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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas 

Rahmat dan Karunianya sehingga Rencana Strategis Pusat Teknologi Roket 

2020-2024 berhasil disusun. Rencana Strategis ini disusun mengacu pada 

Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang telah 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN no. 5 tahun 2020. Pada 

perkembangannya Renstra Pustekroket ini mempertimbangkan dinamika 

lingkungan strategis, juga termasuk evaluasi hasil capaian Renstra 2015-2019, 

serta memperhatikan harapan para pemangku kepentingan terhadap Pusat 

Teknologi Roket. 

Dengan tersusunnya Renstra ini, Pusat Teknologi Roket telah memiliki pedoman untuk 

menjalankan program selama lima tahun dari tahun 2020 hingga 2024, guna mencapai visi yang telah 

ditetapkan, yaitu menjadi “Penggerak sektor-sektor Pembangunan Nasional Berbasiskan Teknologi 

Roket” untuk mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri berdasarkan gotong royong. Untuk 

mencapai visi tersebut, setiap ASN di lingkungan Pustekroket harus menerapkan 5 nilai LAPAN yang 

baru, yaitu : Berorientasi pada layanan, Akuntabel, Inovatif, Integritas dan Kolaboratif.  

 

Kepala Pusat Teknologi Roket 
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Visi pembangunan nasional pada tahun 2045 adalah “Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”. Visi 

tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi antar sektor sebagai pelaku pembangunan nasional itu 

sendiri. Sebagai bagian upaya mencapai visi pembangunan nasional tahun 2045 tersebut, disusun 

suatu roadmap yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 

(RPJMN 2020–2024), dengan tema “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil 

dan berkesinambungan”. RPJMN 2020-2024 tersebut mengusung 7 (tujuh) agenda pembangunan 

nasional, meliputi: (i) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (ii) 

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (iii) 

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (iv) Revolusi mental dan 

pembangunan kebudayaan; (v) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

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

dan perubahan iklim; serta (vii) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan 

publik. Tema dan agenda pembangunan tahun 2020-2024 ini sekaligus menjadi acuan setiap 

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

menengah di tingkat K/L/D. 

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah “Mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing” menempatkan 

riset sebagai salah satu fokus pembangunan. Riset diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya 

saing SDM nasional. Hal tersebut diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017–2045 (RIRN 2017-2045) yang 

menggambarkan komitmen Indonesia terkait pengembangan riset nasional. RIRN 2017–2045 

menjelaskan bahwa kemajuan IPTEK pada akhirnya bertujuan untuk pembangunan nasional berbasis 

IPTEK. Melalui kegiatan penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan, diharapkan dapat 

menghasilkan inovasi dan pada prosesnya sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas.  

Rencana Induk Riset Nasional mengusung visi “Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat 

Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Tema “Indonesia Berdaya Saing” bermakna bahwa riset 

akan menjadi motor utama untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang berdampak pada 

peningkatan. Tema “Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” bermakna bahwa RIRN 

menjadi titik awal bagi pembentukan Indonesia yang mandiri melalui penguasaan dan keunggulan 

kompetitif ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Berdasarkan RIRN, terdapat 9 (sembilan) 

bidang riset meliputi: (i) pangan; (ii) energi; (iii) kesehatan; (iv) transportasi; (v) produk rekayasa 

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

riset lainnya. IPTEK penerbangan dan antariksa masuk kedalam bidang riset pangan, transportasi, 

kemaritiman, manajemen penanggulangan kebencanaan, dan pertahanan keamanan. Kontribusi 

IPTEK penerbangan dan antariksa terhadap pembangunan nasional dalam bentuk pemanfaatan hasil 

BAB 

1 PENDAHULUAN 
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penelitian dan pengembangan, baik dasar maupun terapan di bidang teknologi penerbangan dan 

antariksa. Pemanfaatan hasil penelitian tersebut meliputi: telekomunikasi; navigasi; perencanaan 

wilayah; perencanaan pembangunan infrastruktur; pemantauan lingkungan (cuaca, perubahan iklim, 

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

LAPAN sebagai lembaga riset juga merupakan lembaga penyelenggara keantariksaan. 

Penyelenggaraan keantariksaan nasional, sebagaimana teruang dalam Peraturan Presiden Nomor 45 

Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040, mengusung 

visi “Indonesia yang mandiri, maju dan berkelanjutan”. Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 

(lima) misi yang harus dilakukan, meliputi: (i) memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang 

sains antariksa dan atmosfer serta pemanfaatannya; (ii) memperkuat penyelenggaraan penginderaan 

jauh; (iii) memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi penerbangan dan 

antariksa serta pemanfaatannya memuju kemandirian nasional; (iv) membangun kemandirian dalam 

peluncuran wahana antariksa melalui pembangunan bandar antariksa di wilayah Indonesia; dan (v) 

mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan dengan melibatkan industri nasional. Pencapaian 

visi dan misi dilakukan melalui penyelenggaraan 5 (lima) kegiatan meliputi: sains antariksa; 

penginderaan jauh; penguasaan teknologi keantariksaan; peluncuran; dan kegiatan komersial 

keantariksaan.  

Eksekusi kebijakan strategis nasional di atas menjadi tanggung jawab instansi pemerintah. 

Eksekusi yang dimaksud didahului oleh penyelarasan arah strategis tingkat Kementerian/Lembaga 

melalui Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Perumusan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (RPJPN 2005–2025) serta RPJMN 2020–2024. LAPAN sebagai instansi pemerintah berkewajiban 

merumuskan Rencana Strategis 2020–2024 mengacu kepada kebijakan strategis nasional tersebut. 

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

LAPAN 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai serta upaya strategis 

hingga kegiatan yang akan dilakukan. Dokumen Renstra LAPAN 2020 – 2024 juga akan menjadi acuan 

bagi unit kerja yang berada di bawah LAPAN untuk menyusun rencana strategis unit kerja terkait 

berdasarkan regulasi yang berlaku. 

 Selanjutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) LAPAN 2020-2024 memberikan 
gambaran adanya upaya membangun kemandirian dibidang teknologi penerbangan dan antariksa 
yang mencakup Teknologi roket, satelit dan Penerbangan sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan 
seluas-luasnya teknologi penerbangan dan antariksa bagi stakeholder dan pengguna seperti kepada 
institusi pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat. Penguasaan teknologi dirgantara 
khususnya teknologi roket dan satelit sangat penting dalam rangka mencapai kemandirian bangsa 
untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan teknologi yang dimiliki Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional(LAPAN), maupun aspirasi   masyarakat terhadap informasi yang disediakan LAPAN.  

Indonesia sebagai negara maritim dengan kepulauan yang banyak dan  luas memerlukan 

pengelolaan berbasis teknologi tinggi. Teknologi tinggi yang dimaksud meliputi teknologi komunikasi 

,pemantauan,  transportasi serta pertahanan dan keamanan. Selama ini teknologi yang digunakan 

untuk keperluan tersebut masih sangat tergantung kepada negara lain yang berakibat Indonesia 

kurang memiliki daya tawar (bargaining power) dalam kancah diplomasi internasional. Teknologi yang 

cukup strategis untuk dikuasai adalah teknologi roket. Pusat Teknologi Roket mempunyai tugas untuk 

menguasai teknologi ini.  Dimasa mendatang negara kita harus mampu meluncurkan satelit 
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menggunakan kemampuan sendiri baik satelit maupun peluncurnya (roket). Adapun teknologi roket 

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

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

(satelit) di ketinggian hingga 600 km.  

Renstra  Pusat Teknologi Roket  2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) 

tahun kedepan dan telah diselaraskan dengan Renstra Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa LAPAN 2020-2024, Renstra LAPAN 2020-2024  yang juga selaras dengan RPJMN 2020-2024 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan program dan sasaran kegiatannya. 

 

1.1 Kondisi Umum 

1.1.1  Profil Pusat Teknologi Roket  

 

Melihat posisi geografis negara Indonesia yang terletak di sepanjang 

garis katulistiwa dan berada diantara dua benua dan dua samudera, 

menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan 

dalam pemanfaatan teknologi keantariksaan sekaligus memiliki 

keunggulan komparatif dalam penyelenggaraan keantariksaan. Oleh 

karena itu pengembangan teknologi keantariksaan yang meliputi 

teknologi antariksa menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Salah satu 

teknologi keanariksaan yangg dimaksud adalahh teknnologi rokett. Pusat 

Teknologi Roket merupakan salah satu Pusat di Deputi Teknologi Dirgatara 

yang melakukan kegiatan peelitian dan pengembangan di bidangg 

teknologi roket serta pemanfaatanya. Penguasaan teknologi roket 

menjadi cukup penting dilakukan khususnya dalam rangka kemandirian teknolog keantariksaan. 

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

bidang keantariksaan nasional adalah: mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing 

bangsa dan negara dalam Penyelenggaraan Keantariksaan, menjadi landasan dalam pengembangan 

teknologi penerbangan dan antariksa khususnya teknologi roket. Lembaga wajib menyusun program, 

merancang dan membuat prototipe serta pengujian roket. Selain itu lebaga juga mengupayakan alih 

pengetahuan dan teknologi dan pemanfaatannya melalui kerjasama internasional, pengembangan 

fasilitas litbang, peluncuran roket dengan penyediaan bandar antariksa.  

Bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa Nasional  dan Perka LAPAN  No 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN 

, Pusat Teknologi Roket mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pegembangan, perekyasaan, dan 

pemanfaatan serta penyelenggaraan kenttraiksaan di bidang tteknologi roket. Selanjutnya Pusat 

Teknologi Roket menyelenggarakan fungsi: 

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

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

c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi roket; 

d. penyiapan rencana pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa; 

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

teknologi roket; 
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f. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan 

pemanfaatan di bidang teknologi roket;  

g. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi roket; 

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

dan pemanfaatan teknologi roket; 

i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi roket; 

j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi roket; dan  

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

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

Dalam Renstra LAPAN  20020-2024 memberikan gambaran yang kuat LAPAN dalam upaya 

membangun kemandirian di bidang teknologi penerbangan dan antariksa dimana salah satu arah 

kebijakannnya adalah mengembangkan kapasitas iptek di bidang teknologi. Adapun berdasarkan 

Renstra Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antaiksa maka dalam rangka pengembangan 

teknologi roket sipil, perlu ditingkatkan kemampuan penguasaan teknologi roket sonda, 

khususnya roket sonda bertingkat termasuk penguasaan sistem separasi,  system muatan 

telemetri dan system pendukung lainnya sehingga diperoleh kemampuan nasional dalam 

penguasaan teknologi roket untuk berbagai keperluan seperti Roket Pengorbit Satelit (RPS).  

 

1.1.2   Sumber Daya Manusia dan Fasilitas 

 

Dalam suatu organisasi, kekuatan utama terletak pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

organisasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan upaya pencapaian hasil yang optimal, di mana peran aktif 

pegawai dan manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan sehingga dapat tercipta kinerja 

yang baik. Kinerja yang baik dapat diartikan bilamana karyawan selalu dapat menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan secara baik dan tepat waktu. Untuk memperoleh kinerja yang baik, sumber daya 

manusia tersebut harus memperoleh motivasi yang baik pula. Pemberian Motivasi merupakan faktor 

yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau instansi agar tujuan yang ingin dicapai dapat 

terlaksana.Pemberian motivasi diperlukan agar kinerja para pegawainya dapat terus ditingkatkan. 

Oleh karena itu, pimpinan memiliki peranan yang besar dalam memotivasi para pegawainya agar 

kinerjanya semakin meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 

Guna mewujudkan  sasaran program litbangyasa di bidang teknologi roket maka selain anggaran dan 

sumber daya manusia (SDM), juga diperlukan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang 

kegiatan litbangyasa. SDM yang terbatas perlu dioptimalkan agar dapat melakukan kegiatan dengan 

menggunakan fasilitas yang ada. Fasilitas yang dimiliki meliiputi sarana dan prasarana berupa gedung, 

laboratorium , peralatan uji maupun tempat penggujian roket. 

 

A. Komposisi SDM Pusat Teknologi Roket  

Pada akhir tahun 2019 PUSTEKROKET  memiliki jumlah total SDM yang berstatus PNS sebanyak 159 

(seratus lima puluh sembilan) orang. Berdasarkan jenjang pendidikan dapat dibagi menjadi 7 

kelompok yaitu S3 sebanyak 6 (enam), S2 sebanyak 30 (tiga puluh), S1 sebanyak 71 (tujuh puluh satu), 

DIII (Diploma/Akademi) sebanyak 3 (tiga), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 46 (empat 

puluh enam), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 1 (satu), dan Sekolah Dasar (SD) 
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sebanyak 2 (dua). Grafik prosentase komposisi SDM PUSTEKROKET berdasarkan jenjang pendidikan 

disajikan pada Gambar 1-1. 

 

 

Gambar 1-1 Komposisi SDM Pustekroket Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019. 

 

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna SDM Aparatur Negara, setiap SDM didorong 

untuk memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Sementara itu bagi mereka yang tidak/belum 

memiliki JFT akan digolongkan ke dalam jabatan Fungsional Umum (JFU). Komposisi SDM 

PUSTEKROKET tahun 2019 yang menduduki JFT dan JFU disajikan pada Gambar 1-2. 

 

 

Gambar 1-2 Komposisi SDM Pustekroket  Berdasarkan Jabatan Tahun 2019 

 

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

perkantoran, laboratorium, permesinan fabrikasi roket, peralatan uji dan temppat pengujian. 
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Untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi roket, Pusat Teknologi 

Roket memiliki beberapa fasilitas, baik terkait kegiatan administrasi mapun kegiatan teknis. 

Fasilitas-fasilitas yang ada di PUSTEKROKET adalah sebagai berikut: 

• Gedung Laboratorium Terpadu 

Gedung ini merupakan gedung utama tempat kegiatan manajerial dan administrasi 

perkantoran dilakukan. Disamping itu juga merupakan tempat berkumpulnya para Peneliti 

dan Perekayasa yang tergabung dalam program kerekayasaan, sehingga memudahkan para 

peneliti dan perekayasa untuk berkoordinasi dalam menjalankan kegiatan litbangyasa 

tersebut. Di dalam gedung ini juga terdapat fasilitas laboratorium simulasi 3-axis motion 

platform untuk melakukan simulasi wahana kendali dan juga muatan telemetri. Selain itu, juga 

dilengkapi dengan peralatan data center untuk pengelolaan data dan jaringan di 

PUSTEKROKET. 

 

 

 

 
Gambar 1-3. Gedung Laboratorium Terpadu 

 

• Fasilitas Penelitian/Laboratorium 

Berbagai jenis fasilitas penelitian (laboratorium) dimiliki oleh Pusat Teknologi Roket yang 

digunakan untuk penelitian dan pengembangan teknologi roket dan tersebar di bebagai 

tempat , yaitu : Lab Komputasi CFD untuk perancangan, analisis dan simulasi, Lab. Komposisi 

dasar propelan padat, Lab sintesa bahan baku propelan, Lab Enjin roket cair, Lab. Insulasi 

thermal, Lab Piroteknik, Lab Komposit, Lab simulasi 3-axis motion platform, Lab. TTC dan Lab 

Radar. 

• Fasilitas Produksi/Fabrikasi 

Mencakup fasilitas produksi propelan padat meliputi unit preparasi, unit mixing, unit casting, 

unit coring, curing dan decoring, juga terdapat fasilitas untuk melakukan lini produksi propelan 

dan insulasi thermal roket berdiameter 122 mm (gedung production line). Disamping itu 

PUSTEKROKET juga memiliki fasilitas fabrikasi struktur roket yang meliputi peralatan mesin 

CNC dan manual. 
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     Gambar 1-4   Gedung Production Line untuk Produksi RX-1220 

 

• Fasilitas AIT (assembling, integration and testing) 

Terdiri dari fasilitas assembling motor roket, fasilitas integrasi roket dan juga berbagai macam 

fasilitas pengujian, dimulai dari peralatan pengujian karakteristik bahan, fasilitas uji kualitas 

propelan dan motor roket yang meliputi uji tak rusak, seperti uji radiografi (X-ray dan gamma 

ray) dan peralatan videoscope, juga terdapat fasilitas pengujian statik roket padat dan cair (di 

Rumpin, Bogor) serta pengujian dinamis roket di Pameungpeuk Garut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1-5   Laboratorium Pengujian Kualitas Rumpin Bogor 
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Gambar 1-6   Instalasi Uji Statik Motor Roket padat di Rumpin  Bogor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1-7   Fasilitas Uji terbang Roket di Pameungpeuk  Garut 

1.1.3 Capaian Pusat Teknologi Roket Tahun 2015-2019  

Capaian Rencana Strategis Pusat Teknologi Roket periode 2015-2019  merupakan gambaran 

kinerja pelaksanaan Renstra Pusat Teknologi Roket periode sebelumnya. Selain itu, capaian Renstra 

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

perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis 

yang berkesinambungan.  

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Pusat Teknologi Roket tahun 2015-2019, diketahui 

Pustekroket memiliki 2 (dua) sasaran strategis. Capaian dari masing-masing sasaran strategis tersebut 

diukur melalui indikator kinerja sasaran strategis dan target yang ditentukan. Lebih rinci mengenai 

sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 

 

Tabel 1-1 Capaian Kinerja Pusat Teknologi Roket 2015-2019 

 

No 

Sasaran 

Strategis 

LAPAN 

IKU / Indikator 

Kinerja Sasaran 

Strategis 

2015 2016 2017 2018 2019 

Target Capaia

n 

target capaia

n 

target Capaia

n 

Target Capaian target Capaia

n 

 

 

Meningkat

nya 

penguasaa

IKU-1: Jumlah tipe 

roket yang 

dihasilkan  

   8 3 8 4 5 4 3 3 2 3 
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Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, kedua sasaran strategis capaiannya diukur melalui 7 indikator 

kinerja sasaran strategis. Sasaran strategis pertama, “Meningkatnya Penguasaan dan Kemandirian 

Teknologi Roket”, memiliki 5  indikator kinerja sasaran strategis. Sasaran strategis kedua, “Layanan 

Teknologi Roket yang Prima untuk memberikan manfaat bagi pengguna”, memiliki 2 indikator kinerja 

sasaran strategis. Capaian dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis 

sebagai berikut. 

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya penguasaan dan kemandirian Teknologi Roket” 

diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran strategis, meliputi: (i) Jumlah tipe roket yang dihasilkan, (ii) 

Jumlah tipe roket yang dikembangkan untuk pemanfaatan khusus, (iii) Jumlah publikasi nasional 

terkait teknologi roket, (iv) Jumlah publikasi internasional terindeks terkait teknologi roket, dan (v) 

Jumlah usulan HKI terkait teknologi roket. Penjelasan lebih rinci terkait capaian untuk masing-masing 

indicator kinerja dituliskan seperti di bawah ini. 

Indikator Kinerja no. 1, Jumlah tipe roket yang dihasilkan. Selama 2015-2019 adalah telah 

dihasilkan beberapa tipe roket, diantaranya adalah RX-550, RX-450, RX-320, RX-1220, RKX-200 EDF, 

RKX-200 TJ, RCX-1000. Dari antara tipe-tipe tersebut RX-450, RX-320, RX-1220, RKX-200 EDF dan RKX-

200 TJ telah dilakukan hingga pengujian dinamis roket. Bahkan untuk tipe RX-1220 dan RX-450 telah 

diputuskan untuk dimanfaatkan sebagai roket pertahanan. Untuk roket dengan diameter terbesar 

 

1 

 

n dan 

kemandiria

n teknologi 

roket. 

. 

IKU-2: Jumlah tipe 

roket yang 

dikembangkan 

untuk 

pemanfaatan 

khusus 

2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 

IKU-3: Jumlah 

publikasi nasional 

terkait teknologi 

roket 

5 8 7 7 8 1 9 10 13 6 

IKU-4: Jumlah 

publikasi 

internasional 

terindeks terkait 

teknologi roket 

2 3 4 3 5 2 6 11 12 9 

IKU-5: Jumlah 

usulan HKI terkait 

teknologi roket 

2 5 3 7 4 7 5 8 5 18 

2 Layanan 

teknologi 

roket yang 

prima 

untuk 

memberika

n manfaat 

bagi 

pengguna 

IKU-6: Jumlah 

instansi pengguna 

yang 

memanfaatkan 

layanan teknologi 

roket  

10 10 10 11 10 9 8 7 8 9 

IKU-7: Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat atas 

pelayanan 

teknologi roket  

78 81 78.5 81.4 80 80.7 80 87.3 81 87.6 
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yang telah dikembangkan selama ini, yaitu RX-550, telah dilakukan beberapa kali pengujian static, 

namun masih perlu beberapa modifikasi untuk memperbaiki kinerja motor roketnya. Sementara itu 

untuk tipe RX-320, performa terbang roket sudah stabil dengan konsistensi jarak jangkau yang cukup 

baik. Oleh karena itu tipe roket ini yang dipilih sebagai model pengembangan system separasi dan 

muatan sensor atmosfer kerjasama dengan TU Berlin. 

Selain itu juga telah dihasilkan tipe roket yang dimaksudkan sebagai wahana terbang untuk 

pengembangan system kendali, yaitu RKX-200 EDF maupun RKX-200 TJ. Dari tipe roket ini telah 

berhasil dikembangkan system kendali roket secara auto pilot by way point, dengan kecepatan jelajah 

maksimum sebesar 250 km/jam. Tipe roket ini juga telah berhasil dilakukan pengujian auto take-off 

menggunakan booster roket, dan berhasil dengan baik. Sedangkan untuk tipe enjin roket cair RCX-

1000, hingga tahun 2019 lalu masih dalam tahap pengujian static, dan masih perlu modifikasi untuk 

peningkatan gaya dorong enjin roket yang dihasilkan. 

Indikator Kinerja No. 2, Jumlah Tipe Roket yang dikembangkan untuk pemanfaatan khusus. 

Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah roket yang termanfaatkan (telah berhasil dibuat dan 

dilakukan fase uji terbang). Pembuatan tipe roket untuk penggunaan khusus merupakan hasil 

kerjasama pengembangan di dalam konsorsium roket nasional di bawah koordinasi Kementerian 

Pertahanan. Pengerjaan roket merujuk kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah ditetapkan 

secara nasional. Hingga saat ini, Pusat Teknologi Roket telah melakukan berbagai upaya peningkatan 

performa roket, meliputi: formulasi bahan baku propelan, modifikasi bibit roket, peningkatan jarak 

jangkau dan peningkatan kestabilan roket.  

 

Gambar 1-8  Perkembangan Capaian Roket Untuk Penggunaan Khusus 
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Berdasarkan Gambar, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Pusat Teknologi Roket terus 

melakukan pengembangan terhadap 2 tipe roket tersebut. Pengembangan dilakukan dalam rangka 

meningkatan performa roket dengan berbagai upaya perbaikan teknis. Performa yang dimaksud 

diantaranya adalah jarak tempuh maupun stabilitas roket. 

Indikator Kinerja No. 3, Jumlah Publikasi nasional terkait teknologi Roket. Pada indicator ini, 

yang dihitung hanyalah publikasi nasional yang diterbitkan pada Jurnal nasional terakreditasi saja. 

Selama kurun waktu 2015-2019, telah diterbitkan publikasi nasional 32 makalah di Jurnal nasional 

terakreditasi, terutama mayoritas terbit pada Jurnal Teknologi Dirgantara. Jumlah 32 makalah yang 

terbit selama kurun waktu 2015-2019 memang bukanlah jumlah yang memadai bila dibandingkan 

dengan jumlah Peneliti/Perekayasa yang dimiliki Pusat Teknologi Roket. Hal ini juga dipengaruhi oleh 

terbatasnya jumlah jurnal dan frekuensi penerbitannya untuk mengakomodir kebutuhan publikasi 

terkait teknologi roket. Untuk itu ke depannya, jumlah publikasi nasional ini harus ditingkatkan.  

Indikator kinerja no. 4, Publikasi Internasional terindeks terkait teknologi roket. Dalam rentang 

waktu 5 tahun (2015-2019), Para peneliti/perekayasa Pustekroket telah mempublikasikan sebanyak 

28 KTI yang terbit, di jurnal internasional/prosiding seminar Internasional terindeks scopus.  

Indikator kinerja no. 5, Jumlah usulan HKI terkait teknologi roket. Hak atas kekayaan 

intelektual (HKI) di sini meliputi : paten, desain industry, dan hak cipta. Selama kurun waktu 2015-

2019 telah banyak diajukan usulan HKI ini, dimana sebagian besarnya merupakan usulan Paten. 

Disamping itu juga telah dihasilkan HKI dengan status granted, berupa Paten dan desain industry. 

Dalam rentang waktu 5 tahun (2015-2019) telah diajukan 45 usulan Paten, diantaranya ada 14 paten 

yang tersertifikasi (granted), serta 2 desain industry yang tersertifikasi (granted).  

Indikator kinerja no. 6, Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan layanan teknologi 

roket. Layanan tersebut meliputi layanan desain, manufaktur dan pengujian roket, layanan pelatihan 

teknologi roket dan juga layanan bimbingan thesis mahasiswa program S2 terkait teknologi roket. 

Selama kurun waktu 2015-2019, rata-rata 9 instansi memanfaatkan layanan teknis dari Pusat 

Teknologi Roket setiap tahunnya. 

Indikator kinerja no. 7, Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan teknologi roket. Nilai 

indeks di sini diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dibagikan kepada 

responden yang telah menerima layanan dari Pustekroket. Ada 12 unsur yang menjadi obyek 

penilaian, yaitu : kemudahan prosedur, kesesuaian persyaratan, penjelasan petugas, kedisiplinan 

petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, rasa adil, kesopanan 

dan keramahan, ketepatan waktu, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. Dalam rentang 

waktu selama 5 tahun (2015-2019), indeks kepuasan yang dicapai terlihat naik dari tahun ke tahun. 

Hal ini menunjukkan Pustekroket telah meningkatkan kualitas layanan yang prima. 

 

1.1.4 Aspirasi Masyarakat terhadap Pusat Teknologi Roket 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, aspirasi 

masyarakat merupakan harapan dan tujuan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap LAPAN. 

Masyarakat merupakan pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang 

termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil 

pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko. 

Aspirasi masyarakat merupakan kondisi umum yang harus digambarkan. Lingkup aspirasi masyarakat 
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yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang pubik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup 

kewenangan LAPAN. 

Aspirasi masyarakat terhadap Pusat Teknologi Roket didapatkan dari 2 (dua) sumber, yaitu survei 

kepuasan masyarakat maupun yang disampaikan langsung kepada Pusat Teknologi Roket saat 

menerima layanan. Survei kepuasan masyarakat diselenggarakan Pusat Teknologi Roket secara 

periodik dan dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab memberikan layanan publik Pusat 

Teknologi Roket. Selain itu ada Aspirasi yang disampaikan langsung melalui unit kerja yang 

memberikan layanan publik Pusat Teknologi Roket. Dibawah ini merupakan penjabaran lebih detil 

mengenai aspirasi masyarakat terhadap layanan publik Pusat Teknologi Roket. 

 

 

 
Gambar 1-9 Stakeholder Pusat Teknologi Roket 

 

Pengembangan produk litbang dan layanan publik LAPAN tidak terlepas dari berbagai aspirasi dari 4 

stakeholder LAPAN yang meliputi instansi pemerintah, masyarakat pengguna, masyarakat ilmiah, dan 

masyarakat umum. Sampai dengan saat ini kebutuhan stakeholder bagi Pusat teknologi Roket yang 

teridentifikasi di antaranya: 

 

1. LAPAN diharapkan berkontribusi dalam pengembangan roket untuk berbagai aplikasi layanan 

baik perguruan tinggi, kementerian pertahanan maupun industri. 

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

dlakukan dengan balon untuk ketinggian terbatas.  

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

bagian dari kebijakan pengembangan industri pertahanan nasional.  

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

litbang peroketan. 

5. Adanya permintaan kerjasama pengembangan teknologi roket khususnya propelan dengann 

industri nasional dalam rangka kemandirin teknologi roket khususnya untuk produksi masal. 
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6. Adanya patner lembaga litbang Pusat Unggulan untuk mengaplikasikan hasil litbangnya pada 

teknologi roket.  

7. Dalam rangka edukasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap teknologi roket maka 

perguruan tinggi memerlukan  roket pendidikan sebagai sarana pembelajaran. 

8. Banyak instansi pemerintah maupun perguruan tinggi yang membutuhkan layanan 

pembimbingan dan pembinaan teknis di bidang teknologi roket. 

Aspirasi-aspirasi tersebut membuktikan bahwa diperlukan teknologi di bidang roket untuk 

mendukung kebutuhan lembaga litbang, instansi pemerintah maupun masyarakat. Produk litbang dan 

layanan publik LAPAN semakin penting dan dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat. Hal ini 

mendorong Pusat Teknologi Roket  untuk terus mengembangkan produk litbang dan meningkatkan 

layanan teknologi rkett yang bermanfaat kepada masyararakat.  

1.1.5 Layanan Publik  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Penyelenggara sendiri adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain 

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai salah satu institusi 

penyelenggara negara, LAPAN berkewajiban memberikan layanan publik kepada setiap warga negara 

dan penduduk. 

Sampai akhir tahun 2014, LAPAN telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) sebanyak 84 

SPP, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor 209 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 225 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan di LAPAN, Keputusan 

Kepala Lapan Nomor 220 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan, dan Keputusan 

Kepala LAPAN Nomor 242 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 

225 Tahun 2013 ttg Standar Pelayanan di LAPAN. Sejalan dengan itu, Pusat teknologi Roket juga telah 

melaksanakan beberapa SPP terkait pelayanan teknologi Roket kepada pengguna seperti untuk 

kalangan Lembaga pemerintah, swasta nasional, mahasiswa dan masyarakat umum baik dalam 

bentuk kerjasama teknis maupun pembimbingan teknis. 

Pelayanan publik yang dilakukan Pusat Teknologi Roket sebagai wujud nyata melayani publik 

terkait diseminasi hasil litbangyasa bidang Teknologi roket mencakup layanan berbayar dan layanan 

tak berbayar: 

 

1) Layanan Berbayar 

Secara umum produk layanan berbayar adalah jenis layanan yang menyediakan jasa dan fasilitas 

Pusat Teknologi Roket diantaranya adalah : 

a) Layanan jasa desain, manufaktur dan pengujian roket,  

b) Layanan pengujian radiografi, 

c) Layanan pengujian karakteristik bahan  

d) Layanan penggunaan fasilitas 

Jenis layanan berbayar yang akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LAPAN diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
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Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 601/KMK.02/2019 tentang Persetujuan Penggunaan 

Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 

2) Layanan Tak Berbayar 

Jenis layanan ini meliputi seluruh layanan edukasi kepada masyarakat ilmiah dan umum yang 

mencakup: 

1) Bimbingan Teknis terkait teknologi roket  

2) Bimbingan penulisan skripsi/thesis/disertasi bagi mahasiswa 

3) Bimbingan Kerja Praktek/Praktek Kerja Lapangan bagi pelajar dan mahasiswa. 

4) Edukasi pembuatan roket air. 

5) dll 

 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

1.2.1  Kekuatan 

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

keantariksaan dan Perpres No. 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan 

Keantariksaan 

2) Mempunyai fasilitas penelitian yang bisa mendukung pengembangan roket dalam negeri. 

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

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

Nasional 

5) Keberhasilan Pustekroket dalam rancang bangun roket balistik diameter 450 mm 

6) Kemampuan rancang bangun propelan roket balistik diameter 550 mm 

7) Memiliki Sumber Daya Manusia dengan keahlian spesifik. 

1.1.2 Kelemahan 

1) Fasilitas Peralatan Penelitian dan Laboratorium belum seluruhnya terstandarisasi 

2) Manajemen SDM yang belum baik 

3) Penerapan sistem kendali mutu belum optimal 

4) Sistem informasi /dokumentasi yang belum terstruktur dan tertelusuri 

5) Kurang/lemahnya komitmen dan konsistensi Pimpinan lembaga dalam mengawal 

program 

6) Sistem manajemen penelitian dan perekayasaan tidak diterapkan dengan baik 

7) Kurangnya kesadaran untuk melindunggi Kekayaan Intelektual 

8) Akses standar internasional yang berhubungan dengan aerospace masih terbatas 

9) Keterbatasan lahan untuk pengujian roket dan perkembangan wilayah sekitar yang 

semakin mempersulit untuk menjamin keamanan saat pengujian roket. 

1.1.3  Peluang 

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

Kebijakan Industri pertahanan (KKIP) 
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2) Roket merupakan salah satu program nasional yang telah ditetapkan oleh Komite 

Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).  

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

Nasional yang mendukung pembuatan roket sonda. 

4) Minat perguruan tinggi dan instansi pemerintah terhadap roket untuk pembelajaran dan 

penguasaan teknologi. 

5) Adanya permintaan penggunaan roket untuk penelitan modifikasi cuaca,lingkungan dan 

pengamanan  

6) Kebutuhan Roket Pertahanan sebagai alutsista Nasional 

7) Telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek  

1.1.4 Tantangan 

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

mengakibatkan pembatasan transfer teknologi sensitif sehingga menyulitkan 

pengembangan teknologi roket 

2) Kurangnya industri dalam negeri yang mendukung pembuatan komponen untuk 

pengembangan teknologi roket. 

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

penerbangan dan antariksa. 

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

perekonomian berbasis SDA dengan mengutamakan Iptek.  

5) Adanya Peraturan Pemerintah Nomer 48 tahun 2009 tetang Perijinan Pelaksanaan 

kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang beresiko tinggi dan 

berbahaya sera Perka LAPAN No 9 tahun 2011 tentang perijinan pelaksanaan kegiatan 

peluncuran roket LAPAN. 

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

untuk teknologi sensitive. 
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BAB 

2 
 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN 
 

 

Arah pengembangan LAPAN 5 (lima) tahun kedepan ditentukan berdasarkan perkembangan 

lingkungan strategis LAPAN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu, 

penentuan arah pengembangan LAPAN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan 

nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Arah pengembangan LAPAN 

direpresentasikan melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis LAPAN tahun 2020-2024 yang 

selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Strategis LAPAN 

tahun 2020-2024 telah tertuang dalam Rencana Strategis LAPAN 2020-2024. Berdasarkan Visi, Misi, 

Tujuan serta Sasaran Strategis LAPAN tahun 2020-2024 telah diturunkan menjadi Visi, Misi, Tujuan 

serta Sasaran Strategis Pusat Teknologi Roket, seperti dijabarkan dalam sub bab berikut ini. 

2.1 Visi 

“Penggerak sektor-sektor Pembangunan Berbasis Teknologi Roket” 

Visi tersebut memiliki arti bahwa Pusat Teknologi Roket  harus mampu menginisiasi, 

mengkoordinasikan dan menumbuhkan ekosistem penerbangan dan antariksa nasional, 

khususnya roket, dalam rangka menggerakkan sektor-sektor pembangunan nasional untuk 

mewujudkan Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong. 

Indonesia yang maju di sini bercirikan : 

1. Tersedianya SDM yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, berpendidikan tinggi, 

memiliki kompetensi (knowledge, skill, dan attitude) yang mumpuni, serta produktivitas 

yang tinggi serta inovatif; 

2. Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi; 

3. Berkembangnya sektor industri dan jasa keantariksaan; 

4. Kelembagaan yang kuat; 

5. Kebijakan yang konsisten dan adaptif. 

Sementara yang dimaksud dengan Indonesia yang berdaulat dan mandiri berlandaskan 

gotong royong bercirikan kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi roket yang sejajar 

dan sederajat dengan negara maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri 

(secara kolaboratif) sehingga mampu bersaing. 

2.2 Misi 

Untuk mencapai Visi Pusat Teknologi Roket 2020-2024 tersebut, maka ditetapkanlah misi 

yaitu “ Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui 

pembangunan nasional berbasis teknologi roket “ dengan cara menumbuhkan ekosistem 

produk teknologi roket untuk pembangunan nasional .  
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2.3 Tujuan 

1) Tersedianya produk dan layanan hasil penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan 

teknologi roket serta penyelenggaraan keantariksaan yang andal dalam pengambilan 

kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Negara; 

2) Terwujudnya birokrasi Pusat Teknologi Roket berkelas dunia untuk mendukung 

pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. 

Adapun indikator kinerja tujuan adalah: 

1) Jumlah produk teknologi roket yang dimanfaatkan untuk memberikan dukungan analisis 

yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan 

kebijakan; 

3) Nilai Reformasi Birokrasi Pusat Teknologi Roket 

 

2.4 Sasaran Kegiatan 

Sasaran Kegiatan Pusat Teknologi Roket merupakan kondisi yang akan dicapai Pustekroket dan 

merupakan kondisi yang dipersempit dari tujuan. Sasaran Kegiatan menggambarkan kondisi konkrit 

sebagai bentuk implementasi strategi Pustekroket, dimana Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 

menjadi ukuran kinerja yang mendefinitifkan sasaran kegiatan tersebut. Capaian IKSK 

menggambarkan pencapaian sasaran kegiatannya, dimana secara langsung merupakan representasi 

dari keberhasilan pencapaian strategi dalam mewujudkan Visi Pustekroket tahun 2024.  

Sasaran Kegiatan Pusat Teknologi Roket yang menjadi dasar capaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatnya pemanfaatan produk inovasi teknologi roket untuk pembangunan 

nasional. 

2) Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan di bidang teknologi 

roket untuk pembangunan nasional. 

3) Meningkatnya keunggulan litbangyasa teknologi roket sesuai prioritas nasional 

4) Terwujudnya produk dan layanan pusat teknologi roket sesuai kebutuhan 

5) Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna layanan pusat teknologi roket 

Indikator capaian sasaran kegiatan tersebut adalah: 

1) Jumlah produk inovasi teknologi roket yang dimanfaatkan untuk pembangunan nasional 

(akumulatif) 

2) Jumlah publikasi internasional terindeks di bidang teknologi roket 

3) Jumlah HKI yang diusulkan dibidang teknologi roket 

4) Costumer engagement index terhadap produk dan layanan teknologi roket 

5) Jumlah proses dan fasilitas litbangyasa di lingkup Pusat Teknologi Roket yang memenuhi 

standar baku (akumulatif) 

6) Indeks pemenuhan produk dan layanan pusat teknologi roket 

7) Indeks respon terhadap keluhan pengguna layanan teknologi roket 
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2.5 Sistem Nilai 

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

Sistem nilai sekaligus menjadi core competencies yang harus dimiliki seluruh ASN LAPAN. Sistem nilai 

menjadi perekat antar komponen strategis organisasi, yaitu antara arah pengembangan (Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran Strategis) dengan SDM ASN serta proses bisnis, SOP dan teknologi.  

Sistem nilai yang ditetapkan LAPAN dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Strategis LAPAN disingkat dengan LAPAN BAIIK, yaitu: 

- Berorientasi pada pengguna layanan 

Seluruh ASN LAPAN harus bersama gerak untuk mengedepankan pengguna layanan diatas 

segalanya. Beorientasi kepada pengguna layanan bermakna bahwa pengguna layanan adalah 

“raja”, sehingga kebutuhannya terkait produk serta data dan informasi penerbangan dan 

antariksa nasional harus terpenuhi sesuai standar kualitas yang diharapkan.  

- Akuntabel 

Dalam konteks sistem nilai ini, Akuntabel bermakna bahwa seluruh ASN LAPAN harus mampu 

mengelola sumber daya dan kegiatan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

- Inovatif 

Sistem nilai Inovatif menekankan ASN LAPAN untuk mampu menemukan terobosan kreatif dalam 

bekerja. Sistem nilai ini menekankan ASN LAPAN untuk tidak terjebak dalam zona nyaman dan 

keluar dari rutinitas dalam bekerja, sehingga produktifitas akan meningkat. 

- Integritas 

Sistem nilai integritas menuntut ASN LAPAN untuk bekerja secara profesional dan memiliki 

loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dalam konteks bekerja, integritas juga 

menuntut ASN untuk menjunjung kode etik dalam bekerja, tidak KKN serta mengedepankan 

kejujuran. 

- Kolaboratif 

Sistem nilai Kolaboratif menuntut ASN LAPAN harus mampu untuk membangun kerjasama, baik 

internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya, setiap ASN LAPAN harus mampu bekerja 

dengan lebih mengedepankan kerja tim (team work) daripada kerja individu. 
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BAB 

3 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI 

 

 

Arah kebijakan dan strategi ini merupakan penjabaran dari visi misi Pustekroket 2020-2024 

yang mengacu pada arah kebijakan LAPAN dan kebijakan embangunan nasional sebagaimana yang 

tercantum dalam RPJMN 2020-2024. 

3.1   Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai 

tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembukaan UUD 1945 dengan jelas 

mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan NKRI yaitu untuk: melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan 

kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan 

terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.   

RPJMN 2020 – 2024 mengusung tema “Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang 

sejahtera, adil dan berkesinambungan, dimana terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional 

sebagai Prioritas Nasional (PN). Ketujuh agenda  Prioritas  Nasional tersebut adalah: 

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;  

2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan;   

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

saing;   

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

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

dan pelayanan dasar; 

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

perubahan iklim;   

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

publik. 

 

Dari ketujuh PN tersebut, LAPAN berkontribusi untuk PN 3 (tiga) yaitu “Meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Lebih spesifik, Pustekroket  diharapkan dapat 

berkontribusi dalam mempersiapkan SDM berkualitas dan berdaya saing di bidang teknologi roket 

melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan roket serta penyelenggaraan 

keantariksaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan hasil inovasi flagship nasional Prioritas 

Riset Nasional.  Secara ringkat peran Pustekroket pada Priorotas Nasional ketiga ini seperti 

ditunjukkan pada tabel 3-1 di bawah ini. 
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Tabel 3-1 Peran Pustekroket Pada Prioritas Nasional 3 

PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIOROTAS 
PROYEK OUTPUT 

Meningkatk 

an SDM 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

Peningkatan 

Produktivitas 

dan Daya 

Saing 

Peningkatan 

Kapabilitas 

Iptek  dan 

Penciptaan 

Inovasi 

Pemanfaatan 

Iptek dan 

penciptaan 

Inovasi di 

Bidangbidang 

Fokus Rencana 

Induk Riset 

Nasional 2017-

2045 untuk 

pembangunan 

yang 

berkelanjutan 

Hasil inovasi 

Flagship Nasional  

Prioritas Riset 

Nasional 

Prototipe 

Roket 

Bertingkat 

100 km 

    Teknologi Garda 

Depan (Frontier) 

Yang Dikuasai 

Prototipe 

Roket Untuk 

Pemanfaatan 

Khusus. 

    Infrastruktur Iptek 

Strategis Yang 

Dikembangkan 

Bandar 

Antariksa 

Skala Kecil 

 

 Undang-Undang Nomer 21 tahun 2013 tentang keantariksaan memberikan landasan dan 

kepastian hukum dalam kegiatan terkait keantariksaan yang terdiri dari sains antariksa, penginderaan 

jauh, penguasaan teknologi keantariksaan, peluncuran, dan kegiatan komersial keantariksaan; 

penyelenggaraan keantariksaan; tata kelola kerjasama keantariksaan; keamanan dan keselamatan; 

serta ketentuan hukum perdata dan pidana terkait keantariksaan.  Dalam Undang-undang ini LAPAN 

khusunya Pustekroket berkewajiban  menyusun program pengembangan Roket, membuat 

perancangan dan prototipe Roket dan melaksanakan pengujian Roket.  

 Arah kebijakan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi . Beberapa hal yang dimuat dalam Undang-Undang ini 

adalah: 

1. Rencana Induk Pemajuan Iptek akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN 

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

menghasilkan invensi dan inovasi yang terpadu 

3. Kewajiban mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan 

4. Kewajiban memperoleh izin dari Pemerintah bagi kegiatan litbangjirap yang berisiko tinggi dan 

berbahaya, yang diproses melalui Komisi Etik 

5. Kewajiban serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan output riset, paling singkat selama 

20 tahun, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui sistem informasi iptek nasional yang terpadu 

6. Pemerintah membentuk dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi untuk mendanai kegiatan 

litbangjirap 
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7. Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan 

litbangjirap 

8. Pengukuran indikator iptek nasional secara berkala yang dilakukan oleh Pemerintah 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan 

Keantariksaan 2016 – 2040 akan menjadi pedoman untuk menentukan arah kebijakan bagi 

Pustekroket. Peraturan perundang – undangan ini berisi visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan, 

kebijakan penyelenggaraan keantariksaaan, strategi penyelenggaraan keantariksaaan, serta peta 

rencana strategis jangka pendek, menengah, dan jangka panjang penyelenggaraan antariksa. Adapun 

visi dari Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040 adalah Keantariksaan Indonesia 

yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.  

Selanjutnyan terdapat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional 2017 – 2045 yang juga merupakan pedoman untuk menetukan arah kebijakan Pustekroket. 

Visi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017 – 2045 yaitu Indonesia 2045 berdaya saing dan 

berdaulat berbasis riset. Untuk mencapai visi di atas, misi RIRN tahun 2017 – 2045 adalah: 

1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi  

2. Menciptakan keunggulan kompteitif bangsa secara global berbasis riset 

LAPAN bersama – sama instansi pemerintah terkait lainnya diharuskan melakukan integrasi 

pelaksanaan riset di lembaga litbang sesuai ranah dan kebijakan dalam RIRN 2017-2045.  Adapun 

bidang yang menjadi lingkup Pustekroket dalam RIRN ini adalah Bidang Pertahanan dan Keamanan: 

Teknologi pendukung daya gerak, teknologi pendukung daya gempur, dan teknologi pendukung 

pertahanan dan keamanan. 

 

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

 

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa merupakan 

arah kebijakan yang terkait ekosistem industri teknologi penerbangan dan antariksa, dalam hal ini 

adalah penguatan peran LAPAN dalam pengembangan ekosistem produk teknologi penerbangan dan 

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

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

penerbangan dan antariksa untuk pembangunan nasional 

Ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa yang begitu luas membutuhkan peran dari 

masing – masing pemangku kepentingan agar terus berkembang. Berdasarkan Undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, salah satu fokus utama LAPAN di bidang 

penerbangan dan antariksa adalah berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga yang 

mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pemberian pertimbangan di bidang penerbangan 

dan antariksa. Selanjutnya, telah dipetakan ekosistem industri penerbangan dan antariksa 

nasional dan terdapat 3 (tiga) area kerja sama LAPAN yang dinilai strategis yaitu : 

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

b. Regulasi dan penelitian : hibah penelitian, regulasi, dan kerjasama internasional 
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c. Pengembangan produk dan produksi : Prototipe, sertifikasi, dan produksi 

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

pada kepentingan nasional 

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

dan antariksa pada PRN diantaranya pada topik riset Teknologi Pesawat N219 Amfibi, teknologi 

roket, teknologi satelit konstelasi komunikasi orbit rendah, dan teknologi pesawat udara tanpa 

awak. Keempat PRN tersebut akan didukung melalui pelaksanaan penelitian, pembuatan 

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

LAPAN yaitu pengembangan ekosistem berbasis program N219 di mulai hingga tahun 2021. 

Kedua penguasaan teknologi satelit yaitu satelit konstelasi komunikasi orbit rendah untuk 

dukungan kecepatan diseminasi informasi saat terjadi bencana.  

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

Bandar antariksa merupakan infrastruktur utama dalam eksosistem penerbangan dan antariksa. 

Dalam memenuhi kebutuhan teknologi penerbangan dan antariksa akan peluncur roket sonda 

dengan ketinggian 300 km, LAPAN berencana membangun dan mengoperasikan bandar antariksa 

untuk mendukung peluncuran dalam kategori tersebut. Selain itu, LAPAN juga akan mendorong 

dan membuka peluang investasi internasional untuk pembangunan bandar antariksa berskala 

internasional yang dioperasikan secara komersial untuk peluncuran roket pengorbit satelit. 

Adapun kegiatan strategis penguatan peran Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa dalam hilirisasi ekosistem penerbangan dan antariksa meliputi: 

a. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan di dalam kegiatan Pengembangan 

Teknologi Penerbangan 

b. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi satelit di dalam kegiatan Pengembangan Teknologi 

Satelit 

c. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi roket di dalam kegiatan Pengembangan Teknologi Roket 

d. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa dengan kegiatan Pengkajian 

dan Pengembangan Inovasi dan Standar di Bidang Penerbangan dan Antariksa 

 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Teknologi Roket 

 

            Mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

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

Visi menjadi “Penggerak sektor-sektor Pembangunan Nasional Berbasis Teknologi Roket ”.  Arah 

kebijakan dan strateginya adalah sebagai berikut : 

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

untuk pembangunan nasional 

Ekosistem teknologi Roket membutuhkan peran dari masing – masing pemangku kepentingan 

agar terus berkembang.  Saat ini telah dibentuk Konsorsium Roket Nasional yang terdiri dari 

beberapa Lembaga litbang selain dari Pustekroket, yang didukung oleh beberapa industry 

strategis di bawah koordinasi dari Kemenristek dan Kementerian Pertahanan. Selain itu juga  
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telah dipetakan ekosistem industri roket nasional dan terdapat 3 (tiga) area kerja sama LAPAN 

yang dinilai strategis yaitu : 

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

2. Regulasi dan penelitian : hibah penelitian, regulasi, dan kerjasama internasional 

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

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

pada kepentingan nasional 

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

yaitu PRN tentang roket bertingkat, dan PRN Roket Pertahanan RHan-450, sebagai aplikasi 

penguasaan roket bertingkat tersebut. 

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

Bandar antariksa merupakan infrastruktur utama dalam eksosistem penerbangan dan antariksa. 

Dalam memenuhi kebutuhan teknologi penerbangan dan antariksa akan peluncur roket sonda 

dengan ketinggian 300 km, LAPAN berencana membangun dan mengoperasikan bandar antariksa 

untuk mendukung peluncuran dalam kategori tersebut. Selain itu, LAPAN juga akan mendorong 

dan membuka peluang investasi internasional untuk pembangunan bandar antariksa berskala 

internasional yang dioperasikan secara komersial untuk peluncuran roket pengorbit satelit. 

 

3.4. 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 LAPAN tahun 2020-

2024. 

Saat ini terdapat beberapa regulasi terkait penerbangan dan antariksa,  dimana ini juga 

mencakup regulasi untuk pengembangan teknologi roket, baik dalam bentuk Undang-Undang 

maupun turunannya, meliputi: 

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

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan 

Keantariksaan 2016 – 2040; 

3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional. 

Berdasarkan regulasi tersebut, kemudian dilakukan analisis kebutuhan peraturan turunan. 

Peraturan turunan yang dimaksud dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional (Perla). 
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dianalisis lebih lanjut untuk 

mengidentifikasi kebutuhan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, terdapat 3 (tiga) 

Peraturan Pemerintah yang berhasil diidentifikasi meliputi : 

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan yang merupakan 

amanat dari Pasal 27, Pasal 57 dan Pasal 92. (dalam proses pengesahan); 

2.  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan yang merupakan 

amanat dari Pasal 37, Pasal 83 dan  Pasal  84; 

3. Rancangan Peraturan Pemerintah Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa 

yang merupakan amanat dari pasal 50, Pasal 69, dan Pasal 94. 

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; 

2. Rancangan Perla tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Wahana Antariksa. 
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BAB 

4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Target kinerja dan kerangka pendanaan Pusat Teknologi Roket Tahun 2020-2024 mencakup 

perencanaan atas capaian hasil dari setiap sasaran dan indikator kinerja, baik sasaran dan indikator 

kinerja sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan sehingga akuntabilitas 

kinerjanya dapat terukur. Target indikator tersebut diukur secara berkala dan di evaluasi pada akhir 

tahun 2024.   

Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja 

ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur. Target kinerja dan kerangka 

pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi 

sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis 

dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi 

sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan 

mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut. 

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Pusat 

Teknologi Roket dalam rangka implementasi strategi 

4.1 Target Kinerja  

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk 

dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Pusat Teknologi Roket digambarkan dengan 

indikator kinerja tujuan yang menjadi ukuran pencapaian visi dan misi dan  Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) yang menjadi ukuran pencapaian setiap Sasaran Kegiatan Pusat Teknologi Roket. 

Untuk Indikator Kinerja Tujuan sebagaimana tersaji pada tabel 4-1. di bawah ini. 

Tabel 4-1  Target Indikator Kinerja Tujuan Pustekroket 

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET TAHUN 2024 

Terwujudnya produk 
penelitian, pengembangan, 
dan pemanfaatan teknologi 
roket, serta penyelenggaraan 
keantariksaan dalam 
mendukung misi Presiden dan 
Wakil Presiden 
 

Jumlah produk teknologi roket 

yang dimanfaatkan untuk 

memberikan dukungan analisis 

yang cepat, akurat dan 

responsif kepada Presiden dan 

Wakil Presiden dalam 

pengambilan kebijakan; 

1. Roket Dua Tingkat; 
2. Roket RX-450; 
3. Roket RX-1220 case 

bonded; 
4. RX-550 
5. RCX-1000H 
 
 

Terwujudnya birokrasi 
Pustekroket berkelas dunia 
untuk mendukung misi 
Presiden dan Wakil Presiden 

Nilai Reformasi Birokrasi Pusat 

Teknologi Roket 

Merujuk Pada Hasil Penilaian 

PMPRB LAPAN yaitu AA (91,00) 
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Sedangkan untuk target kinerja Pusat Teknologi Roket 2020-2024 terlihat pada Tabel 4-2. 

berikut. Tabel 4-2 menunjukkan Target Kinerja Pustekroket 2020-2024 yang dijabarkan dengan 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang dikelompokkan dalam 5 sasaran kegiatan. 

Tabel 4-2 Sasaran Kegiatan, IKSK dan Target Pustekroket 2020-2024 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan 
Satuan 

Capaian 

(baseline) 
Target 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SK 

1 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

produk inovasi 

roket untuk 

pembangunan 

nasional 

1 Jumlah produk 

inovasi roket yang 

dimanfaatkan untuk 

pembangunan 

nasional 

Produk 

inovasi 

3 3 3 3 4 4 4 

2 Jumlah Publikasi 

Internasional 

terindeks terkait 

teknologi roket 

Makalah n/a n/a 3 3 4 4 4 

3 Jumlah HKI yang 

diusulkan di bidang 

teknologi roket 

HKI   9 9 10 10 11 

SK 

2 

Meningkatnya 

kepuasan 

pengguna 

terhadap produk 

dan layanan di 

bidang roket 

untuk 

pembangunan 

nasional 

4 Costumer 

Engagement Index 

terhadap produk 

dan layanan 

teknologi roket 

Indeks n/a n/a 2.76 2.80 2.90 3.00 3.73 

SK 

3 

Meningkatnya 

keunggulan 

litbangyasa 

teknologi roket 

sesuai prioritas 

nasional 

5 Jumlah proses dan 

fasilitas litbangyasa 

di lingkup pusat 

teknologi roket yang 

memenuhi standar 

baku (akumulatif) 

Unit n/a n/a 1 3 6 8 14 

SK 

4 

 

 

6 Indeks pemenuhan 

produk dan layanan 

pusat teknologi 

roket 

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

SK 

5 

Terbangunnya 

hubungan baik 

dengan pengguna 

layanan pusat 

teknologi roket 

7 Indeks respon 

terhadap keluhan 

pengguna layanan 

pusat teknologi 

roket 

% n/a n/a 100 100 100 100 100 

 

Berdasarkan Tabel 4-2 diatas, target kinerja Pusat Teknologi Roket yang dipetakan kedalam 5 (lima) 

sasaran kegiatan (SK), capaiannya diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). 

Masing-masing IKSK yang menjadi ukuran SK tersebut kemudian dipertajam dengan penjelasan IKSK 

untuk menghindari multitafsir dalam interpretasi. Penjelasan IKSK dijabarkan lebih detil sebagai 

berikut:  

1. IKSK No. 1 : Jumlah pemanfaatan produk inovasi teknologi roket untuk pembangunan nasional 

(akumulatif). Pemanfaatan Produk inovasi bermakna bahwa produk inovasi teknologi roket digunakan 

sebagai salah satu acuan untuk pelaksanaan program prioritas nasional / dukungan tematik 

/SDG/PRN/program pembangunan nasional lainnya.  
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2. IKSK No. 2:  Jumlah publikasi  internasional terkait teknologi roket. Makalah yang di terbitkan di 

Jurnal internasional terindeks scopus di bidang teknologi roket.  

3. IKSK No. 3:  Jumlah HKI yang diusulkan di bidang teknologi roket, adalah jumlah HKI di bidang 

teknologi roket yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).  

4. IKSK  No. 4: Customer Engagement Index (CEI) terhadap produk dan layanan teknologi roket. CEI ini 

untuk mengukur tingkat kepedulian dan keterikatan pengguna (Kementerian/Lembaga/Pemda, 

TNI/Polri, industri dalam negeri, pasar luar negeri, perguruan tinggi, serta masyarakat) terhadap 

produk dan layanan teknologi roket.  

5. IKSK No. 5: Jumlah proses dan fasilitas litbangyasa teknologi roket yang memenuhi standar baku 

(akumulatif). Proses litbangyasa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penulisan laporan, diseminasi 

hasil litbangyasa. Fasilitas litbangyasa merupakan seluruh sarana untuk menunjang kegiatan 

litbangyasa, seperti laboratorium, stasiun, data centre, dan lain-lain. Standar baku yang dijadikan 

acuan diantaranya adalah:  

a) Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk laboratorium pengujian;  

b) Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP);  

c) International Standard Organization (ISO);  

d) Lembaga akreditasi lainnya yang diakui oleh pemerintah secara nasional.  

6. IKSK No. 6: Indeks pemenuhan produk dan layanan Pusat Teknologi Roket. Pemenuhan yang 

dimaksud adalah produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan permintaan pihak yang 

mengajukan produk dan layanan Pusat Teknologi Roket.  

7. IKSK No.7 : Indeks respon terhadap keluhan pengguna layanan Teknologi roket. Respon terhadap 

keluhan pengguna yang dimaksud adalah respon/tindak lanjut yang dilakukan terhadap keluhan 

pengguna produk dan layanan teknologi roket yang dihasilkan oleh Pusat Teknologi Roket. Keluhan 

yang dimaksud adalah keluhan yang diajukan secara tertulis dalam bentuk surel ataupun dokumen 

tertulis oleh pengguna kepada Pusat Teknologi Roket terkait produk dan layanan yang diberikan.  

Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pustekroket telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan (Litbangjirap) Teknologi Roket 2020-2024, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4-1 di bawah. Sedangkan mengenai rencana pengembangan 

kompetensi SDM Pustekroket hingga tahun 2024 ditunjukkan pada Lampiran Rencana Strategis ini. 
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Gambar 4-1 Roadmap Pengembangan Teknologi Roket 2020-2024 
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4.2 Kerangka Pendanaan  

Pendanaan sangat terkait dengan target kinerja yang ditetapkan sebagaimana 

tertuang dalam RPJMN. Pendanaan program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa sudah termuat dalam Renstra LAPAN 2020-2024. Sedangkan kerangka Pendanaan 

untuk program pengembangan teknologi roket ditunjukkan pada Lampiran Renstra ini.  
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BAB 

5 PENUTUP 

 

 Renstra Pusat Teknologi Roket 2020-2024  telah dibuat dengan memberi gambaran tentang 

kondisi umum, potensi, lingkunan strategis, arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran selama 5 

(lima) tahun kedepan. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam kegiatan penelitian dan 

pengembangan di bidang teknologi roket terutama dalam penyusunan program kerja tahunan 

sehingga kegiatannya tetap terarah dan terencana. Selanjutnya Renstra ini juga harus dilaksanakan 

oleh para SDM di usat teknologi roket sehingga usulan perencanaan kegiatan yang disampaikan tetap 

mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.  

Sesuai dengan visi Pustekroket, yaitu “Menjadi Penggerak sektor-sektor Pembangunan 

Nasional berbasis Teknologi Roket”, dalam kaitan ini Pustekroket menyatakan tekadnya untuk 

menjadi akselerator dalam pembangunan nasional dengan menerapkan IPTEK Penerbangan dan 

Antariksa, khususnya berbasiskan Teknologi Roket, untuk mendukung Visi LAPAN dalam mewujudkan 

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju, yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

berlandaskan gotong royong. 

Program/kegiatan yang dilakukan pada Pusat Teknologi Roket diharapkan dapat terlaksana 

dengan baik, mengacu pada Rencana Strategis ini. Disamping itu juga diperlukan mekanisme 

monitoring  dan evaluasi program/kegiatan sebagai upaya untuk menerapkan anggaran berbasis 

kinerja. Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sehingga 

program/kegiatan yang dilakukan di Pusat Teknologi Roket dapat terarah dan terencana dengan baik 

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya, baik 

dipandang dari sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. 
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Kerangka Pendanaan Pengembangan Teknologi Roket 2020-2024 

No Output Kegiatan 
Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah) 

Keterangan 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Roket Pemanfaatan Khusus 2.814 17.139 20.000 20.000 20.000  

- RX-450 2.514 12.970 12.000 7.000 7.000 Kerjasama TU Berlin 

- RX-1220 CB - 2.652 2.000 2.500 2.500  

- RX-550   5.000 10.000 10.000  

- RCX 300 1.517 1.000 1.500 1.500  

2 Roket Bertingkat 39.039 414.700 275.000 200.000 135.000  

- Desain Konfigurasi dan 
technical support 

500 60.240 10.000 70.000 85.000  

- Pengadaan Peralatan dan 
bahan 

38.539 310.513 220.000 100.000 50.000  

- Gedung Lab dan Utility - 43.947 45.000 30.000 -  

3 Bandar Antariksa - 5.000 300.000 600.000 400.000 Pembebasan Lahan, 
Pembangunan Fasilitas, 
Pengadaan Peralatan 

4 Layanan Sarpras Internal - 4.640* 1.000   1.000 1.000 *Jalan inspeksi, pagar 
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Pengembangan Kompetensi SDM Pusat Teknologi Roket 2020-2024 
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