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BAB I. PENDAHULUAN 

 

Arah pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 mempunyai tema “Indonesia 

berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan”, serta 

mengusung 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, meliputi (i) Memperkuat ketahanan   

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. 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.  

Penyelenggaraan keantariksaan nasional, sebagaimana tertuang 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, terdapat 4 (empat) misi yang harus dilakukan, meliputi: (i) 

memperkuat penelitian dan 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 menuju 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 4 (empat) kegiatan 
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meliputi: sains antariksa; penginderaan jauh; penguasaan teknologi keantariksaan; 

peluncuran; dan kegiatan komersial keantariksaan. Rencana strategis LAPAN 2020 – 2024 

(Renstra LAPAN 2020 – 2024) merupakan dokumen perencanaan LAPAN 5 (lima) tahun 

kedepan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai serta upaya strategis yang akan 

dilakukan. Dokumen Renstra LAPAN 2020 – 2024 menjadi acuan bagi Kedeputian bidang 

Sains Antariksa dan Atmosfer  yang berada di bawah LAPAN untuk menyusun rencana 

strategis Kedeputian, dan selanjutnya akan diacu oleh Pusat Sains  Antariksa untuk 

menyusun Renstra Pussainsa 2020 - 2024 terkait berdasarkan aturan yang berlaku. 

Berdasarkan RPJMN 2020 – 2024, Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 

2016 – 2040, dan Renstra LAPAN 2020 -2024 jelaslah bahwa Sains Antariksa merupakan 

bagian Iptek keantariksaan yang penting bagi negara Indonesia yang merupakan negara 

kepulauan dengan aspek geografis yang sangat luas. Sains Antariksa akan sangat menunjang 

pemanfaatan seperti pemanfaatan untuk telekomunikasi, navigasi, mitigasi bencana melalui 

informasi peringatan dini, pemantauan lingkungan bumi dan antariksa, sehingga  dapat 

menjadi pendukung pengembangan dan program dasar kemandirian sains dan teknologi 

nasional berbasis keantariksaan dan untuk mendukung pertahanan NKRI. Penguasaan sains 

antariksa sangat penting dalam rangka mencapai kemandirian bangsa dan memberikan 

kontribusi nyata untuk pertahanan keamanan nasional dan menjamin kelangsungan 

pemanfaatan teknologi keantariksaan 

 Oleh sebab itu, Pusat Sains Antariksa -  LAPAN (yang selanjutnya disebut Pussainsa) 

menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra)  untuk jangka waktu 2020 - 2024 yang 

merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang disusun 

berdasarkan Visi dan Misi LAPAN yang kemudian diturunkan menjadi Visi Misi Kedeputian 

Sains Antariksa dan Atmosfer, dan kemudian dijabarkan menjadi Visi Misi Pussainsa. Renstra 

Pussainsa 2020 – 2024 ini dijabarkan ke dalam  tujuan, strategi dan tahapan pembangunan 

jangka menengah. Arah pembangunan jangka menengah tersebut bersifat indikatif dan 

disesuaikan dengan program kegiatan yang menjadi prioritas di Pussainsa. Renstra Pussainsa 

2020 - 2024 memberikan gambaran kuat Pussainsa dalam upaya membangun kemandirian 

di bidang sains antariksa dan memberikan gambaran kesiapan Pussainsa dalam memberikan 

pelayanan kepada para stakeholder, pengguna dari berbagai institusi pemerintah, swasta, 

dunia usaha dan masyarakat. Renstra ini juga merupakan pegangan dalam menjalankan 

tugas dan fungsi yang diberikan kepada Pussainsa.  
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1.1. Kondisi Umum 

1.1.1. Profil Pusat Sains Antariksa 

  Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN nomor 08 Tahun 2015 dan Peraturan 

Kepala LAPAN nomor 08 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN 

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

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

dan Standar Penerbangan dan Antariksa, dan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Penerbangan dan Antariksa. Tiga Kedeputian Teknis yang ada di LAPAN, 

yaitu Kedeputian Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer, Kedeputian Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa, serta Kedeputian Bidang Penginderaan Jauh. 

  Pusat Sains Antariksa, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi 

Kedeputian Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer. Pussainsa mempunyai tugas 

melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan pemanfataannya, serta 

penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa. Pusat Sains Antariksa 

melaksanakan fungsi: 

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

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

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

d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan 

pemanfaatan di bidang sains antariksa; 

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

dan pemanfaatan di bidang sains antariksa; 

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

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

antariksa dan benda jatuh antariksa; 

h. pembinaan dan pemberian bimbingan dibidang penelitian, pengembangan, 

perekayasaan, dan pemanfaatan sains antariksa; 

i. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang sains antariksa;  

j. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, 

pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha 

pusat. 
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1.1.2. Capaian Pussainsa 2015 – 2019 

Penyusunan Renstra 2020 – 2024 disamping harus menyelaraskan dengan 

Visi, Misi, dan tujuan LAPAN dan Pussainsa khususnya, juga harus 

mempertimbangkan hasil-hasil yang dicapai selama periode Renstra sebelumnya 

yaitu tahun 2015 – 2019. Sampai dengan tahun 2019 hasil-hasil yang dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Terbangunnya Sistem Informasi dan Prediksi Cuaca Antariksa 

Capaian penting yang diperoleh Pussainsa dalam kurun waktu 2015 – 

2019 adalah terwujudnya Sistem Informasi dan Prediksi Cuaca Antariksa yang 

disebut sebagai SWIFtS (Space Weather Information and Forecast Services). 

SWIFtS diterima sebagai anggota ISES (Internasional Space Environment Services) 

sebagai Regional Warning Center pada tahun 2016. Sejak tahun 2018 SWIFtS 

sudah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 untuk Quality Management System 

(Sistem Kualitas Manajemen). Informasi dan prediksi yang diberikan dalam 

SWIFtS mencakup aktivitas matahari, geomagnet, dan ionosfer. Untuk keperluan 

pengguna khusus diberikan juga informasi dan prediksi untuk frekuensi 

komunikasi radio HF, navigasi dan koreksi posisi, serta fluks elektron dan proton 

yang berguna untuk satelit yang sedang mengorbit. Informasi ini dapat dilihat 

dalam halaman situs http://swifts.sains.lapan.go.id seperti pada Gambar 1-1 

 

 

Gambar 1- 1. Tampilan SWIFtS di laman Pusat Sains  Antariksa 

http://swifts.sains.lapan.go.id/
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Informasi dan prediksi cuaca antariksa yang ditampilkan di SWIFtS ini 

menggunakan data hasil pengamatan dan menggunakan model-model yang 

telah dibangun oleh para peneliti Pussainsa. Beberapa model prediksi cuaca 

antariksa yang saat ini telah dimiliki dan dipergunakan untuk mendukung SWIFtS 

a. SOLARe, merupakan model berbasis Neural Network untuk memprediksi 

persentasi kelas flare X-ray  

b. RF Flare merupakan model berbasis Random Forest untuk memprediksi 

kelas flare X-ray maksimum yang akan terjadi 

c. DeLuNa merupakan software untuk mendeteksi lubang korona dan 

parameternya (Time, Centroid, CH Area, Total Geoeffective CH Area) dari 

citra pengamatan matahari satelit Solar Dynamic Observatory (SDO) pada 

panjang gelombang 193 Angstrom 

d. Model sederhana prediksi skala aktivitas geomagnet dan perkiraan waktu 

tiba di Bumi (Estimate Time Arrival – ETA) berdasarkan informasi dari luas 

lubang korona hasil deteksi DeLuNa dari citra SDO/AIA193 

e. Model prediksi indeks Dst 

f. Model prediksi kecepatan angin surya menggunakan Deep Learning dengan 

masukan dari kondisi kecepatan angin surya dan luas lubang korona dari 

citra SDO/AIA193 hasil deteksi DeLuNa 

g. Model time-series prediksi foF2 

h. Model prediksi indeks W 

Model-model tersebut sebagian telah ada yang berjalan otomatis dan sebagian 

masih memerlukan campur tangan manusia untuk mempersiapkan dan 

menjalankan modelnya.  

2. Terbangunnya Sistem Informasi Sampah dan Benda Jatuh Antariksa 

Kekhawatiran Indonesia akan jatuhnya sampah antariksa (space debris) 

di wilayah Indonesia perlu mendapatkan perhatian. Sudah beberapa kali sampah 

antariksa jatuh di Indonesia. Setelah sampah antariksa tanggal 26 September 

2016, kembali Indonesia kejatuhan sampah antariksa lagi. Yang terakhir pada 18 

Juli 2017, dua buah sampah antariksa yang diperkirakan berasal dari benda 

antariksa yang sama jatuh di Sumatera Barat. Dua pecahannya jatuh di dua 

tempat yang terpisah sejauh 60 km. Meskipun pada benda jatuh kali ini tidak 
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ada kerugian material yang diderita, tetapi tetap saja kejadian ini mengakibatkan 

kekhawatiran bagi Indonesia. Sebagai negara dengan panjang 5150 km yang 

membentang di ekuator, potensi kejatuhan benda antariksa tentu harus 

diwaspadai.  

Sampah antariksa masih menjadi topik yang menjadi perhatian banyak 

Negara di dunia. Sebagai negara yang juga mempunyai program keantariksaan 

Indonesia juga perlu memperhatikan isu sampah antariksa ini. Dengan adanya 

UU no 21 tahun 2013, LAPAN mempunyai kewajiban untuk melakukan 

pemantauan dan mitigasi terhadap benda antariksa buatan yang jatuh di bumi 

khususnya di wilayah Indonesia. Space debris issue terkait pemahaman tentang 

space debris-related researches and observations yang meliputi pengamatan, 

pemodelan, dan mitigasinya.  Dalam kerangka menjalankan amanat UU ini kami 

masih melakukan mitigasi dengan mengembangkan sistem pemantauan secara 

online berdasarkan data yang diperoleh dari Space Track. Pemantauan tersebut 

bersifat otomatis, memberikan informasi pada benda jatuh buatan yang 

berpotensi jatuh di atas wilayah Indonesia. Pemantauan ini diinformasikan 

melalui website Pussainsa http://orbit. sains.lapan.go.id (Gambar 1-2). 

 

 

Gambar 1- 2. Sistem Informasi Benda Jatuh Antariksa  
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3. Pembangunan Observatorium Nasional 

Pembangunan observatorium dimulai pada tahun 2015 dengan 

ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara LAPAN dengan Institut Teknologi 

Bandung, Universitas Nusa Cendana Kupang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kupang, yang kemudian dilanjutkan dengan 

Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sampai tahun 2019 pembangunan Observatorium 

ini masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Observatorium Nasional 

mempunyai dua lokasi, yaitu di Amfoang Kabupaten Kupang yang merupakan 

lokasi utama pengamatan, dan di daerah Tilong Kabupaten Kupang yang 

merupakan Kantor Pusat Operasional Observatorium  Nasional dan  Pusat Sains.  

a. Observatorium Nasional Timau 

Observatorium Nasional Timau dicanangkan pada tanggal 9 Juli 2018 oleh 

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Observatorium ini terletak di 

gunung Timau, Amfoang, Kabupaten Kupang (Gambar 1-3). Peralatan utama 

yang akan diletakkan adalah teleskop optik 3.8 m (Gambar 1-4) beserta 

kelengkapannya. Saat ini teleskop masih dalam proses pembuatan dan 

diharapkan selesai tahun 2020. 

 

 

Gambar 1- 3. Peta lokasi Observatorium Nasional Timau 
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Gambar 1- 4. Ilustrasi Teleskop optik diameter 3.8 meter 

 

Saat ini di lokasi telah dibangun gedung laboratorium Mekanik, gedung 

pengamatan antariksa, gedung untuk pengamatan geomagnet, pos jaga, 

dan beberapa pendukung lainnya (Gambar 1-5). Sedangkan untuk menjaga 

kelestarian adat, dibangun pula rumah adat Amfoang yang disebut Ume 

Kbubu dan Lopo (Gambar 1-6) 

 

 

Gambar 1- 5. Beberapa fasilitas yang sudah dibangun, antara lain pos jaga, rumah 
magnetometer, dan gedung akuisisi data geomagnet 
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Gambar 1- 6. Rumah adat Amfoang 

 

b. Kantor Pusat Operasional Observatorium Nasional dan Pusat Sains 

Kantor Pusat Operasional Observatorium Nasional dan Pusat Sains, 

selanjutnya disebut Pusat Sains, terletak di daerah Tilong, Desa Oelnasi, 

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Menempati lahan seluas 

5,25 hektar yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kupang, Pusat Sains ini dimaksudkan sebagai pusat kendali dari peralatan 

yang terpasang di Observatorium Nasional Timau. Selain sebagai pusat 

kendali di Pusat Sains juga diletakkan beberapa peralatan yang digunakan 

untuk mendukung penelitian. Saat ini peralatan yang diletakkan di Pusat 

Sains adalah teleskop optik diameter 50 cm, ionosonda, dan Sky Quality 

Meter.  Gambar 1-7 dan Gambar 1-8 menggambarkan beberapa fasilitas 

yang tersedia di Pusat Sains. 
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Gambar 1- 7. Fasilitas gedung/bangunan di Kupang 

 

 

                       Gambar 1- 8. Ionosonda, SQM, teleskop 50 cm di Kupang 
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Selain untuk kegiatan pengamatan, Pusat Sains juga berfungsi sebagai 

“clearing house”, tempat masyarakat (publik) mendapatkan informasi 

mengenai keantariksaan, dan tempat edukasi sains. Dibuat satu bangunan 

khusus yang bernama Open Science Center yang berisi alat peraga edukasi 

sains (Gambar 1-9). Selain fasilitas tetap yang ada di Pusat Sains, disiapkan 

juga saran edukasi bergerak yang disebut sebagai EKUATOR (Edukasi 

Astronomi dan Antariksa untuk Timor). EKUATOR berupa sebuah kendaraan 

yang dilengkapi dengan peralatan planetarium mini, teleskop, dan buku-

buku tentang ilmu pengetahuan (Gambar 1-10). 

 

Gambar 1- 9. Open Science Center and contoh fasilitas di dalamnya 

 

 

                       Gambar 1- 10. Mobil EKUATOR dan planetarium mini 

 

4. Hasil-hasil penelitian 

a. Matahari 

Dalam penelitian serta pemberian layanan informasi mengenai cuaca 

antariksa, penelitian matahari mempunyai peran yang penting karena 

matahari merupakan sumber dari gangguan-gangguan yang terjadi di cuaca 

antariksa. Penelitian, pemodelan, prediksi aktivitas matahari dilakukan oleh 
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Pussainsa dalam rangka memberikan informasi yang akurat mengenai 

kondisi matahari. Prakiraan terhadap munculnya bintik matahari, flare, 

lontaran massa korona (CME), dan lubang korona yang dilakukan secara 

statistik, empiris, maupun dengan menggunakan pemodelan telah berhasil 

memberikan prediksi aktivitas matahari untuk 4 hari yang akan datang. 

Metode yang digunakan antara lain adalah Neural Network, Random Forest, 

dsb. Perangkat lunak yang dihasilkan telah diaplikasikan pada layanan 

informasi dan prediksi cuaca natariksa (SWIFtS) 

b. Geomagnet dan lingkungan antariksa 

Pengamatan medan magnet bumi dilakukan untuk mengetahui besarnya 

gangguan yang dialami medan magnet bumi karena aktivitas matahari. 

Gangguan yang diakibatkan oleh matahari akan menjalar bersama dengan 

angin surya, dan masuk ke bumi melalui kutub magnet bumi, kemudian 

dapat mengakibatkan badai geomagnet. Pengamatan terhadap gangguan ini 

dapat membantu mengetahui pengaruhnya terhadap ionosfer.  Indeks 

gangguan geomagnet (disebut sebagai indeks K) telah berhasil dihitung 

berdasarkan pengamatan pengamatan ini secara near real time. Pemodelan 

gangguan geomagnet akibat cuaca antariksa. Khususnya untuk wilayah 

Indonesia, telah dilakukan dengan menggunakan berbagai model sehingga 

munculnya badai geomagnet dan intensitasnya juga dapat diprediksi. 

Pengamatan medan magnet juga dilakukan menggunakan satelit untuk 

mengetahui kuat medan magnet di lingkungan antariksa atau lingkungan 

sekitar orbit satelit. Saat ini sedang dilakukan pembangunan akuisisi data 

magnetometer dari satelit LAPAN A3. 

c. Ionosfer 

Pengembangan model untuk prediksi kondisi ionosfer terus dikembangkan 

baik dengan metode Neural Network maupun metode lainnya, terutama 

untuk terus meningkatkan akurasi. Fenomena yang sulit diprediksi, misalnya 

Sintilasi dan Spread F juga mulai dimodelkan meskipun akurasinya masih 

rendah. Untuk prediksi yang lain misalnya foF2, Total Electron Content (TEC), 

indeks ionosofer, parameter navigasi sudah dapat diprediksi dengan cukup 
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baik. Pengembangan Bank Data Ionosfer untuk kepentingan penelitian juga 

telah dilakukan dan masih berlanjut sampai sekarang. 

d. Astrofisika 

Sesuai dengan definisi Sains Antariksa yang terdapat dalam UU no 21 tahun 

2013 tentang keantariksaan, maka Pussainsa juga melakukan penelitian 

Astrofisika. Meskipun saat ini pembangunan Observatorium Nasional masih 

berlangsung, beberapa pengamatan dengan telekop kecil sudah 

memberikan hasil. Pembangunan sistem robotik teleskop juga dilakukan 

untuk mendukung penelitian Astrofisika 

e. Sampah Antariksa dan Benda Jatuh Antariksa 

Penelitian sampah antariksa dan benda jatuh antariksa masih menganalisis 

gangguan orbit karena aktivitas matahari dan atmospheric drag. Data TLE 

yang diperoleh dari Space Track masih digunakan dalam analisis yang 

dilakukan. Hasil analisis yang dilakukan digunakan sebagai bahan informasi 

yang disampaikan dalam Sistem Informasi Benda Jatuh Antariksa Pussainsa. 

5. Peralatan 

Untuk dapat melakukan penelitian pengembangan kajian dan penerapan 

sainsa antariksa, Pussainsa memiliki peralatan yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Peralatan pengamatan sebanyak 53 peralatan yang ditempatkan dan 

dioperasikan di 16 lokasi di seluruh Indonesia (Gambar 1-11). Komposisi jumlah 

peralatan terdiri dari 7 perangkat (13 %) merupakan peralatan untuk mengamati 

kondisi matahari, 11 perangkat(21 %) untuk mengamati kondisi medan magnet 

Bumi, dan 35 perangkat (66 %) peralatan untuk mengamati kondisi lapisan 

ionosfer (Tabel 1-1).  
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Gambar 1- 11. Lokasi pengamatan antariksa dan jenis peralatannya 

 

Tabel 1- 1. Perangkat Pengamatan Sains Antariksa 

Jumlah lokasi pengamatan : 16 lokasi 

Jumlah peralatan pengamatan : 53 perangkat (system) 

Jumlah peralatan pengamatan matahari : 7 perangkat 

Jumlah peralatan pengamatan geomagnet dan 

magnetosfer 

: 11 perangkat 

Jumlah peralatan pengamatan ionosfer : 35 perangkat 

Rata-rata durasi operasional peralatan : 21,3 jam perhari 

Rata-rata volume data yang diperoleh : 1000,6 MB perhari/18,9 MB 

per alat perhari 

 
 

Kondisi matahari diamati dengan teleskop optik dan teleskop radio di Balai 

Pengamatan Antriksa dan Atmosfer (BPAA) Sumedang (Tanjungsari), BPAA 

Pasuruan (Watukosek), dan Stasiun Kerjasama LAPAN-UNSRAT di Tomohon, 

Manado. Kemudian, kondisi medan magnet di magnetosfer (hingga ketinggian ~ 
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30.000 km) diamati dengan flux-gate magnetometer yang ditempatkan di 

beberapa stasiun, dari Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

(Kototabang) di barat hingga stasiun kerjasama LAPAN-BMKG di Jayapura. 

Selanjutnya, kedaan lapisan ionosfer diamati dengan radar HF (ionosonda), 

penerima sinyal satelit, All-Sky Imager, dan jaringan radio Automatic Link 

Establishment (ALE) di berbagai lokasi. Sebagian besar peralatan beroperasi 

secara otomatis selama 24 jam/hari, kecuali teleskop optik yang dioperasikan 

secara manual oleh operator, dan teleskop radio hanya beroperasi pada siang 

hari saja. Secara umum rata-rata durasi operasional peralatan adalah ~ 21,3 jam 

per hari. Rata-rata perolehan data mentah (digital) seluruh perangkat 

pengamatan dalam sehari adalah ~ 1000 MB atau ~ 18,9 MB untuk setiap 

peralatan dalam sehari. 

Untuk pengiriman data, tersedia sistem transfer data pengamatan yang 

menghubungkan setiap stasiun pengamatan dengan server basis data di 

Pussainsa. Topologi network dan jaringan transfer data ditunjukkan dalam 

gambar 1-12 berikut ini. 

 

    
 

Gambar 1- 12. Topologi network dan jaringan transfer data 

 

6. Basis data  

Data hasil pengamatan antariksa dari seluruh balai/stasiun kerjasama 

disimpan ke dalam satu server yang bertempat di Pusat Sains Antariksa 

(Pussainsa) Bandung. Tujuan penyimpanan data pada satu server adalah untuk 

mempermudah pengelolaan, monitoring, dan backup data. Server balai/stasiun 
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kerjasama terhubung dengan server utama yang terletak di Pussainsa Bandung 

melalui jaringan komputer, sehingga komputer dapat saling berkomunikasi, dan 

melakukan transfer data. Bimasakti merupakan salah satu sarana layanan data 

untuk wadah (basisdata) dari setiap lokasi pengamatan. Data hasil pengamatan 

dari balai/stasiun kerjasama merupakan suatu hal penting untuk mendukung 

kegiatan penelitian/perekayasa di Pusat Sains Antariksa. Alat pengamatan 

tersebut tersebar di berbagai kota yaitu Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer (BPAA) Sumedang, BPAA Pasuruan, BPAA Pontianak, BPAA Agam, Balai 

Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Pengindraan Jauh Biak, 

Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut, stasiun 

kerjasama Kupang, stasiun kerjasama Manado, stasiun kerjasama Negara, 

stasiun kerjasama Jayapura, dan yang sedang dalam pembangunan yatu Balai 

Pengelola Observatorium Nasional Kupang. Peralatan pengamatan melakukan 

pengamatan dalam interval waktu tertentu, dan data hasil pengamatan 

disimpan di dalam komputer kontrol. Serverdata pada masing-masing 

balai/stasiun kerjasama melakukan sinkronisasi data dengan setiap komputer 

kontrol alat pengamatan. Data dari setiap server balai/stasiun dikirim ke server 

yang berada di Bandung. Semua komputer kontrol balai/stasiun (pengirim data) 

dan server Bandung (penerima data) terhubung ke dalam sebuah jaringan 

melalui perangkat tertentu, ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 1-13.  

 

Gambar 1- 13. Skema transfer data dari balai/stasiun ke server utama 

 

Server penyimpanan data menggunakan sistem operasi Linux, akan tetapi tidak 

semua peneliti familier menggunakan sistem operasi tersebut. Maka dari itu 
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dikembangkanlah tampilan antar-muka Bimasakti untuk memudahkan pengguna 

dalam mengakses data pengamatan yang tersimpan di server. Seluruh data 

pengamatan yang tersimpan di server utama dapat diakses oleh pengguna 

khususnya peneliti atau perekayasa Pussainsa menggunakan aplikasi Bimasakti 

melalui jendela browser pada alamat https://bimasakti.sains.lapan.go.id/. 

Pengembangan Bimasakti menggunakan Pydio. Pydio merupakan aplikasi 

open-source yang memiliki fitur utama file-sharing dan sinkronisasi (Gambar 1-

14) 

 

Gambar 1- 14. Arsitektur aplikasi Bimasakti yang dibangun menggunakan Pydio untuk 
menampilkan data pengamatan yang terekam seluruh balai/stasiun kerjasama 

 

Pydio dapat diintegrasikan dengan semua perangkat yang dimiliki oleh pengguna 

contohnya perangkat komunikasi smartphone, tablet dan komputer. Sehingga 

data-data pengamatan yang diakses menggunakan aplikasi Bimasakti 

tampilannya lebih ramah dan mudah dimengerti oleh peneliti/perekayasa 

dibandingkan dengan mengakses langsung ke server data. 

Untuk memudahkan peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan, maka 

dibentuk suatu struktur folder yang baku dalam menyimpan sebuah file 

pengamatan yaitu nama balai/stasiun, jenis peralatan, tahun dan bulan 

pengamatan (Gambar 1-15).  Selanjutnya pengguna dapat mengunduh file 

tersebut. 

https://bimasakti.sains.lapan.go.id/
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Gambar 1- 15. Fitur multiple selection dalam mengunduh data 

 

7. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) 

Pussainsa sudah mempunyai beberapa HKI baik yang sudah tersertifikasi 

maupun masih dalam tahap pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia seperti dalam Tabel 1-2 berikut: 

 

Tabel 1- 2. Daftar HKI Pussainsa 

No Judul HKI Jenis HKI 

1 Buletin Cuaca Antariksa Merek 

2 Metode Perhitungan Indeks Ionosfer (T) Regional  
Indonesia 

Paten 

3 Metode Evaluasi Kanal Radio HF Real  Time 
Menggunakan Parameter Ionosfer 

Paten 

4 Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi Menggunakan 
Tiga Penerima GNSS Variometer 

Paten 

5 Sistem Peringatan Dini Tsunami Menggunakan Multi 
GNSS Real Time 

Paten 

   6 Metode Perhitungan Prediksi Flare Matahari 
Berdasarkan Pengamatan Bintik Matahari 

Paten Sederhana 

7 Sistem Peringatan Dini Tsunami Reflektor Doppler 
Meter GNSS 

Paten Sederhana 

8 Metode Penentuan dan Kalibrasi TEC Indonesia dari 
GNSS Real Time 

Paten Sederhana 
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8. Kegiatan lain  

a. APRSAF (Asia Pacific Regional Space Agency Forum). 

Dalam forum ini Pusat Sains Antariksa terlibat dengan aktif, terutama dalam 

kelompok kerja (Working Group) Space Environment Utilization (SEUWG). 

Dalam WG ini dibangun insiatif yang diberi nama KIBO-ABC (Asian Beneficial 

Collaboration through KIBO Utilization) yang melakukan eksperimen di 

kondisi mikrogravitasi menggunakan modul KIBO milik Jepang yang ada di 

International Space Station (ISS). Kegiatan-kegiatan yang dipromosikan 

kepada para pelajar oleh Pussainsa menggunakan KIBO antara lain Asian 

Seed for Asian Future dan Try Zero-G. Saat ini sedang dilakukan kegiatan 

berupa KIBO Robotic Programming Challenge, yaitu menjalankan robot yang 

ada di KIBO dari bumi) dan AHiS (Asian Herbs in Space), yaitu mengirimkan 

biji herba untuk dibawa ke ISS. Disamping aktif dalam SEUWG Pussainsa 

juga aktif ikut serta dalam Space Education Working Group (SEWG) yang 

memberikan edukasi keantariksaan kepada pelajar. 

b. UNCOPUOS 

UNCOPUOS merupakan badan/bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

mengkoordinasikan kegiatan terkait ruang angkasa untuk tujuan damai. 

Pussainsa cukup aktif dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh UNCOPUOS 

in terutama dalam mata agenda Space Weather, Space Debris, Near Earth 

Object (NEO), Recent Development of Global Navigation Satellite System 

(GNSS). Pussainsa juga aktif dalam Space Weather Expert Group yang 

memberi masukan-masukan pada UNCOPUOS. 

c. AOSWA 

Asia Oceania Space Weather Alliance, adalah suatu persekutuan dari 

institusi-institusi di wilayah Asia dan Oceania yang mempunyai minat 

terhadap cuaca antariksa. Didirikan di Bandung pada tahun 2010, saat ini 

AOSWA terdiri dari 37 institusi dari 17 negara. Pussainsa cukup aktif 

berperan di persekutuan ini, dan menjadi tuan rumah pertemuan AOSWA 

pada tahun 2018 di Bandung, serta mengikuti pertemuan-pertemuan di 

negara anggota lainnya. 
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d. ISES 

ISES (International Space Environment Service) merupakan jaringan 

kerjasama antara organisasi-organisasi di dunia yang memberikan informasi 

cuaca antariksa. Tujuannya untuk meningkatkan, mengkoordinasikan, dan 

memberikan layanan informasi cuaca antariksa, serta memberikan manfaat 

bagi pengguna informasi cuaca antariksa di dunia. ISES saat ini 

beranggotakan 21 organisasi, dan Pussainsa (SWIFtS) menjadi anggota ke 

18. 

e. IPT-SWeISS 

IPT-SWeISS (Inter Programme Team on Space Weather Information and 

Service System) adalah bagian dari organisasi WMO (World Meteorological 

Organization) yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan cuaca 

antariksa dalam agenda WMO. Pussainsa menjadi wakil Indonesia dalam tim 

ini berdasarkan penunjukkan dari BMKG sebagai focal point WMO di 

Indonesia sejak tahun 2017. 

9. Kerjasama 

Kerjasama antara Pusat Sains Antariksa telah dilakukan dengan sejumlah 

institusi, baik dalam maupun luar negeri. Bentuk kerjasama dilakukan dalam 

berbagai kegiatan, mulai dari penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sains 

antariksa, pengoperasian peralatan pengamatan, maupun bentuk kerja sama 

lainnya. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pusat Sains Antariksa pada periode 

2015 – 2019 antara lain dengan 

9.1. Kerjasama Dalam Negeri 

a. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Peralatan Pengamatan 

Kemagnetan Bumi Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika untuk Kegiatan Penelitian, Pengembangan, 

Perekayasaan Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kerjasama ini 

ditekankan pada pengoperasian peralatan magnetometer di stasiun 

pengamatan milik BMKG. 

b. Universitas Sam Ratulangi 
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Perjanjian Kerjasama Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan 

Kedirgantaraan di Wilayah Sulawesi Utara dan Sekitarnya. Perjanjian 

kerjasama ini terkait dengan penggunaan lahan Fakultas Pertanian 

tempat peralatan pengamatan Pussainsa. Akan tetapi sedang 

diusahakan mengembangkan kerjasama ini dengan Fakultas MIPA. 

c. Universitas Nusa Cendana 

Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Penerbangan Dan Antariksa 

Nasional Dan Fakultas Sains Dan Teknik Universitas Nusa Cendana 

Tentang Penelitian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Sains Antariksa Di 

Wilayah Indonesia Bagian Tengah. Perjanjian kerjasama ini juga terkait 

dengan penempatan peralatan pengamatan ionosfer di jurusan Fisika 

Universitas Nusa Cendana 

d. Konsorsium Observatorium Nasional 

Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan, Pengembangan dan 

Pemanfaatan Observatorium Nasional di Kabupaten Kupang, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur dengan Fakultas MIPA-ITB, Fakultas Sains dan 

Teknik Universitas Nusa Cendana, Bappeda Pemerintah Provinsi NTT, 

dan Bappeda Pemerintah Kabupaten Kupang. 

e. Universitas Riau, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Perjanjian Kerjasama Tentang Penelitian, Pengembangan, Dan 

Pemanfaatan Sains Antariksa  

f. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) 

Perjanjian Kerjasama Tentang Penelitian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatan Sains Antariksa 

g. Universitas Pendidikan Indonesia 

Perjanjian kerjasama antara Pussainsa dengan Fakultas Pendidikan 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan 

Indonesia tentang penelitian dan pemanfaatan sains antariksa 

Di samping kerjasama dengan institusi di atas yang sudah diformalkan 

dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, masih ada beberapa kerjasama yang 

sudah dilakukan sejauh ini, yaitu: 
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a. Direktorat Jenderal Bea Cukai, tentang manajemen frekuensi 

komunikasi radio untuk patroli laut 

b. Pusat Teknologi dan Keselamatan Meteorologi Radiasi (PTKMR BATAN)  

tentang dosis radiasi dalam penerbangan 

c. Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN BATAN) tentang dosis 

radiasi dalam penerbangan 

d. Pusat Penelitian dan Kerjasama BIG tentang penelitian Total Electron 

Content (TEC). 

9.2. Kerjasama Luar Negeri  

a. National Institute of Information and Communications Technology 

(NICT) Jepang. Kerjasama terkait penelitian dan operasional cuaca 

antariksa 

b. ENRI (Electronic Navigation Research Institute) of National Institute of 

Maritime, Port, and Aviation Technology of JAPAN. 

Kerjasama dalam penelitian dan pengamatan ionosfer 

c. RISH (Research Institute for Sustainable Humanosphere) 

Kerjasama penelitian dan pengamatan ionsofer dan atmosfer 

Sedangkan kerjasama lain yang sedang direncanakan saat ini adalah: 

a. Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences. 

Tentang penelitian dan pengamatan ionosfer 

b. Astro Space Center Russia 

Tentang penelitian dan pengamatan sampah antariksa di Obnas Timau 

10. Pusat Unggulan Iptek 

Visi Pusat Sains Antariksa pada Renstra 2015 – 2019 adalah “Menjadi 

Pusat Unggulan Sains Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan 

Mandiri” dengan misinya yaitu meningkatkan kualitas sains antariksa bertaraf 

internasional, meningkatkan kualitas produk penelitian dan pengembangan 

serta informasi di bidang sains antariksa dalam  memecahkan permasalahan 

nasional, dan melaksanakan penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan 

nasional. Pada akhir tahun 2019 visi Pussainsa untuk menjadi Pusat Unggulan 

telah dapat diwujudkan. 
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Definisi dari Pusat Unggulan Iptek adalah suatu organisasi yang 

melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik 

secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta 

relevan dengan kebutuhan pengguna. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang agar menjadi lembaga litbang unggul 

bertaraf internasional agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas serta 

pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk menumbuhkan 

perekonomian nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. PUI mengembangkan 3 (tiga) kapasitas kelembagaan yang 

mencakup kapasitas lembaga mengakses informasi (sourcing capacity), kapasitas 

riset (research and development capacity), dan kapasitas diseminasi 

(disseminating capacity). Pada tahun 2019 Pussainsa ditetapkan sebagai Pusat 

Unggulan Iptek Layanan Informasi dan Prediksi Cuaca Antariksa 

 

.  

 

Gambar 1- 16. Penganugerahan Pussainsa sebagai Lembaga PUI 

 

11. Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi 

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi 

pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 

2018 Pussainsa berhasil memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) 

 



 

Renstra Pussainsa 2020 - 2024 24 

 

 

Gambar 1- 17. Penganugerahan Pussainsa sebagai Wilayah Bebas Korupsi 

 

1.1.3. Layanan Publik Pussainsa  

  Pelayanan publik yang diberikan oleh Pussainsa terbagi menjadi dua layanan, 

yaitu layanan kepada instansi pemerintah dan layanan kepada masyarakat umum. 

 

1.1.3.1. Layanan Kepada Instansi Pemerintah 

Layanan kepada instansi pemerintah biasanya merupakan layanan khusus 

dan terbatas. Layanan ini berupa: 

1. Bimtek Manajemen Frekuensi dan Teknik Komunikasi Radio 

Pussainsa LAPAN memberikan layanan khusus terkait pemanfaatan 

komunikasi HF. Pengguna utama layanan ini adalah TNI dan Pemerintah 

Daerah terutama daerah yang terpencil. Seiring dengan perkembangan 

pemanfaatannya, maka beberapa instansi yang memanfaatkan komunikasi 

HF, seperti AirNav Indonesia (Perum LPPNPI), serta Ditjen Bea Cukai juga 

mulai meminta layanan Sainsa dalam memanfaatkan HF dalam operasional 

mereka. Terkait hal tersebut, setiap tahun Pussainsa memberikan layanan 

bimtek MFTKR (Manajemen Frekuensi dan Teknik Komunikasi Radio) yang 

diberikan kepada instansi terkait, maupun operator radio yang 

membutuhkan, khususnya adalah Dinas Kominfo di daerah terpencil yang 

masih memanfaatkan komunikasi HF sebagai sarana komunikasinya. 

2. Prediksi frekuensi komunikasi radio HF 

Memberikan prediksi frekuensi komunikasi HF selama tiga bulan ke depan 

untuk TNI/POLRI dan Pemerintah daerah terpencil yang masih menggunakan 

komunikasis dengan radio HF. Selain prediksi frekuensi rutin Pussainsa 
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memberikan juga layanan prediksi frekuensi berdasarkan permintaan institusi 

tertentu, misalnya permintaan frekuensi untuk waktu dan daerah tertentu 

dari TNI untuk suatu operasi khusus.   

3. Layanan lainnya 

Dengan semakin berkembangnya industri penerbangan, maka informasi dan 

prediksi komunikasi HF menjadi salah satu komponen penting yang 

disyaratkan dalam penerbangan sipil, sesuai arahan ICAO (International Civil 

Aviation Organization), dan oleh karena itu Pussainsa LAPAN telah 

berkoordinasi dengan Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG, untuk 

memberikan layanan komunikasi HF sebagai salah satu komponen Cuaca 

Antariksa yang akan diberikan dalam penerbangan sipil. 

 

1.1.3.2. Layanan Kepada Masyarakat Umum 

Layanan yang diberikan untuk masyarakat umum biasanya terbuka untuk 

publik dan tidak berbayar. 

1. Bimtek Pengamatan Antariksa 

Sebagai Lembaga yang mempunyai kompetensi utama dalam sains antariksa, 

maka Pussainsa juga aktif berkontribusi dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat umum, dengan aktif memberikan bimbingan teknis terkait 

pengamatan antariksa. Teknik dasar pengamatan antariksa ini bisa menjadi 

dasar bagi masyarakat umum, bisa berupa guru pendidik, perguruan tinggi, 

ataupun lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai kepentingan terkait 

keantariksaan.  

2. Edukasi sains antariksa menggunakan planetarium bergerak 

Planetarium mobile adalah wahana edukasi antariksa yang mulai 

diperkenalkan kepada masyarakat semenjak 2015, berupa sebuah perangkat 

mobil yang bisa membawa alat edukasi berisi kubah planetarium beserta 

proyektornya, dan teleskop portabel. Seiring dengan semakin dikenalnya 

layanan ini, maka kegiatannya telah semakin dibutuhkan oleh masyarakat, 

terbukti dengan ikut sertanya Pussainsa LAPAN di berbagai acara tahunan 

terkait edukasi masyarakat, serta ada banyaknya permintaan-permintaan 
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khusus edukasi, yang tercermin dengan adanya beberapa kontrak bisnis 

terkait layanan planetarium 

3. Buletin 

Pussainsa menerbitkan sejumlah buletin yang bisa menyampaikan data dan 

informasi hasil litbang kepada masyarakat. Buletin yang dipersiapkan sebagai 

media komunikasi dan edukasi cuaca antariksa disebut sebagai Buletin Cuaca 

Antariksa, yang terbit setiap tiga bulan, dan tersedia juga secara dijital. Selain 

itu diterbitkan juga Buletin Prediksi Frekuensi yang memberikan informasi 

terkait layanan frekuensi sesuai dengan kebutuhan pengguna komunikasi HF 

di Indonesia. 

4. Penerimaan Kunjungan 

Pussainsa selalu membuka diri pada masyarakat umum. Dengan harapan 

semakin bisa memperkenalkan sains antariksa kepada masyarakat, maka 

Pussainsa selalu siap memberi layanan pada masyarakat yang ingin belajar 

tentang sains antariksa, berupa kunjungan ke Lembaga. Kunjungan bisa 

dilakukan baik oleh institusi Pendidikan, dari SD sampai Perguruan Tinggi, 

ataupun organisasi lainnya. 

5. Dukungan Akademis 

Selain kegiatan yang terkait dengan kerja sama dengan perguruan tinggi, 

Pussainsa juga membuka kesempatan kepada siswa dan mahasiwa, dari 

setingkat SMU sampai perguruan tinggi. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa 

Praktek Kerja Lapangan (PKL), sampai dengan pembimbingan tugas akhir dari 

tingkat S1 sampai S3 di Perguruan Tinggi. 

6. Narasumber Sains Antariksa 

Pussainsa senantiasa menjadi nara sumber pada berbagai informasi terkait 

sains antariksa, baik untuk kegiatan terkait akademis (pembimbing), kegiatan 

akademis lainnya (seminar, konferensi), sampai dengan narasumber pada 

media massa terkait fenomena-fenomena antariksa yang menjadi perhatian 

masyarakat. 
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1.1.4. Aspirasi masyarakat dan pengguna terhadap Pussainsa 

  Selama periode 2015 – 2019 banyak aspirasi yang berkembang berdasarkan 

interaksi, baik dari hasil litbang, maupun kegiatan layanan masyarakat lainnya. Tabel 

1-3 berikut menggambarkan lembaga/institusi/organisasi dan aspirasinya terhadap 

Pussainsa LAPAN: 

 

Tabel 1- 3. Aspirasi masyarakat dan pengguna terhadap Pussainsa 

No Lembaga/Institus
i/ Organisasi 

Aspirasi Tindak lanjut 

1. TNI Pussainsa dapat memberikan 
informasi dan prediksi frekuensi HF 
untuk kegiatan operasional 

Membantu TNI AL 
menyusun blueprint 
sistem komunikasi 
radio TNIAL 

2. AirNav Indonesia 
/ Perum LPPNPI 

Pussainsa memberikan informasi 
dan prediksi frekuensi HF untuk 
kegiatan operasional 

Pussainsa telah 
memberikan 
pembinaan teknis 
pada pelaksana 
airnav controller 

3 Ditjen Bea Cukai Pussainsa memberikan bantuan 
teknis pada operasional 
komunikasi HF di laut 

Sedang dibahas 
bentuk kerjasama 
yang akan 
dilaksanakan 

4 Pusat 
Meteorologi 
Penerbangan 
BMKG  

Pussainsa dapat menjadi penyedia 
informasi utama terkait cuaca 
antariksa yang dipergunakan untuk 
penerbangan sipil 

Sedang dalam 
pembahasan internal 

5 Yayasan Ardhya 
Garini/SMA 
Pradita 
Dirgantara 

Pussainsa menjadi pembimbing 
siswa-siswi SMA Pradita Dirgantara 
dalam memberikan ilmu sains 
antariksa 

Sedang dalam 
pembahasan kedua 
belah pihak 

6 Pemkab Kuningan Pussainsa dapat menjadi mitra 
dalam pengembangan potensi 
daerah terkait edukasi 

Sedang dalam 
pembahsaan kedua 
belah pihak 

7 Bandung 
Champion City 

Pussainsa dapat menjadi mitra 
dalam pengembangan edukasi 
sains antariksa untuk masyarakat 

Sedang dalam 
pembahsasan kedua 
belah pihak 

8 Berbagai 
Lembaga yang 
menerima 
layanan 
planetarium 
mobile 

Pussainsa senantiasa dapat 
memberikan layanan edukasi sains 
antariksa dan senantiasa 
mengembangkan kontennya 

Pengembangan 
konten sedang dalam 
proses, tetapi tetap 
membatasi kegiatan 
layanan planetarium 
mobile 

9 Media massa Pussainsa senantiasa dapat Informasi selalu 
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menjadi sumber informasi yang 
akurat dan terpercaya terkait sains 
antariksa 

disediakan melalui 
media sosial 
Pussainsa (FB, 
Instagram, Twitter) 

10 Perguruan Tinggi Pussainsa dapat menjadi rujukan 
nasional terkait riset sains 
antariksa 

Magang, tugas akhir 

11 Beberapa 
perguruan tinggi 
(UPI, ITERA, ITB) 

Mengharapkan Pussainsa menjadi 
motor penggerak kegiatan terkait 
space situational awareness 
khususnya tentang asteroid, 
karena informasinya telah menjadi 
perhatian masyarakat 
memanfaatkan Observatorium 
Nasional 

Sedang dalam 
pembahasan internal 

12 Pemerhati dan 
peneliti tentang 
waktu untuk 
ibadah 

Pussainsa dapat menjadi bank data 
informasi dan diseminasi terkait 
ketersediaan data SQM bagi 
berbagai keperluan 

Penyusunan basis 
data dan 
diseminasinya 

 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

Pusat Sains Antariksa mempunyai peran strategis yang pelaksanaannya 

dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 

tentang Keantariksaan memberikan peran sebagai berikut: 

1.   Memberikan informasi khusus tentang cuaca antariksa, mitigasi dan peringatan 

dini 

2.   Memberikan bantuan teknis terkait bencana akibat cuaca antariksa 

3.   Mengidentifikasi benda jatuh antariksa di wilayah Republik Indonesia 

Sedangkan peraturan Presiden nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan tahun 2016-2040 memberi peran dalam hal 

penguasaan sains antariksa melalui pemajuan sains antariksa di Indonesia yang 

berkelas dunia. 

Identifikasi 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 visi dan 

melaksanakan misi organisasi. 
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1.2.1. Potensi dan Peluang Pussainsa 

Berikut adalah potensi dan peluang yang dimiliki Pusat Sains Antariksa : 

1. Meningkatnya kebutuhan nasional terhadap informasi berbasis sains antariksa 

untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional berkelanjutan. Sehingga, 

penyediaan layanan data dan informasi sains antariksa dituntut untuk lebih 

cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan. 

2. Dukungan SDM di Pussainsa dengan latar belakang sains dan teknik dalam 

meningkatkan kompetensi sains antariksa 

3. Awareness masyarakat terkait sains antariksa semakin meningkat, sehingga:  

a. Penyediaan layanan data dan informasi sains antariksa dituntut lebih cepat 

dan akurat 

b. Penelitian, pengembangan, kajian, dan penerapan (untuk selanjutnya 

disingkat menjadi litbangjirap) sains antariksa dituntut untuk menghasilkan 

produk litbang yang dapat dihilirisasi (komersial maupun non komersial) 

c. Litbangjirap sains antariksa dituntut untuk mampu berinovasi dan menjadi 

inkubator wisata ilmiah keantariksaan (Astrotourism) yang dapat 

menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya 

4. Industri Teknologi 4.0 (IoT, AI, cloud, robotic) berkembang pesat sehingga 

terdapat beberapa potensi, diantaranya:  

a. Pengumpulan dan penyebarluasan data dan informasi sains antariksa 

menjadi near-realtime. 

b. Data dan informasi untuk kebutuhan litbangjirap semakin tersedia dan 

mudah diakses. 

c. Litbangjirap sains antariksa semakin andal. 

5. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan navigasi semakin pesat 

sehingga litbangjirap sains antariksa untuk mendukung informasi, komunikasi 

dan navigasi menjadi semakin dibutuhkan. 

6. Adanya Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya: 

a. Hilirisasi produk litbangjirap semakin berkembang. 
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b. Litbangjirap dituntut mampu untuk membangun jejaring 

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

(instansi pemerintah dan swasta). 

Potensi Pussainsa dalam keberhasilan SDGs diilustrasikan pada Gambar 1-18. 

 

Gambar 1- 18. Potensi Pussainsa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 

 

Bidang yang dapat didukung dari program-program Pussainsa yaitu: 

- Program 4, dapat berupa pembangunan kapasitas, pembinaan teknis terkait 

sains antariksa 

- Program 7, informasi polusi cahaya di Indonesia dan taman langit gelap di 

lokasi Observatorium Nasional Timau 

- Program 8, secara tidak langsung mengembangkan ekonomi masyarakat 

sekitar di sekitar Obnas Timau 

- Program 9, sistem robotik dan pengamatan landas antariksa 

- Program 11, program-program sains antariksa untuk komunitas 

7. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040 mengamanatkan penguatan 

pengamatan cuaca antariksa dan astronomi: 

a. Adanya kebutuhan data dan informasi cuaca antariksa 

b. Adanya kebutuhan data dan informasi antariksa dan astronomi. 
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8. Daerah lintang rendah (baik secara geografi maupun geomagnet), termasuk 

Indonesia, merupakan daerah yang sangat dinamis, sehingga banyak penelitian 

yang difokuskan pada daerah ini, termasuk penelitian kopling antariksa-

atmosfer.  

 

1.2.2. Permasalahan dan Tantangan Pussainsa 

Disamping potensi yang ada serta peluang-peluang yang dapat ditangkap 

oleh Pussainsa, terdapat permasalahan dan ancaman, yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkecimpung di bidang sains antariksa masih 

sangat terbatas, sehingga peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM ini masih 

memerlukan perhatian yang besar. 

2. Peralatan pengamatan antariksa sebagian besar masih merupakan peralatan 

yang diimpor dari luar negri, sehingga mengalami kesulitan dalam 

pemeliharaannya. Disamping itu belum adanya standard minimum peralatan 

(Minimum Equipment Standar) yang dibutuhkan. 

3. Beberapa regulasi belum diterapkan optimal, diantaranya: 

a. Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan menyebutkan 

bahwa penelitian antariksa dilakukan melalui partisipasi aktif internasional 

dan kerjasama. Namun pada kenyataannya penelitian sains antariksa kurang 

optimal dalam melibatkan kerjasama dan partisipasi aktif dunia 

internasional. 

b. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan mengamanatkan integrasi pelaksanaan 

litbangjirap.  Namun, belum optimal proses pelaksanaan integrasi 

litbangjirap.  

4. Belum optimalnya networking resources (jejaring) baik dengan perguruan tinggi 

(PT), kementerian/lembaga (K/L) terkait, swasta, maupun organisasi 

internasional dalam mendukung kegiatan litbangjirap sains antariksa. 

5. Layanan sains antariksa masih belum menyentuh sampai ke hilir atau belum 

secara nyata menyentuh sektor-sektor perekonomian, misalnya untuk 

penerbangan sipil, perekonomian laut, dan sektor komunikasi satelit. Disamping 
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itu Pussainsa juga belum dapat menghasilkan produk yang berkontribusi untuk 

PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). 

6. Informasi sains antariksa yang bersifat global menjadi tantangan bagi Pussainsa 

untuk menjadi kontributor utama dalam memberikan informasi kepada 

pengguna sesuai yang dibutuhkan. 

7. Perkembangan satelit penginderaan jauh di Indonesia yang belum dapat 

terintegrasi dengan DSS sains antariksa yang dibangun.  

8. Pussainsa masih mengandalkan pengamatan antariksa landas bumi sebagai 

perolehan data utamanya, sedangkan untuk landas antariksa masih tergantung 

pada data global yang diperoleh dari satelit-satelit internasional.  

Secara ringkas, potensi dan permasalahan di Pussainsa dapat dikategorikan dalam 

empat kelompok yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan seperti 

diilustrasikan dalam Tabel 1-4 berikut: 

Tabel 1- 4. Diagram Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan Pussainsa 

Kekuatan Kelemahan 

> Rencana Induk Nasional 
Keantariksaan memberikan 
amanat yang jelas tentang sains 
antariksa. 

> Didukung oleh peneliti dengan 
kompetensi sains antariksa. 

> Mempunyai wilayah yang menjadi 
fokus penelitian dalam 
pemahaman sirkulasi global. 

> SDM yang terbatas. 
> Ketergantungan peralatan 

pengamatan pada negara lain. 
> Belum memanfaatkan regulasi 

dengan optimal. 
> Belum memanfaatkan jejaring 

litbangjirap dengan optimal. 

Peluang Tantangan 

> Meningkatnya kebutuhan 
nasional terhadap informasi 
berbasis sains antariksa. 

> Meningkatnya kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya 
sains antariksa. 

> Perkembangan industri Teknologi 
4.0. 

> Perkembangan IT, komunikasi 
dan navigasi yang membutuhkan 
pengetahuan tentang sains 
antariksa. 

> Keterlibatan dalam mendukung 
pembangunan berkelanjutan. 

> Layanan belum menyentuh 
perekonomian nasional . 

> Indonesia harus mampu menjadi 
kontributor utama informasi 
antariksa di Indonesia. 

> DSS antariksa belum terintergrasi 
dengan satelit penginderaan jauh 
nasional. 

> Belum mengembangkan 
perolehan data landas antariksa. 
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PUSAT SAINS 

ANTARIKSA 

 

 

2.1. Visi 

Visi yang tertulis dalam Renstra ini adalah sasaran atau kondisi yang 

diharapkan tercapai pada akhir tahun 2024. Visi Pussainsa merupakan penjabaran 

dari Visi unit di atasnya, yaitu Kedeputian Sains, yang juga merupakan penjabaran 

dari Visi LAPAN yang telah disepakati bersama. Dalam menentukan Visi diperlukan 

pemahaman akan kondisi masa kini dan proyeksi lima tahun berikutnya. Visi harus 

realistis dan memperlihatkan karakter organisasi tetapi harus mampu menginspirasi 

para pegawai untuk mencapainya. 

Visi LAPAN : 

 

 

 

 

 

Visi Kedeputian Sains Antariksa dan Atmosfer : 

 

 

 

 

 

Visi Pusat Sains Antariksa : 

 

 

 

Melalui Visi tersebut, Pussainsa harus mampu menjadi unit kerja yang 

mampu menggerakkan sektor-sektor pembangunan melalui produk-produk inovasi 

Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan Nasional Berbasis IPTEK Antariksa 

dan Atmosfer dalam Mendukung Kepala LAPAN Mewujudkan Visi Misi 

Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 

 

Penggerak Sektor-Sektor Pembangunan Nasional Berbasis Sains Antariksa 

Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan Nasional Berbasis IPTEK 

Penerbangan dan Antariksa Dalam Mewujudkan Visi Misi Presiden dan 

Wakil Presiden : Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 
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dan layanan yang bermanfaat dalam memperkuat ekonomi nasional untuk 

pembangunan menuju Indonesia yang maju dan mandiri  

 

2.2. Misi 

Sejalan dengan Visi yang ditetapkan maka Misi Pussainsa dirumuskan sebagai 

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui 

Pemanfaatan Sains Antariksa untuk Pembangunan Nasional” 

 

2.3. Tujuan 

Tujuan Pussainsa dalam Renstra 2020 – 2024 ini adalah 

1. Tersedianya produk dan layanan hasil penelitian, pengembangan, dan 

pemanfaatan Sains Antariksa serta penyelenggaraan keantariksaan yang andal 

dalam pengambilan kebiijakan penyelenggaraan pemerintahan negara. 

2. Terwujudnya birokrasi Pusat Sains Antariksa berkelas dunia untuk mendukung 

pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Adapun indikator kinerja tujuannya adalah 

1. Jumlah produk sains antariksa yang dimanfaatkan untuk memberikan dukungan 

dan analisis yang cepat, akurat, dan responsif dalam pengambilan kebijakan. 

2. Nilai Reformasi Birokrasi Pusat Sains Antariksa. 

 

2.4. Sasaran Kegiatan 

Terdapat 5 sasaran kegiatan dengan 7 Indikator seperti yang diperlihatkan 

pada Tabel 2-1. 
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Tabel 2- 1. Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan menurut Peta Strategi 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Bukti realisasi 

SK1 Meningkatnya 
pemanfaatan produk 
inovasis sains 
antariksa untuk 
pembangunan 
nasional 

IKSK1 Jumlah produk inovasi sains 
antariksa yang 
dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional 

Berita Acara Serah 
Terima 

IKSK2 Jumlah publikasi 
internasional bidang sains 
antariksa yang dihasilkan. 

Publikasi 
Internasional 

IKSK3 Jumlah HKI bidang sains 
antariksa yang diusulkan. 

Usulan HKI 

SK2 Meningkatnya 
kepuasan pengguna 
terhadap layanan 
produk sains 
antariksa 

IKSK4 Customer Engagement 
Index terhadap produk dan 
layanan Sains Antariksa 

Hasil survey 
Customer 
Engagement 

SK3 Meningkatnya 
keunggulan 
litbangjirap sains 
antariksa sesuai 
prioritas nasional 

IKSK5 Jumlah proses dan fasilitas 
Litbangjirap  sains antariksa 
yang memenuhi standar 
baku 

Sertifikasi yang 
dimiliki terkait 
proses dan fasilitas 

SKMe Terwujudnya produk 
dan layanan sains 
antariksa sesuai 
kebutuhan 

IKSK6 Indeks pemenuhan  
produk dan layanan  
sains antariksa. 

Persentase antara 
jumlah permintaan 
yang dipenuhi 
(diselesaikan) 
terhadap jumlah 
permintaan produk 
dan layanan yang 
diterima 

SK5 Terbangunnya 
hubungan baik 
dengan pengguna 
layanan sains 
antariksa 

IKSK7 Indeks respon terhadap 
keluhan pengguna layanan 
sains antariksa. 

Persentase antara 
jumlah keluhan yang 
ditangani terhadap 
jumlah keluhan yang 
diterima 

Terselenggaranya reformasi birokrasi LAPAN menuju birokrasi berkelas 
dunia 

Nilai Reformasi 
Birokrasi LAPAN 
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2.5. Sistem Nilai 

Sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang 

hidup dalam masyarakat atau organisasi, yaitu tentang apa yang dipandang baik, 

berharga, penting dalam organisasi, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi 

arah dan berorientasi pada tujuan. Sistem nilai merupakan nilai-nilai yang disepakati 

dan berlaku di lingkungan suatu organisasi untuk mewujudakan Visi, Misi, dan 

Tujuan serta sasaran Strategis. Sistem nilai yang disepakati di LAPAN, juga menjadi 

sistem nilai di Pussainsa, harus menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki seluruh 

ASN PUSSAINSA 

Sistem nilai PUSSAINSA dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Strategis ini adalah : 

1. Berorientasi pada pengguna layanan. 

Berarti bahwa seluruh pegawai atau ASN PUSSAINSA harus mengedepankan 

kebutuhan pengguna layanan. Kebutuhan ini bisa terkait layanan produk 

maupun data dan informasi yang terkait dengan kompetensi Pussainsa, dengan 

standar kualitas yang diharapkan. 

2. Akuntabel  

Akuntabel bermakna bahwa seluruh ASN PUSSAINSA harus mampu mengelola 

sumber daya dan kegiatan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Inovatif 

Sistem nilai Inovatif menekankan ASN PUSSAINSA harus kreatif dan mampu 

menemukan terobosan-terobosan baru dalam bekerja untuk meningkatkan 

produktifitas. 

4. Integritas 

Sistem nilai integritas menuntut ASN PUSSAINSA untuk bekerja secara 

profesional dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan. Dalam konteks bekerja, integritas juga menuntut ASN untuk 

menjunjung kode etik dalam bekerja, tidak KKN serta mengedepankan kejujuran. 

5. Kolaboratif 
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Sistem nilai ini menuntut ASN PUSSAINSA harus mampu untuk membangun 

kerjasama, baik internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya, setiap ASN 

PUSSAINSA harus mampu bekerja dengan lebih mengedepankan kerja tim (team 

work) daripada kerja individu. 
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BAB III.  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSSAINSA 

 

3.1. 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, tujuan, 

dan sasaran strategis LAPAN. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi LAPAN 

tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan Produk Sains Antariksa dan Atmosfer untuk Pembangunan 

Nasional Berkelanjutan. Arah kebijakan ini menjelaskan mengenai peningkatan 

hilirisasi produk sains antariksa dan atmosfer untuk mengakselerasi 

pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

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. 

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. 

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) 

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. 
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Strategi LAPAN terkait Sains Antariksa adalah (1). Meningkatkan keunggulan 

penelitian sains antariksa  berkelas dunia yang selaras dengan arah pembangunan 

nasional (SDM, Sarpras, Litbang), (2). Meningkatkan varian dan kualitas produk sains 

antariksa (DSS), dan (3). Kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk 

sains antariksa berdasarkan prioritas (Kerjasama Nasional dan Internasional). 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pussainsa 

3.2.1.   Arah Kebijakan 

Kegiatan Pusat Sains Antariksa tidak terlepas dari arah kebijakan LAPAN, 

sehingga terkait juga dengan pengembangan Iptek, sumber daya Iptek, jaringan 

Iptek, kreatifitas dan produktivitas litbang, serta pendayagunaan Iptek, khususnya di 

bidang sains antariksa. Untuk itu sejalan dengan arah kebijakan LAPAN,   yang 

diturunkan ke arah kebijakan dan strategi Kedeputian Sains Antariksa dan Atmosfer,  

maka arah kebijakan Pussainsa pada periode 2020 – 2024 adalah: Pemanfaatan 

Produk Sains Antariksa untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan. 

Arah kebijakan ini menjelaskan mengenai peningkatan hilirisasi produk sains 

antariksa untuk mengakselerasi pembangunan nasional yang berkelanjutan, dan 

berfokus pada : 

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sains antariksa 

2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan penyebaran 

informasi hasil litbang sains antariksa secara bertahap 

3. Memperluas jaringan kerjasama dalam dan luar negeri 

4. Meningkatkan kualitas litbang yang unggul dan berkelas dunia serta 

membangun program nasional yang terpadu di bidang sains antariksa 

5. Meningkatkan kontribusi dan dampak dari kegiatan litbang terhadap 

pembangunan nasional sebagai DSS (Decision Support System, Sistem 

Pendukung Keputusan).  

3.2.2. Strategi 

Dengan arah kebijakan seperti di atas, maka strategi yang harus dilaksanakan 

adalah : 

 



 

Renstra Pussainsa 2020 - 2024 40 

 

 

1. Strategi 1: Untuk mendukung arah kebijakan 1, 2 dan 3, maka dilakukan adalah 

dengan meningkatkan keunggulan penelitian sains antariksa berkelas dunia yang 

selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan, yang berfokus pada 

peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, pengembangan sarana dan prasarana 

penelitian, pengembangan dan perekayasaan, peningkatan kerjasama nasional 

dan internasional, serta standardisasi penelitian bertaraf internasional di bidang 

sains antariksa.  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 nasional maupun internasional sehingga hasil penelitian dapat 

menghasilkan pemikiran – pemikiran inovatif. Terakhir, standardisasi penelitian 

bertujuan untuk mendorong hasil penelitian yang dihasilkan peneliti Pussainsa 

agar dapat bersaing tidak hanya di kancah nasional namun juga internasional.  

2. Strategi 2: Untuk mendukung arah kebijakan 4, maka dilakukan adalah dengan 

meningkatkan   varian dan kualitas produk sains. Peningkatan varian dan kualitas 

produk sains antariksa merupakan salah satu aspek penting dalam proses 

hilirisasi produk sains antariksa terkait penerimaan produk tersebut oleh 

industri. Dengan adanya, variasi dan meningkatnya kualitas produk sains 

antariksa 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 pengambilan keputusan, kebijakan, 

dan manajemen oleh K/L terkait dalam monitoring cuaca antariksa, serta 

peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil penelitian di bidang sains 

antariksa. 

3. Strategi 3: Untuk mendukung arah kebijakan 5, maka dilakukan adalah dengan 

meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk sains 

antariksa berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan. Strategi ini 

menitikberatkan pada kerjasama antar instansi pemerintah dan masyarakat 

(sektor swasta) dalam skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan 
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pengembangan dan pemanfaatan produk sains antariksa yang didasari oleh 

prioritas nasional. Fokusnya antara lain adalah peningkatan kerjasama dalam 

penyediaan jasa dan produk sains antariksa misalnya DSS keantariksaan dengan 

pemangku kepentingan terkait. 

 

3.3. Kegiatan 

Dengan memperhatikan ketiga strategi yang menekankan pada keunggulan, 

varian dan kualitas produk, serta kolaborasi maka dibangunlah kegiatan-kegiatan 

yang mencerminkan strategi tersebut.  Ada 5 kegiatan litbangjirap yang utama, yaitu 

pembangunan Decision Support System (DSS) Cuaca Antariksa, DSS Komunikasi 

Radio, DSS Navigasi, DSS Benda Jatuh Antariksa, dan Pemanfaatan Observatorium 

Nasional. Struktur kegiatan litbangjirap Pussainsa dapat dilihat pada Gambar 3-1 

berikut ini. 

 

Gambar 3- 1. Struktur kegiatan di Pussainsa 

 

Decision Support System atau DSS adalah sistem berbasis komputer interaktif, 

yang membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk 

memecahkan masalah yang tidak terstruktur (Gambar 3-2). DSS menggabungkan 

sumber daya intelektual individu dengan kemampuan komputer untuk 

meningkatkan kualitas keputusan dan berguna bagi manajemen pengambil 

keputusan dalam menangani masalah semi-terstruktur. DSS pada dasarnya adalah 

problem solving tool dan sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

khusus dan yang tidak terduga. DSS akan selalu berevolusi dalam perkembangannya. 



 

Renstra Pussainsa 2020 - 2024 42 

 

DSS dapat berupa hal yang berbeda untuk orang/organisasi yang berbeda dan tujuan 

berbeda.  

 

 

Gambar 3- 2. Skema Sistem Pendukung Keputusan DSS 

 

Dalam pembangunan DSS ada tiga aspek penting yang sangat mendukung, 

yaitu aspek riset, pengembangan kapasitas (termasuk di dalamnya kemampuan 

dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi informatika), dan layanan yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. Riset yang terkait dengan matahari, geomagnet 

dan magnet antariksa, ionsfer, serta astrofisika. Kegiatan riset akan menghasilkan 

proof of concept dalam wujud karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada media 

terindeks dan menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan. Pengembangan 

pengetahuan sains antariksa yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian, bertujuan 

untuk mendapatkan model dan/atau metode yang dapat digunakan untuk 

memprakirakan kondisi ionosfer. Model/metode yang dihasilkan dikemas dalam 

bentuk produk paten (metode atau prototipe) atau dalam bentuk hak cipta 

(software). Pemanfaatan pengetahuan sains antariksa untuk berbagai sektor 

pembangunan nasional dan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara, dapat dilakukan jika tersedia kemasan informasi yang mudah 

digunakan dan andal (dipercaya, konsisten, terjamin).  
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3.3.1. DSS Cuaca Antariksa 

Dalam amanah Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 tentang 

Keantariksaan, LAPAN mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan keantariksaan 

dalam bidang sains antariksa, yang salah satunya adalah penelitian mengenai cuaca 

antariksa dan memberikan  informasi khusus tentang cuaca antariksa, mitigasi, 

antisipasi dan penanganan bencana akibat cuaca antariksa, serta peringatan dini. 

Hasil tersebut wajib diberikan kepada instansi pemerintah yang menangani 

komunikasi radio, operasi satelit, dan navigasi berbasis satelit. Informasi tentang 

kondisi cuaca antariksa yang telah, sedang, dan akan terjadi menjadi bahan rujukan 

untuk mengoptimalkan (optimasi) kinerja sistem komunikasi dan navigasi, serta 

untuk memitigasi dampak cuaca antariksa ekstrem terhadap sistem tersebut. Saat ini 

Pussainsa telah mampu memberikan informasi dan cuaca antariksa secara harian 

dalam sistem yang dikenal dengan Space Weather Information and Forecast Services 

(SWIFtS) sejak tahun 2015.  Beberapa pengguna yang telah terkonfirmasi 

menggunakan layanan SWIFtS saat ini adalah AirNav, Bea Cukai, TNI, dan beberapa 

Pemerintah Daerah. Tidak menutup peluang beberapa pengguna potensial yang 

belum terpetakan hingga saat ini yang memerlukan layanan informasi dan prediksi 

cuaca antariksa, seperti BMKG, BASARNAS ataupun BNPB. DSS Cuaca Antariksa yang 

telah berjalan hingga saat ini melalui layanan SWIFtS masih banyak yang masih harus 

dibenahi dan ditingkatkan terkait informasi dan prediksinya sehingga beberapa poin 

yang tersusun dalam proposal ini mengutamakan hal-hal yang sangat penting untuk 

segera dicapai dalam 5 tahun mendatang. 

Kegiatan pengembangan DSS Cuaca Antariksa merupakan integrasi dari 

komponen-komponen kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

penerapan (litbangjirap) cuaca antariksa yang meliputi riset, peralatan pengamatan 

dan teknologi informasi, beserta Layanan Operasional. Kegiatan ini meliputi : 

a. Pengembangan model-model prediksi cuaca antariksa (Matahari, Geomagnet, 

dan Ionosfer) agar dapat berjalan secara otomatis dan akurat, serta dapat 

memprakirakan aktivitas matahari di sisi jauh matahari. 

b. Pengembangan peralataan pengamatan cuaca antariksa untuk mendukung 

layanan kepada stakeholder yang memenuhi standar minimum peralatan 

(Minimum Equipment Requirement - MER) yang dibutuhkan untuk mendukung 
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proses prediksi aktivitas matahari, geomagnet, dan ionosfer, serta beroperasi 

terus menerus (24 jam sehari, 7 hari seminggu) khususnya untuk peralatan 

pengamatan ionosfer dan geomagnet. 

c. Penyempurnaan fitur-fitur dalam aplikasi SWIFtS agar dapat menerapkan hasil 

model-model prediksi secara otomatis dan peningkatan kapasitas penyimpanan 

basis data serta pengembangan layanan informasi Cuaca Antariksa yang 

terintegrasi dengan informasi cuaca antariksa internasional. 

Outcome  yang ingin dicapai dalam DSS Cuaca Antariksa ini adalah Sistem 

Pendukung Keputusan (DSS) Cuaca Antariksa yang  dapat memberikan layanan 

lengkap informasi dan prediksi cuaca antariksa secara otomatis. Adapun target 

pertahunnya adalah seperti pada Tabel 3-1. 

Tabel 3- 1. Sasaran tahunan DSS Cuaca Antariksa Tahun 2020 – 2024 

 Sasaran 

2020 2021 2022 2023 2024 

R
IS

ET
 

-Deteksi Otomatis 
daerah aktif sisi 
jauh 
-Prediksi Flare X 
ray dan Dst 
-Kajian awal dosis 
radiasi 
penerbangan 

-Deteksi 
otomatis daerah 
aktif sisi jauh 
-Prediksi flare 
dan Dst 
-Analisis dosis 
radiasi untuk 
penerbangan 

-Deteksi 
otomatis daerah 
aktif sisi jauh 
matahari 
-Deteksi 
otomatis 
aktivitas 
matahari 
-Prediksi Dst 
-Analisis dosis 
radiasi 
penerbangan 
-Karakterisasi 
lingkungan 
antariksa 

-Deteksi 
otomatis 
daerah aktif 
sisi jauh 
matahari 
-Deteksi 
otomatis CME 
dan 
prominensa 
-Analisis dosis 
radiasi 
penerbangan 
-Karakterisasi  
lingkungan 
antariksa 

Tersedianya 
model 
prediksi 
cuaca 
antariksa 
yang 
otomatis 

P
EN

G
EM

B
A

N
G

A
N

 K
A

P
A

SI
TA

S
 Peralatan 

pengamatan yang 
terstandar 

Pembangunan 
HPC  
 

Peralatan 
pengamatan 
terstandar 
untuk 
pembagian 
wilayah Barat 
dan Timur 

Pengamatan 
untuk 
pembagian 
wilayah Barat 
dan Timur 

Tersedianya 
pengamatan 
cuaca 
antariksa 
yang handal 
24/7 

Penyiapan 
website  

-Pengembangan 
aplikasi android 
untuk hasil 
prediksi 
-Pengembangan 

-Otomatisasi 
model 
-Peningkatan 
cloud server 

-Otomatisasi 
seluruh model 

-Otomatisasi 
seluruh 
model cuaca 
antariksa 
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sistem otomatis 
untuk 
penerbangan 

LA
Y

A
N

A
N

 

-Informasi dan 
prediksi otomatis 
aktivitas 
matahari, dan 
indeks W ionsofer 
-Informasi 
ionosfer untuk 
penerbangan,  
 

-Informasi dan 
prediksi 
otomatis untuk  
RadioBlackout 
-Informasi dan 
prediksi dalam 
bentuk Space 
Weather 
Advisory  

-Informasi dan 
prediksi 
otomatis dosis 
radiasi untuk 
penerbangan 

-Informasi 
otomatis 
aktivitas 
matahari 

-Informasi 
dan prediksi 
otomatis 
aktivitas 
matahari 
yang 
berdampak 
ke bumi 

 

 

3.3.2. DSS Komunikasi Radio 

DSS Komunikasi Radio adalah salah satu bentuk inovasi sains antariksa yang 

merupakan integrasi dari metode/model, perangkat lunak, prototipe, dan informasi 

hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pengetahuan ionosfer, serta 

pemanfaatan hasilnya. Kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan 

pengetahuan ionosfer – yang merupakan bagian dari antariksa – dapat dilaksanakan 

dengan dukungan penyelenggaraan pengamatan dan akuisisi (memperoleh, 

merekam, memproses) data ionosfer. 

Pengembangan DSS Komunikasi radio bertujuan menyediakan prototipe DSS 

yang siap dioperasikan untuk mendukung pengambilan keputusan untuk 

mengoptimalkan kanal/frekuensi radio HF di lembaga pengguna. Dalam hal ini, 

prototipe DSS adalah sistem pendukung keputusan penggunaan kamunikasi radio 

yang beroperasi dalam kendali Pusat Sains Antariksa (Gambar 3-3). Prototipe DSS 

Komunikasi terdiri dari 3 sub-sistem kunci yaitu server, based-client, dan remote-

client, dan mobile-client. Server berada di kantor Pusat Sains Antariksa di Bandung; 

base-client ditempatkan di stasiun ionosonda di Balai Pengujian dan Peluncuran 

Roket (BPPR) Garut di Pameungpeuk; remote-client ditempatkan di Stasiun 

Peluncuran Roket di Balai yang sama; dan mobile-client ditempatkan di kapal nelayan 

di wilayah Pameungpeuk. 
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Gambar 3- 3. Konfigurasi prototipe DSS Komunikasi Radio dan muatan informasinya. 

 

Server adalah tempat pemrosesan data ionosfer yang akan digunakan sebagai 

acuan dalam menentukan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 

Bagian akan memuat metode, prosedur, dan software untuk mengolah data menjadi 

informasi. Sub-sistem ini juga menyimpan informasi yang akan dikirimkan ke based-

client, baik secara otomatis maupun atas permintaan based-client. Perangkat server 

akan ditempatkan di Bandung dan dihubungkan dengan based-client melalui jaringan 

internet. 

Based-client ditempatkan di lokasi lembaga pengguna sebagai stasiun tetap 

(fixed) dan memuat prosedur untuk berinteraksi dengan server dan remote/mobile-

client sekaligus. Komunikasi antara based-client dengan remote/mobile-client 

menggunakan radio HF. Sub-sistem remote-client dioperasikan di stasiun tetap yang 

jauh dan minim fasilitas (remote), sedangkan  mobile-client dioperasikan pada 

wahana bergerak yaitu kapal nelayan. 

Kegiatan pengembangan DSS Komunikasi Radio merupakan integrasi dari 

komponen-komponen kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

penerapan (litbangjirap) ionosfer untuk komunikasi radio HF. Komponen-komponen 

kegiatan tersebut meliputi :  

Server 
(Bandung)

Client 
(base)

Client 
(mobile)

Client 
(mobile)

Client 
(mobile)

Client 
(remote)

Kapal nelayan

Kapal nelayan

Kapal nelayan
Stasiun

Ionosonda

PMP

Peluncuran roket

~
in

te
rn

e
t~

~radio~

Menyediakan informasi: 

T-indeks, peta pred. B2A, 

grafik pred. B2B (LUF-

OWF-MUF), status kanal, 

early warning gangguan, 

edukasi.

Informasi status kanal, 

early warning 

gangguan.
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1. Pengembangan perangkat keras dan lunak, termasuk integrasi sub-sistem. 

Outputnya adalah jaringan DSS yang meliputi hardware, software, dan koneksi 

antar sub-sistem yang telah terintegrasikan.  

2. Pengembangan sistem evaluasi kanal real time (EKRT) yang mampu 

menyediakan informasi status kanal frekuensi radio HF tertentu. 

3. Pengembangan kemasan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna antara 

lain indeks T regional, peta prediksi Base to Area (B2A), grafik LUF-OWF-MUF 

(Base to Base, B2B) dan tabelnya, dan informasi lainnya sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan pengguna. 

4. Pengembangan metode perhitungan dan prediksi indeks ionosfer (T) regional 

untuk  menyediakan metode perhitungan dan prediksi yang digunakan untuk 

menyediakan informasi indeks T regional yang akan dikemas dengan informasi 

lainnya (komponen kegiatan 3). 

5. Pengembangan sistem peringatan dini komunikasi radio untuk menyediakan 

metode yang digunakan untuk menyediakan informasi akan terjadinya gangguan 

terhadap komunikasi radio HF. 

6. Pengembangan fitur edukasi pada DSS guna memberikan edukasi satu arah 

secara online kepada pengguna yang memerlukan. 

Untuk mencapai target akhir pada tahun 2024, maka disusun target antara dalam 

tahapan-tahapan selama 5 tahun, yang terdiri dari tahapan-tahapan riset, 

pengembangan kapasitas, dan layanan, seperti pada Tabel 3-2. Sedangkan tahapan 

pencapaian target kegiatan pengembangan DSS Komunikasi Radio hingga tahun 2024 

secara keseluruhan seperti ditunjukkan pada Tabel 3-3.  
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Tabel 3- 2. Sasaran Tahunan DSS Komunikasi Radio Tahun 2020 - 2024 

 Sasaran 

2020 2021 2022 2023 2024 

R
IS

ET
 

Model/metode 
evaluasi-prediksi 
harian, konsep 
edukasi & 
peringatan dini, 
serta diperoleh 
proof of 
concept*). 

Model/metode 
evaluasi-prediksi-
peringatan dini 
yang telah diuji & 
diperbaiki, serta 
diperoleh 
prototipe dan  
proof of concept.  

Implementasi 
model pada 
DSS, dan 
diperoleh proof 
of concept. 

Proof of 
concept dan 
paten/ HKI. 

Proof of 
concept dan 
paten/ HKI. 

P
EN

G
EM

B
A

N
G

A
N

 K
A

P
A

SI
TA

S
 Interface EKRT. Perangkat DSS, 

instalasi server, 
integrasi, uji 
coba, dan 
perbaikan. 

Perangkat DSS, 
integrasi server 
dengan metode 
& muatan 
informasi. 

Server – 
client telah 
terintegrasi, 
uji coba 
operasional 
DSS. 

DSS Komuni-
kasi Radio 
beroperasi. 

LA
Y

A
N

A
N

 

Informasi 
evaluasi-prediksi-
peringatan dini 
dan substansi 
edukasi siap 
digunakan untuk 
layanan melalui 
SWIFtS, tersedia 
konsep edukasi. 

Prototipe metode 
untuk layanan 
terintegrasi 
dengan DSS dan 
mulai diuji-
cobakan. 

Metode layanan 
telah 
dintegrasikan 
dengan DSS dan 
mulai 
diterapkan. 

Metode 
layanan 
digunakan 
dalam DSS. 

Layanan 
informasi 
ionosfer 
dioperasikan 
bersatu 
sistem DSS. 

 

Tabel 3- 3. Tahapan pengembangan DSS Komunikasi Radio 2020 - 2024 

Kegiatan 
Sasaran 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengembangan 
prototipe DSS 
Komunikasi 
Radio. 

Konsep DSS 
Komunikasi 
Radio telah 
selesai. 

Prototipe 
DSS 
Komunikasi 
Radio mulai 
dibangun. 

Uji coba 
prototipe DSS 
Komunikasi 
Radio dan 
pengembangan 
sistem. 

Prototipe 
DSS 
Komunikasi 
Radio 
beroperasi 
penuh. 

Prototipe 
DSS 
Komunikasi 
Radio 
beroperasi 
secara rutin. 

 

 

3.3.3. DSS Navigasi 

Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS) untuk aplikasi keamanan saat ini banyak 

diperlukan seperti pada penerbangan sipil, navigasi laut dan transportasi darat, serta 

dalam banyak aspek lain dari aktivitas sosial ekonomi, termasuk dalam pemantauan 
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lingkungan, aplikasi akurasi tinggi dalam konstruksi, pertambangan, pertanian, survei 

dan geodesi. Saat ini sudah banyak sistem GNSS yang digunakan di dunia, contohnya 

Global Positioning System (GPS), GLONASS, Beidou, Galileo dan lainnya. Akan tetapi 

sistem-sistem tersebut rentan terhadap kondisi lingkungan antariksa yang biasa 

disebut cuaca antariksa. Salah satu penyebab kerentanan aplikasi GNSS yang cukup 

besar adalah efek cuaca antariksa pada sinyal GNSS. Salah satu parameter cuaca 

antariksa yang dapat mempengaruhi kinerja GNSS adalah lapisan ionosfer.  Oleh 

sebab itu perkiraan efek ionosfer pada propagasi sinyal GNSS dapat memberikan  

kontribusi penting pada layanan prediksi cuaca antariksa. Gangguan ionosfer yang 

lain adalah Sintilasi. Sintilasi menggambarkan tingkat fluktuasi kuat sinyal GNSS 

karena fluktuasi kerapatan ionosfer. Fluktuasi sinyal GNSS yang besar dapat 

mempengaruhi kinerja receiver GNSS. 

Pada aplikasi GNSS untuk penerbangan, selain ketelitian GNSS dibutuhkan 

juga informasi integritas GNSS. Integritas GNSS adalah ukuran kebenaran hasil 

pengukuran GNSS berdasarkan kebutuhan ketelitian untuk keamanan aplikasi GNSS 

pada penerbangan yang disebut dengan level proteksi. Jika ketelitian  GNSS melebihi 

level proteksi maka dapat dikatakan bahwa tidak ada integritas GNSS pada saat 

tersebut.  Maka pada saat tersebut aplikasi GNSS pada penerbangan tidak dapat 

digunakan. Untuk dapat digunakan dalam navigasi penerbangan, informasi integritas 

GNSS wajib ada untuk keamanan aplikasi GNSS. Gangguan ionosfer dapat 

menyebabkan turunnya performa GNSS sehingga akurasi dan ketelitian GNSS 

melebihi level proteksi sehingga tidak ada integritas GNSS pada saat tersebut. Selain 

itu gangguan ionosfer dapat menyebabkan proses penentuan integritas GNSS  

menjadi lebih lama dari pada waktu yang dibutuhkan pengguna GNSS pada 

penerbangan terhadap adanya informasi integritas GNSS. Maka dari itu informasi 

gangguan ionosfer penting bagi aplikasi GNSS untuk penerbangan. Dalam kontek 

keamanan dan keselamatan aplikasi GNSS untuk penerbangan, dikenal istilah 

ancaman ionosfer yaitu tingkat gangguan ionosfer yang menyebabkan akurasi posisi 

GNSS keluar dari level proteksi. Model ancaman ionoser diperlukan dalam aplikasi 

GNSS untuk penerbangan yang menggunakan penguatan GNSS berbasis antariksa 

atau space based augmentation system (SBAS) karena walaupun SBAS sudah 
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memberikan koreksi ionosfer pada GNSS, gangguan ionosfer dapat menyebabkan 

kesalahan model koreksi ionoser pada SBAS. 

Saat ini layanan informasi parameter indeks gangguan atau irregularitas 

ionosfer, ancaman ionosfer pada SBAS serta integritas GNSS untuk berbagai aplikasi 

pada level proteksi yang didefinisikan belum tersedia di wilayah Indonesia yang 

diberikan oleh Pussainsa melalui SWIFtS. Sehingga aplikasi GNSS di Indonesia belum 

optimal untuk keperluan pemetaan dan penggunaan secara umum. Contoh aplikasi 

GNSS untuk pengguna umum pada aplikasi transportasi online sering terjadi 

kesalahan posisi yang cukup besar pada titik penjemputan sehingga membingungkan 

pengguna transportasi online. Khususnya aplikasi GNSS untuk penerbangan di 

wilayah Indonesia juga belum optimal. Sementara itu diprediksi pada 10 - 15 tahun 

ke depan pengguna GNSS di Indonesia bisa terbesar di Asia Tenggara bahkan di Asia 

Pasifik. 

Dalam upaya peningkatan efisiensi, efektifitas dan optimasi serta keamanan 

aplikasi GNSS di Indonesia maka akan dikembangkan layanan informasi kondisi 

ionosfer real time dan prediksinya beberapa jam ke depan. Informasi ionosfer 

tersebut dapat digunakan untuk menambah layanan cuaca antariksa melalui SWIFtS. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ionosfer mempengaruhi performa GNSS. 

Mitigasi efek ionosfer dengan differensial atau dengan model ionosfer pada PPP, dan 

SBAS masih menyisakan kesalahan ionosfer pada GNSS karena irregularitas atau 

gangguan ionosfer yang tidak dapat hilang dengan differensial atau dengan model 

ionosfer. Oleh karena itu monitoring gangguan atau irregularitas ionosfer dalam 

bentuk indek gangguan ionosfer, ancaman ionosfer dan integritas GNSS perlu 

dilakukan dalam upaya efisiensi, efektifitas dan optimasi aplikasi GNSS serta untuk 

meningkatkan tingkat keselamatan aplikasi GNSS pada navigasi penerbangan. Untuk 

keperluan aplikasi real time dalam navigasi GNSS dibutuhkan juga prediksi ionosfer 

dan gangguannya beberapa jam ke depan. Monitoring ionosfer yang dilengkapi 

dengan monitoring performa GNSS dapat meyakinkan pengguna GNSS terhadap 

produk layanan ionosfer dan rekomendasi yang diberikan. Monitoring ionosfer dan 

performa GNSS akan dibangun dalam bentuk DSS navigasi yang terintegrasi dengan 

SWIFTS. Layanan PPP GNSS juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan jumlah 

pengguna sains antariksa. 
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Penelitian dan pengembangan DSS navigasi bertujuan untuk memonitoring 

dan memprediksi ionosfer jangka pendek sehingga dapat digunakan untuk mitigasi 

efek ionosfer pada aplikasi GNSS di Indonesia khususnya pada pengguna PPP. 

Sasaran kegiatan ini sampai 5 tahun ke depan adalah terwujudnya DSS navigasi yang 

terintegrasi dengan SWIFTs yang berisi layanan ionosfer real time dan prediksinya, 

informasi performa GNSS real time, dan sistem layanan PPP dengan rincian sasaran 

pertahun ditampilkan dalam Tabel 3-4. 

 

Tabel 3- 4. Sasaran tahunan pembangunan DSS Navigasi 

 Sasaran 

2020 2021 2022 2023 2024 

R
IS

ET
 

-Model TEC 
ionex, 
-Indeks 
gangguan 
ionosfer 
-Metode 
penentuan 
posisi dan TEC 
presisi, 
-Metode 
penentuan 
performa 
GNSS 
-Model 
ancaman 
ionosfer. 

-Model 
prediksi TEC, 
-Model 
prediksi indeks 
gangguan 
ionosfer  
(termasuk 
ancaman 
ionosfer pada 
SBAS), 
-Metode 
prediksi 
performa 
GNSS. 

Metode 
aplikasi model 
TEC dan 
gangguan 
ionosfer pada 
penentuan 
navigasi. 

Sistem PPP 
Sistem 
Informasi 
performa 
GNSS untuk 
pengguna 
GNSS  (DSS 
navigasi). 

Operasionalis
asi layanan 
PPP, 
performa 
GNSS dan 
mitigasi efek 
ionosfer 

P
EN

G
EM

B
A

N
A

G
A

N
 

K
A

P
A

SI
TA

S Akses data 
GNSS real time 
Sumatra dan 
Jawa. 

Akses data 
GNSS real time 
Sumatra, Jawa 
dan 
Kalimantan. 

Akses data 
GNSS 
Indonesia 
bagian barat 
dan tengah. 

Akses data 
GNSS real time 
seluruh 
Indonesia. 

DSS Navigasi 
yang 
operasional. 
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LA
Y

A
N

A
N

 
-Koreksi 
ionosfer 
regional  
format IONEX 
untuk 
penentuan 
posisi  
-Klasifikasi 
efek ionosfer 
pada navigasi 
penerbangan 
(kriteria ICAO). 

-Prediksi 
aktivitas 
ionosfer untuk 
surveyor GNSS 
-Informasi 
performa 
GNSS untuk 
navigasi 
penerbangan 
dan maritim. 

Prediksi 
koreksi 
ionosfer untuk 
pengguna PPP 
real time dan 
navigasi 
penerbangan, 
maritim dan 
darat . 

-Koreksi 
ionosfer pada 
PPP off line 
dan online  
untuk vendor 
PPP dan 
surveiyor, 
-Mitigasi 
gangguan 
ionosfer pada 
navigasi 
penerbangan, 
maritim dan 
darat 

Koreksi 
ionosfer pada 
PPP  real 
time untuk 
pengguna 
navigasi 
GNSS teliti. 
 
  

 

 

3.3.4. DSS Benda Jatuh Antariksa 

Penggunaan satelit merupakan salah satu bagian dari pemanfaatan teknologi 

antariksa yang memiliki posisi kunci dalam struktur ekonomi nasional. Sejumlah 

pihak, baik badan usaha milik negara maupun swasta yang mengoperasikan satelit 

komunikasi dengan cakupan regional. Satelit dengan misi lain seperti satelit LAPAN 

untuk komunikasi radio dan penginderaan jauh pun berperan penting dalam 

meningkatkan kemandirian Indonesia dalam pemanfaatan antariksa untuk 

kemaslahatan bangsa dan untuk kepentingan damai. 

Dalam rangka mendukung operasional satelit semacam itu, diperlukan 

pemahaman kondisi antariksa secara komprehensif. Konsep space situational 

awareness menjadi salah satu konsep kunci. Pemilik aset di lingkungan antariksa 

atau operator satelit perlu sadar akan kondisi antariksa yang bersifat dinamis. Cuaca 

antariksa dan juga kepadatan lingkungan antariksa oleh benda buatan dan alami 

perlu dipantau untuk menjamin keberlangsungan operasional satelit. Pada bagian ini 

lah sains antariksa berperan dalam mendukung ekonomi. Semakin padatnya 

lingkungan antariksa oleh objek buatan juga bermakna bahwa fluks benda jatuh 

antariksa buatan juga meningkat. Penduduk Indonesia perlu dilindungi dari bahaya 

benda jatuh antariksa. 

Jumlah objek buatan yang mengitari Bumi meningkat seiring waktu. 

Berdasarkan katalog dari space-track.org tahun 2020, terdapat lebih dari 45.000 
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objek berukuran lebih dari 10 cm yang pernah mengitari Bumi di berbagai ketinggian 

orbit. Di antaranya, terdapat 19 objek yang berasosiasi dengan Indonesia. Lebih dari 

separuh dari objek tersebut telah mengalami peluruhan orbit dan kembali ke Bumi 

atau terbakar di atmosfer sementara sekitar 20.000 objek masih berada di orbitnya. 

Di antara puluhan ribu objek yang telah mengalami re-entry, hanya sekitar 10% yang 

dijatuhkan secara sengaja dan terkendali sementara sisanya jatuh tak terkendali 

memiliki resiko bahaya pada manusia ataupun aset yang ada di permukaan Bumi. 

Antisipasi bahaya benda jatuh antariksa bukanlah persoalan yang sederhana 

karena prediksi area jatuhnya adalah sekitar 200 x 2000 km2 atau sekitar seperlima 

luas Indonesia. Pengamanan wilayah muka Bumi seluas itu, misalnya dengan 

evakuasi, bukan merupakan hal yang praktis untuk dilakukan. Namun, pengamanan 

atau kesiapsiagaan di wilayah udara perlu menjadi perhatian. Saat ini, terdapat 

portal orbit.sains.lapan.go.id yang memberikan informasi benda orbital yang berada 

di atas wilayah Indonesia serta benda-benda yang berpotensi jatuh. Sistem tersebut 

telah berhasil membantu dalam penanganan benda jatuh antariksa di Indonesia, 

misalnya pada kasus jatuhnya bekas roket di Sumenep tahun 2016. Kapabilitas 

sistem ini perlu ditingkatkan supaya mampu memenuhi kebutuhan pengamanan 

wilayah Indonesia dari resiko benda jatuh antariksa. 

Terdapat beberapa pihak yang menjadi stakeholder atau pengguna dari 

sistem pendukung keputusan yang dibangun, di antaranya adalah : 

1. Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pemeran terdepan dalam 

penanganan kasus benda jatuh antariksa. 

2. Kementerian Luar Negeri yang akan membantu penyelesaian kasus benda jatuh 

antariksa yang melibatkan negara lain. 

3. Media sebagai corong informasi yang perlu memberitakan kejadian secara 

akurat dan dapat dipercaya. 

Terkait hal yang disebutkan di atas, target kegiatan litbangjirap 5 tahun mendatang 

adalah terwujudnya suatu sistem pendukung keputusan terkait benda jatuh 

antariksa dengan kapabilitas sebagai berikut : 

1. Menjadi basis data benda orbital yang diperbaharui secara berkala. 

2. Mampu menampilkan posisi benda orbital yang berada di atas wilayah Indonesia 

serta kenampakannya bila dilihat dari permukaan Bumi. 
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3. Mampu mengidentifikasi benda yang akan jatuh (reentry) dalam waktu dekat. 

4. Mampu memperkirakan risiko bahaya dari benda jatuh antariksa dan 

memberikan notifikasi  

Pada Tabel 3-5 berikut ini adalah sasaran tahunan dari DSS Benda Jatuh Antariksa. 

Tabel 3- 5. Sasaran Tahunan DSS Benda Jatuh Antariksa 

 2020 2021 2022 2023 2024 

R
IS

ET
 

- Pemodelan 
kalahidup 
orbit 
geosentris 

- Analisis 
populasi 
benda orbital 

- Pemodelan 
peluruhan 
orbit 

- Pemodelan 
lintasan 
reentry 

- Analisis 
survivability 
dan 
pecahan 
benda jatuh 
antariksa 

- Analisis 
resiko 
benda jatuh 

- Pemodelan 
resiko 
bahaya/keru
gian 

- Analisis 
skenario 
mitigasi dan 
pengambilan 
keputusan 

- Pengembang
an sistem 
cerdas 
pemantauan 
benda jatuh 
antariksa 

P
EN

G
EM

B
A

N
G

A
N

 

K
A

P
A

SI
TA

S 

Kajian sistem 
pengamatan 
benda jatuh 
antariksa 

Implementa
si sistem 
pengamatan 
benda jatuh 
antariksa 
(pengadaan 
atau 
kerjasama) 

Implementa
si sistem 
pengamatan 
benda jatuh 
antariksa 
(pengadaan 
atau 
kerjasama) 

Pengujian 
sistem 
pengamatan 
benda jatuh 
antariksa 

Basis data 
benda orbital 

LA
Y

A
N

A
N

/D
IS

E

M
IN

A
SI

 

Masterplan 
DSS Benda 
Jatuh 
Antariksa 
Buatan 
 

Basis data 
benda 
orbital 

Orbit dan 
prediksi 
benda jatuh 
antariksa 

Diseminasi, 
edukasi, 
petunjuk 
pemakaian, 
Q&A 

Akses 
multiplatform 
dan sistem 
notifikasi 

 

3.3.5. Pemanfaatan Observatorium Nasional 

Pembangunan Observatorium Nasional telah direncanakan pada periode 

2015-2019, dan sebagian telah dilaksanakan. Pembangunan Observatorium Nasional  

direncanakan dengan strategi dan implementasi yang berkesinambungan. Untuk 

mewujudkan Observatorium Nasional sebagai fasilitas ruas bumi yang mendukung 

penelitian sains antariksa, diperlukan observatorium yang bersifat multi panjang 

gelombang, diutamakan pada panjang gelombang visual dan gelombang radio, yang 
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akan diwujudkan dalam fasilitas berupa teleskop optik dan teleskop radio. Fasilitas 

tersebut akan diwujudkan secara bertahap dan menjadi suatu fasilitas penelitian 

terpadu yang dapat mengusung penelitian sains antariksa dan ilmu‐ilmu terkait yang 

bersifat multi dan lintas disiplin.  

Pembangunan Observatorium Nasional masih difokuskan pada pembangunan 

infrastruktur yang dilakukan di dua lokasi, yaitu di lereng Gn. Timau Amfoang 

Kabupaten Kupang sebagai lokasi utama pengamatan, meliputi pembangunan 

peralatan utama adalah Teleskop Optik diameter 3,8 m beserta kelengkapannya 

serta beberapa teleskop optik yang lebih kecil, dan di Tilong Kabupaten Kupang 

sebagai lokasi pusat kendali dan kantor Observatorium  Nasional. Pembangunan 

teleskop optik 3,8 m ini akan dilengkapi dengan instrument spektrograf resolusi 

tinggi dan kamera super sensitif, yang akan menjadi fasilitas pengamatan yang 

mumpuni bagi peningkatan litbangjirap sains antariksa di Indonesia. 

Observatorium Nasional juga diharapkan mampu berkontribusi secara 

internasional dengan pengamatan benda antariksa dekat bumi (NEO, Near Earth 

Object). Sebagian obyek dekat bumi ini mempunyai potensi untuk membahayakan 

bumi, sehingga sangat diperlukan adanya pengamatan obyek ini secara kontinu agar 

posisi dan pergerakan obyek ini bisa diketahui secara real time setiap saat. Dalam hal 

ini diperlukan kerja sama dari para astronom di seluruh dunia untuk secara bersama-

sama melakukan pengamatan obyek-obyek ini, menghitung orbit dan 

pergerakannya, serta memperkirakan kemungkinan jatuhnya ke permukaan Bumi. 

Selain itu, apabila muncul kemungkinan bahwa obyek itu akan memasuki atmosfer 

Bumi, maka dalam hal ini perlu dilakukan berbagai upaya mitigasi terhadap 

kemungkinan terjadinya bencana akibat jatuhnya obyek-obyek ini ke permukaan 

Bumi. Upaya kerjasama di tingkat internasional sudah terbentuk dengan adanya 

IAWN (The International Asteroid Warning Network) dan SMPAG (Space Mission 

Planning Advisory Group). IAWN merupakan kerjasama berbagai lembaga ruang 

angkasa, lembaga-lembaga penelitian, observatorium, dan pihak-pihak terkait untuk 

melakukan pengamatan, perhitungan orbit, pemodelan, dan berbagai kegiatan 

ilmiah lainnya yang terkait dengan potensi jatuhnya obyek-obyek NEO ini ke 

permukaan Bumi. Sedangkan SMPAG memberikan rekomendasi penanganan 

asteroid. 
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Selain peningkatan kemampuan teleskop optik, Observatorium Nasional 

secara jangka panjang perlu didampingi dengan pengembangan pengamatan 

berbasis radio atau teleskop radio dengan beberapa alasan sebagai berikut: (i) 

relatif dengan biaya rendah, (ii) teknologi yang relatif terjangkau, (iii) tidak terlalu 

bergantung pada kondisi cuaca, (iv) Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan 

berpotensi untuk memiliki situs astronomi yang menjanjikan, (v) melibatkan 

kepakaran multi disiplin untuk menggali sinergisme kemampuan pakar‐pakar 

Indonesia, (vi) peluang kerjasama internasional sangat terbuka. 

Dewasa ini, teknologi microwave sudah sangat banyak diterapkan untuk 

berbagai aplikasi, dan dari perkembangan yang ada, teknologi pada panjang 

gelombang centimeter (atau frekuensi sekitar 1 – 10 GHz) relatif berbiaya rendah, 

dan relatif tidak bergantung secara signifikan pada variasi cuaca. Antena yang 

diperlukan juga tidak memerlukan akurasi permukaan yang sangat tinggi. Pemilihan 

domain radio pada panjang gelombang ini relatif akan segera bisa dimulai dengan 

mengadaptasikan teknologi yang sudah berkembang luas. Sekalipun demikian, upaya 

untuk mendapatkan situs astronomi pada domain millimeter yang mampu 

menjangkau frekuensi sampai sekitar 115 GHz perlu diupayakan karena masih 

berpotensi sangat banyak untuk dieksplorasi,  walaupun masih berbiaya relatif tinggi 

dan terkendala kelembaban yang tinggi untuk daerah tropis. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melakukan berbagai pengukuran in situ di berbagai wilayah di Indonesia, 

terhadap variasi iklim dan cuaca, serta opasitas atmosfer. Dengan memulai 

pengembangan sistem ini pada domain centimeter untuk astronomi, diharapkan 

akan terbentuk sinergisme multi disiplin antara kepakaran astronomi, teknik 

instrumentasi dan kontrol, pengolahan sinyal dan citra, dan teknologi informasi. Hal 

ini juga sekaligus membukakan domain baru untuk pendidikan dan riset di Indonesia. 

Dari pengembangan prototype sistem teleskop radio dengan panjang 

gelombang centimeter ini, dan dengan memanfaatkan kondisi geografi ekuatorial di 

Indonesia, peluang untuk menarik kepakaran internasional dalam kerjasama 

astronomi radio pada frekuensi yang lebih tinggi lagi diharapkan dapat terbuka luas. 

Dengan adanya fasilitas-fasilitas berbasis optis dan radio di atas, maka target 

kegiatan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan (litbangjirap) Sains 
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Antariksa, terutama dalam rangka pemanfaatan keberadaan Observatorium 

Nasional, adalah sebagai berikut :  

1. Studi benda kecil tata surya untuk memahami distribusi dan karakteristiknya. Di 

antara benda kecil tata surya terdapat populasi yang mengorbit dekat dengan 

orbit Bumi yang berpotensi untuk terperangkap dan jatuh ke Bumi sehingga 

menimbulkan malapetaka. 

2. Studi planet luar surya, terutama guna memahami pembentukan planet serta 

memahami karakteristik fisik dari sistem semacam itu. Topik penelitian ini 

merupakan topik yang amat populer di dunia. 

3. Studi bintang variabel dan bintang dengan aktivitas kromosfer (chromospheric 

active stars) atau bintang eksotik lainnya. 

4. Studi pembentukan dan evolusi gugus bintang sebagai entitas dalam galaksi. 

5. Studi dinamika dan kimia galaksi yang berkaitan dengan mekanisme 

pembentukan dan evolusi dari entitas alam semesta. Studi galaksi aktif yang 

mengandung lubang hitam (black hole) di dalamnya. 

Secara ringkas saran tahunan pemanfaatan Obnas tahun 2020 – 2024  adalah seperti 

pada Tabel 3-6.ds 

Tabel 3- 6. Tabel Sasaran Pemanfaatan Observatorium Nasional 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

R
IS

ET
 

Uji situs 
observatorium 
di Tilong dan 
Timau 
-Kajian 
pengamatan 
benda 
antariksa 
buatan 
 
 
 

-Studi astrofisika 
dan benda 
antariksa dekat 
dengan 
pengamatan 
optik dan/atau 
inframerah 
dekat  
-Studi kelayakan 
pengamatan 
dengan teleskop 
radio  

-Studi astrofisika 
dan benda 
antariksa dekat 
bumi dengan 
pengamatan 
optik/infra 
merah/radio  

-Studi benda 
kecil tata surya 
dan 
menggunakan 
optik/infra 
merah 
dekat/radio 
 

-Studi struktur 
galaksi 
-Implementasi 
pengamatan 
berbasis teleskop 
radio  
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P
EN

G
EM

B
A

N
G

A
N

 K
A

P
A

SI
TA

S
 

Instalasi 
teleskop optik 
untuk 
pengamatan 
astrofisika dan 
benda 
antariksa 
dekat. 
 
 
 
 
 
  

-Pengujian dan 
optimasi 
teleskop optik, 
imaging camera, 
near infrared 
camera 
-Pembangunan  
teleskop radio 
dan perangkat 
lunak pengolah 
data. 

-Pengujian dan 
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3.4. Model Bisnis dan Proses Bisnis Pussainsa 

3.4.1. Model Bisnis Pussainsa 

  Model bisnis ini menggambarkan pemikiran konsep tentang bagaimana 

Pussainsa menciptakan nilai-nilai sosial, ekonomi, atau bentuk nilai-nilai lainnya, 

yang diterima oleh pengguna/konsumen/pemangku kepentingan. Pemikiran 

tersebut direpresentasikan dalam bentuk skema model bisnis seperti Gambar 3-4  
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Gambar 3- 4. Skema model bisnis Pusat Sains Antariksa  

 

Model bisnis Pussainsa terdiri dari komponen strategis yaitu: mitra (strategic 

partners), kegiatan (strategic activities), aset atau sumber daya (strategic resources), 

nilai-nilai yang diberikan kepada pengguna (values proposition), media untuk 

menyampaikan (channels), struktur penganggaran, serta produk dan layanan publik. 

Komponen yang satu dengan yang lainnya saling terkait sesuai alur atau urutan 

proses dalam menciptakan nilai-nilai yang telah ditetapkan.  

Mengacu kepada skema model bisnis Kedeputian Sains Antariksa dan 

Atmosfer LAPAN, maka nilai-nilai yang akan diberikan oleh Pussainsa kepada 

pengguna adalah: (i) layanan yang tidak berbayar; (ii) produk berkualitas-akurat dan 

layanan cepat dan tepat; (iii) produk dan layanan yang berorientasi kepada 

kebutuhan pengguna.   

Dalam rangka menghasilkan nilai-nilai yang diberikan kepada pengguna, maka 

Pusat Sains Antariksa melakukan kegiatan strategis yaitu penelitian, pengembangan, 

pengkajian, penerapan (litbangjirap) bidang sains antariksa, menggunakan sumber 

daya kunci yaitu: peneliti, perekayasa, pejabat fungsional tertentu lainnya, bahan 

baku litbangjirap (data & informasi), dan sarana-prasarana sains antariksa.  
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Kegiatan strategis juga membutuhkan dukungan dari mitra (partner), baik 

dalam negeri maupun luar negeri. Perguruan tinggi terkait memberikan dukungan 

terhadap penyediaan SDM dan juga kerja sama riset dan pengembangan bidang 

antariksa dan atmosfer. Kalangan industri terkait dengan kegiatan pengkajian 

tentang kebutuhan pengguna dan penerapan hasil riset antariksa dan atmosfer. 

Lembaga internasional juga memberikan dukungan terhadap kegiatan strategis 

berkaitan dengan kerja sama riset, sharing data dan informasi, kerja sama dalam 

memberikan layanan, dan peningkatan kualitas sumber daya strategis. Organisasi 

profesi berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi SDM. Kementerian/ lembaga 

memberikan dukungan penyediaan anggaran, kegiatan pengkajian kebutuhan 

pengguna dan penerapan hasil riset antariksa. 

Agar nilai-nilai yang telah ditetapkan dapat diterima oleh pengguna, maka 

diperlukan media untuk menyampaikan hasil produk dan layanan Pussainsa. Secara 

garis besar, layanan kepada pengguna disampaikan dengan 2 (dua) cara yaitu secara 

daring (online) dan luring (offline). Layanan secara daring meliputi layanan melalui 

situs web lembaga, media sosial (social media), dan layanan elektronik lainnya. 

Kemudian layanan luring mencakup kegiatan-kegiatan sosialisasi, diseminasi, 

bimbingan teknis, pameran, event khusus, seminar, pertemuan, dan open house. 

Produk dan layanan publik yang diberikan oleh Kedeputian Sains antariksa 

terdiri dari produk inovasi, data, informasi, dan layanan jasa. Produk inovasi bidang 

sains antariksa terdiri dari DSS Cuaca Antariksa (SWIFtS), DSS Navigasi, DSS 

Komunikasi Radio, DSS Benda Jatuh Antariksa.  Data dan informasi yang diberikan 

kepada pengguna adalah data antariksa yang meliputi data matahari, magnetosfer, 

ionosfer, dan astrofisika. Informasi cuaca antariksa meliputi evaluasi dan prediksi 

kondisi matahari, magnetosfer, dan ionosfer, termasuk informasi peringatan dini 

(early warning) yang dimanfaatkan oleh operator komunikasi radio dan navigasi 

modern di lingkungan lembaga pengguna. Selain itu, informasi tentang benda jatuh 

antariksa juga diberikan kepada pengguna. Informasi kondisi matahari yang 

diberikan adalah tingkat aktivitas matahari (evaluasi dan prediksi) yang menjadi 

pemicu utama terhadap kejadian ekstrem di lingkungan antariksa. Informasi tentang 

kondisi magnetosfer memberikan indikasi akan terjadinya kondisi ekstrem di 

lingkungan antariksa, termasuk ionosfer, yang akan mempengaruhi kinerja 
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infrastruktur komunikasi dan navigasi yang berada di antariksa (space based 

infrastructure). Kemudian, informasi tentang kondisi di lapisan ionosfer menjadi 

indikasi kemampuan pantul lapisan tersebut dan kemungkinan terjadinya gangguan 

terhadap sistem komunikasi dan navigasi. Adapun informasi astrofisika mencakup 

fenomena antariksa di tata surya dan astronomi. 

Layanan jasa yang diberikan kepada pengguna merupakan salah satu bentuk 

kegiatan diseminasi produk dan hasil litbangjirap sains antariksa. Bimbingan teknis 

(bimtek) tentang aplikasi DSS berbasis sains antariksa, bimtek manajemen frekuensi 

komunikasi radio HF, kegiatan edukasi publik tentang keantariksaan, kesemuanya 

merupakan wujud dari pemanfaatan kompetensi sains antariksa.  

Komponen terakhir yang sangat penting adalah anggaran. Sumber anggaran 

untuk melaksanakan kegiatan Pussainsa berasal dari APBN dan Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Anggaran melalui APBN meliputi anggaran 

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

Negara Bukan Pajak) (PNBP). 

 

3.4.2. Proses Bisnis Pussainsa 

Secara definisi, proses bisnis adalah urutan yang spesifik dari aktivitas kerja 

yang dijalankan di suatu organisasi tertentu, yang memiliki sifat lintas waktu dan 

ruang, terukur dan terstruktur, yang dimulai dari awal hingga akhir, menggunakan 

input tertentu untuk menghasilkan output tertentu yang digunakan oleh pengguna 

(customer). Dalam hal ini, proses bisnis Pusat Sains Antariksa adalah urutan aktivitas 

kerja yang memiliki sifat-sifat tersebut, yang dijalankan oleh Pusat Sains Antariksa 

sesuai tugas dan fungsinya, guna mendapatkan output yang akan diberikan kepada 

pengguna. Output yang dihasilkan dari proses bisnis Pusat Sains Antariksa adalah 

produk inovasi dan layanan yang bermanfaat dalam memperkuat ekonomi nasional 

untuk pembangunan menuju Indonesia yang maju dan mandiri. Pengguna output 

adalah lembaga-lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan 

dengan pembangunan bidang ekonomi. 

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun proses bisnis Pusat Sains 

Antariksa adalah Supplier-Input-Process-Output-Customer (SIPOC), sehingga 
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dihasilkan peta proses bisnis seperti pada Lampiran.  Mengacu kepada peta proses 

bisnis LAPAN dan Kedeputian Sains Antariksa dan atmosfer, maka empat komponen 

proses dalam Proses Bisnis Pusat Sains Antariksa yaitu proses manajemen, proses 

utama yang merupakan kompetensi inti Pusat Sains Antariksa, proses utama 

layanan, dan proses pendukung. Semua komponen proses saling terkait dan masing-

masing komponen memerlukan input dari penyedia (supplier) internal maupun 

eksternal, dan akhirnya menghasilkan output yang akan digunakan oleh pengguna 

(customer), baik pengguna internal LAPAN maupun eksternal. Peta proses bisnis ini 

juga mengacu kepada komponen strategis sekma model bisnis Pusat Sains Antariksa, 

utamanya komponen strategic activities (Key Activitis). Empat kegiatan dalam 

strategic activitis yaitu: melaksanakan litbangjirap sain antariksa (KA-1), menyusun 

bahan regulasi (KA-2), memberikan produk layanan (KA-3), dan mengelola hubungan 

dengan pengguna). 

a. Proses Manajemen (komponen A) 

Proses manajemen di Pusat Sains Antariksa meliputi: (1) penyusunan 

rencana program dan kegiatan litbangjirap bidang sains antariksa serta 

anggarannya, dan (2) penyusunan bahan rumusan regulasi. Dalam penyusunan 

rencana program litbangjirap bidang sains antariksa (termasuk anggarannya) 

diperlukan rujukan dari lingkungan strategis berupa peraturan perundang-

undangan (eksternal: Bappenas, Kemenkeu, dll), renstra lembaga, peraturan 

lembaga, dan kebijakan publik dari lingkungan strategis internal LAPAN. Selain 

itu juga diperlukan dukungan manajerial (SDM, Anggaran, SOP) dari Sekretariat 

Utama. Output yang dihasilkan berupa dokumen rencana kerja dan anggaran 

yang diperlukan pihak internal (Pussainsa, Balai Pengamatan, Biro Renkeu) dan 

eksternal (Kemenristek dan Kemenkeu). Proses penyusunan bahan rumusan 

regulasi terkait dengan sains antariksa memerlukan input berupa dokumen 

rencana kerja, kegiatan, dan anggaran yang telah disusun oleh Pusat Sains 

Antariksa. Output yang dihasilkan berupa dokumen kebijakan teknis yang 

diperlukan oleh seluruh satuan kerja di LAPAN, dan berkaitan dengan Key 

Activity kedua (KA-2). 

b. Proses Utama – Kompetensi Inti (komponen B) 
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Proses ini merupakan perwujudan dari Key Activity pertama (KA-1). 

Terdapat dua program/kegiatan yang merupakan bagian dari proses utama - 

kompetensi inti untuk Pusat Sains Antariksa yaitu pelaksanaan program 

litbangjirap dan kerjasama teknis di bidang Sains Antariksa. Program litbangjirap 

sains antariksa meliputi: (1)  litbangjirap bidang matahari dan astrofisika, (2) 

litbangjirap bidang geomagnet/magnetosfer, dan (3) litbangjirap bidang 

ionosfer.  

1. Program litbangjirap bidang matahari dan astrofisika meliputi kegiatan: 

a. riset Matahari dan Astrofisika; 

b. pengembangan model untuk prediksi jangka panjang dan jangka pendek; 

c. pengembangan prototipe DSS & komponen pendukungnya. 

2. Program litbangjirap bidang geomagnet/magnetosfer meliputi kegiatan: 

a. pengembangan metode pemrosesan data; 

b. riset geomagnet & medan magnet antariksa; 

c. pengembangan model untuk prediksi jangka pendek dan jangka panjang; 

d. pengembangan prototipe DSS & komponen pendukungnya. 

3. Program litbangjirap bidang Ionosfer meliputi: 

a. pengelolaan data yang meliputi pengolahan & interpretasi, 

pengembangan metode pengolahan data; 

b. riset dinamika ionosfer; 

c. pengembangan model untuk prediksi jangka pendek dan jangka panjang; 

d. pengembangan prototipe DSS & komponen pendukungnya. 

Kerjasama teknis di bidang sains antariksa yang dilaksanakan berkaitan dengan 

kegiatan riset maupun non-riset. Kerjasama riset bidang sains antariksa 

dilaksanakan dengan lembaga mitra dalam negeri dan luar negeri. Demikian pula 

kerja sama non-riset. Seluruh kegiatan dalam proses utama – kompetensi ini 

tersebut memerlukan input berupa rujukan (peraturan UU, renstra, perla, 

kebijakan publik, SOP) dari lingkungan strategis, dukungan manajerial (SDM, 

anggaran, SOP), dokumen rencana kerja, kegiatan, dan anggaran, dan data 

pengamatan, baik hasil sendiri maupun hasil kerjasama. Sumber rujukan dalam 

melaksanakan kegiatan litbangjirap bidang sains antariksa dan kerjasama teknis 

diperoleh dari lingkungan strategis di luar lembaga dan internal lembaga. 
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Dokumen rencana kerja, kegiatan, dan anggaran diperoleh dari internal Pusat 

Sains Antariksa. Sedangkan data yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

litbangjirap disediakan oleh pihak internal lembaga (Pussainsa, Balai, Satker 

LAPAN lainnya) dan dari lembaga mitra kerjasama. 

Output dari proses utama – kompetensi inti ini adalah produk litbangjirap 

bidang matahari dan astrofisika, geomagnet/magnetosfer, dan ionosfer, dalam 

bentuk: 

a. laporan dan proof of concept; 

b. publikasi karya tulis ilmiah dalam jurnal, prosiding, buku, dan media 

publikasi lainnya; 

c. model dan metode dalam berbagai bentuk software, paten, prosedure, 

dan file template; 

d. prototipe; 

e. Hak Kekayaan Intelektual (paten, hak cipta). 

Pengguna output proses utama – kompetensi inti ini meliputi pihak eksternal 

lembaga (kementerian/lembaga, lembaga litbang, perguruan tinggi, pihak 

swasta/industri, dan masyarakat) dan internal lembaga (Pussainsa, Sekretariat 

Utama). 

c. Proses Utama – Layanan (komponen C) 

Tiga program/kegiatan yang merupakan bagian dari proses utama – 

layanan yaitu: (1) pelaksanaan layanan produk unggulan, data, dan bimbingan; 

(2) pelaksanaan diseminasi & layanan informasi Sains Antariksa; dan (3) 

pengelolaan kegiatan hilirisasi produk litbangjirap bidang sains antariksa. Proses 

ini merupakan perwujudan dari Key Activity ketiga (KA-3) dan ke-empat (KA-4). 

1. Pelaksanaan layanan produk unggulan, data, dan bimbingan meliputi: 

a. pengelolaan basis data produk unggulan litbangjirap bidang sains 

antariksa untuk kebutuhan operasional; 

b. layanan data untuk litbang dan operasional; 

c. layanan Pembimbingan disertasi, tesis, skipsi, praktek kerja. 

2. Pelaksanaan diseminasi dan layanan informasi Sains Antariksa terdiri dari: 

a. layanan Informasi Cuaca Antariksa melalui SWIFtS; 
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b. layanan Bimbingan Teknis. 

3. Pengelolaan kegiatan hilirisasi produk litbangjirap bidang Sains Antariksa 

meliputi: 

a. pengelolaan operasional DSS Cuaca Antariksa; 

b. pengelolaan operasional DSS Komunikasi Radio; 

c. pengelolaan operasional DSS Navigasi; 

d. pengelolaan operasional DSS Benda Jatuh Antariksa. 

Proses utama – layanan memerlukan input berupa rujukan (peraturan UU, 

renstra, perla, kebijakan publik, SOP), dukungan manajerial (SDM, anggaran, 

SOP), dokumen rencana kerja, kegiatan, dan anggaran. Input ini diperoleh dari 

lingkungan strategis dan internal lembaga. Outputnya berupa laporan kegiatan 

yang digunakan oleh Pusat Sains Antariksa sebagai bahan evaluasi. 

Pengelolaan basis data produk unggulan litbangjirap bidang sains 

antariksa untuk kebutuhan operasional memerlukan masukan Basis Data produk 

unggulan dan katalognya yang diperoleh dari internal Pusat Sains Antariksa. 

Outputnya berupa informasi produk unggulan yang diperlukan oleh lembaga 

eksternal (K/L, Hankam, dan lembaga operasional). Kemudian, kegiatan layanan 

data untuk litbang dan operasional membutuhkan input dari bank data dan 

katalog data yang selanjutnya diproses sehingga menghasilkan output buletin 

data dan katalog data yang digunakan oleh internal Pusat Sains Antariksa dan 

lembaga eksternal (perguruan tinggi dan lembaga litbang). Selanjutnya, bank 

data dan katalog data dibutuhkan sebagai input dalam kegiatan layanan 

pembimbingan disertasi, tesis, skripsi, dan praktek kerja. Outputnya berupa 

disertasi, tesis, skripsi, dan laporan kerja praktek yang menjadi kebutuhan 

perguruan tinggi dan lembaga litbang sebagai pengguna (customer). 

Kegiatan diseminasi dan layanan informasi Sains Antariksa membutuhkan 

input berupa produk litbangjirap bidang sains antariksa. Produk litbangjirap 

tersebut bersama dengan data yang disediakan dalam bank data, digunakan 

untuk melakukan layanan Informasi Cuaca Antariksa melalui SWIFtS. Outputnya 

berupa informasi untuk mitigasi, koreksi, optimasi akibat cuaca antariksa, yang 

digunakan oleh lembaga pengguna (K/L, Hankam, Lembaga Litbang, dan 

Lembaga operasional). Merujuk kepada pernjanjian kerjasama atau surat 
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permohonan dari K/L dan lembaga operasional, produk litbangjirap digunakan 

untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis meningkatan pengetahuan tentang 

cuaca antiksa bagi personil dari lembaga pengguna yang memerlukan. Output 

lainnya dari kegiatan bimbingan teknis adalah modul bimtek. 

Pengelolaan kegiatan hilirisasi produk litbangjirap bidang Sains Antariksa 

membutuhkan input berupa data pengamatan dari balai dan satker internal, 

serta model/ metode yang dihasilkan dari kegiatan litbangjirap (proses utama – 

kompetensi inti), untuk  penerapan di lembaga pengguna yang memerlukan, 

berdasarkan perjanjian kerja sama atau surat permintaan. Outputnya berupa 

empat (empat) produk inovasi dalam bentuk Decision Supporting System (DSS) 

berbasis sains antariksa seperti disebutkan sebelumnya. Empat DSS tersebut 

harus dikelola sehingga menghasilkan DSS yang operasional dan dimanfaatkan 

oleh lembaga pengguna dari lingkungan eskternal (K/L, Hankam, lembaga 

pengguna dalam negeri dan luar negeri). 

Secara garis besar, output dari proses utama dalam proses bisnis Pusat 

Sains Antariksa adalah produk inovasi dan layanan hasil litbangjirap bidang sains 

antariksa dan penyelenggaraan keantariksaan.  Berkaitan dengan misi ke-1 Pusat 

Sains Antariksa, maka output proses utama ini harus andal (dipercaya, konsisten, 

dan terjamin) ketika diterapkan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan Negara. 

d. Proses Pendukung (komponen D) 

Proses pendukung meliputi: (1) pengelolaan fasilitas litbangjirap sains 

antariksa; (2) pengelolaan bank data sains antariksa; dan (3) pelaksanaan 

administrasi. Seperti halnya proses manajemen dan proses utama, proses 

pendukung memerlukan rujukan dari lingkungan strategis, dukungan manajerial 

dari internal lembaga, dokumen rencana kerja dan anggaran, serta DIPA dari 

Pusat Sains Antariksa. Pengelolaan Fasilitas Litbangjirap bidang sains antariksa 

meliputi kegiatan pembangunan, inventarisasi, pemeliharaan, dan 

pengembangan, semua sarana & prasarana penelitian. Output rangkaian 

kegiatan ini berupa informasi teknis peralatan, laporan operasional 

pemeliharaan, dan rencana pengembangan, yang semuanya dibutuhkan oleh 
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pengguna internal lembaga (Pussainsa, Biro Renkeu, Biro SDM, Biro KSHU, 

Inspektorat, dan  Unit Layanan Pengadaan). Kemudian, pengelolaan Bank Data 

sains antariksa meliputi kegiatan scaling & interpretasi data, verifikasi data, 

penerbitan Buletin Data, dan pengembangan perangkat bantu penerbitan 

Buletin Data. Inputnya berupa data mentah hasil pengamatan di Balai, 

Pussainsa, dan satker internal lainnya, data dari sumber lainnya, serta 

kebutuhan perangkat bantu. Empat kegiatan pengelolaan saling terkait satu 

dengan yang lainnya menghasilkan output dalam bentuk bank data, buletin data, 

dan katalog data yang akan digunakan oleh Pussainsa dan satker internal 

lainnya, serta lembaga eksternal (perguruan tinggi dan lembaga litbang). 

Pelaksanaan administrasi terdiri dari kegiatan pengelolaan keuangan, 

pengelolaan barang milik negara (BMN), pengelolaan tata usaha dan SDM, serta 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi.  Seluruh kegiatan administrasi saling 

terkait satu dengan yang lainnya dan menghasilkan output berupa laporan 

keuangan, laporan BMN, laporan tata usaha, laporan SDM, dan laporan hasil 

monotoring dan evaluasi. Output yang terdisi dari laporan-laporan diperlukan 

oleh satuan kerja di lingkungan internal (Pussainsa, Biro Renkeu, Biro SDM, dan 

Inspektorat) dan lembaga eksternal (Kemenkeu, Kemen PAN, BPK, dan BKN). 

 

3.5. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan adalah perencanaan kebutuhan struktur organisasi 

dalam rangka menyelaraskan dengan perubahan arah kebijakan dan strategi 

organisasi dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai Pussainsa tahun 2024. Dalam 

rangka mencapai visi tahun 2020-2024 sebagai “Menjadi Penggerak Sektor - Sektor 

Pembangunan Nasional Berbasis Sains”, Pussainsa perlu melakukan penguatan 

struktur organisasi sesuai dengan arah kebijakan LAPAN. Struktur organisasi yang 

akan diwujudkan harus sederhana, fleksibel,dan kaya fungsi namun sekaligus dapat 

mendukung implementasi strategi organisasi karena struktur organisasi merupakan 

“rumah” bagi strategi yang dibangun sehingga desainnya harus disesuaikan dengan 

strategi tersebut dan memperhatikan amanat Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 

tentang Keantariksaaan sebagai penyelenggara keantariksaan. 
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Struktur organisasi litbangjirap kedepan harus lebih ditekankan pada 

organisasi fungsional, untuk mendukung visi Pussainsa. Oleh sebab itu sektor-sektor 

yang harus diperkuat adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan jejaring litbangjirap Sains Antariksa. Kerja sama yang dilakukan, 

tidak hanya untuk penguatan SDM, tetapi juga untuk membangun Networking 

resources (jejaring), baik dengan perguruan tinggi (PT), Kementerian/Lembaga 

(K/L) terkait, diaspora, serta organisasi internasional merupakan aset penting 

dalam penyelenggaraan sains antariksa. Oleh karena itu, perlu adanya 

penguatan fungsi pengembangan jejaring baru dan optimalisasi jejaring yang 

telah ada dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan sains antariksa. Jejaring 

yang kuat akan sangat mendukung Pussainsa dalam rangka pembentukan 

ekosistem sains antariksa, mitra strategis dalam kegiatan litbangjirap, serta 

penyelenggaraan sains antariksa secara umum. 

2. Pengembangan infrastruktur Sains Antariksa 

Untuk menunjang pencapaian target strategis yang akan dilaksanakan 

Pussainsa selama periode Renstra 2020-2024, salah satu infrakstruktur yang 

telah digariskan oleh Perpres 45 tahun 2017 adalah pembangunan 

Observatorium Nasional. Saat ini Balai Pengelola Observatorium Nasional telah 

dibentuk dan pada tahun 2024 diharapkan telah beroperasi dengan kerjasama 

dari Institusi dan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri. Peran Balai-Balai 

pengamatan LAPAN dan stasiun pengamatan yang merupakan kerjasama 

dengan institusi lain perlu ditingkatkan dengan operasional yang terus menerus 

dan revitalisasi peralatan yang akan menunjang kualitas dan kuantitas data. 

Selain itu kebutuhan akan sumber data in-situ dari antariksa dapat diperoleh 

dengan mendorong pemanfaatan satelit nasional yang dikembangkan bersama 

stakeholders terkait. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur antariksa 

juga menjadi bagian strategis Pusat Sains Antariksa dalam pengembangan 

organisasinya. 

3. Penguatan Fungsi Standarisasi Sains Antariksa 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan keantariksaan yang memenuhi 

aspek keamanan dan keselamatan, perlu didukung oleh serangkaian norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dan berlaku secara nasional, 
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serta diperkuat dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian terakreditasi. Oleh 

karena itu, Pusat Sains Antariksa telah memperoleh ISO 9001:2015 untuk 

pelayanan SWIFtS, dan diharapkan dapat memperoleh akreditasi KNAPPP 

dalam penyelenggaraan Litbangjirapnya, serta standarisasi baku lainnya yang 

dipersiapkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Sains Antariksa. 

4. Fungsi penyedia Data dan Informasi Sains Antariksa.  

Pusat Sains Antariksa telah menjadi penyedia data dan informasi pada tingkat 

internasional, dengan telah masuknya Pusat Sains Antariksa dalam fora 

internasional, yaitu ISES (International Space Environment Services). Seiring 

dengan berkembangnya industri keantariksaan, serta aspek komersialisasinya, 

maka data dan informasi Space Situation Awareness menjadi komoditas 

penting yang diperlukan oleh industri. Diharapkan Pusat Sains Antariksa dapat 

meningkatkan peran serta di tingkat internasional dalam bentuk penyediaan 

data dan informasi yang bisa disalurkan melalui berbagai forum internasional. 

 

3.6. Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 

memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan 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 Pusat Sains Antariksa LAPAN tahun 

2020-2024. 

Saat ini terdapat beberapa regulasi terkait antariksa dalam bentuk Undang-

Undang maupun turunannya, meliputi: 

1. Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan; 

2. Peraturan Presiden nomor 49 tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional; 

3. Peraturan Kepala LAPAN nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja LAPAN; 
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4. Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 74 tahun 2017 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil; 

5. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 - 2040; 

6. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional Tahun 2017-2045; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 38 tahun 

2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 

9. Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; 

10. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 

Berdasarkan regulasi tersebut, kemudian dilakukan analisis kebutuhan peraturan 

turunan. Peraturan turun 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 kebutuhan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, 

terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang berhasil diindentifikasi meliputi: 

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan 

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

2. Rancangan Peraturan Pemerintah Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian 

Bandar Antariksa yang merupakan amanat dari pasal 50, Pasal 69, dan Pasal 

94. 

3. Peraturan pemerintah tentang penetapan Satker Pussainsa sebagai satker 

pengelola Pendaptaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Sementara itu, peraturan dalam bentuk Peraturan Lembaga (Perla) amanat dari 

Undang-Undang Keantariksaan yang berhasil teridentifikasi, meliputi:  

1. Rancangan Perla tentang Tata Cara Peluncuran Wahana Antariksa yang 

merupakan amanat Pasal 34 dan Pasal 35; 
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2. Rancangan Perla tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan 

Wahana Antariksa. 

 

Adapun regulasi lain yang perlu dibentuk, namun sifatnya sebagai dukungan 

operasional kelembagaan, meliputi: 

1. Peraturan Lembaga terkait dengan operasionalisasi infrastruktur strategis 

(Obnas); 

2. Peraturan Lembaga terkait dengan UKPBJ; 

3. Peraturan Lembaga terkait Grand Design TIK; 

4. Peraturan Lembaga terkait fungsi Penyelenggaraan Keantariksaan; 

5. Keputusan Kepala Sakter tentang program kegiatan dan pengangkatan 

pelaksana program kegiatan yang mengacu pada rencana strategis yang telah 

digariskan; 

6. Keputusan Kepala Satker tentang penetapan SOP yang wajib dijalankan untuk 

menghindari kesalahan prosedur dan memudahkan pengawasan yang bersifat 

teknis dan administratif; 

7. Peraturan Lembaga terkait pelaksanaan New Normal di Lingkungan LAPAN. 

Selain itu, kerangka hukum lain yang dapat dipergunakan dalam mendukung 

kegiatan Pusat Sains Antariksa di tahun 2020 – 2024 diantaranya: 

1. Rancangan Undang-Undang Multi Hazard Early Warning System yang 

dikoordinasi oleh BNPB; 

2. ICAO Annex 3 Amendment 78 include the Standards and Recommended 

Practices (SARPs) for space weather information; 

3. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and 

Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, (Space 

Treaty 1967); 

4. Agenda Space 2030. 
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Target Kinerja 

Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran strategis, sasaran program dan 

sasaran kegiatan ditentukan indikator pencapaian dan target capaian yang dikenal 

sebagai target kinerja. Target kinerja Pussainsa mencakup perencanaan yang terukur 

terhadap capaian hasil dari setiap indikator kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden 

nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk Keantariksaan disebutkan adanya 

target sains antariksa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Target jangka 

menengah, khusus untuk Pussainsa, targetnya adalah seperti pada Tabel 4-1. Selain 

dari sisi litbangjirap, Pussainsa juga mendukung terselenggaranya tata kelola  

pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui dukungan terhadap Reformasi 

Birokrasi. Sedangkan untuk target kinerja Pussainsa 2020-2024 yang dijabarkan  

dalam Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) terlihat pada Tabel 4-2. 

Tabel 4- 1. Target Indikator Tujuan 

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2024 

Tersedianya produk dan 

layanan hasil penelitian, 

pengembangan, dan 

pemanfaatan sains antariksa 

serta penyelenggaraan 

keantariksaan yang andal 

dalam pengambilan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan 

Negara. 

Jumlah produk sains antariksa 
yang dimanfaatkan untuk 
memberikan dukungan dan 
analis yang cepat, akurat, dan 
responsif dalam pengambilan 
kebijakan. 
 

1. DSS Sains antariksa dan yang 
terintegrasi dengan satelit 
penginderaan jauh nasional; 

2. Jaringan pengamatan cuaca 
antariksa dan astronomi; 

3. Pengamatan Antariksa 
terintegrasi; 

4. Jaringan pengamatan 
antariksa landas bumi dan 
landas antariksa secara 
mandiri; 

5. Sistem asimilasi data dan 
prediksi antariksa. 

Terwujudnya birokrasi Pusat 
Sains Antariksa berkelas dunia 
untuk mendukung pengambil 
kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan Negara 
 

Nilai Reformasi Birokrasi Pusat 

Sains Antariksa. 

Nilai  AA (91,00) dengan 

merujuk pada hasil penilaian 

PMPRB LAPAN 
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Tabel 4- 2. Tabel Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan IKSK SAT 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

SK1 

Meningkatnya 
pemanfaatan produk 
inovasi  sains antariksa 
untuk pembangunan 
nasional. 

1 

Jumlah produk inovasi 
sains antariksa yang 
dimanfaatkan untuk 
pembangunan nasional 
(akumulatif) 

Produk 
inovasi 

1 3  4 5  6  

2 
Jumlah publikasi 
internasional bidang sains 
antariksa yang dihasilkan. 

Publikasi 4 4 5 6 6 

3 
Jumlah HKI bidang sains 
antariksa yang diusulkan. 

HKI 3 3 3 4 4 

SK2 

Meningkatnya kepuasan 
pengguna terhadap 
produk dan layanan  Sains 
Antariksa. 

4 
Customer Engagement 
Index terhadap produk dan 
layanan Sains Antariksa. 

Indeks  2.76 2.80 2.90 3.10 3.73 

SK3 

Meningkatnya 
keunggulan Litbangjirap  
sains antariksa 
sesuai prioritas  
nasional. 

5 

Jumlah proses dan fasilitas 
Litbangjirap  sains 
antariksa yang memenuhi 
standar baku (akumulatif) 

Unit 4 5 5 6 7 
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Sasaran Kegiatan) IKSK SAT 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

SK4 

Terwujudnya produk 
dan layanan sains 
antariksa sesuai 
kebutuhan. 

6 
Indeks pemenuhan  
produk dan layanan  
sains antariksa. 

% 90% 90% 92% 94% 95% 

SK5 

Terbangunnya 
hubungan baik dengan 
pengguna layanan sains 
antariksa. 

7 
Indeks respon terhadap 
keluhan pengguna layanan 
sains antariksa. 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Berdasarkan Tabel 4-2 di atas, target kinerja Pussainsa dikelompokkan kedalam 5 

(lima) Sasaran Kegiatan sebagai berikut: 

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK1): Meningkatnya pemanfaatan produk inovasi sains 

antariksa untuk pembangunan nasional. Produk inovasi sains antariksa adalah 

produk inovasi yang dihasilkan oleh Pussainsa dan dimanfaatkan untuk 

pembangunan. Dimanfaatkan untuk pembangunan nasional bermakna bahwa 

produk sains antariksa ini digunakan sebagai salah satu acuan dalam 

pelaksanaan prioritas nasional, dukungan tematik, serta SDGs (Sustainable 

Development Goals). Pada SK1 ini terdapat tiga indikator, yang disebut sebagai 

IKSK (indikator Kinerja Sasaran Kegiatan), yaitu 

a. IKSK1: Jumlah produk inovasi sains antariksa yang dimanfaatkan untuk 

pembangunan nasional. Produk in dihitung secara akumulatif. Produk 

inovasi yang diharapkan antara lain DSS Cuaca Antariksa, DSS Komunikasi 

Radio, DSS Navigasi, DSS Benda Jatuh Antariksa, Informasi dosis radiasi pada 

penerbangan, dan produk pengamatan dan astrofisika. 

b. IKSK2: Jumlah publikasi internasional bidang sains antariksa yang dihasilkan. 

Publikasi internasional yang dimaksud adalah publikasi internasional yang 

terindeks Scopus atau bereputasi . 

c. IKSK3: Jumlah HKI bidang sains antariksa yang diusulkan. HKI yang diusulkan 

harus disertai bukti pendaftaran dari DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan 

Intelektual) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

2. Sasaran Kegiatan 2 (SK2): Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap produk 

dan layanan sains antariksa. Indikatornya (IKSK4) adalah Customer Engagement 

Index (CEI) terhadap produk dan layanan Sains Antariksa. CEI mengukur tingkat 

kepedulian dan keterikatan pengguna terhadap produk dan layanan sains 

antariksa 

3. Sasaran Kegiatan 3 (SK3): Meningkatnya keunggulan Litbangjirap  sains antariksa 

sesuai prioritas nasional. Indikatornya (IKSK5) adalah jumlah proses dan fasilitas 

litbangjirap sains antariksa yang memenuhi standar baku. Proses dan fasilitas ini 

dihitung secara akumulatif setiap tahunnya. Proses litbangjirap meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penulisan laporan, dan diseminasi, sedangkan 
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fasilitas litbangjirap merupakan seluruh sarana untuk menunjang kegiatan 

litbangjirap , misalnya observatorium dan data center. 

4. Sasaran Kegiatan 4 (SK4): Terwujudnya produk dan layanan sains antariksa sesuai 

kebutuhan. Indikatornya (IKSK6) adalah Indeks pemenuhan produk dan layanan 

sains antariksa. Pemenuhan yang dimaksud adalah produk dan layanan sains 

antariksa yang diberikan sesuai dengan permintaan pihak yang mengajukan 

produk dan layanan Pussainsa, baik berbayar maupun tidak berbayar. 

5. Sasaran Kegiatan 5 (SK5): Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna 

layanan sains antariksa. Indikatornya (IKSK7) adalah Indeks respon terhadap 

keluhan pengguna layanan sains antariksa. Respon terhadap keluhan pengguna 

yang dimaksud adalah respon atau tindak lanjut yang dilakukan terhadap 

keluhan pengguna produk dan layanan yang dihasilkan oleh Pussainsa sesuai 

waktu yang ditentukan dalam SOP. Adapun keluhan yang dimaksud adalah 

keluhan yang diajukan secara tertulis dalam bentuk surat elektronik maupun 

dokumen tertulis lainnya oleh pengguna kepada Pusainsa 

Indikator Sasaran Kegiatan Pussainsa ini dibuat untuk mendukung indikator Kinerja 

RPJMN dan Indikator Kinerja LAPAN, khususnya yang terkait dengan upaya 

peningkatan produktivitas dan daya saing, dan selanjutnya mendukung peningkatan 

penerapan indikator pada Global Innovation Index untuk Indonesia (Gambar 4-1) 
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Gambar 4-1 Sinkronisasi IKSK Pussainsa Terhadap Target Pada Indikator RPJMN dan 
Penguatan GII untuk Indonesia 

 

4.2. Kerangka Pendanaan 

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan 

anggaran Pussainsa dalam rangka mencapai sasaran strategisnya dalam 5 tahun 

mendatang.  Anggaran untuk Pussainsa masuk dalam program Pengembangan Sains 

Antariksa LAPAN, dan terdiri dari 2 output, yaitu Informasi Cuaca Antariksa dan 

Observatorium Nasional. Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam Tabel 4-3 

untuk masing-masing output adalah kebutuhan optimal dalam mencapai target-

target yang telah ditetapkan. Demikian pula capaian kinerja yang telah ditetapkan 

dalam Tabel 4-2 di atas merupakan target optimal yang telah disesuaikan dengan 

anggaran yang dialokasikan. 
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Tabel 4- 3. Target pendanaan Pussainsa tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah) 

 

No SATKER 2020 2021 2022 2023 2024 

Pengembangan Sains Antariksa 

1 Informasi Cuaca Antariksa 
2469 5000 5909 6000 6000 

2 Observatorium Nasional 
46404 32000 5350 48400 5000 
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BAB V. PENUTUP 

 

 

Hasil capaian Pussainsa sampai dengan tahun 2019 menjadi modal utama dalam 

menghadapi tantangan dalam penetapan target Resntra 2020 – 2024. Peningkatan 

kompetensi yang diwujudkan dengan diperolehnya model/metode/prototipe yang dapat 

digunakan untuk memprediksi kondisi antariksa, kemasan informasi yang mudah 

dimanfaatkan oleh pengguna, jalinan komunikasi dengan pengguna yang telah dibangun, 

sarana penyampaian informasi cuaca antariksa yang telah dirintis, dan kolaborasi dengan 

mitra nasional dan internasional, menjadi dasar penyusunan Renstra 2020 - 2024. Selain itu 

telaah aspek lingkungan dan kebutuhan pengguna juga menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan Renstra. Untuk lima tahun kedepan, riset, pengembangan, pengkajian dan 

penerapan sains antariksa hendaknya menghasilkan varian temuan dan inovasi - inovasi 

pemanfaatan sains antariksa yang tepat sasaran sesuai kebutuhan pengguna sehingga dapat 

menggerakkan sektor-sektor pembangunan nasional berbasis sains antariksa. 

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Sains Antariksa tahun 2020 - 2024 ini akan menjadi 

acuan utama dalam penyusunan program kerja tahunan selanjutnya, sehingga program 

kegiatan Pussainsa tetap terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. Renstra juga dapat membantu agar kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan secara 

efektif. Renstra Pussainsa ini merupakan penjabaran dari Renstra LAPAN dan Renstra 

Kedeputian Sains Antariksa dan Atmosfer yang memberikan acuan pelaksanaan yang lebih 

rinci khususnya di bidang sains antariksa, sehingga tidak lepas dari kebijakan maupun 

strategi yang digariskan dalam renstra LAPAN. Dengan adanya keterkaitan ini maka Renstra 

Pussainsa juga mempunyai peran dalam mendukung tercapainya Visi LAPAN dan tentunya 

RPJMN tahun 2020-2024.   

Renstra ini juga terbuka pada perubahan-perubahan untuk mengantisipasi dinamika 

keilmuan sains antariksa yang  dapat berkembang dengan cepat dengan tujuan untuk 

memperkuat sistem internal yang dibangun untuk tetap selaras dengan perkembangan 

global ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sains antariksa. Akan tetapi perubahan-
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perubahan tersebut harus dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif yang dapat 

ditimbulkan. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Proses Bisnis Litbangjirap 
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Lampiran 2. Rencana Peningkatan Kapasitas SDM di Pusat Sains Antariksa 

 

Bagan 1. Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun ke Depan 

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN 
                 

               

               

               

No Nama Unit Organisasi dan Nama 
Jabatan  

Kelas 
Jabata
n 

Bezetting 
Pegawai 
Saat Ini 

Kebutuhan 
Pegawai 
Berdasarkan 
ABK 

Proyeksi  

Jumlah yang akan Pensiun Pegawai yang Dibutuhkan 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

                

1
.  

Jumlah Seluruh LAPAN   1269 2719 35 43 47 31 29 1450 1485 1528 1575 1606 

2
. 

Pusat Sains Antariksa   90 147 2 3 1 1 4 57 59 62 63 64 
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Bagan 2. Rincian Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun ke Depan 

No Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan  Kelas 

Jabatan 

Bezettin

g 

Pegawai 

Saat Ini 

Kebutuhan 

Pegawai 

Berdasarka

n ABK 

Proyeksi  

Jumlah yang akan Pensiun Pegawai yang Dibutuhkan 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

  Jumlah Seluruhnya   1269 2719 35 43 47 31 29 145

0 

1485 1528 1575 1606 

1. Pusat Sains Antariksa   90 147 2 3 1 1 4 57 59 62 63 64 

  Kepala Pusat Sains Antariksa 15 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

  Peneliti Utama 13 1 5 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 

  Peneliti Madya 11 11 20 0 0 0 0 1 9 9 9 9 9 

  Peneliti Muda 9 23 30 0 0 0 1 0 7 7 7 7 8 

  Peneliti Pertama 8 10 14 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 

  Perekayasa Utama 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Perekayasa Madya 11 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

  Perekayasa Muda 9 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Perekayasa Pertama 8 2 6 0 1 0 0 0 4 4 5 5 5 

  Analis Kebijakan Madya 11 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Analis Kebijakan Muda 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Analis Kebijakan Pertama 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Kepala Bidang Diseminasi 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Pranata Humas Madya 11 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Pranata Humas Muda 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

  Pranata Humas Pertama 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Pranata Humas Penyelia 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Pranata Humas Mahir 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Pranata Humas Terampil 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Pranata Komputer Muda 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
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  Pranata Komputer Pertama 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Arsiparis Muda 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Arsiparis Pertama 8 4 2 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 

  Pustakawan Pertama 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Pustakawan Penyelia 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Teknisi Litkayasa Penyelia 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Teknisi Litkayasa Mahir 7 1 4 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 

  Teknisi Litkayasa Terampil 6 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

  Analis Pemanfaatan Teknologi 7 1 0 0 0 1 0 0 -1 -1 -1 0 0 

  Analis Sistem Informasi 7 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

  Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 7 2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 

  Kepala Bidang Program dan Fasilitas 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Perencana Madya 11 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Perencana Muda 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Perencana Pertama 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Analis Anggaran Pertama 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Pranata Komputer Muda 9 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

  Pranata Komputer Pertama 8 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 

  Pranata Komputer Penyelia 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Pranata Komputer Mahir 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Pranata Komputer Terampil 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Teknisi Litkayasa Penyelia 8 3 6 2 1 0 0 0 3 5 6 6 6 

  Teknisi Litkayasa Mahir 7 3 1 0 0 0 0 1 -2 -2 -2 -2 -2 

  Teknisi Litkayasa Terampil 6 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 

  Teknisi Litkayasa Pemula 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Analis Pemanfaatan Teknologi 7 6 0 0 0 0 0 0 -6 -6 -6 -6 -6 

  Analis Sistem Informasi 7 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

  Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 7 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

  Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana 7 2 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 

  Kepala Bagian Administrasi 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Kepala Subbagian Keuangan dan BMN 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Bendahara 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Pengadministrasi Keuangan 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

  Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 8 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

  Pranata Keuangan APBN Terampil 6 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 

  Penata Laksana Barang Terampil 6 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

  Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Kepala Subbagian SDM dan TU 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Analis Kepegawaian Pertama 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Analis Kepegawaian Penyelia 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Analis Kepegawaian Mahir 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Analis Kepegawaian Terampil 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Arsiparis Penyelia 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Arsiparis Mahir 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

  Arsiparis Terampil 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Analis SDM Aparatur 7 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

  Pengadministrasi Umum 5 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
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Bagan 3. Program Pengembangan Kompetensi SDM di Pussainsa 

Program Indikator Output Outcome Impact 

Pengembangan 

kompetensi SDM melalui 

pendidikan bergelar 

Jumlah SDM dengan 

kualifikasi pendidikan S2, 

S3 

Komposisi SDM 

berdasarkan tingkat 

pendidikan, memadai. 

Peningkatan kapasitas 

SDM Litbang dan kapasitas 

organisasi. 

Menguatnya Kapasitas 

Lembaga Litbang (Pusat 

Sains Antariksa) 

Pengembangan 

kompetensi SDM melalui 

program non- gelar 

Jumlah SDM yang memiliki 

kompetensi teknis & 

pengalaman. 

Komposisi SDM 

berdasarkan kompetensi 

& keahlian, memadai. 
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Bagan 4. Roadmap Pengembangan Kompetensi SDM untuk Jangka Menengah 5 (Lima) tahun di Pussainsa 

No Program/Kegiatan Target Kegiatan 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Pengembangan Kompetensi 

SDM litbang melalui pendidikan 

bergelar. 

Penambahan 

SDM: S2 : 4 orang, 

S3 : 3 orang 

Penambahan 

SDM: S2 : 2 orang, 

S3 : 5 orang 

Penambahan 

SDM: S2 : -, S3 : 1 

orang 

Penambahan 

SDM: S2 : -, S3 : 1 

orang 

Penambahan 

SDM: S2 : -, S3 : 1 

orang 

2 Pengembangan Kompetensi 

SDM nonlitbang melalui 

pendidikan bergelar. 

Penambahan 

SDM: S2 : 1 orang 

Penambahan 

SDM: S2 : - 

Penambahan 

SDM: S2 : 1 orang 

Penambahan 

SDM: S2 : 2 orang 

Penambahan 

SDM: S2 : 1 orang 

3 Pengembangan Kompetensi 

SDM melalui pelatihan/ 

magang/ kursus kemampuan 

teknis (DN & LN). 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

pelatihan: DN : 8 

orang, LN : 4 

orang 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

pelatihan: DN : 8 

orang, LN : 4 

orang 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

pelatihan: DN : 8 

orang, LN : 4 

orang 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

pelatihan: DN : 10 

orang, LN : 5 

orang 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

pelatihan: DN : 10 

orang, LN : 5 

orang 

4 Pengembangan Kompetensi 

SDM melalui seminar/ 

workshop/ forum ilmiah 

lainnya. 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

seminar: DN : 20 

orang, LN : 8 

orang 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

seminar: DN : 20 

orang, LN : 8 

orang 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

seminar: DN : 20 

orang, LN : 8 

orang 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

seminar: DN : 24 

orang, LN : 10 

orang 

Jumlah personel 

yang mengikuti 

seminar: DN : 24 

orang, LN : 10 

orang 

 

 


