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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Perencanaan pembangunan nasional telah memasuki periode baru 2020 – 2024. Arah 

strategis pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi Presiden Republik 

Indonesia, dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 

2024 (RPJMN 2020 – 2024). Dokumen tersebut menjadi acuan dalam perumusan arah 

strategis Kementerian/Lembaga. Guna merespons perubahan lingkungan strategis 

tersebut, telah disusun Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional 2020 – 2024 (Renstra LAPAN 2020 – 2024). Dalam implementasinya Renstra 

LAPAN 2020 – 2024 diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih rinci di level Eselon I 

hingga Eselon II. Hingga kini, LAPAN memiliki 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon I, 

salah satunya adalah Deputi Penginderaan Jauh (Deinderaja). 

Saat ini Deinderaja telah menyusun Renstra untuk periode 2020-2020 yang mengacu 

pada Renstra LAPAN periode 2020-2024. Sebagai salah satu unit kerja yang berada di 

bawah Deinderaja, Pustekdata berkewajiban untuk berkontribusi dalam pencapaian 

Renstra Deinderaja pada khususnya dan LAPAN pada umumnya. Dengan demikian, 

Deinderaja membutuhkan sebuah rencana strategis yang dapat dijadikan acuan 

dalam penyelenggaraan kegiatan Pustekdata untuk 5 tahun terakhir. Rencana 

strategis tersebut tentunya harus mengacu dan mendukung Renstra Deinderaja dan 

LAPAN untuk periode 2020-2024. 

Renstra Pustekdata 2020 – 2024 merupakan bagian dari siklus manajemen strategis 

Pustekdata, yaitu perencanaan strategis. Pada tahapan ini, Pustekdata telah memiliki 

tujuan organisasi yang ingin dicapai, menetapkan upaya-upaya yang harus dilakukan, 

serta pengukuran capaian sebagai barometer perwujudan Visi Pustekdata 2020 - 
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2024. Dalam mewujudkan mengimplementasikan Renstra Pustekdata 2020 – 2024 

dibutuhkan komitmen dari seluruh anggota organisasi Pustekdata, dari tingkat 

Pimpinan hingga Pelaksana.  

1.1 Kondisi Umum 

1.1.1 Profil Pusat Teknologi dan data Penginderaan Jauh LAPAN 

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 

8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional, Pustekdata merupakan satuan kerja setingkat Eselon II 

yang bertanggung jawab kepada Deinderaja LAPAN. Berdasarkan Pasal 117 

Pustekdata mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan 

perekayasaan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi dan 

data penginderaan jauh. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pustekdata 

menyelenggarakan fungsi: 

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

teknologi dan data penginderaan jauh;  

b) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan 

data penginderaan jauh;  

c) Pelaksanaan perolehan data penginderaan jauh;  

d) Pelaksanaan pengolahan data dengan koreksi geometrik dan 

radiometrik serta data tutupan awan minimal dan bebas awan;  

e) Penyimpanan dan pendistribusian data penginderaan jauh melalui 

Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (Sistem BDPJN);  

f) Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan data 

penginderaan jauh;  
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g) Pengelolaan dan pengembangan fasilitas penelitian, pengembangan, 

dan perekayasaan;  

h) Pengelolaan dan pengembangan fasilitas BDPJN;  

i) Pengelolaan dan pengoperasian stasiun bumi satelit penginderaan 

jauh;  

j) Pelaksanaan dan koordinasi perencanaan, pembangunan, dan 

pengoperasian stasiun bumi penginderaan jauh nasional;  

k) Pelaksanaan kegiatan diseminasi penelitian, pengembangan, dan 

perekayasaan teknologi dan data penginderaan jauh;  

l) Pemberian layanan publik data penginderaan jauh bagi pengguna; dan 

m) Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang penelitian, 

pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan data penginderaan 

jauh;  

1.1.2 Capaian Rencana Strategis Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

2015-2019 

Analisis terhadap capaian dari indikator kinerja Pustekdata 2015 – 2019 

merupakan implementasi dari proses manajemen strategis Pustekdata. Proses 

tersebut berupa evaluasi strategi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan 

antara target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja sasaran 

kegiatan. Indikator yang menjadi obyek evaluasi adalah indikator kinerja yang 

diturunkan dari Renstra Pustekdata 2015 – 2019. Analisis dilakukan lintas 

tahun, kecuali capaian periode 2015. Capaian pada tahun 2015 sulit dilakukan 

lintas tahun karena terjadinya revitalisasi Rencana Strategis yang 

mempengaruhi sasaran dan indikator kinerja tahun tersebut. Berikut adalah 

capaian kinerja tahun 2015. 
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1. Sasaran kegiatan “Penyiapan bahan kajian kebijakan pengembangan di 

bidang teknologi dan data penginderaan” dengan indikator “Jumlah 

bahan kajian kebijakan di bidang teknologi dan data penginderaan 

jauh” menghasilkan 1 dokumen 1 (satu) bahan kajian dari target 

sebesar 1 (satu). Bahan kajian yang dimaksud adalah Standar 

Pengolahan Data Penginderaan Jauh” yang merupakan lanjutan dari 

dokumen standar pengolahan data penginderaan jauh tahun 2014. 

Perbedaannya adalah pada tahun 2014 merupakan dokumen standar 

pengolahan data untuk data penginderaan jauh untuk data 

penginderaan jauh resolusi tinggi SPOT-5 dan SPOT-6 sedangkan pada 

tahun 2015 dihasilkan standar pengolahan data untuk resolusi sangat 

tinggi (Pleiades, WorldView, QuickBird, dan GeoEye). Dengan target 

kinerja dan realisasi kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen teknis, maka 

kinerja yang dihasilkan sebesar 100%. 

2. Sasaran kegiatan “Penguatan penelitian dan pengembangan di bidang 

teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan 

jauh” dengan 2 (dua) indikator yaitu: “Jumlah dokumen teknis, 

publikasi ilmiah, dan HKI di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan 

pengelolaan data penginderaan jauh” dan “Jumlah modul dan 

prototipe di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan 

data penginderaan jauh”. Indikator “Jumlah dokumen teknis, publikasi 

ilmiah, dan HKI di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan 

pengelolaan data penginderaan jauh” menghasilkan 10 dokumen 

teknis dari target sebesar 10 dokumen dan 41 publikasi ilmiah dari 

target sebesar 20 publikasi ilmiah. Indikator “Jumlah modul dan 

prototipe di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan 
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data penginderaan jauh” menghasilkan 5 (lima) modul dari target 

sebesar 5 (lima) modul dan 8 (delapan) prototipe dari target sebesar 2 

(dua) prototipe. 

3. Sasaran kegiatan “Penguatan pengembangan BDPJN” dengan 2 (dua) 

indikator yaitu: “Jumlah penambahan data penginderaan jauh pada 

basis data BDPJN” dan “Jumlah data penginderaan jauh terdistribusi 

kepada pengguna”. Indikator “Jumlah penambahan data penginderaan 

jauh pada basis data Bank Data Penginderaan Jauh Nasional” 

menghasilkan 26.614 data dari target 10.500 data. Indikator “Jumlah 

data penginderaan jauh terdistribusi kepada pengguna” menghasilkan 

26.300 data dari target sebesar 16.500 data. 

4. Sasaran kegiatan “Penguatan pembimbingan, pembinaan dan 

pelayanan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh” 

dengan indikator “Jumlah bimbingan, pembinaan, dan pelayanan 

teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh kepada 

pengguna” menghasilkan 45 pembinaan teknis dari target sebanyak 20 

pembinaan teknis dan 47 layanan informasi dari target sebesar 45 

layanan informasi. 

5. Sasaran kegiatan “Penguatan kerja sama teknis di bidang teknologi dan 

data penginderaan jauh.” dengan indikator “Jumlah kerja sama teknis 

di bidang teknologi dan data penginderaan jauh” menghasilkan 25 

kerja sama teknis dari target sebanyak 15 kerja sama teknis. 

Evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis Pustekdata selanjutnya dilakukan 

terhadap periode 2016 – 2019. Selama periode tersebut, Pustekdata memiliki 

2 (dua) sasaran kegiatan yang capaiannya diukur melalui 7 (tujuh indikator). 

Sasaran kegiatan 1 (satu) yaitu “Meningkatnya penguasaan dan kemandirian 
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IPTEK di bidang teknologi dan data penginderaan jauh yang maju”. Capaian 

atas sasaran pertama diukur melalui capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 

(IKSK) 1, IKSK 2, IKSK 3, dan IKSK 4. Sasaran 2 (dua) yaitu “Meningkatnya 

layanan data dan informasi di bidang teknologi dan data penginderaan jauh 

yang prima”. Capaian atas sasaran kedua diukur melalui capaian IKSK 5, IKSK 

6 dan IKSK 7. Penjelasan detail dari masing-masing sasaran kegiatan dan 

indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut. 

Capaian IKSK 1 “Jumlah model, metode, modul, dan prototipe di bidang 

teknologi dan data penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan 

sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim”, 

sebagai berikut: 

A. Periode 2016, Pustekdata menghasilkan model, metode, modul dan 

prototipe terkait pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana 

dan perubahan iklim sebagai berikut: 

Tabel 1 Model/Modul/Prototipe/Pedoman terkait pemantauan SDA, lingkungan serta 
mitigasi bencana dan perubahan iklim Tahun 2016 

No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

1 
Modul otomatisasi pengolahan dan delivery secara near real 

time data dan informasi hotspot kepada pengguna 

2 Modul LAPAN hotspot android 

3 
Modul otomatisasi pengolahan data reflectance Landsat-8 

untuk mendukung program kedaulatan pangan 

4 Modul pengelolaan fasilitas BDPJN  

5 Modul Dropbox BDPJN  
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6 
Prototipe/Sistem perolehan data Himawari yang terintegrasi 

dengan sistem katalog 

7 
Prototipe/Sistem otomatisasi akuisisi dan pengolahan data 

Himawari  

8 
Prototipe/Sistem near real time monitoring sistem akuisisi, 

pengolahan dan pengelolaan data 

9 
Payload 4 kanal pushbroom menggunakan dual camera untuk 

meningkatkan cakupan pengamatan 

B. Periode 2017, Pustekdata menghasilkan model, metode, modul dan 

prototipe terkait pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana 

dan perubahan iklim sebagai berikut: 

Tabel 2  Model/Modul/Prototipe/Pedoman terkait pemantauan SDA, lingkungan serta 
mitigasi bencana dan perubahan iklim Tahun 2017 

No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

1 Metode Cirrus and Haze Removal Landsat-8 

2 
Modul LAPAN Fire Hotspot: Sistem Peringatan Dini Potensi 

Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web Dan IOS 

3 Modul otomatisasi MOSAIK data Landsat-8 6 bulanan  

4 Modul Pengolahan Koreksi Radiometri SPOT-6/7  

5 Modul Pengelolaan Storage Tiering 

6 Modul Database GCP untuk Data Resolusi Tinggi SPOT-6/7 

7 Prototipe Sistem pengolahan data JPSS-1 dan Himawari-8 

8 
Prototipe Sistem Kamera Udara Pushbroom multispektral Visibble-

NIR dual kamera 
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C. Periode 2018, Pustekdata menghasilkan model, metode, modul dan 

prototipe terkait pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana 

dan perubahan iklim sebagai berikut: 

Tabel 3 Model/Modul/Prototipe/Pedoman terkait pemantauan SDA, lingkungan serta 
mitigasi bencana dan perubahan iklim Tahun 2018 

No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

1 Modul pengolahan data Pleiades dan SPOT 6/7 

2 Modul pengolahan data TerraSAR-X 

3 Modul pengolahan lanjut Landsat-8 terintegrasi  

4 
Modul multisite transfer dan registrasi-migrasi data citra 

menggunakan Big Data 

5 Prototipe kamera udara KUPBMS-VN2B  

6 Prototipe pengolahan data resolusi rendah RSGS 

7 
Prototipe SPaCeMAP (Sistem Penyajian Data yang Cepat, Mudah, 

Aman, dan Populer) dan Redano (Regional Data Node) 

D. Periode 2019, Pustekdata menghasilkan model, metode, modul dan 

prototipe terkait pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana 

dan perubahan iklim sebagai berikut: 

Tabel 4 Model/Modul/Prototipe/Pedoman terkait pemantauan SDA, lingkungan serta 
mitigasi bencana dan perubahan iklim Tahun 2019 

No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

1 
Modul Indonesia Devegetation Alert System (IDeAS) 8-harian 

dengan data MODIS 

2 Modul pengolahan data S-NPP secara otomatis 

3 Modul pengolahan data satelit NOAA-20 untuk ekstraksi informasi 
Gas Rumah Kaca (GRK) 

4 Modul sistem download data satelit Aura secara otomatis 
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No Model/Modul/Prototipe/Pedoman 

5 Modul akumulasi harian dan bulanan data Himawari-8 

6 Modul pengolahan data satelit NOAA JPSS untuk produksi 
informasi titik panas (hotspot) secara otomatis 

7 Modul mosaik data SPOT-6/7 segmentbase versi 1.0 

8 Modul penghitung indeks awan dan haze per segmen data SPOT- 
6/7 versi 1.0 

9 Prototipe webinar Pustekdata https://pustekdata- 
online.lapan.go.id/ 

10 
Prototipe sistem monitoring service level agreement: Akuisisi dan 
pengolahan harian Stasiun Bumi Penginderaan Jauh LAPAN 
Rumpin. 

11 Prototipe redundansi akuisisi data HimawariCast 

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 01 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 01 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 1 Target dan Realisasi IKSK 01 Pustekdata Tahun 2016-2019 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa Pustekdata berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pustekdata 

terhadap IKSK 01 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik.  

Capaian IKSK 2 “Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang 

penginderaan jauh”, sebagai berikut: 

A. Periode 2015, IKSK 2 terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

i. Jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, dan HKI di bidang 

teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan data 

penginderaan jauh. Realisasi terhadap indikator ini adalah 10 

dokumen teknis dan 41 publikasi ilmiah; 

ii. Jumlah modul dan prototipe di bidang teknologi akuisisi, 

pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh. Realisasi 

terhadap indikator ini adalah 5 (lima) modul dan 8 (delapan) 

prototipe; 

B. Periode 2016, Pustekdata menghasilkan dan mempublikasikan 

penelitian skala nasional, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 5 Publikasi penelitian skala nasional Tahun 2016 

No Judul Penelitian 

1 
Analisis Kesesuaian Scene untuk Mosaik Multitemporal Citra 

Landsat- 8 Berdasarkan Parameter Radiometrik 

2 
Development of Pushbroom Airborne Camera System Using 

Multispectral Line Scan Industrial Camera  
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No Judul Penelitian 

3 

Development of Annual Landsat-8 Composite over Central 

Kalimantan, Indonesia using Automatic Algorithm to Minimizes 

Cloud  

4 
Reconstruction Technique to Retrieve Missing Reflectance of Band 

6 Aqua MODIS Data 

5 
Haze Removal in the Visible Bands of Landsat-8 OLI over Shallow 

Water Area 

6 
Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh untuk Monitoring Iklim 

Ekstrem di Indonesia 

7 
Analysis on the Quality of Aerosol Optical Thickness Data Derived 

from NPP VIIRS and Aqua MODIS over Western Area of Indonesia 

8 

Detection of Forest Fire, Smoke Source Locations in Kalimantan 

during the Dry Season for the year 2015 using Landsat- 8 from the 

Threshold of Brightness Temperature Algorithm 

9 
Analisis Parameter-Parameter Utama untuk Desain Sensor SAR 

pada LSA (Lapan Surveillance Aircraft) 

10 
A two-steps radiometric correction of spot-4 multispectral and 

multitemporal for seamless mosaic in Central Kalimantan 

11 
Evaluation of SPOT-5 Image Fusion Using Modified Pan-sharpening 

Methods 

12 
Pengembangan Metode Pengukuran Kualitas Radiometrik Untuk 

Citra Landsat-8 
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No Judul Penelitian 

13 
Pengembangan Metode Komposit Data Landsat-8 Tahunan untuk 

Meminimalkan Efek Awan (Studi Kasus Jawa Barat Bagian Selatan) 

14 

Kajian Pengembangan dan Upgrading Sistem Stasiun Bumi 

Penerima Data Satelit Penginderaan Jauh Himawari-8/9 di LAPAN 

Pekayon 

15 

Modifikasi Spektrum Tanggap Daya Cahaya Kamera Udara 

Pustekdata-1 Menggunakan Tapis Lolos Pita Ganda Komersial 

Untuk Mengatasi Pembangkitan Sinyal Berlebih Pada Pemotretan 

Siang Hari 

16 

Pengembangan Sistem Kamera Udara Pushbroom Multispectrum 

Visible-Nir (Pushbroom Multispectral Imaging) Untuk Pesawat LSA 

Lapan 

17 

Pengembangan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Rumpin Untuk 

Penerimaan Data Satelit Landsat7/ 8 (Ldcm) Dan Terra/Aqua 

(Modis) Secara Fully Remote dan Nearly Automation 

18 
Design of Remote Sensing Ground Station System for the Jpss1 

(Joint Polar Satelit System) Acquisition and Data Preprocessing 

19 
Sar Image Reconstruction Method of in complete Raw Data Based 

on Matrix Completion 

20 

Optimasi Matriks Pengukuran Dalam Compressed Sensing Dengan 

Menggunakan Metode Gradient Based Minimization Pada Data 

Synthetic Aperture Radar 
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No Judul Penelitian 

21 

Perancangan Awal Sistem Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Untuk 

Akuisisi Dan Perekaman Data Satelit Jpss-1 (Joint Polar Satellite 

System) 

22 
Sistem Otomatisasi Pengolahan Data Satelit MeTop-A Di Stasiun 

Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta LAPAN 

23 Koreksi Atmosfer Citra Spot-6 Menggunakan Metode Modtran 4 

24 
Pengembangan Nilai Kualitas Radiometrik Untuk Citra Landsat-8 

(Fase I: Identifikasi Kabut)  

25 
Pengembangan Nilai Kualitas Radiometrik Untuk Citra Landsat-8 

(Fase I: Identifikasi Awan Dan Penghitungan Jarak Awan) 

26 

Rancang Bangun Sistem Pengolahan Data Light Detection And 

Ranging (LiDAR) Airbone Laser Scanning Untuk Ekstraksi Digital 

Terain Model (DTM) Studi Kasus Kalimantan Tengah 

27 
Teknik Rekonstruksi Informasi Yang Hilang Untuk Reflektan Aqua 

Modis Band 6 

28 
Analisis Kesesuaian Pelayanan Data Penginderaan Jauh Terhadap 

Kebutuhan Pengguna 

29 

Kajian Awal Pusat Data Penginderaan Jauh Masa Depan Di 

Indonesia: Review Rancangan Sistem LAPAN Simac Dan 

Implementasinya 

30 
Pengembangan Modul Pengelolaan Data Citra Inderaja Dalam 

Sistem Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) 
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No Judul Penelitian 

31 
Struktur Geotiff Untuk Media Penyimpanan Citra Penginderaan 

Jauh 

32 Sistem Pengolahan Dan Katalogisasi Data Worldview-2 

33 
Pengolahan data atmosfir Level SDR dari Sensor ATMS dan CrlS 

pada satelit S-NPP 

34 Sistem pengolahan data NOAA-Metop menggunakan modul Imapp 

35 

Pengembangan sistem stasiun bumi untuk menerima data satelit 

Landsat-7/8 dan Terra/Aqua MODIS, sebagai backup redundant 

stasiun bumi Parepare 

36 
Rancangbangun sistem kamera udara pushbroom multispektral 

untuk pesawat LSA LAPAN 

37 Compressed SAR Imaging based on Maxwell Equation 

C. Periode 2017, Pustekdata menghasilkan dan mempublikasikan 

penelitian skala nasional, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 6 Publikasi penelitian skala nasional Tahun 2017 

No Judul Penelitian 

1 
A partial Acquisition Technique of Sar System Using Compressive 

Sampling Method 

2 
Simulation of Direct Georeferencing for Geometric Systematic 

Correction on LSA Pushbroom Imager 

3 
Steganografi pada Citra Penginderaan Jauh (Landsat- 8) dengan 

Metode Least Significant Bit Hiding 
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No Judul Penelitian 

4 

Pengembangan Subsitem Antena untuk Penerimaan Secara 

Langsung (Direct Receiving System) Data Satelit Optik Resolusi 

Sangat Tinggi dan Resolusi Tinggi SAR (Synthetic Aperture Radar) 

5 
Pengukuran Kualitas Geometri Hasil Orthoretifikasi Citra 

Worldview-2 

6 Model Koreksi Atmosfer Citra Landsat-7  

7 
Pengolahan Geometrik Produk Data Gas Rumah Kaca (GRK) dari 

Satelit Suomi NPP ATMS dan CrIS 

8 
Landsat-8 Cloud Masking Product Comparison And Evaluation 

(Case Study: Central Java, Indonesia) 

9 
Pengolahan Data NOAA-18 Dengan Menggunakan Software CSPP-

IAPP Untuk Menghasilkan Data Relative Humidity 

10 
Integrasi Antena Penerima Data Satelit Resolusi Rendah Di Stasiun 

Bumi Penginderaan Jauh Parepare 

11 
Otomatisasi Sistem Pengolahan Data Satelit Noaa 18/19 Dan 

Metop A/B Di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare 

12 
Perbandingan Nilai Spektral Berbagai Metode Resampling Pada 

Pada Proses Pembuatan Primary Product Spot 6/7 

13 Desain Simulasi Antena Horn Conical Frekuensi 7.8 - 8.5 Ghz 
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D. Periode 2018, Pustekdata menghasilkan dan mempublikasikan 

penelitian skala nasional, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 7 Publikasi penelitian skala nasional Tahun 2018 

No Judul Penelitian 

1 

Optimasi Waktu Dekompresi Lossy Menggunakan Metode 

Pengelompokan Jumlah-Bit Kode Huffman Pada Data LISA Satelit 

LAPAN-A3 

2 
Pengolahan Geolokasi Produk Data Gas Rumah Kaca (Grk) dari 

Satelit Suomi Npp Atms Dan Cris dengan Metode Interpolasi Rbf  

3 
Watermarking Method of Remote Sensing Data Using 

Steganography Technique Based on Least Significant Bit Hiding 

4 
The Effect of JPEG2000 Compression on Remote Sensing Data of 

Different Spatial Resolutions  

5 
Analisis Misalignment Citra Multispektral Terhadap Citra 

Pankromatik Pada Data Worldview-2 

6 

Kendali Sakelar Empat Antenna Bersusun Untuk Penjejakan 

Interference Frekuensi Ttc Satelit Lapan (Switch Control System 

For Four Array Antenna For Tracking Of LAPAN’s Satellite TTC 

Interference Frequency) 

7 
Algoritma Haze Detection Dengan Menggunakan Haze Index Pada 

Citra SPOT 6/7 

8 
Analysis of scene compatibilities for mosaic of Landsat 8 Multi 

temporal image based on radiometric parameter 

9 
Haze removal in the visible bands of Landsat 8 OLI over shallow 

water area 
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No Judul Penelitian 

10 

Development of annual Landsat 8 composite over central 

Kalimantan, Indonesia using automatic algorithm to minimize 

cloud 

11 

Detection of forest fire, smoke source locations in Kalimantan 

during the dry season for the year 2015 using Landsat 8 from the 

threshold of brightness temperature algorithm 

12 
Technique to reconstruct band 6 reflection information of aqua 

MODIS 

E. Periode 2019, Pustekdata menghasilkan dan mempublikasikan 

penelitian skala nasional, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 8 Publikasi penelitian skala nasional Tahun 2019 

No Judul Penelitian 

1 
Analisis Metode Kompresi Berdomain Wavelet pada Citra Satelit 

Resolusi Sangat Tinggi 

2 

Peningkatan Response dan Load Time dalam Menampilkan Citra 

Satelit Penginderaan Jauh pada Aplikasi Web GIS Sistem 

Pemantauan Bumi Provinsi 

3 
Pengembangan Tiling Database untuk Penyimpanan Data 

Penginderaan Jauh pada Pembangunan LAPAN Engine 

4 
Supervised Haze Transform Method for Haze Detection and 

Removal In Spot 6/7 Imagery 

5 

Analisis Peningkatan Kualitas Geometri dengan Menggunakan 

Titik Ikat Bundle Adjustment (Studi Kasus Data Pleiades Wilayah 

Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan) 
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No Judul Penelitian 

6 
Analisis Tingkat Akurasi Titik Hotspot dari S- NPP VIIRS dan 

Terra/Aqua MODIS Terhadap Kejadian Kebakaran 

7 

Modifikasi Digital Elevation Model Citra Resolusi Tinggi 

Menggunakan Fusi Interferometri SAR Dan StereoSAR Berbasis 

Faktor Pembobotan 

8 

Detecting and Counting Coconut Trees In Pleiades Satellite 

Imagery Using Histogram of Oriented Gradients and Support 

Vector Machine 

9 

Detecting Deformation Due to The 2019 Merapi Volcano Eruption 

Using Interferome Tric Synthetic Aperture Radar (INSAR) from 

Sentinel-1 Tops 

10 
Analysis of Antenna Specification For Very High Resolution 

Satellite Data Acquisition Through Direct Receiving System (DRS) 

11 

Time Optimization for Lossy Decompression of the LISA Sensor 

Data on LAPAN A3 Satellite Using a Grouping Method of 

HUFFMAN Code Bit Number 

12 
Assessing the Potential of LAPAN-A3 Data for Landuse/landcover 

Mapping 

13 

Digital Interpretability of Annual Tile-based Mosaic of Landsat-8 

OLI for Time-series Land Cover Analysis in the Central Part of 

Sumatra 

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 02 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detil terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 02 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 
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Gambar 2 Target dan Realisasi IKSK 02 Pustekdata Tahun 2016-2019 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pustekdata berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pustekdata 

terhadap IKSK 02 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik.  

Capaian IKSK 03 “Jumlah publikasi internasional yang terindeks di bidang 

teknologi dan data penginderaan jauh”, sebagai berikut: 

A. Periode 2016, Pustekdata menghasilkan dan mempublikasikan 

penelitian skala internasional, meliputi: 

1) A Compressed SAR Imaging based on Maxwell Equation (Jurnal 

Teknologi Volume XX 2016, Penerbit UTM Press, Universiti 
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wave infrared bands (International Journal of Remote Sensing 

and Remote Sensing Letters, Volume 7, 2016, ISSN: 0143-116). 

B. Periode 2017, Pustekdata menghasilkan dan mempublikasikan 

penelitian skala internasional, meliputi: 

1) Cloud and Cloud Shadow Removal of Landsat-8 Images Using 

Multitemporal Cloud Removal Method (Agro-Geoinformatics, 

2017 6th International Conference on. Publisher: IEEE. 

DOI:10.1109/Agro- Geoinformatics.2017.8047007). 

2) Temporal Decorrelation Effect in Carbon Stocks Estimation 

Using Polarimetric Interferometry Synthetic Aperture Radar 

(PolInSAR) (Case Study: Southeast Sulawesi Tropical Forest) 

(Indonesian Journal of Spatial and Regional Analysis. DOI 

10.23917/forgeo.v31i1.2518). 

3) Observation of Aerosol Optical Properties by Means Himawari 

8 from Space and Lidar System from Surface (The 24th CEReS 

International Symposium). 

4) Accuracy Analysis of DEM Generated from Cokriging 

Interpolators (Proceeding Aeroearth 2017, IOP Conf. Series: 

Earth Enviromental Science. Vol 88, conference 1) 

5) Recent development of feature extraction and classification 

multispectral/hyperspectral images: a systematic literature 

review (Journal of Phisics: Conference Series, Vol 801 Number 

1). 

6) The analysis of junior high school educational facilities, 

infrastructure needs and location determination based on 

social demand approach and geographical information system 
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(Proceedings of the Asian Education Symposium 2016 ISBN 

9781351680394). 

C. Periode 2018, Pustekdata menghasilkan dan mempublikasikan 

penelitian skala internasional, meliputi: 

1) A Systematic Literature Review of Environmental Management 

Information System (EMIS) Development: Research Trends, 

Datasets and Methods (2018 IEEE Explore ISBN Information: 

INSPEC Accession Number: 17525267 DOI: 

10.1109/ICITSI.2017.8267912). 

2) Flood Potential Mapping of Pesanggrahan River Watershed in 

South and West Jakarta with LIDAR Data Segmentation. 

(Preprints 2018, 2018040090 (doi: 10.20944/ 

preprints201804.0090.v1)). 

3) A Minimum Cloud Cover Mosaic Image Model of the 

Operational Land Imager Landsat-8 Multitemporal Data using 

Tile based (International Journal of Electrical and Computer 

Engineering. 8. 10.11591/ijece.v8i1.pp360-371). 

4) Interpretability Evaluation of Annual Multitemporal Tile Based 

Mosaic of Landsat-8 Operational Land Imager for Land Cover 

Changes Analysis in the Central Part of Sumatra (ELKOMNIKA 

Indonesian Journal of Electrical Engineering. Vol.16. 

10.12928/TELKOMNIKA.v16i3.9331). 

5) Automated method for measuring the extent ofselective 

logging damage with airborne LiDAR data. (ISPRS Journal of 

Photogrammetry and Remote Sensing 139 (2018)). 
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6) Effects of different sampling densities and pixel size on kriging 

interpolation for predicting elevation (International Conference 

on Signals and Systems (ICSigSys), Bali, 2018, pp. 73-78. doi: 

10.1109/ICSIGSYS.2018.8373572). 

7) Automated Landsat 8 data preprocessing for national forest 

monitoring system (Conference Paper · August 2018 with 15 

Reads DOI: 10.1117/12.2326100 Conference: Conference: Sixth 

International Conference on Remote Sensing and 

Geoinformation of the Environment (RSCy2018)). 

8) Landsat-8 Satellite and Plan Position Indicator Lidar 

Observations for Retrieving Aerosol Optical Properties in the 

Lower Troposphere (Advances in Remote Sensing. 07. 183- 202. 

10.4236/ars.2018.73013) 

9) Object-Based Image Analysis for Sago Palm Classifcation: The 

Most Important Features from High-Resolution Satellite 

Imagery (Remote Sens. 2018, 10, 1319). 

10) Comparison of Cloud Type Classification with Split Window 

Algorithm Based on Different Infrared Band Combinations of 

Himawari-8 Satellite (Advances in Remote Sensing, 2018, 7, 

218- 234http://www.scirp.org/journal/arsISSN Online: 2169-

2688ISSN Print: 2169-267X). 

11) Paddy field classification with MODIS-terra multi-temporal 

image transformation using phenological approach in Java 

Island (International Journal of Electrical and Computer 

Engineering (IJECE). Vol. 9, No. 2, April 2019, pp. 1346~1358. 

ISSN: 2088-8708, DOI: 10.11591/ijece.v9i2.pp.1346-1358). 
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12) Digital interpretability of annual tile-based mosaic of landsat-8 

OLI for time-series land cover analysis in the Central Part of 

Sumatra (Indonesian Journal of Geography Vol. 50, No.2, 

December 2018 (168- 183). DOI: 

http://dx.doi.org/10.22146/ijg.27954, 

website:https://jurnal.ugm.ac.id/ijg. ISSN 2354-9114 (online), 

ISSN 0024-9521 (print)). 

D. Periode 2018, Pustekdata menghasilkan dan mempublikasikan 

penelitian skala internasional, meliputi: 

1) A Systematic Literature Review of Environmental Management 

Information System (EMIS) Development: Research Trends, 

Datasets and Methods (Publikasi: 2018 IEEE Explore. ISBN 

Information: INSPEC Accession Number: 17525267. DOI: 

10.1109/ICITSI.2017.8267 912). 

2) Flood Potential Mapping of Pesanggrahan River Watershed in 

South and West Jakarta with LIDAR Data Segmentation 

(Preprints 2018, 2018040090 (doi: 10.20944/preprints20180 

4.0090.v1)). 

3) A Minimum Cloud Cover Mosaic Image Model of the 

Operational Land Imager Landsat-8 Multitemporal Data using 

Tile based (International Journal of Electrical and Computer 

Engineering. 8.10.11591/ ijece.v8i1.pp36 0-371). 

4) Interpretability Evaluation of Annual Multitemporal Tile Based 

Mosaic of Landsat-8 Operational Land Imager for Land Cover 

Changes Analysis in the Central Part of Sumatra (ELKOMNIKA 
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Indonesian Journal of Electrical Engineering. Vol.16. 

10.12928/TELKOMNIKA.v 16i3.9331). 

5) Automated method for measuring the extent of selective 

logging damage with airborne LiDAR data (ISPRS Journal of 

Photogrammetry and Remote Sensing 139, 2018). 

6) Effects of different sampling densities and pixel size on kriging 

interpolation for predicting elevation (International Conference 

on Signals and Systems (ICSigSys), Bali, 2018, pp. 73-78. DOI: 

10.1109/ICSIGSYS.2018.8 373572). 

7) Automated Landsat 8 data pre-processing for national forest 

monitoring system (Conference Paper · August 2018 with 15 

Reads. DOI: 10.1117/12.2326100. Conference: Sixth 

International Conference on Remote Sensing and 

Geoinformation of the Environment (RSCy2018)). 

8) Landsat-8 Satellite and Plan Position Indicator Lidar 

Observations for Retrieving Aerosol Optical Properties in the 

Lower Troposphere (Advances in Remote Sensing. 07. 183-202. 

10.4236/ars.2018.73013); 

9) Object-Based Image Analysis for Sago Palm Classification: The 

Most Important Features from High- Resolution Satellite 

Imagery (Remote Sensing. 2018, 10, 1319). 

10) Comparison of Cloud Type Classification with Split Window 

Algorithm Based on Different Infrared Band Combinations of 

Himawari-8 Satellite (Advances in Remote Sensing, 2018, 7, 

218- 234http://www.scirp.org/ journal/arsISSN Online: 2169-

2688ISSN Print: 2169-267X). 
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11) Paddy field classification with MODIS-terra multi-temporal 

image transformation using phenological approach in Java 

Island (International Journal of Electrical and Computer 

Engineering (IJECE). Vol. 9, No. 2, April 2019, pp. 1346~1358. 

ISSN: 2088- 8708, DOI: 10.11591/ijece.v9i2.pp.13 46-1358). 

12) Digital interpretability of annual tile-based mosaic of landsat-8 

OLI for time-series land cover analysis in the Central Part of 

Sumatra (Indonesian Journal of Geography Vol. 50, No.2, 

December 2018 (168- 183) DOI: http://dx.doi.org/10.2214 

6/ijg.27954. ISSN 2354-9114 (online), ISSN 0024-9521 (print)). 

E. Periode 2019, Pustekdata menghasilkan dan mempublikasikan 

penelitian skala internasional, meliputi: 

1) Quality Assessment of DEM Generated from SAR Radargram 

metry Based on Cross- Correlation and Spatial Resolution 

Setting (IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1201 

(2019) 012027). 

2) Digital Elevation Model (DEM) Generation with Repeat Pass 

Interferome try Method Using TerraSAR- X/Tandem- X (Study 

Case in Bandung Area) (IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science 280 (2019) 012019) 

3) Paddy field classificatio n with MODIS- terra multi- temporal 

image transformat ion using phenologic al approach in Java 

Island (International Journal of Electrical and Computer 

Engineering (IJECE) Vol. 9, No. 2, April 2019, pp. 1346~1358 

ISSN: 2088- 8708, DOI: 10.11591/ijece.v9i2.pp.1346-1358) 

http://dx.doi.org/10.2214%206/ijg.27954
http://dx.doi.org/10.2214%206/ijg.27954
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4) A comparison of Satellite Image Compressi on methods in the 

Wavelet Domain (IOP Conf. Series: Earth and Environmental 

Science 280 (2019) 012031) 

5) Developme nt of National Forest/Lan d Fire Monitoring System 

Using Remote Sensing Satellite Data (Terra/Aqu a Modis and 

SNPP) by Automatio n and Nearly Real-time (IOP Conf. Series: 

Earth and Environmental Science 280 (2019) 012032) 

6) Integration Review of National Remote Sensing Ground Station 

Based on Virtual Ground Station by Full Remote and Nearly 

Automation (IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 

280 (2019) 012029) 

7) Comparison of atmospheric correction models: FLAASH and 6S 

code and their impact on vegetation indices (case study: paddy 

field in Subang District, West Java) (IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science 280 (2019) 012034) 

8) Analysis of Vegetation Indices Using Metric Landsat-8 Data to 

Identify Tree Cover Change in Riau Province (IOP Conf. Series: 

Earth and Environmental Science 280 (2019) 012013) 

9) Automated Cloud and Cloud-Shadow Masking for Landsat 8 

Using Multitemporal Images in a Variety of Environments 

(MDPI, Remote Sens. 2019, 11, 2060; doi:10.3390/rs11172060) 

10) Pesanggrah an River Watershed Flood Potential Mapping in 

South and West Jakarta with LiDAR Data Segmentation 

(International Conference on Electronics Representation and 

Algorithm (ICERA 2019) ; IOP Conf. Series: Journal of Physics: 
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Conf. Series 1201 (2019) 012028 doi:10.1088/1742- 

6596/1201/1/012028) 

11) DEM fusion concept based on the LS-SVM cokriging 

(International Journal of Image and Data Fusion, 00(00), 1–19. 

https://doi.org/10.1080/19479832.2019.1664647 (Internation 

al Journal Q1 (2019)). 

12) Semivariogram Fitting Based on SVM and GPR for DEM 

Interpolation (IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science,1–6.https://doi.org/10.1088/1755-

1315/311/1/012076 (International Proceeding), (2018)) 

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 03 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detil terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 03 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 3 Target dan Realisasi IKSK 03 Pustekdata Tahun 2016-2019 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa Pustekdata berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pustekdata 

terhadap IKSK 03 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik. 

Capaian IKSP 04 “Jumlah HKI yang diusulkan di bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh”, sebagai berikut: 

A. Periode 2015, Pustekdata belum memiliki target terkait indikator 

Jumlah HKI yang diusulkan. 

B. Periode 2016, Pustekdata belum memiliki target terkait indikator 

Jumlah HKI yang diusulkan. 

C. Periode 2017, Pustekdata mengusulkan 3 (tiga) HKI sebagai berikut: 

1) Sistem Kamera Pesawat Udara dengan Menggunakan Kamera 

Multispektral Pushbroom Visible-NIR dengan Koreksi Direct 

Georeference; 

2) Metode Tingkatan Storage (Storage Tiering Untuk Pengelolaan 

Data Citra Penginderaan Jauh); dan 

3) Produk Pengolahan Lanjut Landsat-8 Terintegrasi dengan 

BDPJN. 

D. Periode 2018, Pustekdata mengusulkan 5 (lima) HKI sebagai berikut: 

1) Sistem aplikasi web GIS untuk pemantauan sumber daya alam 

dan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau; 

2) Software pengolahan lanjut citra Landsat-8; 

3) Pengolahan data SPOT-6/7; 

4) Sistem Kamera Pesawat Udara dengan Menggunakan Kamera 

Multispektrum Pushbroom Visible- Nir dengan Koreksi Direct 

Georeference; dan 
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5) Metode Tingkatan Storage (Storage Tiering) untuk Pengelolaan 

Data Citra Penginderaan Jauh. 

E. Periode 2019, Pustekdata mengusulkan 6 (enam) HKI sebagai berikut: 

1) Software Deteksi Awan dan Bayangannya untuk Citra Sentinel-

2 Versi 1.0; 

2) Software Penghapusan Awan dan Bayangannya untuk Citra 

Sentinel-2 Versi 1.0  

3) Software Tiling Data Citra Landsat 8 Untuk Penyimpanan Di 

Database Versi 1.0  

4) Mosaik Otomatis Berbasis Tiles per Provinsi untuk Citra Satelit 

TerraSAR-X/Tandem-X LAPAN Versi 1.0  

5) Dramatis 1.0: Sistem Download Data Satelit Aura Secara 

Otomatis  

6) Sistem Pengolahan Data Satelit Seri NOAA JPSS Untuk Produksi 

Informasi Titik Panas Secara Otomatis 

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 04 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 04 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4 Target dan Realisasi IKSK 04 Pustekdata Tahun 2016-2019 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pustekdata berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pustekdata 

terhadap IKSK 04 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik. Adapun capaian 

sasaran kegiatan 2 (dua) “Meningkatnya layanan data dan informasi di bidang 

teknologi dan data penginderaan jauh” akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut. 

 

Capaian IKSK 05 “Jumlah data penginderaan jauh yang dimanfaatkan 

pengguna”, sebagai berikut: 

A. Periode 2015 sebanyak 26.300 data yang terdistribusi kepada 

pengguna layanan. Data tersebut terdiri dari Kementerian/Lembaga 

yang sebanyak 7.621 data (SPOT-5/6 dan Pleiades), dan sebanyak 

1.911 data (SPOT-5/6 dan Pleiades) digunakan oleh Pemerintah 

Daerah. 
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B. Periode 2016 sebanyak 77.117 data serta 4.370,19 km2 yang 

dimanfaatkan pengguna layanan. Jumlah pengguna yang melonjak 

dikarenakan adanya prioritas nasional terkait Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR). Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi 

membutuhkan data penginderaan jauh untuk membuat RDTR. 

C. Periode 2017 sebanyak 68.750 data, 401.989 km2 CSRT dan 1.046.163 

km2 data SAR dimanfaatkan pengguna layanan. Meningkatnya 

penggunaan data penginderaan jauh didorong oleh kebutuhan 

penyusunan RDTR.  

D. Periode 2018 penggunaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu 60.070 data 

resolusi rendah, 2.281.600 km2 data resolusi menengah dan resolusi 

tinggi, 844.494 km2 data CSRT yang dimanfaatkan oleh pengguna, 

seperti Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemda. 

E. Periode 2019 penggunaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu 3.650.000 km2 

data resolusi rendah, 3.095.963,98 km2 data resolusi menengah dan 

resolusi tinggi, 699.538,92 km2 data resolusi sangat tinggi yang 

dimanfaatkan oleh pengguna, seperti Kementerian/Lembaga, TNI, 

Polri dan Pemda. 

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 05 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 05 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 
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Gambar 5 Target dan Realisasi IKSK 05 Pustekdata Tahun 2016-2019 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pustekdata berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pustekdata 

terhadap IKSK 05 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik. Dari pengalaman 

melayani 2017-2019, jumlah data baru 400.000 km2/tahun tidak dapat 

mencukupi seluruh permintaan stakeholder, hal ini dikarenakan masih ada. 

Bebarapa keluhan stakeholder terhadap penyediaan data: 

 Ketersediaan tidak sesuai dengan area of interest dikarenakan data 
yang ada masih ada liputan awan, incident angle (spesifikasi teknis) 
yang belum sesuai 

 Kecepatan delivery, beberapa data untuk quick respon tangap bencana 
memerlukan  

 Resolusi spasial dan akurasi yang dianggap masih kurang 

 Beberapa pengguna meminta data dengan kemampuan monitoring 
yang lebih sering, misal Kementan untuk memantau pertumbuhan fase 
komoditi pertanian 
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Berdasarkan uraian kapasitas layanan, ketersediaan data serta harapan dari 

stakeholder dapat dibuat matrik gap sebagai berikut 

 

Kebutuhan Stakeholder 

 

Sistem Eksisting 

 

 

Solusi 2021-2024 

Kebutuhan data resolusi 

sangat tinggi 

(harapannya resolusi 

lebih 30 cm) dengan 

liputan awan minimum, 

sudut pengamatan < 20 

derajat, Rata-rata 

kebutuhan 400.000 

km2/tahun 

Konstalasi satelit Pleiades 

1A/1B dengan resolusi 

produc 50 cm, untuk 

mengejar target 400.000 

km2  sudut pengamatan 

lebih dari 20 derajat  

Akan dibuka kemungkinan 

penyedia data yang lebih 

baik, rencana Airbus akan 

meluncurkan Pleiades Neo 

dengan relosusi 30 cm dan 

Maxar akan meluncurkan 

Legion dengan resolusi 29 

cm 

Ketersediaan basemap 

untuk 1:5000 yang lebih 

cepat 

Pengolahan hingga level 

ortho presisi dilakukan 

oleh BIG, LAPAN hanya 

menyediakan data level 

primary 

Akan berkoordinasi dengan 

BIG, mengajukan 

pengembangan bersama 

otomatisasi pengolahan di 

Stasiun Bumi yang 

langsung menghasilkan 

citra level ortho untuk 

basemap 

Kecepatan respon untuk 

tanggap bencana 

Sistem yang ada adalah 

direct receiving dengan 

Ketersediaan anggaran 

tahun 2021 Rp. 103 Milyar 
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Kebutuhan Stakeholder 

 

Sistem Eksisting 

 

 

Solusi 2021-2024 

level akses standar 

akuisisi 

dengan mengacu 

kebutuhan yang ada maka 

pengadaan data akan 

dilakukan tanpa 

mengupgrade Hardware, 

yaitu mengaktifkan Virtual 

Reception. Virtual 

Reception data akan 

tersedia setelah 6 jam 

satelit melewati wilayah 

Indonesia. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan ini 

diperlukan mengupgrade 

kapasitas Stasiun Bumi 

dapat direct tasking, dan 

menaikan kuota level akses 

satelit. Dikarenakan 

keterbatasan anggaran 

tahun 2021 maka akan 

diajukan pada tahun 2022, 

yaitu dengan kebutuhan 

belanja modal Antena dan 
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Kebutuhan Stakeholder 

 

Sistem Eksisting 

 

 

Solusi 2021-2024 

Terminal Pengolahan: 

Rp.105 Milyar (USD 7 juta) 

Kebutuhan data resolusi 

tinggi untuk 

pemantauan, dengan 

jumlah pengamatan yang 

lebih banyak 

SPOT-1/6 maksimum 

dalam 1 tahun 

menghasilkan 1 mosaic 

Untuk meningkatkan 

kapasitas pengamatan 

akan dibuka peluang 

penyedia data lain untuk 

menawarkan,misalnya 

Planet Lab. Selain itu 

pengadaan perlu 

disertakan platform yang 

memudahkan pengguna 

mengakses data. Integrasi 

dengan pengembangan 

SPACeMAP. 

Ketersedian basemap 

1:25.000 yang  

Sudah cukup baik 

terpenuhi dengan data 

SPOT-6/7, masih ada 

sekitar 30% wilayah 

Indonesia (600.000 km2 )  

setiap tahun tertutup 

awan 

Membuka peluang data 

mosaic lain yang memelilki 

jumlah satelit lebih banyak, 

dengan tetap menetapkan 

spesifikasi akurasi yang 

sesuai untuk basemap 

1:25.000  
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Kebutuhan Stakeholder 

 

Sistem Eksisting 

 

 

Solusi 2021-2024 

Pemanfaatan data SAR 

untuk mengisi 

kekosongan data optik 

yang tertutup awan 

Tersedia data SAR 

1.000.500 km2 pertahun 

resolusi 3 meter   

Mengajukan 

pengembangan bersama 

BIG dan perguruan tinggi 

untuk meningkatkan 

kualitas data.   

  

Capaian IKSP 06 “Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan layanan 

teknologi dan data penginderaan jauh secara nasional.”, sebagai berikut: 

A. Periode 2015, sebanyak 232 instansi setingkat Eselon II yang 

menggunakan layanan teknologi dan data penginderaan jauh. Detail 

pengguna tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar sebagai 

berikut: 62 Kementerian/Lembaga/TNI/Polri, 27 Perguruan Tinggi, dan 

143 Pemerintah Daerah. 

B. Periode 2016, sebanyak 329 instansi setara Eselon II yang 

menggunakan layanan teknologi dan data penginderaan jauh. Secara 

garis besar, pengguna layanan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu 59 dari 

Kementerian/Lembaga, 9 dari TNI/Polri, 15 dari Pemerintah Provinsi 

dan 36 dari Perguruan Tinggi.  

C. Periode 2017, sebanyak 265 instansi setingkat Eselon II yang 

menggunakan layanan teknologi dan data penginderaan jauh. Secara 

garis besar, pengguna layanan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu 51 
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Kementerian/Lembaga, 3 (tiga) TNI/Polri, 172 Pemerintah Daerah dan 

39 Perguruan Tinggi dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI.  

D. Periode 2018, sebanyak 345 instansi pengguna layanan teknologi dan 

data penginderaan jauh. Secara garis besar, pengguna layanan terbagi 

menjadi 4 (empat), yaitu Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, 

Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.  

E. Periode 2019, sebanyak 444 instansi setingkat Eselon II pengguna 

layanan teknologi dan data penginderaan jauh. Secara garis besar, 

pengguna layanan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu 64 dari 

Kementerian/Lembaga, 11 dari TNI/Polri, 317 dari Pemerintah Daerah 

dan 52 dari Perguruan Tinggi.  

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 06 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 06 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 6 Target dan Realisasi IKSK 06 Pustekdata Tahun 2016-2019 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa Pustekdata berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pustekdata 

terhadap IKSK 06 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik. 

Capaian IKSP 07 “Indeks kepuasan masyarakat atas teknologi dan data 

penginderaan jauh”, sebagai berikut: 

A. Periode 2015, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

85,41. Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pustekdata termasuk 

kategori “A” dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Sangat 

Baik”.  

B. Periode 2016, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

89,74. Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pustekdata termasuk 

kategori “A” dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Sangat 

Baik”.  

C. Periode 2017, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

90,69. Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pustekdata termasuk 

kategori “A” dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Sangat 

Baik”.  

D. Periode 2018, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

93,82. Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pustekdata termasuk 

kategori “A” dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Sangat 

Baik”. 

E. Periode 2019, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

96,83. Dapat dikatakan bahwa mutu layanan Pustekdata termasuk 

kategori “A” dengan kinerja unit pelayanan termasuk kategori “Sangat 

Baik”. 
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Berdasarkan data di atas, capaian kinerja IKSK 07 periode 2016-2019 dapat 

dipetakan sesuai target dan realisasinya. Detail terkait perbandingan capaian 

kinerja untuk IKSK 07 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 7 Target dan Realisasi IKSK 07 Pustekdata Tahun 2016-2019 

Grafik di atas menunjukkan bahwa Pustekdata berhasil mencapai dan melebihi 

target indikator yang ditentukan. Sehingga, capaian kinerja Pustekdata 

terhadap IKSK 07 Tahun 2016-2019 dapat dikatakan baik. 

Capaian setiap indikator di atas, dievaluasi secara periodik untuk mengetahui 

sejauh mana capaian visi Pustekdata 2015 – 2019. Berikut adalah grafik 

capaian indikator Pustekdata 2015 – 2019. 
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Gambar 8 Capaian Pustekdata Tahun 2015-2019 

Berdasarkan grafik di atas, IKSK 4 “Jumlah HKI yang diusulkan di bidang 

teknologi dan data penginderaan jauh” tidak memiliki target kinerja pada 

tahun 2015 dan tahun 2016 sehingga tidak dapat diperbandingkan. Rata-rata 

capaian indikator tertinggi sebesar 317% yaitu IKSK 4. Rata-rata capaian 

indikator terendah sebesar 119% yaitu IKSK 6 “Indeks kepuasan masyarakat 

atas layanan teknologi dan data penginderaan jauh”. Secara keseluruhan, 

capaian indikator berada di atas 100%. Dapat dikatakan Visi Pustekdata 2015 

– 2019 “Pusat Unggulan Dalam Bidang Teknologi dan Data Penginderaan 

Jauh Untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Mandiri”, tercapai. 

1.1.3 Aspirasi Masyarakat Terhadap Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, proses perumusan Rencana 

Strategis harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat 
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yang dimaksud terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik 

dan regulasi yang sesuai dengan lingkup Pustekdata. Aspirasi masyarakat 

diperoleh melalui media cetak, media elektronik, forum resmi, dan/atau 

penjaringan aspirasi yang akuntabel. Pustekdata memperoleh aspirasi 

masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pengisian formulir 

pengaduan masyarakat.  

Layanan pengaduan masyarakat ini telah disediakan dari tahun 2018. Namun, 

tidak ada pengaduan masyarakat (nihil) yang dimasukkan ke dalam kotak 

pengaduan terkait layanan Pustekdata. Sehingga, pengelolaan tindak lanjut 

aspirasi masyarakat akan mengikuti aspirasi masyarakat tingkat Deinderaja. 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

Penyusunan Renstra Pustekdata dilakukan melalui serangkaian analisis 

terhadap kondisi lingkungan strategis (lingkungan internal dan eksternal) 

Pustekdata. Dari hasil analisis lingkungan strategis tersebut, didapatkan peluang 

dan tantangan yang dihadapi Pustekdata dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu 

tahun 2020-2024. Potensi dan peluang tersebut akan dijadikan dasar dalam 

penyusunan Renstra Pustekdata untuk periode 2020-2024. Berikut adalah 

potensi dan peluang Pustekdata yang berhasil diidentifikasi: 

1.2.1 Potensi 

1. Adanya amanat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan 

penyelenggaraan penginderaan jauh nasional.  

Teknis penyelenggaraan penginderaan jauh nasional diatur melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Penginderaan Jauh. PP No. 11 Tahun 2018 tersebut 

merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 
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tentang Keantariksaan. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2018, 

penyelenggaraan penginderaan jauh meliputi: perolehan data, 

pengolahan data, penyimpanan dan pendistribusian data, serta 

pemanfaatan data dan diseminasi informasi penginderaan jauh.  

Pustekdata merupakan unit kerja di bawah Deinderaja memiliki tugas dan 

fungsi dalam hal perolehan data, pengolahan data, penyimpanan, dan 

pendistribusian data penginderaan jauh. Dengan adanya regulasi ini, 

Pustekdata memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan 

penginderaan jauh nasional sesuai tugas pokok, fungsinya dan 

wewenangnya. 

2. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta 

teknologi penyelenggaraan penginderaan jauh. 

Sebagai satu-satunya Lembaga yang ditugaskan untuk penyelenggaraan 

kegiatan penginderaan jauh nasional, Deinderaja melalui Pustekdata telah 

memiliki sarana dan prasarana serta teknologi untuk mendukung 

penyelenggaraan penginderaan jauh. Dalam hal perolehan data 

penginderaan jauh, Pustekdata memiliki teknologi dan kompetensi dalam 

pengoperasian satelit penginderaan jauh dan stasiun bumi. hasil dari 

perolehan data penginderaan jauh tersebut diolah menjadi data citra 

satelit resolusi rendah, sedang, dan tinggi. Data hasil pengolahan tersebut 

kemudian disimpan di bank data penginderaan jauh. Data penginderaan 

jauh yang disimpan di bank data kemudian disebarluaskan kepada 

pengguna yang ingin menggunakan data-data tersebut. Teknologi, sarana 

dan prasarana, serta kompetensi yang dimiliki Pustekdata dalam 

penyelenggaraan penginderaan jauh merupakan suatu potensi dan 
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merupakan salah satu nilai tambah yang dimiliki oleh Pustekdata 

Deinderaja. 

3. Memiliki sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan penginderaan 

jauh yang diakui internasional 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Pustekdata telah memiliki dan 

menguasai teknologi penyelenggaraan penginderaan jauh. Di samping itu, 

Pustekdata juga telah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung 

penyelenggaraan penginderaan jauh, mulai dari perolehan data, hingga 

pendistribusian data penginderaan jauh. Saat ini setidaknya Pustekdata 

telah memiliki 3 stasiun bumi (yang berada di Jakarta, Rumpin, dan Pare-

Pare), Data Centre, dan fasilitas pengolahan data penginderaan jauh. 

Sarana dan prasarana tersebut telah tersertifikasi dan diakui secara 

internasional. Dengan demikian, data dan informasi yang dihasilkan 

memiliki mutu dan kualitas yang diakui internasional. Hal ini menjadi 

suatu kelebihan dan memiliki nilai tambah bagi Pustekdata. 

4. Sebagai satu-satunya organisasi di Indonesia yang mengelola bank data 

penginderaan jauh. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Deinderaja merupakan satu-satunya 

Lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan penginderaan jauh 

nasional. Pustekdata sebagai unit kerja di bawah Deinderaja ditunjuk 

sebagai unit kerja yang salah satu fungsinya adalah melakukan penelitian 

dan pengelolaan BDPJN. Dengan demikian, Pustekdata merupakan satu-

satunya unit yang mengelola BDPJN. Pengguna dari bank data nasional ini 

adalah Kementerian/Lembaga, TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah. 

BDPJN ini memiliki data centre yang terletak di kompleks gedung 

Pustekdata, Pekayon, Jakarta timur. 
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5. Semakin meningkatnya kebutuhan data dan informasi penginderaan 

jauh. 

Kesadaran masyarakat/stakeholder terkait manfaat penggunaan data 

penginderaan jauh semakin meningkat. Penggunaan data penginderaan 

jauh memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penggunaan peta 

atau data yang diambil melalui survei lapangan, data penginderaan jauh 

mampu menggambarkan suatu wilayah dengan cakupan yang lebih luas 

dan lebih detail, serta mampu memberikan visualisasi dalam bentuk 3 

dimensi. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat/stakeholder 

terkait kelebihan data dan informasi penginderaan jauh menyebabkan 

semakin meningkatnya permintaan terhadap data dan informasi 

penginderaan jauh.  

Untuk menjalankan amanat undang-undang, Pustekdata melakukan 

penyebarluasan data dan informasi penginderaan jauh kepada seluruh 

instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang membutuhkan. Pada 

awal tahun 2019, Pustekdata memiliki Sistem Penyajian Data 

Penginderaan Jauh yang Cepat, Mudah, Aman, dan Populer (SPACeMAP) 

berbasis webportal untuk 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sistem ini 

merupakan penyempurnaan dari sistem yang sudah ada sejak tahun 2015.  

Sistem tersebut memiliki kemampuan menampilkan basemap dari mosaik 

data resolusi rendah hingga resolusi tinggi, data radar, menampilkan 

informasi dari citra penginderaan jauh, menarik service data dari portal, 

mendukung berbagai tipe data raster, data vektor, manajemen user dan 

memiliki kemampuan melakukan geoprocessing. SPACeMAP dapat 

diakses melalui http://spacemap.lapan.go.id/. Hingga tahun 2019 

http://spacemap.lapan.go.id/
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Pustekdata telah melayani 135 user dari berbagai K/L/P dengan 51.522 

distribusi data yang luas totalnya sebesar 34.066 Km2. 

Selain kelebihan yang telah dijabarkan di atas, data penginderaan jauh 

juga dapat digunakan di berbagai sektor pembangunan nasional, seperti 

sektor pertanian, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, pertahanan 

dan keamanan, penegakan hukum, dan sebagainya. Selain peningkatan 

kesadaran masyarakat/stakeholder terkait kegunaan data penginderaan 

jauh, munculnya isu lingkungan juga menyebabkan peningkatan 

permintaan terhadap data penginderaan jauh. 

6. Semakin meningkatnya tawaran kerja sama penyelenggaraan 

penginderaan jauh 

Pustekdata sebagai satu-satunya satuan kerja yang ditunjuk sebagai 

penyelenggara penginderaan jauh (pengumpulan, pengolahan, dan 

penyimpanan data) telah lama melakukan kerja sama penyelenggaraan 

penginderaan jauh, baik di lingkup nasional maupun di lingkup 

internasional. Tawaran kerja sama penginderaan jauh semakin meningkat 

seiring dengan peningkatan awareness dan permintaan terhadap data 

dan informasi penginderaan jauh.  

Selain itu, seiring meningkatnya teknologi penginderaan jauh, sumber 

daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi juga semakin 

besar. Sumber daya ini dapat berbentuk sumber pembiayaan, sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya. Hal ini mengharuskan Pustekdata 

menyelenggarakan kerja sama dengan mitra swasta ataupun K/L strategis 

sehingga proses hilirisasi teknologi penginderaan jauh berjalan lancar. 

7. Teknologi penginderaan jauh yang semakin advance 
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Perkembangan teknologi di berbagai bidang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun, termasuk di bidang penginderaan jauh. Perkembangan 

teknologi di bidang penginderaan jauh tidak hanya pada teknologi akuisisi 

data, tetapi juga pada teknologi penyimpanan, analisis, dan distribusi data 

dan informasi penginderaan jauh. Perkembangan teknologi ini merupakan 

potensi yang harus dimanfaatkan oleh Pustekdata secara optimal. Dengan 

memanfaatkan teknologi penginderaan jauh secara optimal, produk yang 

dihasilkan oleh Pustekdata akan semakin berkualitas dan proses untuk 

menghasilkannya akan semakin efektif dan efisien. Adopsi dan 

penguasaan teknologi ini juga diperlukan untuk meningkatkan 

kemampuan SDM agar selalu up to date terhadap perkembangan 

teknologi. 

8. Pustekdata telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 terkait 

manajemen mutu.  

ISO 9001:2015 merupakan standar internasional yang menetapkan 

persyaratan untuk sistem manajemen mutu (SMM). Kepemilikan 

terhadap sertifikat ISO 2019:2015 tersebut menunjukkan bahwa 

Pustekdata dinyatakan mampu secara konsisten menyediakan produk dan 

layanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

kualitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh Pustekdata terstandar dan 

diakui secara internasional. 

9. Pustekdata telah terakreditasi KNAPP 

Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pustekdata, seperti 

laboratorium dan fasilitas lain telah terakreditasi oleh KNAPPP. Akreditasi 

KNAPPP merupakan akreditasi yang khusus diberikan kepada 
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lembaga/organisasi yang menyelenggarakan litbang. Dengan 

terakreditasinya Pustekdata oleh KNAPPP, berarti Pustekdata dinyatakan 

mampu menyelenggarakan litbang sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

wewenang yang dimiliki, mutu penelitian yang dihasilkan oleh Pustekdata 

diakui secara nasional dan Pustekdata juga dapat menjadi bagian dari 

komunitas lembaga litbang yang lebih luas, di samping itu, akreditasi dari 

KNAPP juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

kompetensi yang dimiliki oleh Pustekdata dalam menyelenggarakan 

litbang. 

1.2.2 Permasalahan  

1. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 

Saat ini Pustekdata tidak hanya melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan, namun juga melaksanakan kegiatan pengkajian dan 

penerapan (litbangjirap). Dalam pelaksanaan litbangjirap, Pustekdata 

menemukan beberapa tantangan yang akan dihadapi. Pembentukan 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga pemerintah 

yang memiliki tusi menyinergikan pelaksanaan litbangjirap. Dengan 

adanya BRIN, LAPAN perlu menyusun strategi penyesuaian untuk 

beradaptasi terhadap perubahan baik dari segi penyelenggaraan maupun 

kebijakan. Sehingga, posisi Pustekdata sebagai salah satu pusat teknis di 

bawah LAPAN perlu disesuaikan dengan strategi penyesuaian di tingkat 

LAPAN. 

2. Ketersediaan SDM yang kurang  

Saat ini ketersediaan SDM masih menjadi perhatian khusus bagi 

Pustekdata. Di samping kekurangan SDM, Pustekdata juga mengalami 

kendala terkait tidak meratanya kemampuan dari SDM yang dimiliki. Hal 
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ini diperkuat dengan adanya program sinergisitas litbangjirap nasional 

yang dikeluarkan oleh BRIN. Oleh sebab itu perlu ditemukan solusi terkait 

ketersediaan dan kualitas SDM Pustekdata agar pencapaian Renstra dapat 

berjalan sesuai harapan. 

3. Fasilitas litbangyasa yang masih kurang 

Pustekdata sebagai unit yang bertanggung jawab secara operasional 

terkait penyelenggaraan penginderaan jauh sudah memiliki beberapa 

sarana dan prasarana pendukung. Namun sarana dan prasarana tersebut 

masih belum sesuai harapan terutama pada jumlah fasilitas yang dimiliki. 

Masih ada beberapa fasilitas penunjang yang belum tersedia. Oleh sebab 

itu, Pustekdata sering mengalami beberapa kendala dalam kegiatan 

operasional yang disebabkan oleh fasilitas pendukung yang kurang 

memadai.  

4. Kurangnya Industri nasional yang mampu mendukung perkembangan 

teknologi dan data penginderaan jauh. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di bidang penginderaan jauh 

tidak dibarengi dengan perkembangan industri nasional. Saat ini, sebagian 

besar teknologi penginderaan jauh berasal dari luar negeri. Hanya sedikit 

industri lokal yang melakukan pengembangan teknologi penginderaan 

jauh. Hal ini menyebabkan tingginya biaya yang diperlukan untuk 

mengakuisisi teknologi penginderaan jauh yang akan diimplementasikan 

di Pustekdata. Di samping itu, dukungan terhadap produk penginderaan 

jauh tersebut juga masih minim. Hal ini akan berdampak pada gangguan 

operasional dan berpotensi menghambat proses pengelolaan 

penginderaan jauh dan meningkatkan biaya maintenance.
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA 

PENGINDERAAN JAUH 

 

LAPAN telah menyusun Rencana Strategi Tahun 2020-2024 sebagai koridor dalam 

mencapai visi yang ditetapkan pada akhir periode. Penyelarasan dokumen tersebut 

perlu dilakukan ke seluruh unit eselon I dan II, agar Visi LAPAN Tahun 2020-2024 dapat 

tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan unit-unit kerja. Maka dari itu, 

Deinderaja sebagai salah satu unit eselon I perlu menyelaraskan Visi, Misi, dan tujuan 

terhadap kedua pusat di bawahnya. Pustekdata merupakan salah satunya. Bab ini 

akan menjelaskan Visi, Misi, dan Tujuan Pustekdata dan keselarasan dengan Visi, Misi, 

dan Tujuan LAPAN serta kontribusinya terhadap Visi dan Misi Presiden dan Wakil 

Presiden. 

2.1 Visi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan (what do 

we want to become?) pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2024. 

Sehingga Visi Pustekdata dapat dikatakan sebagai gambaran terkait keadaan 

yang diinginkan oleh Pustekdata secara umum. Visi Pustekdata merupakan hasil 

dari penyelarasan Visi Deinderaja, Visi LAPAN dan Visi Presiden dan Wakil 

Presiden dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pusat Teknologi dan 

Data Penginderaan Jauh. Kerangka berpikir penentuan Visi Pustekdata Tahun 

2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 9 berikut. 
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Gambar 9 Penyelarasan Visi Pustekdata Tahun 2020-2024 

Berdasarkan Gambar 9, Visi LAPAN 2020-2024 mendukung Visi Presiden dan 

Wakil Presiden secara langsung dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi 

LAPAN sebagai lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Selaras dengan 

penyusunan Visi LAPAN 2020-2024 tersebut, Visi Deinderaja disusun dengan 

menurunkan secara langsung Visi LAPAN 2020-2024 dengan 

mempertimbangkan tugas dan fungsi Deinderaja. Selanjutnya, Visi Pustekdata 

juga disusun dengan menggunakan kerangka berpikir tersebut. Dengan 

demikian, Visi Pustekdata Tahun 2020-2024 ditentukan sebagai berikut : 

“Penggerak Sektor-Sektor Pembangunan Nasional Berbasis Teknologi dan 

Data Penginderaan Jauh” 
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Visi tersebut merupakan gambaran dari apa yang ingin dicapai Pustekdata 

dalam 5 (lima) tahun ke depan. Seluruh upaya strategis yang dilakukan oleh 

Pustekdata akan ditujukan untuk mewujudkan Visi Deinderaja dalam 

mendukung Visi LAPAN 2020-2024. Sehingga, diharapkan Visi dan Misi Presiden 

dan Wakil Presiden yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” akan terwujud. Visi ini 

mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu (1) Penggerak sektor-sektor 

pembangunan nasional, (2) Berbasis teknologi dan data penginderaan jauh. 

Penjelasan terkait kedua kata kunci tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Penggerak sektor-sektor pembangunan nasional 

Kata kunci ini bermakna Pustekdata harus mampu menginisiasi, 

mengkoordinasikan dan menumbuhkan ekosistem teknologi dan data 

penginderaan jauh nasional dalam rangka menggerakkan sektor 

pembangunan nasional. Kata kunci ini sekaligus memperjelas positioning 

LAPAN (dalam hal ini Pustekdata) sebagai enabler dalam menggerakkan 

pembangunan nasional sesuai RPJPN tahun 2004-2024 dan RPJMN tahun 

2020-2024. Dengan demikian, cita-cita LAPAN sebagai penggerak sektor-

sektor pembangunan nasional dapat terwujud. 

2. Berbasis teknologi dan data penginderaan jauh 

Kata kunci ini bermakna bahwa hasil litbangyasa serta teknologi dan data 

penginderaan jauh yang unggul melandasi kontribusi dalam pembangunan 

nasional. Hal tersebut sesuai dengan  Rencana Induk Keantariksaan tahun 

2016-2040 dan Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 yang 

mengedepankan kemandirian, kemajuan, dan keberlanjutan.   
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2.2 Misi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

Misi merupakan upaya yang dilakukan organisasi (what do we do?) yang dapat 

berisi kemampuan atau modal organisasi dalam mewujudkan Visi yang telah 

ditentukan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 

899 Tahun 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 

Presiden, Deinderaja telah menyelaraskan Misi dengan Misi LAPAN terkait 

dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. 

Penyelarasan dilakukan dengan mengacu pada Misi Kepala LAPAN yang sudah 

disesuaikan dengan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden khususnya 

Misi Kedua yaitu “struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya 

saing”. Selanjutnya, Misi Deinderaja diturunkan dari Misi LAPAN dan diturunkan 

kembali untuk Misi satuan kerja di bawahnya (dalam hal ini Misi Pustekdata). 

Detail terkait penyelarasan Misi Pustekdata dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

Gambar 10 Penyelarasan Misi Pustekdata Tahun 2020-2024 
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Berdasarkan Gambar 10, Misi Pustekdata Tahun 2020-2024 diturunkan dari 

Deinderaja Tahun 2020-2024 menjadi : “Penguatan struktur ekonomi yang 

produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kapasitas 

penyelenggaraan teknologi dan data penginderaan jauh untuk pembangunan 

nasional”. Misi tersebut akan dijelaskan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu (1) 

Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing serta 

(2) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan teknologi dan data penginderaan 

jauh untuk pembangunan nasional. Penjelasan secara detail terkait Misi 

Pustekdata dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 

Bagian pertama dari Misi Pustekdata adalah penguatan struktur ekonomi 

yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Bagian ini menjelaskan peran 

Pustekdata dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden  Nomor 2 

(dua) di antaranya : 

a. Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur 

b. Revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk 

menyongsong revolusi industri 4.0 

c. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru 

2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan teknologi dan data penginderaan 

jauh untuk pembangunan nasional 

Bagian kedua dari Misi Deinderaja adalah peningkatan kapasitas 

penyelenggaraan teknologi dan data penginderaan jauh dilakukan melalui 

teknologi dan data penginderaan jauh multi resolusi untuk pembangunan 

nasional. Bagian ini menjelaskan produk Pustekdata dalam mendukung 
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peningkatan kapasitas penyelenggaraan teknologi dan data penginderaan 

jauh untuk pembangunan nasional. 

2.3 Tujuan Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran 

nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program 

nasional. Pustekdata sebagai salah satu satuan kerja di bawah Deinderaja perlu 

menyelaraskan tujuan agar tujuan organisasi LAPAN dapat tercapai. Dengan 

demikian, Tujuan Pusat Teknologi dan Data Penginderaan disusun sebagai 

berikut 

Tabel 9 Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Pustekdata Tahun 2020-2024 

Misi Tujuan Indikator Tujuan 

Penguatan struktur 

ekonomi yang produktif, 

mandiri, dan berdaya 

saing melalui peningkatan 

kapasitas 

penyelenggaraan 

teknologi dan data 

penginderaan jauh untuk 

pembangunan nasional 

1. Terwujudnya 

dukungan teknologi 

dan data 

penginderaan jauh 

dalam penguatan 

struktur ekonomi 

yang produktif, 

mandiri, dan berdaya 

saing 

1. Jumlah teknologi 

dan data 

penginderaan jauh 

yang dimanfaatkan 

untuk 

pembangunan 

nasional 

2. Terwujudnya 

birokrasi Pusat 

Teknologi dan Data 

Penginderaan Jauh 

berkelas dunia 

2. Rasio rencana aksi 

RB di lingkup Pusat 

Teknologi dan Data 

Penginderaan Jauh 

yang dilaksanakan 

terhadap rencana 

aksi yang 

ditetapkan sesuai 

roadmap RB LAPAN 

 



 
 
 

 
 

55 

2.4 Sasaran Kegiatan Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

Sasaran Kegiatan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pustekdata dalam 

bentuk capaian secara nyata dan mencerminkan output/outcome yang 

dihasilkan melalui pelaksanaan output kegiatan. Sejalan dengan penyelarasan 

Visi dan Misi, Sasaran Kegiatan Pustekdata juga merupakan pendelegasian 

sebagian Sasaran Program Deinderaja sesuai tugas dan fungsi Pustekdata. 

Sasaran Kegiatan akan diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang 

merupakan beberapa ukuran yang menjadi tolok ukur capaian Sasaran 

Kegiatan. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan tersebut 

akan didelegasikan kembali ke Koordinator Bidang/Bagian atau langsung ke 

jabatan fungsional di bawahnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 

bagian/bidang. 

1) Sasaran Kegiatan 1 (satu) yaitu “Meningkatnya pemanfaatan produk 

inovasi di lingkup Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk 

pembangunan nasional” 

Produk inovasi di lingkup Pustekdata yang dimaksud adalah produk 

teknologi dan data penginderaan jauh yang menjadi prioritas Nasional (PN) 

pada RPJMN tahun 2020-2024 yang dijabarkan pada Prioritas Riset Nasional 

(PRN). Hal ini selaras dengan Visi LAPAN, yaitu penguatan posisi LAPAN 

sebagai Lembaga riset sekaligus penyelenggara keantariksaan dalam bidang 

sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa nasional 

serta penginderaan jauh. 

2) Sasaran Kegiatan 2 (dua) yaitu “Meningkatnya kepuasan pengguna 

terhadap produk dan layanan di bidang penginderaan jauh untuk 

pembangunan nasional” 
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Konteks kepuasan pengguna ditekankan kepada pengalaman dalam 

menggunakan produk teknologi dan data penginderaan jauh LAPAN. Selain 

itu, pemenuhan kebutuhan pengguna atas produk dan layanan teknologi 

dan data penginderaan jauh juga menjadi hal yang penting dalam 

peningkatan kepedulian dan ketertarikan, serta kepuasan pengguna. 

3) Sasaran Kegiatan 3 (tiga) yaitu “Meningkatnya keunggulan Litbangyasa 

teknologi dan data penginderaan jauh sesuai prioritas nasional” 

Keunggulan Litbangyasa teknologi dan data penginderaan jauh yang 

dimaksud adalah keunggulan dalam proses dan fasilitas Litbangyasa di 

lingkup Pustekdata sesuai standar baku. Proses dan fasilitas merupakan 

modal sistem dalam pengelolaan produk dan layanan pemanfaatan 

penginderaan jauh. 

4) Sasaran Kegiatan 4 (empat) yaitu “ Terwujudnya produk dan layanan Pusat 

Teknologi dan Data Penginderaan Jauh sesuai kebutuhan” 

Terwujudnya produk dan layanan yang dimaksud adalah kemampuan 

Pustekdata dalam memenuhi kebutuhan produk dan layanan secara 

kuantitas dan kualitas kepada pengguna. 

5) Sasaran Kegiatan 5 (lima) yaitu “ Terbangunnya hubungan baik dengan 

pengguna layanan Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh” 

Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna produk dan layanan 

Pustekdata dilakukan dengan menindaklanjuti laporan ataupun keluhan 

yang diajukan oleh pengguna. Dengan demikian, produk dan layanan yang 

diberikan Pustekdata selalu mengikuti kebutuhan pengguna baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas. 
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2.5 Sistem Nilai Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

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

suatu organisasi. Sistem nilai juga merupakan fondasi dalam pelaksanaan 

strategi yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan, sistem nilai menjadi 

perekat antar komponen strategis organisasi yang di antaranya adalah arah 

pengembangan (Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran) dengan SDM, proses bisnis dan 

teknologi di dalamnya. 

Selaras dengan sistem nilai yang diadopsi Deinderaja, Pustekdata juga 

mengadopsi sistem nilai LAPAN sebagai core competencies yang harus dimiliki 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan organisasi Pustekdata. Adapun sistem 

nilai LAPAN memiliki 5 (lima) nilai yang menjadi fondasi sistem. Kelima nilai 

tersebut disingkat menjadi LAPAN BAIIK yang akan dijelaskan masing-masing 

sebagai berikut: 

1. Berorientasi pada pengguna layanan 

Seluruh ASN LAPAN harus bersama gerak untuk mengedepankan pengguna 

layanan di atas segalanya. Berorientasi 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.  

2. 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. 

3. Inovatif 
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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 produktivitas akan meningkat. 

4. 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. 

5. Kolaboratif 

Sistem nilai Kolaboratif menuntut ASN LAPAN harus mampu untuk 

membangun kerja sama, 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 III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

3.1 Arah  Kebijakan dan Strategi Nasional 

Indonesia sebagai bangsa besar yang memiliki sumber daya yang beraneka 

ragam mempunyai tujuan besar memajukan kesejahteraan masyarakat di 

dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, tujuan tersebut 

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

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

dalam pembangunan nasional diterjemahkan sebagai berikut: 

1. Mandiri: Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan 

bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. 

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

dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan 

kelembagaan politik dan hukum yang mantap. 

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

individu, gender, maupun wilayah. 

4. Makmur: Seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi 

sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa – bangsa 

lain. 

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

pembangunan nasional, yaitu: 
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1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, 

dan beradab; 

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;  

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;  

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;  

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;  

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 

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

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan  

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 

internasional. 

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan evaluasi dari RPJMN 2015 – 2019 

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

naskah teknokratik RPJMN 2020 – 2024 sebagai keberlanjutan dari RPJMN 2015 

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

menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, di mana terdapat 

7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai Prioritas Nasional (PN). 

Sejalan dengan itu, maka disusunlah Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2020 

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

agenda pembangunan nasional. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkanlah 

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

sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing – masing PP. Keterlibatan 

Kementerian dan Lembaga sebagai perpanjangan tangan Presiden sangatlah 

penting untuk menyukseskan sasaran tersebut. Oleh karena itu, LAPAN sebagai 
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lembaga negara turut mendukung dan melaksanakan PN sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN di Bidang Penginderaan Jauh 

3.2.1 Agenda Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 

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

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

Untuk menjaga keberlangsungan agenda PN tersebut, maka dibutuhkan 

landasan agar pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan dasar – 

dasar negara. Adapun landasan tersebut dijabarkan dalam kaidah 

pembangunan nasional, yaitu (1) membangun kemandirian, (2) menjamin 

keadilan, (2) menjaga keberlanjutan. 

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

pembangunan nasional, yang meliputi : 

a. PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 

berkualitas; 

b. PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;  

c. PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing;  

d. PN 4: Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;  

e. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar; 

f. PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana 

dan perubahan iklim;  

g. PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan 

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

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

LAPAN diharapkan dapat berkontribusi dalam mempersiapkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing di bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan penerbangan 

dan antariksa serta penyelenggaraan keantariksaan. Melalui tugas tersebut, 

LAPAN bertujuan untuk meningkatkan hasil inovasi flagship Prioritas Riset 

Nasional (PRN), peningkatan penggunaan teknologi untuk keberlanjutan 

pemanfaatan SDA, pencegahan dan mitigasi bencana, penguasaan teknologi 

garda depan (frontier), dan pembangunan infrastruktur iptek strategis. 

Adapun peran LAPAN di bidang penginderaan jauh dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 10 Pemetaan peran LAPAN pada PN 3 di bidang penginderaan jauh 

PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK 

OUTPUT 

(Penginderaan 

Jauh) 

Meningkat

kan SDM 

Ber-

kualitas 

dan 

Berdaya 

Saing 

Peningkat-

an Produk-

tivitas dan 

Daya Saing 

Peningkat-

an 

Kapabilitas 

Iptek dan 

Pencipta-

an Inovasi 

Peman- 

faatan 

Iptek dan 

penciptaa

n Inovasi 

di Bidang-

bidang 

Fokus 

Rencana 

Induk 

Riset 

Nasional 

2017-2045 

untuk 

Hasil 

inovasi 

Flagship 

Nasional  

Prioritas 

Riset 

Nasional 

1. Pengin-

deraan Jauh 

Untuk Data 

Kawasan 

Konservasi, 

Pencega-

han Pence-

maran, 

Keben-

canaan, dan 

Peman-

faatan SDA; 

2. Data citra 

resolusi 
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PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK 

OUTPUT 

(Penginderaan 

Jauh) 

pembang-

unan yang 

berkelan-

jutan 

menengah, 

tinggi dan 

sangat 

tinggi; 

3. SPACeMAP 

untuk Multi 

Sektor; 

Tek-

nologi 

untuk 

keber-

lanjutan  

peman-

faatan 

SDA 

1. Model 

peman-

faatan dan 

Informasi 

Pengin-

deraan Jauh 

untuk 

mendukung 

tujuan pem-

bangunan 

nasional 

berkelanjut-

an (SDGs); 

2. Layanan 

Pengguna 

Bidang 

Peman-

faatan 

Pengindera-

an Jauh; 

Teknolog

i Untuk 

Pence-

gahan 

dan 

Produk 

Litbangyasa 

Teknologi dan 

Data Pengin- 

deraan Jauh; 
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PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK 

OUTPUT 

(Penginderaan 

Jauh) 

Mitigasi 

Bencana 

Infra-

struktur 

Iptek 

Strategis 

Yang 

Dikem-

bangkan 

 

Pengembangan 

Sistem 

Pemantauan 

Bumi Nasional; 

 

Selanjutnya, LAPAN mendukung PN 6 (enam) yaitu “Membangun lingkungan 

hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim”. Dukungan 

terhadap PN 6 secara khusus memanfaatkan teknologi yang telah dikuasai 

LAPAN untuk menjawab isu pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Selain 

itu, LAPAN juga mendukung dalam penyediaan data dan informasi 

keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan. Adapun peran LAPAN pada 

PN 6 khususnya bidang penginderaan jauh, dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 11 Pemetaan Peran LAPAN pada PN 6 di Bidang Penginderaan Jauh 

PRIORITAS 

NASIONAL 

PROGRAM 

PRIORITAS 

KEGIATAN 

PRIORITAS 

PROYEK 

PRIORITAS 
PROYEK 

OUTPUT 

(Pengindera

-an Jauh) 

Mem-

bangun 

Lingkung-

an Hidup, 

Mening-

katkan 

Ketahanan 

Bencana, 

dan 

Perubahan 

Iklim 

 

Peningkat

an Kualitas 

Lingkung-

an Hidup 

 

Pencegah-

an pen-

cemaran 

dan  

kerusakan 

Sumber 

Daya Alam 

dan  

Lingkung-

an Hidup 

 

Pencegah-

an kebakar-

an Lahan  

dan Hutan 

 

Sistem 

Penye-

diaan Data 

dan 

Produk  

Data 

Hotspot 

Sistem 

Penyediaan 

Data dan 

Produk Data 

Hotspot 

Penyediaan 

Data dan  

Informasi 

Keaneka-

ragaman 

hayati  

dan eko-

sistem 

 

Penginder-

aan Jauh 

Untuk 

Data 

Kawasan 

Konservasi

,Pencegah-

an, Pen-

cemaran, 

Kebencana

an, dan 

Peman-

faatan SDA 

 

Pengindera-

an Jauh 

Untuk Data 

Kawasan 

Konservasi, 

Pencegahan 

Pencemaran 

,Kebencana-

an, dan 

Pemanfaata

n SDA 

 

Kedua PN tersebut (PN 3 dan 6) merupakan fokus LAPAN dalam menyukseskan 

agenda pembangunan nasional sebagai kontribusi utama di bidang 

penerbangan dan antariksa. Tabel 10 dan 11 memperlihatkan kontribusi 

LAPAN di bidang penginderaan jauh dalam rangka mengakselerasi 

pembangunan nasional. Selanjutnya, poin-poin tersebut akan dijadikan acuan 

bagi Pustekdata untuk menentukan arah kebijakan dan strateginya. 
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3.2.2 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Sejalan dengan tujuan dan semangat pembangunan yang dijabarkan RPJPN 

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

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Salah satu tujuan peraturan 

perundang – undangan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan 

keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa. Selain 

itu, peraturan perundang – undangan ini memberikan landasan dan kepastian 

hukum dalam rangka penyelenggaraan keantariksaan. Isi dari undang – 

undang ini terdiri dari penjelasan mengenai kegiatan terkait keantariksaan 

yang terdiri dari sains antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi 

keantariksaan, peluncuran, dan kegiatan komersial keantariksaan; 

penyelenggaraan keantariksaan; tata kelola kerja sama keantariksaan; 

keamanan dan keselamatan; serta ketentuan hukum perdata dan pidana 

terkait keantariksaan. Di samping itu,  peraturan perundang – undangan ini 

menjelaskan peran LAPAN sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan 

kedirgantaraan serta penyelenggaraan keantariksaan memiliki peran strategis 

dalam pengembangan dan penyelenggaraan keantariksaan nasional.  

Penginderaan jauh memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan 

keantariksaan. Hal ini diutarakan dalam Pasal 7 yang menyatakan 

penginderaan jauh merupakan kegiatan keantariksaan. Dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut, penginderaan jauh meliput kegiatan: 

a. Perolehan data; 

b. Pengolahan data; 

c. Penyimpanan dan pendistribusian data; 
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d. Pemanfaatan data dan diseminasi informasi 

Keempat kegiatan tersebut tidak terlepas dalam aktivitas Deinderaja dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai salah satu unit kerja di bawah Kepala LAPAN. 

Dengan demikian, hal ini akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan 

penginderaan jauh di lingkup LAPAN secara umum. 

3.2.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 telah ditetapkan sebagai pengganti 

dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Beberapa hal pokok yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2019 antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Induk Pemajuan IPTEK akan menjadi acuan dalam penyusunan 

RPJPN dan RPJMN; 

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

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) dan 

menghasilkan invensi dan inovasi yang terpadu;  

3. Penambahan batas usia pensiun (BUP) untuk peneliti dan perekayasa 

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

Madya dari 60 tahun menjadi 65 tahun; 

4. Kewajiban mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil penelitian dan 

pengembangan; 

5. Pembentukan Komisi Etik untuk menegakkan kode etik litbangjirap ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 
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6. Kewajiban memperoleh izin dari Pemerintah bagi kegiatan litbangjirap 

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

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

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

melalui sistem informasi iptek nasional yang terpadu; 

8. Pemerintah membentuk dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi untuk 

mendanai kegiatan litbangjirap; 

9. Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bagi badan usaha 

yang melakukan litbangjirap; 

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

materialnya tidak dapat dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini wajib 

dilengkapi dengan dokumen MTA; 

11. Pengukuran indikator IPTEK nasional secara berkala yang dilakukan oleh 

Pemerintah. 

Kesebelas poin di atas merupakan dasar dalam penyelenggaraan litbangjirap 

di lingkup LAPAN. Dengan demikian, penyelenggaraan litbangjirap 

penginderaan jauh di lingkup Deinderaja harus mengikuti koridor tersebut. 

3.2.4 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040 merupakan amanat dari Undang 

– Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang mengatur 

penyelenggaraan keantariksaan nasional. Peraturan perundang – undangan 

ini berisi visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan, kebijakan 

penyelenggaraan keantariksaan, strategi penyelenggaraan keantariksaan, 
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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. Dalam mewujudkan visi tersebut, dijabarkan misi 

sebagai berikut: 

1. Memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang sains antariksa dan 

atmosfer serta pemanfaatannya 

2. Memperkuat penyelenggaraan penginderaan jauh 

3. Memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi 

penerbangan dan antariksa serta pemanfaatannya menuju kemandirian 

nasional 

4. Membangun kemandirian dalam peluncuran wahana antariksa melalui 

pembangunan bandar antariksa di wilayah Indonesia 

5. Mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan dengan melibatkan 

industri nasional. 

Dalam hal ini, Deinderaja mendukung Misi ke 2, 3, dan 5 sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. Saat ini, penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan 

penginderaan jauh sebagian besar masih diselenggarakan oleh Deinderaja 

sebagai unit kerja di bawah LAPAN yang memiliki tugas dan fungsi terkait 

penyelenggaraan penginderaan jauh. Namun, hal ini tidak menutup 

kemungkinan tumbuhnya partisipasi masyarakat maupun sektor swasta dalam 

mengembangkan industri Penginderaan jauh untuk beberapa tahun ke depan. 
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3.2.5 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional 2017 – 2045 

Peraturan perundang – undangan ini merupakan penyelarasan kebutuhan 

riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan secara holistik, lintas institusi, 

lintas ranah, dan berdasarkan fokus riset. Semangat dari rencana induk ini 

adalah untuk menyinergikan seluruh kekuatan yang ada sehingga 

mendapatkan hasil yang optimal di tengah keterbatasan sumber daya. 

Selanjutnya, ditentukan visi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017 

– 2045 yaitu Indonesia 2045 berdaya saing dan berdaulat berbasis riset. Untuk 

mencapai visi di atas, misi RIRN tahun 2017 – 2045 adalah: 

1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

2. Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara global berbasis riset 

LAPAN sebagai instansi pemerintah yang salah satu fungsinya melaksanakan 

riset dan pengembangan terkait keantariksaan turut memiliki peran strategis 

dalam penyelenggaraan RIRN Tahun 2017 – 2045. LAPAN bersama – sama 

instansi pemerintah terkait lainnya diharuskan melakukan integrasi 

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

Adapun bidang yang menjadi lingkup riset LAPAN khususnya penginderaan 

jauh adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Pangan – Pertanian: Teknologi ketahanan dan kemandirian 

pangan. 

2. Bidang Kemaritiman:  Aktor integrasi dan sumber daya dalam 

penyelarasan dan kerja sama multi-aktor di bidang kemaritiman. 
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3. Bidang Kebencanaan: kegiatan riset yang dinilai penting untuk 

pengurangan risiko bencana. 

4. Bidang Pertahanan dan Keamanan : dalam rangka mendukung 

pelaksanaan kebijakan pembangunan industri peralatan pertahanan dan 

keamanan nasional 

3.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Penginderaan Jauh 

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana yang mengatur tata 

cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh. Kegiatan penginderaan 

jauh yang dimaksud meliputi perolehan data, pengolahan data, penyimpanan 

dan pendistribusian data, dan pemanfaatan data dan diseminasi informasi. 

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa poin 

penting terkait penyelenggaraan penginderaan jauh nasional khususnya di 

lingkup LAPAN. Adapun poin-poin tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pengoperasian satelit yang dilaksanakan untuk mengindera permukaan 

bumi dan mengirimkan data yang diperoleh dari satelit ke stasiun bumi 

dilaksanakan oleh LAPAN 

2. LAPAN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang dapat 

membangun dan mengoperasikan stasiun bumi dalam memperoleh data 

penginderaan jauh. 

3. Turut berperan dalam membangun dan mengoperasikan perangkat 

penerima teknis bersama dengan instansi pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat. 

4. Pelaksanaan pengadaan citra satelit data resolusi tinggi. 
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5. Dalam hal instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah ingin 

melakukan pengadaan untuk citra satelit resolusi rendah dan/atau 

resolusi menengah, harus berkoordinasi dengan LAPAN. 

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit yang melibatkan 

instansi pemerintah, pemerintah daerah, kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan badan 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional. 

7. Pengoperasian wahana lain untuk melakukan validasi dan kalibrasi data 

penginderaan jauh, peningkatan kualitas data penginderaan jauh serta 

kebutuhan khusus lainnya. 

8. Koordinasi pengoperasian wahana lain untuk keperluan validasi dan 

kalibrasi data penginderaan jauh oleh instansi pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat. 

9. Pelaksanaan koreksi geometrik bersama Badan Informasi Geospasial 

(BIG). 

10. Menentukan metode dan kualitas pengolahan data penginderaan jauh 

11. Menjamin keselamatan dan keamanan data penginderaan jauh pada 

BDPJN 

12. Mengumpulkan, menyimpan mendistribusikan meta data dan data 

penginderaan jauh. 

13. Menentukan pedoman dan mengelola pemanfaatan dan diseminasi 

penginderaan jauh melalui SPBN. 

14. Melakukan pembimbingan, pembinaan, dan pelayanan kepada instansi 

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat terkait 

penginderaan jauh. 
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Keempat belas poin tersebut merupakan hal-hal penting yang wajib dilakukan 

oleh LAPAN untuk mendukung penyelenggaraan penginderaan jauh nasional. 

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka penyusunan Renstra Pustekdata 

2020-2024 harus disesuaikan agar penyelenggaraan pengembangan teknologi 

dan data penginderaan jauh dapat berjalan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penginderaan Jauh 

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, penyelarasan arah kebijakan LAPAN ke seluruh bagian 

organisasi perlu dilakukan agar visi yang ditetapkan dapat tercapai. Deinderaja 

telah memetakan 2 (dua) arah kebijakan dalam rangka mencapai visi yang akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

3.3.1 Optimasi Produk Penginderaan Jauh Sesuai Standar Nasional dan 

Internasional  

Arah kebijakan terkait pengembangan produk penginderaan jauh adalah 

optimasi produk penginderaan jauh sesuai standar nasional dan internasional. 

Sesuai Standar yang dimaksud adalah kualitas produk penginderaan jauh 

LAPAN telah sesuai dengan standar badan akreditasi yang diakui secara 

nasional maupun internasional. Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka 
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ditentukan 3 (tiga) strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang selanjutnya 

akan dijabarkan pada beberapa subbab berikut. 

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

Asia Tenggara 

Peningkatan daya saing produk penginderaan jauh khususnya di tingkat 

Asia Tenggara merupakan salah satu fokus Deinderaja untuk 

mengukuhkan posisinya sebagai instansi pemerintah terdepan di kancah 

internasional. Hal ini juga dapat menambah nilai pemanfaatan 

penginderaan jauh baik secara nasional maupun internasional. Oleh 

karena itu, Deinderaja berupaya meningkatkan pelayanan produk 

penginderaan jauh melalui pengembangan teknologi akuisisi, pengolahan, 

dan distribusi data penginderaan jauh. Salah satu langkah konkret yang 

akan dilakukan adalah dengan menambahkan penerimaan data 

penginderaan jauh multi resolusi dari satelit operasional yang sedang 

maupun diusulkan untuk periode tahun 2020-2025. Timeline penambahan 

penerimaan data penginderaan jauh multi resolusi secara detail dapat 

dilihat pada Gambar 11 berikut. 
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Gambar 11 Penerimaan dan perencanaan penerimaan data satelit penginderaan jauh 1978 – 2028 
(sumber: Deinderaja) 

Berdasarkan Gambar 11 di atas, LAPAN telah merencanakan penerimaan 

data satelit penginderaan jauh hingga tahun 2028 dengan beberapa satelit 

yang diusulkan untuk diakuisisi. Beberapa di  antaranya adalah satelit 

MetOP-C dan Himawari-9 untuk resolusi rendah, Landsat-9 untuk resolusi 

menengah, SPOT-8 untuk resolusi tinggi, Pleiades-Neo 1,2,3,4 untuk 

resolusi sangat tinggi dan satelit PAZ untuk SAR. 

2. Strategi 2: Mendorong pemanfaatan penginderaan jauh secara aktif 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 

LAPAN sebagai salah satu instansi pemerintah terdepan dalam bidang 

penginderaan jauh turut berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan 

penginderaan jauh dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini 
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terkandung dalam PRN Pangan – Pertanian yang mengamanatkan 

kontribusi penginderaan jauh dalam memprediksikan panen padi. Hal ini 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pembangunan nasional 

dalam berbagai sektor prioritas nasional. Beberapa fokus pemanfaatan 

penginderaan jauh  di antaranya adalah pemanfaatan data penginderaan 

jauh multi resolusi sehingga menghasilkan informasi yang presisi untuk 

sektor prioritas nasional di antaranya sektor pangan dan pertanian. Selain 

itu, kerja sama lintas kementerian maupun sektor swasta perlu dilakukan 

dalam pemanfaatan penginderaan jauh untuk meningkatkan produktivitas 

ekonomi. 

3. Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan 

penginderaan jauh 

Kolaborasi dalam penyelenggaraan penginderaan jauh berfokus pada 

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

penyediaan akses yang mudah dan sederhana dalam pemanfaatan data 

multi sensor melalui berbagai platform. Kedua, pengembangan digital 

services sebagai kunci pengembangan platform. Terakhir adalah 

mempromosikan solusi – solusi inovatif seperti aplikasi pemantauan SDA 

lingkungan dan Kewilayahan, komersialisasi, serta mendorong tumbuhnya 

space startups. Aspek – aspek ini tidak hanya dikembangkan melalui 

kegiatan internal LAPAN namun juga diimbangi dengan kolaborasi antara 

berbagai instansi pemerintah maupun sektor swasta untuk meningkatkan 

service excellence dan penyediaan produk penginderaan jauh sesuai 

kebutuhan. 
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Pusat teknis LAPAN yang mendukung arah kebijakan ini adalah Pustekdata dan 

Pusfatja dengan kegiatan strategis optimasi produk penginderaan jauh sesuai 

standar nasional dan internasional meliputi: 

a. Melanjutkan akuisisi satelit penerimaan data penginderaan jauh oleh 

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

dan TanDEM-X. 

b. Pengajuan akuisisi satelit penerimaan data penginderaan jauh yaitu 

MetOp-C, Himawari-9, dan PA2 

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

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

d. Pengembangan Sistem BDPJN, khususnya sistem layanan digital 

SPACeMAP berbasis cloud, SaaS, PaaS 

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

pada layanan Sistem Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

(SIPANDA) dan Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMBA) 

f. Peningkatan kerja sama baik nasional maupun internasional, pemerintah 

maupun swasta. 

3.3.2 Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN di lingkup Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi nasional menuju 

birokrasi berkelas dunia  

1. Strategi 1 : Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) kriteria pengungkit 

di lingkup Deputi Bidang Penginderaan Jauh 

Strategi yang dilaksanakan dalam penerapan Reformasi Birokrasi (RB) 

Deinderaja yaitu dengan melaksanakan pembenahan pada area – area 

perubahan RB khususnya area yang dinilai belum sesuai dengan kriteria 
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birokrasi kelas dunia. Hal ini merujuk pada sasaran reformasi birokrasi 

nasional tahun 2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik 

dengan birokrasi pemerintahan yang profesional,  berintegritas tinggi, 

menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk mencapai sasaran 

tersebut Deinderaja turut berupaya dalam meningkatkan kinerja pada 8 

(delapan) kriteria pengungkit yang menjadi quickwins sesuai dengan hasil 

evaluasi MenPAN RB di lingkup Unit Kerja Eselon I. Berikut merupakan 8 

(delapan) kriteria pengungkit yang menjadi faktor penilaian RB sesuai 

Renstra LAPAN 2020-2024: 

1. Area perubahan mental aparatur bertujuan untuk mengubah perilaku 

negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat, sehingga 

mendorong citra negatif birokrasi. Strategi khusus yang akan 

diterapkan adalah penguatan nilai-nilai organisasi menuju visi LAPAN 

sebagai penggerak sektor-sektor pembangunan berbasis IPTEK 

penerbangan dan antariksa. 

2. Area penguatan pengawasan bertujuan untuk memperkuat sistem 

pengawasan guna mengurangi dan menghilangkan penyimpangan 

yang terjadi dalam birokrasi. Strategi khusus yang akan 

diimplementasikan antara lain adalah penguatan pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM, penguatan Indeks Persepsi Korupsi, 

dan penguatan Maturitas SPIP. 

3. Area perubahan penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk 

menciptakan desain organisasi yang lebih tepat untuk mendorong 

efisiensi, efektivitas dan percepatan proses layanan serta pengambilan 

keputusan dalam birokrasi. Strategi yang akan diterapkan adalah 

analisis dan penataan organisasi LAPAN secara komprehensif melalui 
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penguatan fungsi kelembagaan LAPAN sebagai penyelenggara 

keantariksaan. Sementara itu, fungsi litbangjirap IPTEK penerbangan 

dan antariksa ditata ulang dengan mempertimbangkan keberadaan 

BRIN. 

4. Area perubahan tatalaksana bertujuan untuk mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan sekaligus mengubah 

mental aparatur. Menghadapi revolusi industri 4.0, perubahan 

tatalaksana di LAPAN diarahkan untuk penguatan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam semua aspek layanan 

teknis maupun layanan dukungan manajemen, serta penguatan proses 

bisnis untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas khususnya dalam 

fungsi LAPAN sebagai penyelenggara keantariksaan. 

5. Area perubahan SDM Aparatur bertujuan untuk menciptakan dan 

menerapkan sistem manajemen SDM sehingga pengelolaan SDM 

aparatur akan lebih profesional. Sejalan dengan arah kebijakan 

Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yang salah satunya adalah 

meningkatkan daya saing SDM Indonesia, maka perlu dilakukan 

strategi penguatan kapasitas dan kompetensi SDM LAPAN dalam 

melaksanakan fungsi litbangjirap dan penyelenggaraan keantariksaan 

di Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukan LAPAN adalah 

melalui pengusulan jabatan fungsional khusus yang memiliki tugas dan 

fungsi sebagai penyelenggara keantariksaan. Jabatan fungsional ini 

diharapkan tidak terbatas pada SDM LAPAN namun juga terbuka untuk 

SDM yang melaksanakan penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. 

6. Area perubahan penguatan peraturan perundang-undangan bertujuan 

untuk mengatasi tumpang tindih maupun disharmoni yang kerap kali 
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dimanfaatkan sebagai celah untuk memenuhi kepentingan pribadi 

yang merugikan negara. Dalam lima tahun ke depan LAPAN akan 

melakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap seluruh peraturan 

perundang-undangan yang ada terkait dengan penyelenggaraan iptek 

penerbangan dan antariksa, khususnya dalam bentuk Peraturan 

Lembaga, yang disharmonis. Selain itu, LAPAN akan melakukan 

percepatan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 

turunan dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan. Ada dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang 

akan disusun dan diusulkan sesuai dengan amanat UU Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Keantariksaan yaitu RPP tentang Peluncuran dan 

RPP tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan. Sejalan dengan arah 

kebijakan Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi guna 

mendorong investasi, maka muatan RPP khususnya RPP tentang 

Kegiatan Komersial Keantariksaan antara lain akan diarahkan untuk 

mendorong partisipasi badan usaha dan masyarakat dalam 

memajukan kegiatan keantariksaan di Indonesia. 

7. Area perubahan pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas sistem manajemen layanan publik pemerintah kepada 

masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 

2020-2024, khususnya mewujudkan birokrasi berkelas dunia, maka 

pelayanan publik oleh LAPAN diarahkan untuk memanfaatkan SPBE 

seoptimal mungkin, sehingga layanan publik berorientasi kepada 

pengguna, makin mudah dijangkau, cepat, dan akurat. 

8. Area perubahan penguatan akuntabilitas bertujuan untuk mendorong 

birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu 
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mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber-sumber 

yang digunakan. Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pada 

reformasi birokrasi dan tata kelola, reformasi sistem akuntabilitas 

kinerja dilakukan melalui perluasan implementasi sistem integritas, 

penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja 

organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.  

Kedelapan area perubahan tersebut, akan diturunkan menjadi rencana 

aksi RB LAPAN yang merupakan langkah konkret LAPAN dalam 

meningkatkan kinerja birokrasi internal. Secara keseluruhan, evaluasi 

pelaksanaan RB di lingkup Deinderaja akan menjadi salah satu masukan 

dalam penyusunan Roadmap RB LAPAN Tahun 2020-2024. Rencana aksi 

selanjutnya disusun dalam Roadmap tersebut dan diselaraskan sesuai 

roadmap Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024 dengan 

Sekretariat Utama LAPAN sebagai garda terdepan dalam pengelolaan 

reformasi birokrasi. 

2. Strategi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM 

penginderaan jauh 

Pelaksanaan strategi ini sangat penting untuk mendukung agenda 

pembangunan nasional khususnya pada aspek peningkatan SDM 

berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan amanat, Renstra LAPAN 

2020-2024, Deinderaja ikut mengupayakan peningkatan kuantitas dan 

kualitas SDM Iptek dan Pendukung Iptek di lingkup Deinderaja. Salah 

satunya yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dengan 

pendidikan bergelar S3. Selain melalui pendidikan bergelar, Deinderaja 

juga turut ikut serta dalam serangkaian kegiatan ToT teknologi strategis 
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terkait penginderaan jauh. Kedua hal tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM dalam rangka 

mendukung pencapaian target Renstra LAPAN 2020-2024 maupun RPJMN 

2020-2024 secara nasional di antaranya publikasi ilmiah nasional maupun 

internasional yang disitasi, jumlah HKI yang didaftarkan, dan 

menggerakkan tumbuh kembangnya PPBT. 

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

Arah kebijakan dan strategi LAPAN serta Deinderaja telah disusun. Sesuai 

dengan kerangka kerja penyelarasan Renstra LAPAN 2020-2024, Arah Kebijakan 

Deinderaja diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi kedua pusat di 

bawahnya yaitu, Pusfatja dan Pustekdata. Dalam hal ini, Pustekdata telah 

menyusun 1 (satu) arah kebijakan dan 3 (tiga) strategi sesuai dengan koridor 

tersebut. Detail terkait arah kebijakan dan strategi Pustekdata dapat dilihat 

sebagai berikut. 

3.4.1 Optimasi Produk Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Sesuai Standar 

Nasional dan Internasional  

Arah kebijakan terkait pengembangan produk teknologi dan data 

penginderaan jauh adalah optimasi produk pemanfaatan penginderaan jauh 

sesuai standar nasional dan internasional. Sesuai Standar yang dimaksud 

adalah kualitas produk pemanfaatan penginderaan jauh LAPAN telah sesuai 

dengan standar badan akreditasi yang diakui secara nasional maupun 

internasional. Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka ditentukan 3 (tiga) 

strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan 

pada beberapa subbab berikut. 
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1. Strategi 1: Meningkatkan daya saing produk teknologi dan data 

penginderaan jauh di tingkat Asia Tenggara 

Peningkatan daya saing produk pemanfaatan penginderaan jauh 

khususnya di tingkat Asia Tenggara merupakan salah satu fokus strategi 

Deinderaja untuk 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mendukung hal tersebut, 

Pustekdata memiliki 2 (dua) langkah konkret yaitu (1) meningkatkan 

pelayanan produk teknologi dan data penginderaan jauh melalui 

penambahan penerimaan data penginderaan jauh multi resolusi dari 

akuisisi satelit serta (2) pengembangan Sistem BDPJN.  

Akuisisi satelit operasional untuk penerimaan data penginderaan jauh 

telah dilakukan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan data baik 

secara kualitas maupun kuantitas. Akuisisi tersebut telah dilakukan dari 

tahun 1978 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2028. Timeline 

akuisisi satelit operasional dapat dilihat pada Gambar 11 di subbab arah 

kebijakan dan strategi Deinderaja. Dengan adanya satelit operasional yang 

baru, maka diharapkan produk dan layanan teknologi serta data 

penginderaan jauh dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

Langkah konkret berikutnya adalah pengembangan Sistem BDPJN 

Pustekdata periode 2020-2024. Dengan adanya berbagai tantangan yang 

muncul seperti fokus riset nasional, sinergisitas antara pemangku 

kepentingan, serta penggunaan teknologi dan data penginderaan jauh 

pada sektor-sektor terkait mengharuskan Sistem BDPJN beradaptasi untuk 

menjawab tantangan-tantangan tersebut. Beberapa pengembangan yang 

akan dilakukan dalam Sistem BDPJN di antaranya adalah : 



 
 
 

 
 

84 

a. Pengembangan sistem pengoperasian satelit untuk perolehan data 

penginderaan jauh 

b. Pengembangan sistem pengoperasian stasiun bumi untuk perolehan 

data penginderaan jauh 

c. Pengembangan sistem pengolahan LAPAN engine berbasis cloud, 

data cube, big data dan machine learning 

d. Pengembangan sistem layanan digital SPACeMAP berbasis cloud, 

Saas, PaaS 

e. Pengembangan teknologi untuk peningkatan konten TIK melalui : 

teknologi untuk konten data penginderaan jauh dan pengembangan 

teknologi big data penginderaan jauh 

Konsep pengembangan Sistem BDPJN Pustekdata Tahun 2020-2024 dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 12 Konsep Key Technology Pengembangan Sistem BDPJN 



 
 
 

 
 

85 

Berdasarkan Gambar 5, pengembangan dilakukan di seluruh proses Sistem 

BDPJN yaitu akuisisi dan stasiun bumi, pengolahan serta pengelolaan dan 

distribusi. Dalam fase akuisisi data, pengembangan sistem pengoperasian 

satelit melibatkan pemangku kepentingan seperti BPPT, industri nasional 

dan mitra internasional. Selain itu, pelaksanaan akuisisi data menggunakan 

teknologi multispectral dan hiperspectral airborne data acquisition yang 

melibatkan BPPT dan BIG. Semua fase tersebut terhubung melalui layanan 

digital SPACeMAP yaitu informasi dan data sharing dengan pemangku 

kepentingan sekaligus pengguna layanan. Pemangku kepentingan tersebut 

di antaranya adalah (K/L) di 5 (lima) sektor (kebencanaan, kehutanan, 

pertanian, pemetaan cepat dan maritim), BUMN, swasta, perguruan tinggi 

serta mitra internasional Pustekdata. Wujud implementasi dari Strategi 1 

adalah melanjutkan komitmen ketersediaan data satelit penginderaan 

jauh untuk kepentingan nasional.  Dari analisa gap di atas usulan untuk 

menyelesaikan penyediaan data untuk seluruh instansi pemerintah maka 

diperlukan sistem penyediaan data: 

 Untuk kebutuhan basemap atau pemetaan diperlukan resolusi sangat 

tinggi < 50 cm, dengan liputan awan minimum < 15% dengan sudut 

pengamatan < 20 derajat dengan luasan minimal 400.000 km2, perlu 

kendali yang kuat dalam menentukan prioritas area pemesanan data 

untuk kepentingan jadwal pemenuhan kebutuhan priotitas nasional 

 Untuk kepentingan pemantauan sumber daya alam, diperlukan data 

dengan jumlah data yang lebih banyak dan memelili kapasitas 

pemantauan berkala yang lebih baik (jumlah satelit lebih banyak), 

selain itu sistem juga harus dapat menyediaakan data dengan akurasi 
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cukup sebagai peta dasar skala 1:25.000, target kebutuhan minimal 

600.000 km2 hingga open akses 

 Untuk data SAR akan diprogramkan sebagai komplemen data dan 

sejalan dengan pengembangan sistem pengolahan data  yang otomatis 

dan terpadu dapat miningkatkan kualitas produk sehingga dapat 

menutupi kekurangan data untuk pemetaan dan pemantauan. 

 

2. Strategi 2: Mendorong teknologi dan data penginderaan jauh secara aktif 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 

Sesuai dengan arah kebijakan Deinderaja yang mendorong penggunaan 

produk teknologi dan data penginderaan jauh dalam pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Development Growth (SDG).  SDG dalam 

lingkup Pustekdata didukung melalui penggunaan produk dan layanan 

data dan informasi penginderaan jauh untuk pencapaian 8 (delapan) 

tujuan SDG terkait penginderaan jauh dari total 17 tujuan SDG. Adapun  

penjelasan terkait 8 (delapan) tujuan SDG yang didukung Pustekdata dapat 

dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 13 Delapan Tujuan SDG yang didukung pemanfaatan penginderaan jauh 

Berdasarkan Gambar 6, Pustekdata mendukung 8 (delapan) tujuan SDG 

yang di antaranya adalah : 

1. SDG-2, Zero Hunger (tanpa kelaparan) yaitu mengakhiri kelaparan, 

mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta 

menggalakkan pertanian berkelanjutan 

2. SDG-6 Clean Water and Sanitation (air bersih dan sanitasi) yaitu 

menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua 

3. SDG-7 Affordable and Clean Energy (energi bersih dan terjangkau), 

yaitu memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, 

berkelanjutan dan modern untuk semua 
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4. SDG-9 Industry, Innovation and Infrastructure (industri, inovasi dan 

infrastruktur) yaitu membangun infrastruktur kuat, mempromosikan 

industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi 

5. SDG-11 Sustainable Cities and Communities (kota dan komunitas 

berkelanjutan) yaitu membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, 

dan berkelanjutan. 

6. SDG-13 Climate Action (penanganan perubahan iklim) yaitu 

mengambil langkah penting untuk mencegah perubahan iklim dan 

dampaknya. 

7. SDG-14 Life Below Water (ekosistem perairan) yaitu perlindungan dan 

penggunaan samudra, laut dan sumber daya kelautan secara 

berkelanjutan) 

8. SDG-15 Life on Land (ekosistem darat) yaitu mengelola hutan secara 

berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, 

menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, dan menghentikan 

kepunahan keanekaragaman hayati. 

Salah satu langkah konkret dalam dukungan teknologi dan data 

penginderaan jauh terhadap SDG adalah penggunaan penginderaan jauh 

dalam memprediksikan panen padi. Hal ini terkandung dalam PRN Pangan 

– Pertanian yang mengamanahkan kontribusi penginderaan jauh dalam 

memprediksikan panen padi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas pembangunan nasional dalam berbagai sektor prioritas 

nasional. Beberapa fokus teknologi dan data penginderaan jauh  di 

antaranya adalah pemanfaatan data penginderaan jauh multi resolusi 

sehingga menghasilkan informasi yang presisi untuk sektor prioritas 

nasional di antaranya sektor pangan dan pertanian. Selain itu, kerja sama 
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lintas K/L seperti BNPB, KLHK, Kementan, BIG, KemenATR/BPN, Kemenko 

Maritim, dan KKP maupun sektor swasta perlu dilakukan dalam rangka 

pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh untuk meningkatkan 

produktivitas ekonomi. 

3. Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan teknologi 

dan data penginderaan jauh 

Deinderaja telah menetapkan strategi ketiga yaitu peningkatan kolaborasi 

dalam penyelenggaraan penginderaan jauh. Pustekdata yang memiliki 

tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan teknologi dan data penginderaan 

jauh juga turut berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Kolaborasi 

dalam penyelenggaraan teknologi dan data penginderaan jauh berfokus 

pada digital services strategy yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek. Pertama, 

penyediaan akses yang mudah dan sederhana dalam penggunaan data 

multi sensor melalui berbagai platform. Kedua, penggunaan digital 

services sebagai key technology dalam pengembangan sistem BDPJN. 

Terakhir adalah mempromosikan solusi – solusi inovatif seperti aplikasi 

pemantauan SDAL dan Kewilayahan, komersialisasi, serta mendorong 

tumbuhnya space startups. Aspek – aspek tersebut tidak hanya 

dikembangkan melalui kegiatan internal Pustekdata namun juga diimbangi 

dengan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah maupun sektor 

swasta. Pustekdata sendiri tidak mampu bekerja sendiri dalam mengelola 

teknologi dan data penginderaan jauh. Diperlukan keterlibatan sektor 

swasta sebagai mitra Pustekdata dalam mengembangkan pemanfaatan 

penginderaan jauh. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan service 
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excellence dan penyediaan produk teknologi dan data penginderaan jauh 

sesuai kebutuhan. 

Ketiga strategi tersebut merupakan rangkuman dari kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mendukung ketercapaian Visi Pustekdata yaitu “Penggerak  

sektor-sektor pembangunan nasional berbasis teknologi dan data 

penginderaan jauh”. Adapun target pelaksanaan kegiatan pengembangan 

Sistem BDPJN pada tahun 2023/2024 adalah “LAPAN Engine,  SPACeMAP, 

Compact Ground Station yang operasional didukung kemandirian dan daya 

saing. 

3.4.2 Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN di lingkup Pusat Teknologi dan 

Data Penginderaan Jauh sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi LAPAN  

1. Strategi 1 : Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) kriteria pengungkit 

di lingkup Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

Implementasi RB sebagai modal utama penyelenggaraan unit teknis 

sangatlah penting. Hal ini secara tegas disematkan dalam arah strategi 

LAPAN dan diturunkan menjadi salah satu arah strategi Deinderaja. 

Dengan demikian, Pustekdata mengemban tanggung jawab dalam 

pelaksanaan arah kebijakan tersebut dalam lingkupnya sendiri. Strategi 

yang dilaksanakan dalam penerapan Reformasi Birokrasi (RB) adalah sama 

dengan Deinderaja, yaitu melaksanakan pembenahan pada area – area 

perubahan RB khususnya area yang dinilai belum sesuai dengan kriteria 

birokrasi kelas dunia. Hal ini merujuk pada sasaran reformasi birokrasi 

nasional tahun 2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik 

dengan birokrasi pemerintahan yang profesional,  berintegritas tinggi, 

menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk mencapai sasaran 
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tersebut, Pustekdata turut berupaya dalam melaksanakan rencana aksi RB 

sesuai roadmap RB LAPAN Tahun 2020-2024 pada 8 (delapan) kriteria 

pengungkit yang menjadi quickwins. Hal ini telah dijelaskan pada subbab 

sebelumnya terkait arah kebijakan nomor 2 (dua) Deinderaja. 

Kedelapan area perubahan tersebut menjadi fokus pembenahan RB di 

lingkup Pustekdata yaitu manajemen perubahan, manajemen SDM, 

manajemen organisasi, manajemen tata laksana, peraturan perundang – 

undangan, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta 

peningkatan layanan publik. Selain itu, evaluasi pelaksanaan RB di lingkup 

Pustekdata pada periode sebelumnya akan menjadi salah satu masukan 

dalam penyusunan Roadmap RB LAPAN Tahun 2020-2024. Hal ini 

bertujuan untuk menyelaraskan rencana aksi RB yang disusun dalam 

Roadmap RB LAPAN Tahun 2020-2024 dengan kondisi aktual di masing-

masing satuan kerja di LAPAN.  

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

dan data penginderaan jauh 

Pelaksanaan strategi ini sangat penting untuk mendukung agenda 

pembangunan nasional khususnya pada aspek peningkatan SDM 

berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan amanat, Renstra LAPAN 

2020-2024 dan Renstra Deinderaja, Pustekdata ikut mengupayakan 

peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Iptek dan Pendukung Iptek di 

lingkup Pustekdata. Beberapa di antaranya adalah peningkatan kuantitas 

dan kualitas SDM dengan pendidikan bergelar S3 serta partisipasi dalam 

serangkaian kegiatan ToT teknologi strategis terkait teknologi dan data 

penginderaan jauh. Kedua hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan 
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produktivitas dan daya saing SDM Pustekdata dalam rangka mendukung 

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

3.5 Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi merupakan gambaran terkait regulasi yang dibutuhkan untuk 

mendukung upaya pencapaian Renstra Pustekdata. Di samping itu, kerangka 

regulasi juga memberikan landasan dan payung hukum bagi Pustekdata dalam 

penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki Pustekdata. 

Identifikasi kerangka regulasi dilakukan melalui analisis kebutuhan regulasi 

turunan berdasarkan regulasi yang tersedia. Selain itu, identifikasi kerangka 

regulasi juga dilakukan melalui analisis kebutuhan terhadap regulasi baru yang 

dapat memberikan landasan hukum terhadap program dan kegiatan 

Pustekdata dalam upaya pencapaian Renstra Pustekdata periode 2020-2024. 

Berdasarkan identifikasi terhadap ketersediaan regulasi, berikut adalah 

regulasi-regulasi yang telah berlaku di bidang teknologi dan data penginderaan 

jauh: 

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Geospasial 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh. 

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040. 

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional. 
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Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang sudah ada, setidaknya terdapat 5 

(lima) kebutuhan regulasi turunan untuk mendukung upaya pencapaian 

Renstra Pustekdata, yaitu: 

1. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Keantariksaan, dibutuhkan regulasi turunan: 

a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan 

Teknologi Keantariksaan yang merupakan amanat dari Pasal 

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

b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Komersial 

Keantariksaan yang merupakan amanat dari Pasal 37, Pasal 83 

dan Pasal 84. 

c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara 

Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa yang 

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

2. Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh, 

dibutuhkan regulasi turunan: 

a. Regulasi terkait metode dan kualitas pengolahan data 

penginderaan jauh. 

b. Regulasi terkait ketentuan mengenai penyimpanan dan 

pendistribusian data penginderaan jauh. 

Selain kebutuhan terhadap regulasi turunan dari regulasi yang sudah ada, 

terdapat peraturan yang bersifat sebagai dukungan operasional kelembagaan. 

Peraturan Lembaga ini diperlukan untuk merespons arahan presiden terkait 

penghapusan Eselon 3 dan 4, dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi 
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Nasional (BRIN) guna membentuk sinergi litbangjirap nasional. peraturan 

Lembaga yang dibutuhkan tersebut adalah: 

1. Perla terkait operasionalisasi infrastruktur strategis 

2. Perla terkait dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah (UKPBJ) 

3. Perla terkait fungsi Penyelenggaraan Teknologi dan data penginderaan 

jauh 

Detail terkait kebutuhan regulasi Pustekdata, dapat dilihat pada matriks 

kerangka regulasi di Lampiran 2. 

3.6 Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan merupakan gambaran umum kebutuhan struktur 

organisasi yang dapat mendukung pencapaian renstra Pustekdata. Di samping 

gambaran kebutuhan struktur organisasi, kerangka kelembagaan juga 

menggambarkan tusi dan wewenang dari unit kerja dan kebutuhan SDM, baik 

di segi kuantitas, maupun kualitas. Penyusunan kerangka kelembagaan 

dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi organisasi. 

ketika terjadi perubahan arah kebijakan dan strategi, struktur dan fungsi harus 

juga diubah menyesuaikan dengan perubahan arah kebijakan dan strategi 

tersebut. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Pustekdata yang tertuang 

dalam renstra, berikut adalah fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk dapat 

mendukung capaian Renstra. 

1. Penguatan fungsi penelitian, pengembangan, dan rekayasa (litbangyasa) 

menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 

(litbangjirap) 

Penelitian, pengembangan, dan rekayasa (litbangyasa) sangat diperlukan 

dalam pengembangan teknologi dan data penginderaan jauh. Penguatan 
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fungsi litbangyasa memberikan ruang untuk tumbuhnya inovasi-inovasi 

terkait penyelenggaraan penginderaan jauh. Inovasi tersebut dapat berupa 

produk, metode, dan skema. Penguatan fungsi litbangyasa tidak hanya 

dilakukan pada SDM saja tetapi juga pada sarana dan prasarana (sarpras) 

yang dapat mendukung kegiatan litbangyasa. Penguatan fungsi litbangyasa 

tidak hanya diperlukan terhadap SDM dan sarpras yang dimiliki, tetapi juga 

dibutuhkan penambahan fungsi pengkajian dan penerapan terhadap 

teknologi yang dimiliki dan teknologi baru yang berpotensi dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Pustekdata. 

Penambahan fungsi pengkajian dan penerapan tersebut juga diperlukan 

untuk merespons terbentuknya BRIN koordinator penyinergian litbangjirap 

nasional. Dengan demikian, riset dan inovasi yang telah dilakukan 

Pustekdata dapat bersinergi dapat mendukung Prioritas Riset Nasional. 

2. Penguatan Fungsi Standardisasi di lingkup penginderaan jauh 

Untuk mendukung penguatan litbangyasa, seluruh pranata litbangyasa 

harus terstandar, terakreditasi, dan tersertifikasi. Dengan demikian produk 

yang dihasilkan oleh litbangyasa dapat dijamin kualitas, mutu, serta 

keamanannya. 

Saat ini sudah ada beberapa pranata yang telah terstandar, terakreditasi, 

dan tersertifikasi, namun fungsi standardisasi ini masih perlu dilakukan 

penguatan, sehingga nanti ke depannya seluruh sarana dan prasarana, 

proses, dan produk yang dihasilkan semakin bermutu dan terjamin 

keamanannya. 

3. Penguatan fungsi pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) di Pusat 

Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 
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Sumber daya manusia (SDM) merupakah salah satu aset penting yang 

dimiliki oleh organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran 

strategisnya sangat tergantung dengan kompetensi SDM yang miliki. Oleh 

sebab itu, pengembangan terhadap kompetensi SDM harus terus 

dilaksanakan. Pengembangan kompetensi SDM juga merupakan salah satu 

sasaran pada Program Prioritas Nasional (PPN). Dengan demikian, fungsi 

pengembangan SDM akan berkontribusi terhadap pencapaian PPN. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan SDM di lingkup 

Pustekdata adalah melalui pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(Pusdiklat) penginderaan jauh, yang di dalamnya juga mencakup 

pengembangan SDM terkait teknologi dan data penginderaan jauh. Dengan 

terbentuknya Pusdiklat penginderaan jauh, maka dibutuhkan jabatan 

fungsional di bidang teknologi dan data penginderaan jauh. Melalui 

Pusdiklat penginderaan jauh, Pustekdata akan berkontribusi sebagai 

Pembina SDM penginderaan jauh terutama pada bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh. 

4. Penguatan dan pengembangan infrastruktur IPTEK di lingkup 

penginderaan jauh. 

Perkembangan TIK yang sangat pesat di berbagai sektor (termasuk sektor 

penginderaan jauh) merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan 

oleh Pustekdata. Saat ini telah banyak teknologi yang tersedia untuk 

mendukung penyelenggaraan penginderaan jauh, baik untuk akuisisi data, 

pengolahan dan penyimpanan data, analisis data hingga diseminasi data 

dan informasi penginderaan jauh. Perkembangan TIK di sektor 

penginderaan jauh tidak hanya pada hardware, tetapi juga pada software. 

Dengan memanfaatkan TIK dengan maksimal, penyelenggaraan 
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penginderaan jauh akan lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, penguatan 

dan pengembangan terhadap infrastruktur TIK harus tetap dilakukan untuk 

mendukung pencapaian Renstra Pustekdata. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat ukur keberhasilan serta 

bentuk dukungan anggaran dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja. Bab 

ini akan menjelaskan tentang target kinerja dan kerangka pendanaan Pustekdata 

2020 – 2024 yang didelegasikan (cascading) dari target kinerja Deinderaja LAPAN. 

Lebih detail mengenai kedua hal tersebut, dapat dilihat sebagai berikut.  

4.1 Target Kinerja 

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, 

target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai 

dari setiap indikator kinerja. Target kinerja pada subbab ini terbagi menjadi 2 

(dua), yaitu target tujuan 2024 dan target dari indikator kinerja sasaran kegiatan 

2020 – 2024. Tujuan dan indikator tujuan Pustekdata di tahun 2024 dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 12 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Tahun 2024 

No Tujuan Indikator Tujuan Target 2024 

1 

Terwujudnya 

dukungan teknologi 

dan data 

penginderaan jauh 

dalam penguatan 

struktur ekonomi 

yang produktif, 

Jumlah teknologi dan 

data penginderaan 

jauh yang 

dimanfaatkan untuk 

pembangunan 

nasional 

8 teknologi dan data 

 Infrastruktur pengolahan 

data penginderaan jauh 

daerah; 

 Jaringan sistem stasiun 

bumi penginderaan jauh 
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No Tujuan Indikator Tujuan Target 2024 

mandiri, dan 

berdaya saing 

untuk seluruh kebutuhan 

nasional; 

 Sistem akuisisi data 

penginderaan jauh 

multispektral dan 

hiperspektral resolusi tinggi 

berbasis platform pesawat 

atau UAV; 

 Beroperasinya satelit 

penginderaan jauh 

nasional. 

2 

Terwujudnya 

birokrasi Pusat 

Teknologi dan Data 

Penginderaan Jauh 

berkelas dunia 

Rasio rencana aksi 

RB di lingkup Pusat 

Teknologi dan Data 

Penginderaan Jauh 

yang dilaksanakan 

terhadap rencana 

aksi yang ditetapkan 

sesuai roadmap RB 

LAPAN 

100% 

Berdasarkan Tabel 12, terdapat 2 (dua) tujuan yang capaiannya diukur melalui 

2 (dua) indikator tujuan. Indikator tujuan pertama memiliki target 8 (delapan) 

teknologi dan data. Indikator tujuan ini merepresentasikan inovasi teknologi 

dan data penginderaan jauh melalui inovasi BDPJN. Inovasi BDPJN dilaksanakan 

dengan mengintegrasikan sistem perolehan, pengolahan hingga penyimpanan 

dan distribusi data. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dan memperkuat 

keamanan akses data bagi para pengguna sehingga pemanfaatan data 

penginderaan jauh memiliki risiko relatif rendah serta bernilai ekonomi tinggi.  
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Indikator tujuan kedua memiliki target berdasarkan hasil penilaian Kementerian 

PAN dan RB.  Indikator tujuan ini merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan 

RB di lingkup Pustekdata. Pelaksanaan RB sendiri mengacu pada Roadmap RB 

LAPAN 2020-2024 yang merujuk  Roadmap RB Nasional 2020-2024. Sehingga, 

pencapaian indikator tujuan ini secara langsung mendukung pencapaian 

Roadmap RB LAPAN yang berujung pada Roadmap RB Nasional.  

Dengan demikian, diperlukan sasaran dan indikator sasaran tiap tahunnya agar 

tujuan tersebut dapat tercapai. Indikator kinerja Pustekdata 2020 – 2024 telah 

disusun berdasarkan prinsip SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, 

dan Timely). Capaian terhadap target kinerja Pustekdata merupakan ukuran 

capaian visi Pustekdata. Dengan kata lain, jika target kinerja tercapai, maka visi 

Pustekdata terwujud. Adapun indikator kinerja Pustekdata memiliki 3 (tiga) 

kategori pengukuran sebagai berikut : 

a) Kategori target maximize: semakin tinggi realisasi terhadap target, maka 

kinerja semakin baik; 

b) Kategori target minimize: semakin rendah realisasi terhadap target, maka 

kinerja semakin baik; dan 

c) Kategori target stabilize: semakin dekat realisasi terhadap target, maka 

kinerja semakin baik dengan klausul deviasi yang disepakati. 

Berdasarkan hasil cascading sasaran dan indikator kinerja Deinderaja, 

dirumuskan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 

Pustekdata 2020 – 2024 pada tabel berikut: 
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Tabel 13 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pustekdata Tahun 2020-2024 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

produk inovasi 

Penginderaan 

Jauh untuk 

pembangunan 

nasional 

1 

Jumlah produk 

inovasi teknologi dan 

data penginderaan 

jauh yang 

dimanfaatkan untuk 

pembangunan 

nasional 

2 3 6 7 8 

2 

Jumlah publikasi 

internasional 

terindeks bidang 

teknologi dan data 

penginderaan jauh 

11 11 12 12 13 

3 

Jumlah HKI yang 

diusulkan di bidang 

teknologi dan data 

penginderaan jauh 

1 5 7 7 7 

2 

Meningkatnya 

kepuasan 

pengguna 

terhadap produk 

dan layanan 

bidang 

penginderaan 

jauh untuk 

pembangunan 

nasional 

4 

Customer 

Engagement 

Index terhadap 

layanan teknologi 

dan data 

penginderaan jauh 

(indeks) 

2,8 2,9 3 3,2 3,73 

3 

Meningkatnya 

keunggulan Litba

ngyasa teknologi 

dan data 

penginderaan 

5 

Jumlah proses dan 

fasilitas Litbangyasa 

di lingkup Pusat 

Teknologi dan Data 

Penginderaan Jauh 

5 5 5 5 5 
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Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

jauh 

sesuai prioritas 

nasional 

yang memenuhi 

standar baku 

 

4 

Terwujudnya 

produk dan 

layanan Pusat 

Teknologi dan 

Data 

Penginderaan 

Jauh sesuai 

kebutuhan 

6 

Indeks pemenuhan 

produk dan layanan 

Pusat Teknologi dan 

Data Penginderaan 

Jauh (%) 

98 98 98 98 98 

5 

Terbangunnya 

hubungan baik 

dengan pengguna 

layanan Pusat 

Teknologi dan 

Data 

Penginderaan 

Jauh 

7 

Indeks respons 

terhadap keluhan 

pengguna layanan 

teknologi dan data 

penginderaan jauh 

(%) 

100 100 100 100 100 

Berdasarkan Tabel 13, target kinerja Pustekdata terdiri dari 5 (lima) Sasaran 

Kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran dan 

indikator kinerja Pustekdata, akan didelegasikan ke tingkat Eselon III dan Eselon 

IV untuk menjaga keselarasan kinerja. Indikator kinerja sasaran kegiatan 

Pustekdata akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. 

1) Indikator 1: Jumlah produk inovasi teknologi dan data penginderaan jauh yang 

dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. 
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Indikator ini mengukur sejauh mana produk inovasi terkait pemanfaatan 

penginderaan jauh untuk pembangunan nasional. Pemanfaatan bermakna 

bahwa produk inovasi terkait pemanfaatan penginderaan jauh digunakan 

untuk pelaksanaan prioritas nasional, dukungan tematik, SDG, PRN, serta 

program pembangunan nasional lainnya pada akhir tahun berjalan. Target 

dari indikator ini masuk ke dalam kategori maximize. Indikator ini 

berkontribusi terhadap capaian indikator Deinderaja LAPAN “Jumlah 

produk inovasi di bidang penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk 

pembangunan nasional”. 

Terkait dengan indikator ini, output yang dihasilkan adalah jumlah data 

satelit penginderaan jauh resolusi menengah, tinggi dan sangat tinggi serta 

SAR dengan lisensi Pemerintah Republik Indonesia yang dibutuhkan seluru 

Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemerintah daerah. Sesuai dengan 

arah strategi kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing serta 

analisis gap penyediaan data satelit penginderaan untuk kepentingan 

nasional, Pusat Teknologi dan Data Penginderan Jauh akan tetap 

berkomitmen dalam menjaga ketersediaan data satelit penginderaan jauh 

bagi kepentingan nasional. 

2) Indikator 2: Jumlah publikasi internasional terindeks bidang teknologi dan 

data penginderaan jauh. 

Indikator ini mengukur jangkauan global publikasi bidang teknologi dan 

data penginderaan jauh pada tahun berjalan. Publikasi merupakan aspek 

penting bagi eksistensi sebuah lembaga riset. Publikasi internasional yang 

dimaksud adalah publikasi Pustekdata yang terindeks Scopus, termasuk di 

dalamnya jurnal internasional dan proceedings internasional. Klasifikasi 
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target untuk indikator ini adalah maximize. Indikator ini berkontribusi 

terhadap capaian indikator Deinderaja LAPAN “Jumlah publikasi 

internasional terindeks di bidang penginderaan jauh (publikasi 5 tahun 

terakhir)”. 

3) Indikator 3: Jumlah HKI bidang teknologi dan data penginderaan jauh yang 

diusulkan. 

Indikator ini mengukur jumlah HKI bidang teknologi dan data penginderaan 

jauh yang diusulkan Pustekdata kepada Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM. Kekayaan intelektual atau hak 

kekayaan intelektual (HKI) atau hak milik intelektual atau intellectual 

property rights (IPR), adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI 

terdiri dari paten, desain industri (industrial design), maupun copyright.  

Klasifikasi target untuk indikator ini adalah maximize. Indikator ini 

berkontribusi terhadap capaian indikator Deinderaja LAPAN “Jumlah HKI 

bidang penginderaan jauh (granteed-akumulasi)”. 

4) Indikator 4: Customer Engagement Index terhadap produk dan 

layanan teknologi dan data penginderaan jauh. 

Indikator ini mengukur sejauh mana tingkat kepedulian dan keterikatan 

pengguna terhadap produk dan layanan teknologi dan data penginderaan 

jauh.melalui survei CEI yang dikoordinasikan oleh Biro KSHU Pengguna yang 

dimaksud adalah pengguna eksternal produk dan layanan penginderaan 

jauh, yang terdiri dari: Kementerian/Lembaga/Pemda, TNI/Polri, industri 

dalam negeri, pasar luar negeri, perguruan tinggi, serta masyarakat. Produk 

dan layanan yang dimaksud adalah produk dan layanan yang dihasilkan 
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oleh unit kerja di bawah Pusfatja. Klasifikasi target untuk indikator ini 

adalah maximize. Indikator ini berkontribusi terhadap capaian indikator 

Deinderaja “Customer Engagement Index terhadap produk dan layanan 

penginderaan jauh”. 

5) Indikator 5: Jumlah proses dan fasilitas Litbangyasa di lingkup Pusat 

Teknologi dan Data Penginderaan Jauh yang memenuhi standar baku. 

Indikator ini mengukur sejauh mana standar baku diimplementasikan pada 

proses dan fasilitas litbangyasa di Pustekdata. Proses dan fasilitas 

libangyasa yang memenuhi standar baku adalah keseluruhan proses dan 

fasilitas litbangyasa yang memenuhi standar baku hingga akhir tahun 

berjalan. Standar baku yang menjadi acuan adalah KAN, KNAPP, ISO, dan 

lembaga akreditasi lainnya yang diakui oleh pemerintah secara nasional. 

Klasifikasi target untuk indikator ini adalah maximize. Indikator ini 

berkontribusi terhadap capaian indikator Deinderaja “Jumlah proses dan 

fasilitas litbangyasa penginderaan jauh yang memenuhi standar baku. 

6) Indikator 6: Indeks pemenuhan produk dan layanan Pusat Teknologi dan 

Data Penginderaan Jauh. 

Indikator ini merepresentasikan tingkat pemenuhan permintaan produk 

dan layanan teknologi dan data penginderaan jauh. Permintaan yang 

dimaksud datangnya dari pihak eksternal sebagai pengguna layanan 

teknologi dan data penginderaan jauh. Pemenuhan yang dimaksud adalah 

produk dan layanan teknologi dan data penginderaan jauh yang diberikan 

sesuai dengan pengguna layanan. Produk dan layanan teknologi dan data 

penginderaan jauh merupakan produk dan layanan yang dihasilkan 

Pustekdata. Klasifikasi target untuk indikator ini adalah maximize. Indikator 
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ini berkontribusi terhadap capaian indikator “Indeks pemenuhan produk 

dan layanan bidang penginderaan jauh”.  

7) Indikator 7: Indeks respons terhadap keluhan pengguna layanan teknologi 

dan data penginderaan jauh. 

Indikator ini merepresentasikan seberapa responsif Pustekdata saat 

menerima keluhan dari pengguna layanan teknologi dan data penginderaan 

jauh. Respon yang dimaksud berupa respon awal terhadap keluhan 

penggunan produk dan layanan yang dihasilkan sesuai waktu maksimum 

yang ditentukan (1 X 24 jam). Keluhan yang dimaksud adalah keluhan yang 

diajukan secara tertulis dalam bentuk surel ataupun dokumen tertulis oleh 

pengguna terkait produk dan layanan yang diberikan. Keluhan pengguna 

layanan disampaikan melalui surat elektronik, dokumen tertulis maupun 

dokumen atau sarana lain. Klasifikasi target untuk indikator ini adalah 

maximize. Indikator ini berkontribusi terhadap capaian indikator 

Deinderaja “Indeks respons terhadap keluhan pengguna layanan 

penginderaan jauh”. 

Ketujuh indikator  tersebut secara langsung mendukung pencapaian Indikator 

Kinerja Sasaran Program (IKSP) Deinderaja serta Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) LAPAN. Hal ini akan turut menyukseskan pencapaian Indikator 

RPJMN terkait peningkatan produktivitas dan daya saing serta Global Innovation 

Index. Penjelasan tentang keterkaitan IKSK Pustekdata, IKSP Deinderaja, dan IKSS 

LAPAN untuk mencapai target Indikator RPJMN dan Global Innovation Index  

dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15.



 
 
 

 
 

107 

 

 
 
 
 

Gambar 14 Sinkronisasi IKSS LAPAN dengan Indikator RPJMN dan Global Innovation Index 

 

 

Bersambung.. 
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Gambar 15 Sinkronisasi IKSK Pustekdata, IKSP Deinderaja dan IKSS LAPAN
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4.2 Kerangka Pendanaan 

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan 

prinsip money follow program, perumusan kerangka pendanaan, Pustekdata 

disusun dengan memperhatikan setiap aktivitas yang mendukung capaian 

indikator kinerja sasaran kegiatan. Dengan kata lain, kerangka pendanaan 

Pustekdata merupakan anggaran strategis yang dialokasikan untuk 

mewujudkan. Kerangka pendanaan Pustekdata bersumber dari rupiah murni, 

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

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

Detail mengenai kerangka pendanaan Pustekdata dapat dilihat pada Lampiran 

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pustekdata 2020 – 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Renstra Pustekdata tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi serta wewenang organisasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 

2020-2024. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pustekdata 

menjadi lebih terarah dan terukur. Renstra Pustekdata disusun melalui serangkaian 

analisis lingkungan strategis (internal dan eksternal) dan mengacu pada Renstra 

Deinderaja dan Renstra LAPAN tahun 2020-2024. Dengan demikian, keselarasan 

antara Renstra Pustekdata dengan Renstra Deinderaja dan LAPAN dapat dijaga. 

Secara umum Renstra Pustekdata menggambarkan sasaran kegiatan yang ingin 

dicapai untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Pustekdata ini akan menjadi 

acuan bagi unit kerja di lingkungan Pustekdata dalam menentukan program dan 

kegiatan unit kerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan setiap 

kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan tersebut akan diukur dan 

dievaluasi secara berkala. Pengukuran dan evaluasi tersebut bertujuan untuk 

mengetahui proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan mengidentifikasi 

serta menanggulangi kendala-kendala yang dapat menghambat capaian Renstra. 

Pencapaian terhadap sasaran kegiatan Renstra Pustekdata sangat tergantung dengan 

dukungan dari berbagai aspek, seperti kesiapan organisasi dan komitmen pimpinan 

dan seluruh SDM serta dukungan anggaran yang mencukupi. 
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Lampiran I Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit 

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

Pengembangan Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

      89.652 139.104 282.248 116.627 116.823 Pusat 
Teknologi dan 
Data 
Penginderaan 
Jauh 

 SK 1. Meningkatnya 
pemanfaatan produk 
inovasi penginderaan 
jauh untuk 
pembangunan nasional 

Pusat            

 IKSK 1. Jumlah produk 
inovasi teknologi dan 
data penginderaan jauh 
yang dimanfaatkan 
untuk pembangunan 
nasional 

 2 3 6 7 8       

 IKSK 2. Jumlah publikasi 
internasional terindeks 
di bidang teknologi dan 
data penginderaan jauh 

 11 11 12 12 13       

 IKSK 3. Jumlah HKI yang 
diusulkan di bidang 
teknologi dan data 
penginderaan jauh 

 1 5 7 7 7       

OUTPUT: 

 Data citra resolusi 
menengah, tinggi dan 
sangat tinggi 

 3,65 
jt km2 

3,9 jt 
km2 

3,9 jt 
km2 

3,9 jt 
km2 

3,9 jt 
km2 

103.600 109.650 89.650 

 

89.650 89.650  



 
 
 

 
 

II 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit 

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

 Space Map untuk Multi 
Sektor 

 4 4 4 4 4 2.000 4.000 2.000 1.000 1.000  

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

            

 IKSK 4.Customer 
Engagement 
Index terhadap  
produk dan layanan 
teknologi dan data 
penginderaan jauh 

 2,80 2,90 3,00 3,20 3,73       

 Sistem Penyediaan 
Data dan Produk Data 
Hotspot 

 1 1 1 1 1 3.000 15.000 21.000 1.000 1.000  

              

 SK 3. Meningkatnya 
keunggulan 
litbangyasa teknologi  
dan data penginderaan 
jauh sesuai prioritas 
nasional 

Pusat            

 IKSK 5. Jumlah proses 
dan fasilitas litbangyasa 
di lingkupPusat 
Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

 5 5 5 5 5       



 
 
 

 
 

III 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit 

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

yang memenuhi 
standar baku 

OUTPUT: 

 Bank Data 
Penginderaan Jauh 
Nasional 

  5 5 5 5 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000  

 SK 4. 
Terwujudnya produk 
dan layanan Pusat 
Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 
sesuai kebutuhan 

Pusat            

 IKSK 6. Indeks 
pemenuhan produk 
dan layanan Pusat 
Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

 98% 98% 98% 98% 98%       

OUTPUT: 

 Layanan PNBP 
Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

 8 12 12 14 14 783 1.194 1.270 1.681 1.849 PNBP 

 Produk Litbangyasa 
Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

 9 10 10 10 10 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000  

 Layanan Pengguna 
Bidang Teknologi dan 
Data Penginderaan 
Jauh 

  15 15 15 15  1.000 1.000 1.000 1.000  



 
 
 

 
 

IV 

Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit 

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

 IKA 1. Jumlah produk 
data penginderaan jauh 
yang dihasilkan 

Parepare 25.01
8 

25.01
8 

25.01
8 

25.01
8 

25.01
8 

      

OUTPUT: 

 Data penginderaan 
jauh terproduksi hasil 
akuisisi 

 25.01
8 

25.01
8 

25.01
8 

25.01
8 

25.01
8 

736 740 748 756 770  

 IKA 2. Jumlah 
pengguna produk dan 
layanan teknologi dan 
data penginderaan jauh 
lingkup Stasiun Bumi 
Pare-Pare yang dilayani 

Parepare 1 3 3 3 3      Stasiun Bumi 
Penginderaan 
Jauh Pare-Pare 

OUTPUT: 

 Informasi berbasis 
teknologi penerbangan 
dan antariksa 

 1 3 3 3 3 200 370 380 390 400  

 SK 5. Terbangunnya 
hubungan baik dengan 
pengguna layanan 
pusat teknologi dan 
data penginderaan jauh 

Pusat            

 IKSK 7. Indeks respon 
terhadap keluhan 
pengguna layanan 
teknologi dan data 
penginderaan jauh 

 100% 100% 100% 100% 100%       

 IKA 2. Indeks respon 
terhadap keluhan 
pengguna layanan 

 100% 100% 100% 100% 100%      Stasiun Bumi 
Penginderaan 
Jauh Pare-Pare 
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Program/ 

Kegiatan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 
Kegiatan/Indikator 

Lokasi 
Target Alokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit 

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

teknologi dan data 
penginderaan jauh 
dilingkup Stasiun Bumi 
Parepare 

OUTPUT: 

 Layanan Dukungan 
Manajemen Satker 

 1 1 1 1 1  200 200 200 200  
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Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi 

No 
Arah Kerangka Regulasi dan/atau 

Kebutuhan Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan 
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian 

dan Penelitian 

Unit Penanggung-
jawab 

Unit Terkait/ 
Institusi 

Target Penye-
lesaian 

1 

Peraturan Pemerintah tentang 
Kegiatan Komersial Penginderaan 
Jauh (dalam konteks kegiatan 

komersial keantariksaan) 

Amanat Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Pusat Kajian Kebijakan 
Penerbangan dan 

Antariksa 

LAPAN, 
Kemenkumham, 

Kemenhan, 
Kementerian Riset 

dan Teknologi/BRIN, 
dan instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

2 
Perla tentang Pengolahan Data 
Penginderaan Jauh 

LAPAN, BIG, 

Kemenkumham, 
Kementerian Riset 

dan Teknologi/BRIN, 
dan instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

3 
Perla tentang Pemanfaatan Data dan 
Diseminasi Penginderaan Jauh 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

4 

Perla tentang Pemanfaatan Data dan 
Diseminasi Informasi Penginderaan 
Jauh oleh Instansi Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Kegiatan 

Penginderaan Jauh 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 

PusKKPA>> 

5 
Perla tentang Metode dan Kualitas 
Pengolahan Data Penginderaan 

Jauh 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

6 

Perla tentang Ketentuan Mengenai 

Penyimpanan dan Pendistribusian 
Data Penginderaan Jauh 

<<Sesuai dengan 

kesepakatan Biro 
Orkum dan 
PusKKPA>> 

7 
Perla tentang Metode dan Data 
Kualitas Pengolahan Data 
Penginderaan Jauh 

<<Sesuai dengan 

kesepakatan Biro 
Orkum dan 
PusKKPA>> 

8 

Perla tentang Kerja Sama antara 
Lembaga dengan Instansi 
Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

9 
Perla tentang Kriteria Informasi 
Penginderaan jauh yang Bersifat 
Rahasia 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 

PusKKPA>> 
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No 
Arah Kerangka Regulasi dan/atau 

Kebutuhan Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan 
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian 

dan Penelitian 

Unit Penanggung-
jawab 

Unit Terkait/ 
Institusi 

Target Penye-
lesaian 

10 
Perla tentang Pelaksanaan 

Pengoperasian Stasiun Bumi 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

11 
Perla terkait dengan operasionalisasi 
infrastruktur strategis 

Kebutuhan peraturan perundang-
undangan untuk mendukung 
operasional serta kelembagaan 

Biro Kerjasama, 
Humas, dan Umum 

LAPAN, Kementerian 

Keuangan, dan 
instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 

kesepakatan Biro 
Orkum dan 
PusKKPA>> 

12 
Perla terkait dengan Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa adalah 
(UKPBJ) 

Biro Kerjasama, 
Humas, dan Umum 

LAPAN, LKPP, dan 
instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 

13 
Perla terkait fungsi Penyelenggaraan 
Penginderaan jauh (dalam 
penyelenggaraan antariksa) 

Biro SDM, Organisasi, 
dan Hukum 

LAPAN, Kementerian 
Riset dan 

Teknologi/BRIN, dan 
instansi terkait 

lainnya 

<<Sesuai dengan 
kesepakatan Biro 

Orkum dan 
PusKKPA>> 
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Lampiran III Rencana Peningkatan SDM Pustekdata Tahun 2020-2024 

No. Kompetensi Urgensi 

Kebutuhan Peningkatan S2/S3  

SDM Iptek 2020-2024 

S2 S3 

1 Bussiness and System Analyst Tantangan integrasi sistem BDPJN hingga level optimasi peningkatan kinerja pada 

sistem Stakeholder sehingga bisa dinilai nilai ekonominya 

3 1 

2 Programmer 3 1 

3 System Integrator 2 1 

4 Telecomunication Engineer Produk Smart Ground Station yang dapat bermitra dengan industri nasional 

untuk meningkatkan kemandiran. 

4 - 

5 Electronic Engineer 2 - 

6 System/Control Engineer 2 - 

7 Data Engineer Pengembangan engine pengolahan dan visualisasi data dengan 

mempertimbangkan perkembangan teknologi yang baru 

4 2 

8 Data Scientist 4 2 

9 Engineer/System Integrator 2  

10 Remote Sensing Science and Application Pengembangan platform penyediaan data sesuai tantangan kebutuhan pengguna, 

tuntutan peningkatan akurasi, 

8 4 

11 Geodetic Engineer 2 1 

12 Computer scientist 2 1 

13 Public policy analyst Pengembangan bisnis baru yang meningkatkan keunggulan dan nilai potensial 

ekonomi. Project management yang kuat untuk implementasi penyelenggaraan 

penginderaan jauh yang cukup luas. 

2 1 

14 Strategic Planner 2 - 

15 Management 2 - 

16 Accounting 2 - 

17 Public Communicator 1 - 

Total 47 14 
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Lampiran IV Roadmap Kegiatan Pustekdata Tahun 2020-2024 

Program/ 

Kegiatan 
Output 

Kegiatan 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengembangan 
Teknologi dan 
Data 
Penginderaan 
Jauh 

Data Citra resolusi menengah, tinggi dan 
sangat tinggi 

3,65 juta km2 3,9 juta km2 3,9 juta km2 3,9 juta km2 3,9 juta km2 

SPACeMAP untuk Multi Sektor 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 

Sistem Penyediaan Data dan Produk Data 
Hotspot 

1 modul/prototipe 1 modul/prototipe 1 modul/prototipe 1 modul/prototipe 1 modul/prototipe 

Produk Litbangyasa Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

9 Prototipe/ Modul/ 
Publikasi/ HKI 

10 Prototipe/ Modul/ 
Publikasi/ HKI 

10 Prototipe/ Modul/ 
Publikasi/ HKI 

10 Prototipe/ Modul/ 
Publikasi/ HKI 

10 Prototipe/ Modul/ 
Publikasi/ HKI 

Layanan Pengguna Bidang Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

- 15 Kontrak Kerja Sama 15 Kontrak Kerja Sama 15 Kontrak Kerja Sama 15 Kontrak Kerja Sama 

Bank Data Penginderaan Jauh Nasional - 5 sistem 5 sistem 5 sistem 5 sistem 

Layanan PNBP Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

8 Layanan 12 Layanan 12 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 

Data penginderaan jauh terproduksi hasil 
akuisisi 

25.018 25.018 25.018 25.018 25.018 
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Lampiran V Roadmap Sarana dan Prasarana Pustekdata Tahun 2020-2024 

Program/ 

Kegiatan 
Output 

Sarana dan Prasarana 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pengembangan 
Teknologi dan 
Data 
Penginderaan 
Jauh 

Data Citra resolusi menengah, 
tinggi dan sangat tinggi 

- Upgrading SB Parepare Upgrading SB Parepare 
dan Rumpin untuk 
perolehan Landsat 9 

Integrasi SB dan BDPJN Integrasi pada Platypus 

SPACeMAP untuk Multi Sektor Update Hw dan Sw 

Hw: penambahan Storage 
500TB; Penambahan 

server/GPU, Spare part 
pemeriharaan. 

Sw: upgrade webgis 
server Hexagon/Erdas, 

software lahta 
ErMapper/PCI Geomatic, 

Update LAPAN Engine 

Update Sw 

Sw: Update Sw 
SPACeMAP upgrade 

interface dan visualisasi 
untuk pemanfaatan 

stakholder, Perbaikan Sw 
Lahta untuk ARD dan 
Datacube, Update Sw 

LAPAN Engine  

Interface kepada 
pengguna 

Interface dan visualisasi 
SPACeMAP  untuk BNPB, 

KLHK, Kementan, BIG, 
KemenATR/BPN, 

KemenkoMaritim, KKP  

Integrasi pada sistem 
BDPJN 

Integrasi Jaringan Stasiun 
Bumi Nasional dengan 
sistem penyimpanan dan 
distribusi, SPACeMAP, 
LAPAN Engine, data hub 
dan Smart Ground Station 

Integrasi pada Platypus 

ARD/Data cube pada 
SmartGS-BDPJN-
SPACeMAP-LAPAN 
Engine masuk dalam 
Platypus 

Sistem Penyediaan Data dan 
Produk Data Hotspot 

Penambahan storage dan 
server 

- Update Sw dan Hw Update Sw dan Hw Integrasi pada Platypus 

Produk Litbangyasa Teknologi 
dan Data Penginderaan Jauh 

Storage lahta terpusat - Server lahta terpusat Integrasi dengan 
SPACeMAP dan LAPAN 

Engine 

Integrasi pada Platypus 

Layanan Pengguna Bidang 
Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

Remote server dan storage, 
Pustekdata on-
line/Virtual office 

Remote server dan 
storage, Pustekdata on-

line/Virtual office 

Remote server dan 
storage, Pustekdata on-

line/Virtual office 

Layanan on-line terpadu Layanan on-line terpadu 

Bank Data Penginderaan Jauh 
Nasional 

Penambahan storage dan 
server  

Penambahan storage dan 
server 

Integrasi dengan Pusat 
Data Nasional 

Integrasi dengan Pusat 
Data Nasional 

Integrasi pada Platypus 

Layanan PNBP Teknologi dan 
Data Penginderaan Jauh 

Ujicoba layanan on-line Bimtek dan konsultasi 
online 

Bimtek dan konsultasi 
online 

Layanan on-line terpadu Layanan on-line terpadu 

Data penginderaan jauh 
terproduksi hasil akuisisi 

Penambahan storage dan 
server 

Penambahan storage dan 
server 

Penambahan storage dan 
server 

Penambahan storage dan 
server 

Penambahan storage dan 
server 

Persiapan upgrading: 
dokumen Engineering 

Estimate dan 
Rekomendasi untuk 

Upgrade Sistem Virtual 
Reception termasuk 

platform untuk satelit 
akses, management data 

Upggrading Direct 
Receiving System (DRS, 
seharusnya tahun 2021 

Integrasi dengan sistem 
esksisting SPACeMAP 

dan LAPAN Engine 

Integrasi dengan sistem 
esksisting SPACeMAP 

dan LAPAN Engine 
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Program/ 

Kegiatan 
Output 

Sarana dan Prasarana 

2020 2021 2022 2023 2024 

pengadaan sistem 
perolehan-pengolahan-

penyimpanan-distribusi 
data optik resolusi tinggi, 

sangati tinggi dan SAR 

termasuk share kepada 
pengguna.  

namun anggaran tidak 
disediakan) 

Integrasi dengan sistem 
esksisting SPACeMAP 

dan LAPAN Engine 

Integrasi dengan Pusat 
Data Nasional 

Integrasi dengan Pusat 
Data Nasional 

Integrasi dengan Pusat 
Data Nasional 
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Lampiran VI Kegiatan Baru Pustekdata Tahun 2020-2024 

Program/ 

Kegiatan 
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 

Output 

(Kegiatan Baru) 

Sumber Pendanaan (v) 

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN 

Pengembangan 
Teknologi dan 
Data 
Penginderaan 
Jauh 

SK 1. Meningkatnya pemanfaatan 
produk inovasi penginderaan jauh 
untuk pembangunan nasional 

IKSK 1. Jumlah produk inovasi teknologi dan 
data penginderaan jauh yang dimanfaatkan 
untuk pembangunan nasional 

Hilirisasi dan kemitraan 
produk inovasi 

5.000.000.000    

IKSK 2. Jumlah publikasi internasional 
terindeks di bidang teknologi dan data 
penginderaan jauh 

Riset kemitraan bersaing 
(mengajukan ke Insinas, 
LPDP) 

5.000.000.000    

IKSK 3. Jumlah HKI yang diusulkan di bidang 
teknologi dan data penginderaan jauh 

Riset kemitraan bersaing 
(mengajukan ke Insinas, 
LPDP) 

5.000.000.000    

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

IKSK 4.Customer Engagement Index terhadap  
produk dan layanan teknologi dan data 
penginderaan jauh 

Jaringan pengguna data 
inderaja nasional 

10.000.000.000    

SK 3. Meningkatnya keunggulan 
litbangyasa teknologi  dan data 
penginderaan jauh sesuai prioritas 
nasional 

IKSK 5. Jumlah proses dan fasilitas litbangyasa 
di lingkupPusat Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh yang memenuhi standar 
baku 

Audit sistem BDPJN 
(ISO dan KNAPP) 

1.000.000.000    

SK 4. Terwujudnya produk 
dan layanan Pusat Teknologi dan 
Data Penginderaan Jauh 
sesuai kebutuhan 

IKSK 6. Indeks pemenuhan produk dan 
layanan Pusat Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh 

     

SK 5. Terbangunnya 
hubungan baik dengan pengguna 
layanan pusat teknologi dan data 
penginderaan jauh 

IKSK 7. Indeks respon terhadap keluhan 
pengguna layanan teknologi dan data 
penginderaan jauh 

     

 

 


