sains antariksa 

2. Penginderaan jauh 

3. Penguasaan teknologi keantariksaa 

4. Peluncuran 

5. Kegiatan komersial keantariksaan 

Saat ini, penyelenggaran kegiatan keantariksaan tersebut sebagian besar 

masih diselenggarakan oleh LAPAN sebagai instansi pemerintah yang memiliki 

tugas dan fungsi terkait pneyelenggaraan keantariksaan. Namun, hal ini tidak 

menutup kemungkinan tumbuhnya partisipasi masyarakat maupun sektor swasta 

dalam mengembangkan industri keantariksaan untuk beberapa tahun kedepan. 

3.1.5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 
Nasional 2017 – 2045 

Peraturan perundang – undangan ini merupakan penyelarasan kebutuhan 

riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan secara holistik, lintas institusi, 
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lintas ranah, dan berdasarkan fokus riset. Semangat dari rencana induk ini adalah 

untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada sehingga mendapatkan hasil 

yang optimal di tengah keterbatasan sumberdaya. Selanjutnya, ditentukan visi 

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017 – 2045 yaitu Indonesia 2045 

berdaya saing dan berdaulat berbasis riset. Untuk mencapai visi di atas, misi 

RIRN tahun 2017 – 2045 adalah: 

1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

2. Menciptakan keunggulan kompteitif bangsa secara global berbasis riset 

LAPAN sebagai instansi pemerintah yang salah satu fungsinya 

melaksanakan riset dan pengembangan terkait keantariksaan turut memiliki 

peran strategis dalam penyelenggaran RIRN Tahun 2017 – 2045. LAPAN bersama 

– sama instansi pemerintah terkait lainnya diharuskan melakukan integrasi 

pelaksanaan riset di lembaga litbang sesuai ranah dan kebijakan dalam RIRN. 

Adapun bidang yang menjadi lingkup riset LAPAN adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Pangan – Pertanian: Teknologi ketahanan dan kemandirian 

pangan. 

2. Bidang Transportasi: Teknologi penguatan industri transportasi nasional. 

3. Bidang Pertahanan dan Keamanan: Teknologi pendukung daya gerak, 

teknologi pendukung daya gempur, dan teknologi pendukung pertahanan 

dan keamanan. 

4. Bidang Kemaritiman:  Aktor integrasi dan sumberdaya dalam 

penyelarasan dan kerja sama multi-aktor di bidang kemaritiman. 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN 

Arah kebijakan dan strategi LAPAN menggambarkan koridor strategis 

yang mengawal dan memastikan pelaksanaan strategi dilakukan sesuai dengan 

rencana strategis yang telah disusun. Arah kebijakan dan strategi memuat langkah 

yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting 

dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka 

menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, 
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tujuan, dan sasaran strategis LAPAN. Dengan demikian, arah kebijakan dan 

strategi LAPAN tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut: 

3.2.1. Pemanfaatan Produk Sains Antariksa dan Atmosfer untuk Pembangunan 
Nasional Berkelanjutan  

Arah kebijakan pertama menjelaskan mengenai peningkatan hilirisasi 

produk sains antariksa dan atmosfer untuk mengakselerasi pembangunan 

nasional yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini 

adalah: 

1. Strategi 1: Meningkatkan keunggulan penelitian sains antariksa dan 

atmosfer berkelas dunia yang selaras dengan arah pembangunan 

berkelanjutan 

Penelitian sains antariksa dan atmosfer mengacu pada tema PRN 

Kebencanaan dengan strategi peningkatan keunggulan penelitian sains 

antariksa dan atmosfer di antara lain berfokus pada peningkatan kualitas dan 

kuantitas SDM, pengembangan sarana dan prasarana penelitian, 

pengembangan dan prekayasaan, peningkatan kerjasama nasional dan 

internasional, serta standardisasi penelitian bertaraf internasional di bidang 

sains antariksa dan atmosfer. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari 

hasil penelitian. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan mumpuni 

meningkatkan produktivitas hasil penelitian. Peningkatan kerja sama dapat 

memberikan modal pengetahuan baru dari organisasi nasnional maupun 

internasional sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan pemikiran – 

pemikiran inovatif. Terakhir, standardisasi penelitian bertujuan untuk 

mendorong hasil penelitian yang dihasilkan peneliti LAPAN agar dapat 

bersaing tidak hanya di kancah nasional namun juga internasional.  

2. Strategi 2: Meningkatkan varian dan kualitas produk sains antariksa dan 

atmosfer 

Peningkatan varian dan kualitas produk sains antariksa dan atmosfer 

merupakan salah satu aspek penting dalam proses hilirisasi produk sains 

antariksa dan atmosfer terkait penerimaan produk tersebut oleh industri. 
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Dengan adanya, variasi dan meningkatnya kualitas produk sains antariksa 

dan atmosfer diharapkan pemanfaatan produk oleh industri akan meningkat 

dan berujung pada meningkatnya skala ekonomi industri antariksa. Beberapa 

fokus arah kebijakan ini diantaranya, pembangunan Sistem Pendukungan 

Keputusan (Decision Supporting System – DSS) untuk pengembilan 

keputusan, kebijakan, dan manajemen oleh K/L terkait sehingga dapat 

menghasilkan permodelan atmosfer ekuator seperti Model Kopel Atmosfer – 

Lautan HOC 5000 Cores dalam monitoring cuaca, serta peningkatan kuantitas 

dan kualitas produk hasil penelitian di bidang sains antariksa dan atmosfer. 

3. Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan dan 

pemanfaatan produk sains antariksa dan atmosfer berdasarkan prioritas 

pembangunan berkelanjutan 

Arah kebijakan ini menitikberatkan pada kerajasama antar instansi 

pemerintah dan masyarakat (sektor swasta) dalam skala nasional maupun 

internasional untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan produk 

sains antariksa dan atmosfer yang didasari oleh prioritas nasional. Beberapa 

fokus dari arah kebijakan ini diantara lain, peningkatan kerja sama dalam 

penyediaan jasa dan produk sains dan antariksa seperti kerja sama hilirisasi 

teknologi inovasi sistem pemantauan hujan berbasis radar navigasi dengan 

sektor swasta serta kolaborasi dalam pengembangan DSS Dinamika Atmosfer 

Ekuator dengan pemangku kepentingan terkait. 

Adapun Pusat teknis LAPAN yang mendukung arah kebijakan ini adalah 

Pusat Sains Antariksa, Pusat Sains Teknologi Atmosfer, dan Pusat Inovasi dan 

Standar Penerbangan dan Antariksa dengan kegiatan strategis hilirisasi produk 

sains antariksa dan atmosfer meliputi: 

a. Penerapan manajemen teknologi melalui penelusuran KI, valuasi ATB, dan 

pengelolaan KI 

b. Proses alih teknologi melalui penguatan alih teknologi dan intermediasi 

c. Pengelolaan standar penerbangan dan antariksa meliputi perumusan, 

penerapan, pengawasan, dan kaji ulang. 
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3.2.2. Optimasi Produk Penginderaan Jauh Sesuai Standar Nasional dan 
Internasional  

Arah kebijakan terkait pengembangan produk penginderaan jauh adalah 

optimasi produk penginderaan jauh sesuai standar nasional dan internasional. 

Sesuai Standar yang dimaksud adalah kualitas produk penginderaan jauh 

LAPAN telah sesuai dengan standar badan akreditasi yang diakui secara nasional 

maupun internasional. Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka ditentukan 3 

(tiga) strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan 

pada beberapa subbab berikut. 

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

Asia Tenggara 

Peningkatan daya saing produk penginderaan jauh khususnya di tingkat Asia 

Tenggara merupakan salah satu fokus LAPAN dalam bidang penginderaan 

jauh untuk mengukuhkan posisinya sebagai instansi pemerintah terdepan di 

kancah internasional. Hal ini juga dapat menambah nilai pemanfaatan 

penginderaan jauh baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena 

itu, LAPAN berupaya meningkatkan pelayanan produk penginderaan jauh 

melalui pengembangan teknologi akusisi, pengolahan, dan distribusi data 

penginderaan jauh seperti penambahan penerimaan data penginderaan jauh 

multi resolusi dari satelit operasional yang sedang maupun disulkan tunuk 

periode tahun 2020-2025.. penambahan penerimaan data penginderaan jauh 

multi resolusi dari satelit operasional yang sedang maupun diusulkan untuk 

diakusisi untuk periode tahun 2020 – 2025 yang lebih detil dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 Penerimaan dan Perencanaan Penerimaan Data Satelit Penginderaan Jauh 1978 – 
2028 (Sumber: Deinderaja) 

 

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, LAPAN telah merencanakan penerimaan 

data satelit penginderaan jauh hingga tahun 2028 dengan beberapa satelit 

yang diusulkan untuk diakusisi seperti MetOP-C dan Himawari-9. 

2. Strategi 2: Mendorong pemanfaatan penginderaan jauh secara aktif untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan 

LAPAN sebagai salah satu instansi pemerintah terdepan dalam bidang 

penginderaan jauh turut berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan 

penginderaan jauh dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini terkandung 

dalam PRN Pangan – Pertanian yang mengamanahkan kontribusi 

penginderaan jauh dalam memprediksikan panen padi. Hal ini diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas pembangunan nasional dalam berbagai 

sektor prioritas nasional. Beberapa fokus pemanfaatan penginderaan jauh  

diantaranya adalah pemanfaatan data penginderaan jauh multi resolusi 

sehingga menghasilkan informasi yang presisi untuk sektor prioritas nasional 

diantaranya sektor pangan dan pertanian. Selain itu, kerjasama lintas 

kementerian maupun sektor swasta perlu dilakukan dalam pemanfaatan 

penginderaan jauh untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. 
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3. Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan penginderaan 

jauh 

Kolaborasi dalam penyelenggaraan penginderaan jauh berfokus pada digital 

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

yang mudah dan sederhana dalam pemanfaatan data multi sensor melalui 

berbagai platform. Kedua, pengembangan digital services sebagai kuncig 

pengembangan platform. Terakhir adalah mempromosikan solusi – solusi 

inovatif seperti aplikasi pemantauan SDAL dan Kewilayahan, komersialisasi, 

serta mendorong tumbuhnya space startups. Aspek – aspek ini tidak hanya 

dikembangkan melalui kegiatan internal LAPAN namun juga diimbangi 

dengan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah maupun sektor swasta 

untuk meningkatkan service excellence dan penyediaan produk penginderaan 

jauh sesuai kebutuhan. 

Adapun Pusat teknis LAPAN yang mendukung arah kebijakan ini adalah 

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh dengan kegiatan strategis optimasi produk penginderaan jauh 

sesuai standar nasional dan internasional meliputi: 

a. Melanjutkan akusisi satelit penerimaan data penginderaan jauh oleh LAPAN 

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

TanDEM-X. 

b. Pengajuan akusisi satelit penerimaan data penginderaan jauh yaitu MetOp-C, 

Himawari-9, dan PA2 

c. Satelit yang akan diluncurkan dan disusulkan untuk diakusisi yaitu NOAA-

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

d. Pengembangan Sistem Bank Data Penginderaan jauh Nasional (Sistem 

BDPJN) khususnya sistem layanan digital SPACeMAP berbasis cloud, SaaS, 

PaaS 

e. Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) yang berfokus 

pada layanan Sistem Pemantauan Sumpber Daya Alam dan Lingkungan 

(SIPANDA) dan Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMBA). 
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3.2.3. Penguatan Peran LAPAN dalam Pengembangan Ekosistem Produk 
Teknologi Penerbangan dan Antariksa  

Arah kebijakan terkait ekosistem industri teknologi penerbangan dan 

antariksa adalah penguatan peran LAPAN dalam pengembangan ekosistem 

produk teknologi penerbangan dan antariksa. Strategi yang dilakukan terkait arah 

kebijakan ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1. Strategi 1: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan produk dan 

fasilitas teknologi penerbangan dan antariksa untuk pembangunan 

nasional 

Ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa yang begitu luas 

membutuhkan peran dari masing – masing pemangku kepentingan agar terus 

berkembang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan, salah satu fokus utama LAPAN di bidang penerbangan dan 

antariksa adalah berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga yang 

mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pemberian pertimbangan di 

bidang penerbangan dan antariksa. Selanjutnya, telah dipetakan ekosistem 

industri penerbangan dan antariksa nasional dan terdapat 3 (tiga) area kerja 

sama LAPAN yang dinilai strategis yaitu : 

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

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

internasional 

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

2. Strategi 2: Meningkatkan hilirisasi produk teknologi penerbangan dan 

antariksa yang berorientasi pada kepentingan nasional 

Strategi ini mengacu pada RIRN 2017-2045 dengan PRN pertama adalah 

Teknologi penguatan Industri Transportasi Nasional dengan target prototipe 

interior dan avionics system N245  serta uji layak terbang untuk N219 atau 

tipe potensial lain yang layak industri. Kedua, PRN Teknologi Pendukung 

Daya Gempur dengan target Roket kendali/Rudal>60km. Ketiga, Teknologi 

Pendukung Daya Gerak dengan target Pesawat tanpa awak jangkauan>200 

km. Ketiga PRN tersebut akan didukung melalui pelaksanaan penelitian, 

pembuatan prototipe, produksi, serta kerja sama untuk mempercepat proses 
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hilirisasi. Adapun fokus hilirisasi LAPAN yaitu pengembangan ekosistem 

berbasis program N219 di mulai pada tahun ini hingga tahun 2021. Kedua 

penguasaan teknologi satelit yaitu satelit LAPAN-A5 SAR : 2020-2024 yang 

akan diluncurkan pada tahun 2024 untuk pengawasan maritim, pemantauan 

tutupan lahan tembus awan, dan Digital Elevation Model (DEM). Terakhir 

adalah pengembangan konsep satelit satkom LEO untuk Indonesia melalui 

kerja sama dengan Telkom/Telkomsat. 

3. Strategi 3: Membangun dan mengoperasikan bandar antariksa untuk 

peluncuran 

Bandar antariksa merupakan infrastruktur utama dalam eksosistem 

penerbangan dan antariksa. Dalam memenuhi kebutuhan teknologi 

penerbangan dan antariksa akan peluncur roket sonda dengan ketinggian 300 

km, LAPAN berencana membangun bandar antariksa untuk mendukung 

peluncuran dalam kategori tersebut. 

Adapun Pusat teknis LAPAN yang mendukung arah kebijakan ini adalah 

Pusat Teknologi Satelit, Pusat Teknologi Penerbangan, dan Pusat Teknologi, dan 

Pusat Teknologi Roket dnegan kegiatan strategis penguatan peran LAPAN dalam 

hilirisasi ekosistem penerbangan dan antariksa meliputi: 

a. Penguatan hilirisasi ekosistem penginderaan jauh di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaaan Jauh 

b. Penguatan hilirisasi ekosistem sains antariksa di dalam kegiatan 

Pengembangan Sains Antariksa 

c. Penguatan hilirisasi ekosistem sains atmosfer di dalam kegiatan 

Pengembangan Sains Atmosfer 

d. Penguatan hilirisasi ekosistem pemanfaatan penginderaan jauh di dalam 

kegiatan  Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

e. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Penerbangan 

f. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi satelit di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Satelit 
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g. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi roket di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Roket 

h. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa 

dengan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Inovasi dan Standar di 

Bidang Penerbangan dan Antariksa 

3.2.4. Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Nasional Berbasis Penelitian 
(Research-Based Policy) 

Arah kebijakan terkait penelitian dan pengembangan penerbangan dan 

antariksa adalah kebijakan penerbangan dan antariksa nasional berbasis 

penelitian (research based policy). Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan 

ini adalah: 

1. Strategi 1: Mengelola kebijakan penerbangan dan antariksa berbasis 

penelitian sesuai kebutuhan nasional dengan berorientasi pada 

komersialisasi dan penyelenggaraan keantariksaan, serta pembangunan 

berkelanjutan 

Industri penerbangan dan antariksa memiliki berbagai macam tantangan dan 

sangat erat kaitannya dengan keselamatan. Selain itu, Undang – Undang 

Sistem Nasional IPTEK masih menjadi isu hangat saat ini. Maka dari itu, 

Pengelolaan kebijakan yang implementatif berdasarkan penelitian dan 

kebutuhan nasional merupakan faktor penting dalam pengembangan 

kebijakan. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN 

diamanahkan untuk menyusun skema kegiatan (roadmap) arah kajian dan 

kebijakan serta melakukan penguatan kapasitas SDM, dan melakukan kerja 

sama baru dengan berbagai organisasi nasional maupun internasional dalam 

melaksanakan penelitian kebijakan. 

2. Strategi 2: Mengelola kebijakan dan implementasi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yang berorientasi pada revolusi industri 4.0 untuk 

layanan dan penyelenggaraan keantariksaan 

Penerapan TIK dalam mendukung layanan penyelenggaraan keantariksaan 

memiliki peran yang sangat penting. Layanan keantariksaan kepada 

pelanggan yang prima merupakan salah satu indikator keberhasilan layanan 
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publik LAPAN. Maka dari itu, untuk meningkatkan pelayanan keantariksaan 

LAPAN maka Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan 

Antariksa sebagai pusat yang bertugas menangani TIK LAPAN berperan 

sebagai integrator data dan informasi satu LAPAN dan menjadi leading sector 

dalam dalam penerapan SPBE di lingkup LAPAN. 

3. Strategi 3. Mengelola kebijakan inovasi penerbangan dan antariksa serta 

standar keantariksaan 

Pengelolaan kebijakan inovasi serta standar penerbangan dan antariksa 

merupakan salah satu tugas LAPAN dalam memajukan industri penerbangan 

dan keantariksaan nasional. Kedepan, pengelolaan kebijakan inovasi LAPAN 

yang dilakukan oleh Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa 

akan menjadi penggerak utama dalam komersialisasi hasil penelitian dan 

pengembangan LAPAN. Untuk mencapai hal tersebut, maka akan dibentuk 

lembaga inspeksi, laboratorium uji, serta lembaga sertifikasi produk 

penerbangan dan antariksa. Selain itu, kebijakan komersialisasi dan standar 

keamanan akan dibentuk untuk memperkuat payung hukum LAPAN dalam 

melakukan komersialisasi produk. Kegiatan strategis yang dilakukan dalam 

kerangka pengembangan kebijakan penerbangan dan antariksa nasional 

berbasis penelitian yaitu Pengembangan Pengkajian dan Informasi 

Penerbangan dan Antariksa. 

3.2.5. Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN sesuai Roadmap Reformasi 
Birokrasi nasional menuju birokrasi berkelas dunia  

Arah kebijakan terkait reformasi birokrasi diharapkan mampu 

menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Strategi yang dilakukan terkait arah 

kebijakan ini adalah sebagai berikut: 

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

Reformasi Birokrasi LAPAN 

Arah kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup LAPAN 

dalam rangka mendukung terciptanya birokrasi nasional berkelas dunia yaitu 

pelaksanaan RB LAPAN 2015-2019. Strategi yang dilakukan terkait 

pelaksanaan RB LAPAN yaitu melaksanakan pembenahan pada area – area 
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perubahan RB khususnya area yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan 

berlaku dalam rangka LAPAN menuju birokrasi berkelas dunia. Hal ini 

merujuk pada sasaran reformasi birokrasi nasional tahun 2025 yaitu 

terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan 

yang profesional,  berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi 

negara. Untuk mencapai sasaran tersebut LAPAN berupaya meningkatkan 

kinerja pada 8 (delapan) area perubahan yang menjadi area quick wins RB, 

meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, 

tatalaksana, SDM ASN, perundang-undangan, dan pelayanan publik. Adapun 

area perubahan yang menjadi fokus pembenahan LAPAN adalah manajemen 

perubahan, SDM, organisasi dan tata laksana, perundang – undangan, 

akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta layanan publik. Area 

perubahan yang perlu dilakukan dalam peningkatan pelaksanaan RB 

dilingkup LAPAN meliputi: 

1. Area perubahan mental aparatur bertujuan untuk merubah perilaku negatif 

yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat, sehingga 

mendorong citra negatif birokrasi. Strategi khusus yang akan diterapkan 

adalah penguatan nilai-nilai organisasi menuju visi LAPAN sebagai 

penggerak sektor-sektor pembangunan berbasis IPTEK penerbangan dan 

antariksa. 

2. Area penguatan pengawasan bertujuan untuk memperkuat sistem 

pengawasan guna mengurangi dan menghilangkan penyimpangan yang 

terjadi dalam birokrasi. Strategi khusus yang akan diimplementasikan 

antara lain adalah penguatan pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM, penguatan Indeks Persepsi Korupsi, dan penguatan 

Maturitas SPIP. 

3. Area perubahan penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk 

menciptakan desain organisasi yang lebih tepat untuk mendorong efisiensi, 

efektivitas dan percepatan proses layanan serta pengambilan keputusan 

dalam birokrasi. Strategi yang akan diterapkan adalah analisis dan 

penataan organisasi LAPAN secara komprehensif melalui penguatan 
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fungsi kelembagaan LAPAN sebagai penyelenggara keantariksaan. 

Sementara itu, fungsi litbangjirap iptek penerbangan dan antariksa ditata 

ulang dengan mempertimbangkan keberadaan Badan Riset dan Inovasi 

Nasional (BRIN). 

4. Area perubahan tatalaksana bertujuan untuk mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan sekaligus mengubah mental 

aparatur. Menghadapi revolusi industri 4.0, perubahan tatalaksana di 

LAPAN diarahkan untuk penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) dalam semua aspek layanan teknis maupun layanan 

dukungan manajemen, serta penguatan proses bisnis untuk menciptakan 

efisiensi dan efektivitas khususnya dalam fungsi LAPAN sebagai 

penyelenggara keantariksaan. 

5. Area perubahan SDM Aparatur bertujuan untuk menciptakan dan 

menerapkan sistem manajemen SDM sehingga pengelolaan SDM aparatur 

akan lebih profesional. Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam 

RPJMN 2020-2024 yang salah satunya adalah meningkatkan daya saing 

SDM Indonesia, maka perlu dilakukan strategi penguatan kapasitas dan 

kompetensi SDM LAPAN dalam melaksanakan fungsi litbangjirap dan 

penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Salah satu strategi yang akan 

dilakukan LAPAN adalah melalui pengusulan jabatan fungsional khusus 

yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara keantariksaan. 

Jabatan fungsional ini diharapkan tidak terbatas pada SDM LAPAN namun 

juga terbuka untuk SDM yang melaksanakan penyelenggaraan 

keantariksaan di Indonesia. 

6. Area perubahan penguatan peraturan perundang-undangan bertujuan 

untuk mengatasi tumpang tindih maupun disharmonis yang kerap kali 

dimanfaatkan sebagai celah untuk memenuhi kepentingan pribadi yang 

merugikan negara. Dalam lima tahun ke depan LAPAN akan melakukan 

kaji ulang dan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan 

(Per-UU-an) yang ada terkait dengan penyelenggaraan iptek penerbangan 

dan antariksa, khususnya dalam bentuk Peraturan Lembaga, yang 
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disharmonis. Selain itu, LAPAN akan melakukan percepatan dalam 

penyusunan per-UU-an turunan dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 

2013 tentang Keantariksaan. Ada dua Rancangan Peraturan Pemerintah 

(RPP) yang akan disusun dan diusulkan sesuai dengan amanat UU Nomor 

21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yaitu RPP tentang Peluncuran dan 

RPP tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan. Sejalan dengan arah 

kebijakan Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi guna mendorong 

investasi, maka muatan RPP khususnya RPP tentang Kegiatan Komersial 

Keantariksaan antara lain akan diarahkan untuk mendorong partisipasi 

badan usaha dan masyarakat dalam memajukan kegiatan keantariksaan di 

Indonesia. 

7. Area perubahan pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

sistem manajemen layanan publik pemerintah kepada masyarakat. Sejalan 

dengan arah kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, khususnya 

mewujudkan birokrasi berkelas dunia, maka pelayanan publik oleh 

LAPAN diarahkan untuk memanfaatkan SPBE seoptimal mungkin, 

sehingga layanan publik berorientasi kepada pengguna, makin mudah 

dijangkau, cepat, dan akurat. 

8. Area perubahan penguatan akuntabilitas bertujuan untuk mendorong 

birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu mempertanggungjawabkan 

kinerjanya sesuai dengan sumber-sumber yang digunakan. Sejalan dengan 

arah kebijakan dan strategi pada reformasi birokrasi dan tata kelola, 

reformasi sistem akuntabilitas kinerja dilakukan melalui perluasan 

implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi 

dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan 

dan penganggaran. 

Kedelapan area perubahan tersebut akan diturunkan menjadi rencana aksi 

RB yang merupakan langkah konkrit LAPAN dalam meningkatkan kinerja 

birokrasi internal. Rencana aksi selanjutnya disusun dalam roadmap Reformasi 

Birokrasi LAPAN Tahun 2020 – 2024 yang merujuk pada roadmap Reformasi 
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Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024 dengan Sekretariat Utama LAPAN sebagai 

garda terdepan dalam pengelolaan reformasi birokrasi. 

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

dan antariksa 

Pelaksanaan strategi ini sangat penting dalam rangka mendukung agenda 

pembangunan nasional, salah satunya adalah peningkatan SDM berkualitas 

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

peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Iptek dan Pendukung Iptek hingga 

memperoleh pendidikan bergelar S3. Selain melalui pendidikan bergelar, 

LAPAN juga mengupayakan keikutsertaan pegawainya dalam serangkaian 

kegiatan ToT teknologi strategis. Kedua hal tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM dalam rangka mendukung 

pencapaian target Renstra LAPAN 2020-2024 maupun RPJMN 2020-2024 

secara nasional diantaranya publikasi ilmiah nasional maupun internasional 

yang tersitasi, jumlah HKI yang didaftarkan, dan menggerakkan tumbuh 

kembangnya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). 

3. Strategi 3: Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik 

LAPAN 

Perubahan kondisi eksternal organisasi dengan berkembangnya teknologi 

informasi yang sangat drastis (disruption) dan sangat berdampak pada setiap 

aktifitas kehidupan manusia menuntut perubahan internal organisasi dalam 

menjalankan proses bisnisnya. Penetapan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut 

perubahan mendasar cara kerja organisasi yang berbasis teknologi informasi. 

Sehingga peningkatan maturitas SPBE ini akan difokuskan pada penguatan 

tata kelola SPBE, pengembangan layanan publik yang terpadu dan bermutu, 

membangun fondasi TIK yang menjamin ketersediaan layanan (availability), 

keandalan sistem  (liability), keamanan data dan informasi (security) dan 

kerahasian data dan informasi (confidentiality), dan membangun SDM yang 

kompeten, kreatif dan inovatif dalam mewujudkan SPBE yang terpadu dan 
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menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja 

tinggi. 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 
Antariksa 

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi LAPAN yang menggambarkan 

koridor strategis yang mengawal dan memastikan pelaksanaan strategi dilakukan 

sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun, maka Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa menjabarkan arah kebijakan dan strateginya memuat 

langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang 

penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu 

(jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, 

tujuan, dan sasaran strategis Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa. 

Adapun arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut:  

3.3.1. Penguatan Peran Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dalam 
Pengembangan Ekosistem Produk Teknologi Penerbangan dan Antariksa  

Arah kebijakan terkait ekosistem industri teknologi penerbangan dan  

antariksa adalah penguatan peran Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa dalam pengembangan ekosistem produk teknologi penerbangan dan 

antariksa. Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini terbagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu:  

1. Strategi 1: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan produk dan fasilitas 

teknologi penerbangan dan antariksa untuk pembangunan nasional.  

Ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa yang begitu luas membutuhkan 

peran dari masing – masing pemangku kepentingan agar terus berkembang. 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, salah 

satu fokus utama Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa adalah 

berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga yang mempunyai fungsi perumusan 

kebijakan dan pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa. 

Selanjutnya, telah dipetakan ekosistem industri penerbangan dan antariksa 

nasional dan terdapat 3 (tiga) area kerja sama Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa yang dinilai strategis yaitu:  
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a. Pendidikan dan Penelitian: keahlian, spesialisasi, dan riset; 

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

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

2. Strategi 2: Meningkatkan hilirisasi produk teknologi penerbangan dan antariksa 

yang berorientasi pada kepentingan nasional. 

Strategi ini mengacu pada PRN 2020-2024 dengan keterlibatan produk teknologi 

penerbangan dan antariksa pada PRN diantaranya pada topik riset Teknologi 

Pesawat N219 Amfibi, teknologi roket, teknologi satelit konstelasi komunikasi 

orbit rendah, dan teknologi pesawat udara tanpa awak. Keempat PRN tersebut 

akan didukung melalui pelaksanaan penelitian, pembuatan prototipe, produksi, 

serta kerja sama untuk mempercepat proses hilirisasi. Adapun fokus hilirisasi 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa yaitu pengembangan 

ekosistem berbasis program N219 di mulai hingga tahun 2021 dan penguasaan 

teknologi satelit yaitu satelit konstelasi komunikasi orbit rendah untuk dukungan 

kecepatan diseminasi informasi saat terjadi bencana.  

3. Strategi 3: Membangun dan mengoperasikan bandar antariksa untuk peluncuran.  

Bandar antariksa merupakan infrastruktur utama dalam eksosistem penerbangan 

dan antariksa. Dalam memenuhi kebutuhan teknologi penerbangan dan antariksa 

akan peluncur roket sonda dengan ketinggian 300 km, Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa berencana membangun dan mengoperasikan bandar 

antariksa untuk mendukung peluncuran dalam kategori tersebut. Selain itu, Deputi 

Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa juga akan mendorong dan membuka 

peluang investasi internasional untuk pembangunan bandar antariksa berskala 

internasional yang dioperasikan secara komersial untuk peluncuran roket 

pengorbit satelit.  

Adapun kegiatan strategis penguatan peran Deputi Bidang Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa dalam hilirisasi ekosistem penerbangan dan antariksa meliputi:  

a. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Penerbangan;  

b. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi satelit di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Satelit;  

c. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi roket di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Roket;  
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d. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa dengan 

kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Inovasi dan Standar di Bidang 

Penerbangan dan Antariksa.  

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Teknologi Satelit 

  Merujuk pada Arah kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa, maka arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pada 

Pusat Teknologi Satelit adalah penjabaran lebih lanjut dan sekaligus merupakan 

arah kebijakan dan strategi pelaksanaan  untuk mencapai Visi Pusat Teknologi 

Satelit dalam meraih cita citanya  menjadi “Menjadi Penggerak Sektor – Sektor 

Pembangunan Nasional Berbasis Teknologi  Satelit.” Sehingga arah kebijakan dan 

strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

3.4.1. Penguatan Peran Pusat Teknologi Satelit dalam Pengembangan Ekosistem 
Produk Teknologi Satelit  

Arah kebijakan terkait ekosistem industri teknologi Satelit adalah penguatan 

peran Pusteksat dalam pengembangan ekosistem produk teknologi Satelit. Strategi 

yang dilakukan terkait arah kebijakan ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:  

1. Strategi 1: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan produk dan fasilitas 

teknologi satelit untuk pembangunan nasional.  

Strategi yang diterapkan adalah : 

a. Peningkatan Kompetensi melaui pendidikan dan penelitian keahlian, 

spesialisasi, serta riset;  

b. Menjalin kerjasama dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi satelit;  

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

d. Sinergi untuk mewujudkan pembentukan konsorsium satelit nasional 

terutama untuk mendorong tumbuhnya industri persatelitan nasional; 

e. Membangun satelit operasional melalui konsorsium satelit nasional dengan 

memanfaatkan mitra-mitra internasional; 

f. Menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pengembangan satelit 

nasional;  
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g. Membangun jaringan stasiun bumi penjejakan dan kendali serta jaringan 

stasiun bumi penerima data misi satelit LAPAN serta mendorong 

komersialisasi jaringan stasiun bumi; 

h. Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri untuk kelancaran operasi dan  

koordinasi jaringan satelit LAPAN; 

2. Strategi 2: Meningkatkan hilirisasi produk teknologi satelit yang berorientasi pada 

kepentingan nasional. 

Strategi ini mengacu pada PRN 2020-2024 dengan keterlibatan produk teknologi 

satelit pada PRN pada topik riset satelit konstelasi komunikasi orbit rendah. PRN 

tersebut akan didukung melalui pelaksanaan penelitian, pembuatan prototipe, 

produksi, serta kerja sama untuk mempercepat proses hilirisasi. Adapun fokus 

hilirisasi Pusteksat yaitu pengembangan ekosistem satelit konstelasi komunikasi 

orbit rendah untuk dukungan kecepatan diseminasi informasi saat terjadi bencana.  

 

Gambar 3.2 Roadmap pengembangan satelit konstelasi tahun 2020-2024 

 

3.5. Model Bisnis Pusteksat 

Model bisnis Pusteksat untuk periode 2020-2024 merupakan gambaran 

secara menyeluruh tentang bagaimana Pusteksat menjalankan kegiatannya untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Penyusunan model bisnis ini menggunakan 
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framework Business Model Canvas (BMC). Model bisnis Pusteksat terdiri atas 9 

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

Relationship, Channels, Key Resources, Key Activity, Key Partnership, Cost Structure, 

dan Revenue Stream. Kesembilan blok model bisnis Pusteksat tersebut selanjutnya 

dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitra Kunci 
1. Perguruan 

Tinggi; 
2. Industri; 
3. Mitra 

Internasiona
l; 

4. Organisasi 
profesi 
Nasional; 

5. K/L/D 
terkait 

Aktivitas Utama 

1. Litbangjirap (termasuk 
riset pasar); 
Output : prototipe 

2. Membuat regulasi; 
Output : 
regulasi/standarisasi/ 
sertifikasi/rekomendasi 

3. Memberikan 
produk/layanan sesuai 
kebutuhan; 

4. Customer Relationship. 
 

Proposisi Nilai 
1. Brand 

Kebanggan 
nasional; 

2. Keunikan 
produk 

3. Produk dan 
layanan 
berkualitas 

4. Customer 
Oriented. 

Saluran 
Above The Line: 
1. Website; 
2. Media Sosial; 
3. e-layanan. 
 
Below The Line: 
1. Sosialisasi8; 
2. Word of Mouth; 
3. Diseminasi; 
4. Bimbingan 

Teknis; 
5. Pameran, 

Event, Seminar, 
Pertemuan, dan 
Open House. 

6. Komunikasi 
Teknologi 
Satelit 

Pengguna 
Layanan 

1. Kementrian 
Kelautan 
dan 
Perikanan, 
BPPT, 
BMKG dll. 

2. TNI/Polri; 
3. Industri  
4. ITS, IPB, 

ITB 
5. ORARI 

Sumber Daya Utama 

1. Peneliti; 
2. Perekayasa; 
3. JFT Lainnya; 
4. Bahan Baku Litbangjirap; 
5. Sarana dan Prasarana 

Teknologi satlit 

Struktur Penganggaran 

APBN (Rupiah Murni, PHLN, SBSN, PNBP) 

Non APBN (KPBU dan PINA) 

Produk dan Layanan Publik 

1. Produk Teknologi Satelit 
2. Data dan Informasi Teknologi 

satelit 
3. Layanan dan jasa Teknologi 

satelit 
4. Layanan Jasa Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa; 
5. Layanan Edukasi Publik 

Keantariksaan. 

Gambar 3.3 Model Bisnis Pusat Teknologi Satelit 

 

Pada blok value proposition, terdapat 4proposisi nilai Pusteksat kepada para 

pengguna layanan, yaitu (1) menghasilkan brand kebanggaan nasional, (2) keunikan 



 

Renstra Pusteksat 2020-2024 

60 

produk, (3) produk dan layanan berkualitas, dan (4) berorientasi pada pengguna 

layanan. Value proposition tersebut diberikan kepada pengguna layanan melalui 2 

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

proposition Deteknologi diberikan melalui website, media sosial, dan e-layanan, 

sedangkan pada channel “below the line” value proposition diberikan kepada 

pengguna layanan melalui (1) sosialisasi, (2) word of mouth, (3) diseminasi, (4) 

bimbingan teknis, (5) pameran, event, seminar, meeting, dan open house.  

Pengguna layanan Pusteksat yang dimaksud adalah (1) 

Kementerian/Lembaga/Pemda (2) TNI/Polri (3) ORARI (4) industri (5) perguruan 

tinggi. Produk dan layanan publik Pusteksati adalah (1) produk teknologi satelit (2) 

data dan informasi teknologi Satelit (AIS, citra satelit, medan magnet), (3) Layanan 

jasa teknologi satelit (bimtek, pengujian, expert).  

Untuk menghasilkan produk dan layanan publik yang sesuai dengan value 

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

dilaksanakan oleh Deteknologi. Key activities tersebut adalah (1) melaksanakan 

research & development (termasuk market research), (2) membuat bahan regulasi, (3) 

memberikan produk/layanan sesuai kebutuhan, dan (4) menyelenggarakan customer 

relationship. Penyelenggaraan key activities sangat bergantung pada key partner dan 

key resources. Key partner Pusteksat dalam menghasilkan layanan adalah (1) 

perguruan tinggi, (2) industri, (3) mitra internasional, (4) organisasi profesi nasional, 

(5) K/L/D terkait. Sedangkan key resources Pusteksat dalam menghasilkan layanan 

adalah (1) peneliti, (2) perekayasa, (3) JFT lainnya, (4) bahan baku litbangyasa, dan 

(5) sarana dan prasarana. Selain key partner dan key resources, key activities 

Puisteksat juga sangat bergantung pada anggaran. Struktur penganggaran Pusteksat  

untuk dapat menyelenggarakan key activities-nya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 

APBN dan Non- APBN. Struktur penganggaran kategori APBN adalah: (1) rupiah 

murni, (2) PHLN (3) SBSN, dan (4) PNBP. Struktur penganggaran kategori Non-APBN 

adalah: (1) KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), dan (2) PINA 

(Pembiayaan Investasi Non-APBN).  

3.6. Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam 

rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan 
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penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Salah satu kunci 

dalam tahapan implementasi rencana strategis Kementerian/Lembaga adalah 

adanya dukungan regulasi. Dengan kata lain, kerangka regulasi adalah pemetaan 

kebutuhan regulasi guna mendukung implementasi rencana strategis LAPAN 

tahun 2020-2024. 

Saat ini terdapat beberapa regulasi terkait penerbangan dan antariksa 

dalam bentuk Undang-Undang maupun turunannya, meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; 

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

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh; 

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040; 

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional. 

Berdasarkan regulasi tersebut, kemudian dilakukan analisis kebutuhan 

peraturan turunan. Peraturan turunan yang dimaksud dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah atau Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Perla).  

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dianalisis 

lebih lanjut untuk mengidentifikasi kebutunan peraturan turunan dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah, terdapat 3 (tiga ) Peraturan Pemerintah  yang berhasil 

diindentifikasi meliputi : 

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi 

Keantariksaan yang merupakan amanat dari Pasal 27, Pasal 57 dan Pasal 92. 

(dalam proses pengesahan); 

2.  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan 

yang merupakan amanat dari Pasal 37, Pasal 83 dan  Pasal  84; 

3. Rancangan Peraturan Pemerintah Tata Cara Pembangunan dan 

Pengoperasian Bandar Antariksa yang merupakan amanat dari pasal 50, Pasal 

69, dan Pasal 94. 
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Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi 

Keantariksaan yang sedang dalam proses penetapan, beberapa Rancangan 

Peraturan Lembaga (Perla) juga perlu disiapkan, diantaranya : 

 Rancangan Perla tentang Daftar Teknologi Sensitif Keantariksaan  

 Rancangan Perla tentang Ketentuan mengenai dokumen persyaratan teknis 

dan dokumen persyaratan finansial izin impor teknologi sensitif 

Rancangan Perla tentang Standar dan prosedur Keamanan dan 

Keselamatan dalam penguasaan tekniologi keantariksaan  

 

3.7. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan adalah perencanaan kebutuhan struktur organisasi 

dalam rangka menyeleraskan dengan perubahan arah kebijakan dan strategi 

organisasi dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai Pusat Teknologi Satelit 

tahun 2024. Dalam rangka mencapai visi tahun 2020-2024 sebagai “Menjadi 

Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan Nasional Berbasis Teknologi  Satelit” 

Pusteksat perlu melakukan penguatan struktur organisasi  sesuai dengan arah 

kebijakan Pemerintah RI dan mengikuti kerangka kelembagaan LAPAN.  

Dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsinya, Pusteksat harus 

didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Terkait dengan hal 

tersebut, perlu direncanakan peningkatan kapasitas SDM dimaksud, dengan 

berbagai program pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. 

Program tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan, baik yang formal maupun 

nonformal. Adapun rencana tersebut dapat dilihat dalam lampiran 2. Dengan 

adanya berbagai rencana peningkatan kapasitas SDM di atas, diharapkan 

program-program Pusteksat dapat tercapai sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan. 
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BAB 4 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA 

PENDANAAN 
 

 

Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan 

akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang 

terukur. Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan 

sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi 

dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat 

diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat 

dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan 

disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan 

nasional yang mengatur hal tersebut. Bab ini akan menjabarkan mengenai target 

kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Pusat Teknologi Satelit dalam 

rangka implementasi strategi. 

 

4.1 Target Kinerja 

Target kinerja Pusteksat digambarkan dengan indikator kinerja tujuan yang 

menjadi ukuran pencapaian visi dan misi dan  indikator kinerja sasaran kegiatan 

(IKSK) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Pusteksat. Untuk 

indikator kinerja tujuan sebagaimana tersaji pada tabel 4.1. di bawah ini. 
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Tabel 4.1 Target Indikator Tujuan Pusat Teknologi Satelit 

MISI TUJUAN INDIKATOR 
TUJUAN 

TARGET 2024 

Penguatan 
struktur ekonomi 
yang produktif, 
mandiri dan 
berdaya saing 
dengan 
menumbuhkan 
ekosistem produk 
teknologi satelit 
untuk 
pembangunan 
nasional  

 

Terwujudnya 

produk penelitian, 

pengembangan, 

dan pemanfaatan 

teknologi satelit 

Jumlah produk 

teknologi satelit 

yang dimanfaatkan  

1. Satelit Konstelasi 
Komunikasi Orbit 
Rendah;  

2. Satelit 
Penginderaan Jauh 
Nasional; 

 

 

Terselenggaranya 

reformasi birokrasi 

di lingkungan 

Pusat Teknologi 

Satelit  

Nilai Reformasi 

Birokrasi Pusteksat 

AA (91,00) 

 

Sedangkan untuk target kinerja Pusat Teknologi Satelit 2020-2024 yang 

dijabarkan  dalam Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) terlihat pada Tabel 

4.2. berikut. 
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Tabel 4.2 Target kinerja Pusteksat tahun 2020-2024 

Sasaran Kegiatan IKSK Satuan 

Capaian 
(Baseline) 

Target 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SK1 Meningkatnya pemanfaatan 
produk inovasi Teknologi Satelit 
untuk pembangunan nasional 

1 Jumlah produk inovasi Teknologi 
Satelit yang dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional 

Pemanfaatan   2 2 1 2 6 

2 Jumlah Publikasi Internasional 
Terindeks di bidang teknologi satelit 

Makalah   3 3 4 4 4 

3 Jumlah HKI yang diusulkan di 
bidang teknologi satelit 

HKI   2 3 4 4 4 

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

4 Customer Engagement 
Index terhadap  
produk dan layanan teknologi satelit 

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

SK3 Meningkatnya keunggulan 
Litbangyasa penerbangan dan 
antariksa sesuai 
prioritas nasional 

5 Jumlah Proses dan fasilitas 
Litbangyasa di lingkup Pusat 
Teknologi Satelit yang memenuhi 
standar baku 

Unit n/a n/a 3 4 6 7 8 

SK4 Terwujudnya produk 
dan layanan pusat teknologi 
satelit sesuai kebutuhan 

6 Indeks pemenuhan produk dan 
layanan pusat teknologi satelit 

Persen n/a 80% 90% 92% 94% 96% 98% 

SK5 Terbangunnya 
hubungan baik dengan 
pengguna layanan pusat 
teknologi satelit 

7 Indeks respon terhadap keluhan 
pengguna layanan teknologi 
satelit 

Persen n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, target kinerja Pusteksat dipetakan kedalam 5 (lima) sasaran kegiatan (SK) yang capaiannya diukur melalui 7 (tujuh) 

indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Masing-masing IKSK yang menjadi ukuran SK tersebut kemudian dipertajam dengan penjelasan IKSK untuk 

menghindari multitafsir dalam interpretasi. Penjelasan IKSK akan dijabarkan lebih detil sebagai berikut: 

1. IKSK 1: Jumlah produk inovasi teknologi satelit yang dimanfaatkan untuk untuk pembangunan nasional. Produk inovasi yang dimanfaatkan 

adalah produk inovasi yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan prioritas nasional, dukungan tematik, SDG, PRN serta program 

pembangunan nasional lainnya hingga akhir tahun berjalan.  Pengukuran indikator bersifat akumulatif. 

2. IKSK 2: Jumlah publikasi internasional terindeks di bidang teknologi satelit. Publikasi Internasional adalah jurnal internasional yang terindeks 

Scopus.  

3. IKSK 3: Jumlah HKI yang diusulkan bidang teknologi satelit. HKI yang diusulkan adalah HKI  yang telah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan 

HAM melalui Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa hingga akhir tahun berjalan.  

4. IKSK 4: Customer Engagement Index terhadap produk dan layanan teknologi satelit. Customer Engagement Index (CEI) mengukur tingkat 

kepedulian dan keterikatan pengguna  terhadap produk dan layanan melaui survei CEI yang dikoordinir oleh Biro KSHU.  

5. IKSK 5: Jumlah proses dan fasilitas litbangyasa teknologi satelit yang memenuhi standar baku. Proses dan fasilitas litbangyasa yang memenuhi 

standar baku adalah keseluruhan proses dan fasilitas litbangyasa yang memenuhin standar baku hingga akhir tahun berjalan. Standar baku yang 

menjadi acuan adalah  KAN, KNAPPP, ISO, dan lembaga akreditasi lainnya yang diakui oleh pemerintah secara nasional.  Pengukuran indikator bersifat 

akumulatif 

6. IKSK 6: Indeks pemenuhan produk dan layanan pusat teknologi satelit. Pemenuhan yang dimaksud adalah produk dan layanan yang diberikan 

sesuai dengan permintaan pihak yang mengajukan produk dan layanan melalui mekanisme berbayar (PNBP) maupun tidak berbayar. 
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7. IKSK7: Indeks respon terhadap keluhan pengguna layanan Teknologi satelit. Indeks respons disini merupakan respon awal terhadap keluhan 

pengguna produk dan layanan yang dihasilkan sesuai waktu maksimum yang ditentukan (1 x 24 jam).  Keluhan yang dimaksud adalah keluhan yang 

diajukan secara tertulis dalam bentuk surel ataupun dokumen tertulis oleh pengguna terkait produk dan layanan yang diberikan. 

 

 

 

Gambar 4.3 Sinkronisasi IKSK Pusteksat Terhadap Target Pada Indikator  RPJMN dan Penguatan GII Untuk Indonesia 

INDIKATOR RPJMN 

(Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing) 
 

1. Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal 
internasional 
a) Jumlah publikasi (artikel) internasional 
b) Jumlah sitasi di jurnal internasional 

2. Jumlah Prototipe dari Perguruan Tinggi 
3. Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang 

Perguruan Tinggi 
4. Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula 

Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina  
5. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan 

industri/badan usaha 
6. Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat 

Administrasi Formalitas KI (Domestik) 
7. Paten Granted (Domestik) 
8. Persentase SDM Iptek Berkualifikasi S3 
9. Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan 
10. Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) 
11. Jumlah Infrastruktur Iptek strategis yang 

dikembangkan 
12. Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga 

beroperasi penuh: 
a) Berbasis Perguruan Tinggi 
b) Berbasis Non Perguruan Tinggi 

13. Produk inovasi dan Produk riset Prioritas Riset 
Nasional yang dihasilkan 

14. Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan 
yang berkelanjutan:  
a) Penerapan teknologi untuk keberlanjutan 

pemanfaatan sumber daya alam 
b) Penerapan teknologi untuk pencegahan dan 

mitigasi pascabencana 

IKSK PUSTEKSAT 

 

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

2. Jumlah Publikasi Internasional 
Terindeks di bidang teknologi satelit 

3. Jumlah HKI yang diusulkan di bidang 
teknologi satelit 

4.  Customer Engagement Index terhadap  
produk dan layanan teknologi satelit 

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

6. Indeks pemenuhan produk dan layanan 
pusat teknologi satelit  

7. Indeks respon terhadap keluhan pengguna 
layanan teknologi satelit  

 

 

GLOBAL INNOVATION INDEX 

 

 

 

 

Innovation Input Sub-Index 
1. Institution 
2. Human Capital and Research 
3. Infrastructure 
4. Market Sophistication 
5. Business Sophistication 
 
 
 
 
Innovation Output Sub-Index 
1. Knowledge and Technology Outputs 
2. Creative Outputs 
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4.2      Kerangka Pendanaan 

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup Pusteksat dilakukan melalui 

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

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

Dalam Negeri (PHDN), SBSN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra Pusteksat 

tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan 

kegiatan Pusteksat yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang 

tersedia di internal Pusteksat. Demikian pula dengan capaian outcome dan output 

yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang 

dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program – program 

Pusteksat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan 

Pendanaan Kementerian/Lembaga.  
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BAB 5 
PENUTUP 

 

Renstra Pusat Teknologi Satelit tahun 2020-2024 memberikan gambaran 

kuat bahwa LAPAN berkomitmen meningkatkan pemanfaatan Iptek satelit yang 

seluas-luasnya   untuk mendukung pembangunan nasional dengan bertumpu 

pada pelaksanaan Program dan kegiatan 5 tahun (2020-2024) yang dilaksanakan 

di Pusat Teknologi Satelit dan diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan 

mengacu pada Renstra LAPAN. Disamping itu dilakukan mekanisme monitoring 

dan evaluasi program/kegiatan sebagai upaya untuk menerapkan anggaran 

berbasis kinerja. Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan 

program kerja tahunan, sehingga program kegiatan LAPAN tetap terarah dan 

terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta tetap efisien dalam 

pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan 

maupun dalam percepatan waktu realisasinya.  

Dengan dilaksanakannya seluruh rencana strategis secara bertahap dan 

terkontrol, diharapkan seluruh target kinerja Pusat Teknologi Satelit dapat 

tercapai seluruhnya pada akhir tahun 2024. Sehingga tercapai pula visi Pusat 

Teknologi satelit menjadi “Menjadi Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan 

Nasional Berbasis Teknologi  Satelit”, serta terwujud kemampuan dan 

kemandirian dalam bidang Teknologi satelit dan bermanfaat bagi pengguna dari 

kalangan Instansi pemerintah, swasta nasional, masyarakat ilmiah juga 

masyarakat umum serta mampu mewujudkan Indonesia Indonesia Maju Yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. 
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LAMPIRAN 1: 

KERANGKA PENDANAAN 
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MATRIKS KERANGKA KINERJA 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) 

Unit Organisasi Pelaksana 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Pengembangan Teknologi Satelit       12.577 423.387 221.441 101.496 54.746 Pusat Teknologi Satelit 

 SK 1. Meningkatnya 
pemanfaatan produk inovasi 
Teknologi Satelit untuk 
pembangunan nasional 

Jawa Barat            

 IKSK 1. Jumlah produk 
inovasi Teknologi Satelit yang 
dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional 

 2 2 1 2 6       

 IKSK 2. Jumlah Publikasi 
Internasional Terindeks di 
bidang teknologi satelit 

 3 3 4 4 4       

 IKSK 3. Jumlah HKI yang 
diusulkan di bidang teknologi 
satelit 

 2 3 4 4 4       

OUTPUT: 

 Satelit Mikro LAPAN-A4  1 1    14 985     

 Satelit Konstelasi Komunikasi 
Orbit Rendah 

 9 9 9 9 9 50.000 331.000 160.000 100.000 53.200  

 SK 2 . Meningkatnya 
kepuasan pengguna  
terhadap produk dan layanan 
di bidang satelit untuk 
pembangunan nasional 

Jawa Barat             

 IKSK 4. Customer 
Engagement Index terhadap  
produk dan layanan satelit 

 2,76 

 

 

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

 SK 3. Meningkatnya 
keunggulan 
Litbangyasa teknologi satelit 

Jawa Barat            
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Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) 

Unit Organisasi Pelaksana 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

sesuai prioritas nasional 

 IKSK 5. Jumlah Proses dan 
fasilitas Litbangyasa di 
lingkup Pusat Teknologi 
Satelit yang memenuhi 
standar baku 

 3 4 6 7 8       

OUTPUT: 

 Fasilitas Stasiun Bumi 
Pengendali dan Penerima data 
Sateliut 

  1 1   90.000 60.000    SBSN 

 SK 4. Terwujudnya produk 
dan layanan pusat teknologi 
satelit sesuai kebutuhan 

Jawa Barat            

 IKSK 6. Indeks pemenuhan 
produk dan layanan pusat 
teknologi satelit 

 90% 92% 94% 96% 98%       

OUTPUT: 

 Layanan PNBP Teknologi 
Satelit 

 2 2 2 2 2 130 180 220 260 300 PNBP 

 SK 5. Terbangunnya 
hubungan baik denganpenggu
na layanan pusat teknologi 
satelit 

Jawa Barat            

 IKSK 7. Indeks respon 
terhadap keluhan pengguna 
layanan teknologi satelit 

 100% 100% 100% 100% 100%       

OUTPUT: 

 Layanan Dukungan 
Manajemen Satker 

  1 1 1 1  200 200 200 200  
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LAMPIRAN 2: 

RENCANA PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER DAYA  
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RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS SDM PUSTEKSAT 

Jenjang dan latar belakang 
Pendidikan 

Target  

2020 2021 2022 2023 2024 

Total S3  1 2 3 5 8 

Teknik Elektro (instrumentasi, 
telekomunikasi kontrol) 

1 - 1 2 6 

Teknik Informatika (software 
developer/engineer) 

- - - 1 1 

Network (jaringan) - - - - - 

Teknik mesin (struktur,propulsi) - - - 2 - 

Teknik Penerbangan 
(astrodinamika, struktur, avionik) 

- 2 2 - 1 

Total S2 4 5 5 8 9 

Teknik Elektro (instrumentasi, 
telekomunikasi kontrol) 

3 3 1 4 8 

Teknik Informatika (software 
developer/engineer) 

- - - 1 - 

Network (jaringan) - - - - - 

Teknik mesin (struktur,propulsi) 1 1 - 1 - 

Teknik Penerbangan 
(astrodinamika, struktur, avionik) 

- - - 1 1 

Administrasi  - 1 - - - 

Fisika - - 3 - - 

Komunikasi - - 1 - - 

Ekonomi - Akuntansi - - - 1 - 

 

Diklat/workshop/ 
Lokakarya/Bimtek 

Rencana Kegiatan 

2020 2021 2022 2023 2024 

Space Electronics (Mixed-Signal 
Space Electronics Design) Training 

√ - - - - 

EMI/EMC Compatibility Design 
and Signal Integrity Training 

- - √ - - 

Optical wireless Communications 
Systems Training 

- √ - - - 

IP Networking Over Satellite 
Training 

√ - - - - 

Communications Payload Design 
and Satellite System Architecture 
Training 

- - √ - - 

Bimtek Penginderaan Jauh - √ - - √ 

Pelatihan Analisis Beban Kerja √ - √ - - 

Pelatihan Peta Jabatan - √ - √ - 
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Roadmap Penguatan Sarana dan Fasilitas 

PENGUATAN Rencana Kegiatan 

2020 2021 2022 2023 2024 

Akreditasi - KNAPP 
- ISO 9001 
- ISO 17025 (1 

alat uji) 
 

- KNAPP 
- ISO 9001 
- ISO 17025 

(2 alat 
uji)  

 

- KNAPP 
- ISO 9001 
- ISO 17025  
(4 alat uji) 

- KNAPP 
- ISO 9001 

(upgrade 
lingkup) 

- ISO 17025  
(4 alat uji) 
 

- KNAPP 
- ISO 9001 
- ISO 17025  
(5 alat uji) 
 

Fasilitas laboratorium 
dan alat uji satelit  

 - Upgrade 
EMC 

 

 - AIT Class 
1000 kg 

 

Ground Station & 
Network 

 Antena 
S/X 11m 

Antena S/X 
7 m 

 Antena S/X 
7 m 
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