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KATA PENGANTAR  
Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas 

berkat rahmat dan karuniaNya, Rencana Strategis (Renstra) Stasiun Bumi Penginderaan 

Jauh (SBPJ) Parepare Tahun 2020-2024 dapat kami selesaikan. Renstra 

menggambarkan kondisi umum, aspek strategis, kerentanan (vulnerability), potensi dan 

peran serta aspirasi stakeholder SBPJ Parepare saat ini dan periode sebelumnya. Untuk 

lima tahun ke depan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, 

target kinerja dan pendanaan kegiatan SBPJ Parepare Tahun 2020-2024 telah disusun 

dengan berpedoman pada Renstra LAPAN, Renstra Deputi Bidang Penginderaan Jauh 
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Parepare Tahun 2020-2024 ini adalah komitmen dalam menyelenggarakan kegiatan 
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akuisisi data penginderaan jauh satelit dan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari 

Pusatnya. 

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra ini juga berfungsi sebagai 

panduan dalam menjalankan visi dan misi, kebijakan, serta kegiatan SBPJ Parepare 

untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam Renstra ini 

juga terkandung usulan sebagai bahan pertimbangan bagi Pusatnya dalam 

penyelenggaraan penginderaan jauh. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak atas 

masukan dan partisipasinya selama penyusunan Renstra ini. Semoga Allah subhanahu 

wa ta'ala senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita dalam upaya 

mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan penginderaan jauh.  
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BAB I 

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

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

pembangunan nasional itu sendiri. Sebagai bagian upaya mencapai visi pembangunan 

nasional tahun 2045 tersebut, disusun suatu roadmap yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (RPJMN 2020–2024), dengan 

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

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

pembangunan nasional, meliputi: (i) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk 

pertumbuhan yang berkualitas; (ii) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi 

kesenjangan dan menjamin pemerataan; (iii) Meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing; (iv) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (v) 

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan 

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

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

pelayanan publik. Tema dan agenda pembangunan tahun 2020-2024 ini sekaligus 

menjadi acuan setiap Kementerian Negara/LembagaNegara/Pemerintah Daerah (K/L/D) 

dalam penyusunan rencana jangka menengah di tingkat K/L/D. 

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah “Mewujudkan 

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

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah 

yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing” menempatkan riset sebagai 

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

saing SDM nasional. Hal tersebut diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden 

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017–

2045 yang menggambarkan komitmen Indonesia terkait pengembangan riset nasional. 

RIRN 2017–2045 menjelaskan bahwa kemajuan IPTEK pada akhirnya bertujuan untuk 

pembangunan nasional berbasis IPTEK. Melalui kegiatan penelitian, baik penelitian 

dasar maupun terapan, diharapkan dapat menghasilkan inovasi dan pada prosesnya 

sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.  
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Rencana Induk Riset Nasional mengusung visi “Indonesia Berdaya Saing dan 

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

Saing” bermakna bahwa riset akan menjadi motor utama untuk menghasilkan invensi 

dan inovasi yang berdampak pada peningkatan. Tema “Berdaulat Berbasis Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi” bermakna bahwa RIRN menjadi titik awal bagi 

pembentukan Indonesia yang mandiri melalui penguasaan dan keunggulan kompetitif 

ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Berdasarkan RIRN, terdapat 9 

(sembilan) bidang riset meliputi: (i) pangan; (ii) energi; (iii) kesehatan; (iv) transportasi; 

(v) produk rekayasa keteknikan; (vi) pertahanan dan keamanan; (vii) kemaritiman; (viii) 

sosial humaniora; dan (ix) bidang riset lainnya. IPTEK penerbangan dan antariksa 

masuk kedalam bidang riset pangan, transportasi, kemaritiman, manajemen 

penanggulangan kebencanaan, dan pertahanan keamanan. Kontribusi IPTEK 

penerbangan dan antariksa terhadap pembangunan nasional dalam bentuk pemanfaatan 

hasil penelitian dan pengembangan, baik dasar maupun terapan di bidang teknologi 

penerbangan dan antariksa. Pemanfaatan hasil penelitian tersebut meliputi: 

telekomunikasi; navigasi; perencanaan wilayah; perencanaan pembangunan 

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

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

LAPAN sebagai lembaga riset juga merupakan lembaga penyelenggara 

keantariksaan. Penyelenggaraan keantariksaan nasional, sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan 

Keantariksaan Tahun 2016 – 2040, mengusung visi “Indonesia yang mandiri, maju dan 

berkelanjutan”. Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi yang harus 

dilakukan, meliputi: (i) memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang sains 

antariksa dan atmosfer serta pemanfaatannya; (ii) memperkuat penyelenggaraan 

penginderaan jauh; (iii) memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan 

teknologi penerbangan dan antariksa serta pemanfaatannya memuju kemandirian 

nasional; (iv) membangun kemandirian dalam peluncuran wahana antariksa melalui 

pembangunan bandar antariksa di wilayah Indonesia; dan (v) mendorong kegiatan 

komersialisasi keantariksaan dengan melibatkan industri nasional. Pencapaian visi dan 

misi dilakukan melalui penyelenggaraan 5 (lima) kegiatan meliputi: sains antariksa; 
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penginderaan jauh; penguasaan teknologi keantariksaan; peluncuran; dan kegiatan 

komersial keantariksaan.  

Eksekusi kebijakan strategis nasional di atas menjadi tanggung jawab instansi 

pemerintah. Eksekusi yang dimaksud didahului oleh penyelarasan arah strategis tingkat 

Kementerian/Lembaga melalui Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Perumusan 

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga memperhatikan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 serta RPJMN 2020–2024. 

Dokumen tersebut menjadi acuan dalam perumusan arah strategis 

Kementerian/Lembaga. Guna merespon 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 kedalam 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 Lembaga (Deinderaja LAPAN). Saat ini, Deinderaja 

LAPAN telah menterjemahkan Renstra LAPAN 2020 – 2024 kedalam Rencana 

Strategis Deputi Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

2020 – 2024 (Renstra Deinderaja LAPAN 2020 – 2024). Sebagai salah satu unit Eselon 

II lingkup Deinderaja LAPAN, Pusat Teknologi dan Data (Pustekdata) Penginderaan 

Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional  menerjemahkan Renstra 

Deinderaja LAPAN 2020 – 2024 kedalam bentuk yang lebih spesifik. Berdasarkan 

Renstra LAPAN 2020 – 2024, Renstra Deinderaja LAPAN 2020 – 2024, dan Renstra 

Pustekdata Penginderaan Jauh 2020-2024 maka dirumuskan Rencana Strategis Stasiun 

Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ) Parepare Tahun 2020-2024. Renstra SBPJ Parepare 

2020 – 2024 merupakan bagian dari siklus manajemen strategis SBPJ Parepare, yaitu 

perencanaan strategis. Pada tahapan ini, SBPJ Parepare telah memiliki tujuan organisasi 

yang ingin dicapai pada tahun 2024, upaya yang harus dilakukan serta ukuran capaian 

sebagai barometer perwujudan Visi SBPJ Parepare 2020 - 2024. Dalam mewujudkan 

mengimplementasikan Renstra SBPJ Parepare 2020 – 2024 dibutuhkan komitmen dari 

seluruh anggota organisasi SBPJ Parepare, dari tingkat Koordinator hingga Pelaksana. 
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1.1 Kondisi Umum 

1.1.1 Profil Stasiun Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ) Parepare 

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional, SBPJ Parepare mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, perekaman dan 

pengolahan data awal, serta pengoperasian dan pemeliharaan stasiun bumi 

penginderaan jauh. SBPJ Parepare adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan 

LAPAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi 

dan Data Penginderaan Jauh. 

1.1.2 Capaian Rencana Strategis Stasiun Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ) 

Parepare 2015-2019 

Analisis terhadap capaian dari indikator kinerja SBPJ Parepare 2015 – 2019 

merupakan implementasi dari proses manajemen strategis SBPJ Parepare. 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 

SBP) Parepare 2015 – 2019.  

Evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis SBPJ Parepare dilakukan terhadap 

periode 2015 – 2019. Selama periode tersebut, SBPJ Parepare memiliki 2 sasaran 

kegiatan yang capaiannya diukur melalui 4 indikator. Dua sasaran strategis tersebut 

adalah (1) kontinuitas ketersediaan data penginderaan jauh satelit sumber daya alam, 

lingkungan, dan cuaca secara near real time dan; (2) pemanfaatan data satelit 

penginderaan jauh untuk pembuatan paket informasi spasial. Indikator Kinerja untuk 

mencapai sasaran strategis tersebut direpresentasikan dengan empat Indikator Kinerja 

Utama (IKU), yaitu (1) Jumlah keberhasilan akuisisi data satelit penginderaan jauh; (2) 

Jumlah data penginderaan jauh satelit terproduksi hasil akuisisi; (3) Jumlah Pemerintah 

Daerah yang dilayani; (4) Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan iptek penerbangan 

dan antariksa. 

1.1.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Data Penginderaan Jauh Terproduksi Hasil 

Akuisisi 

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka dilaksanakan Kegiatan 

Operasional Stasiun Bumi (Akuisisi Data Satelit Penginderaan Jauh Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan) dengan indikator kinerja adalah Jumlah data mentah (raw data) 
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penginderaan jauh hasil akuisisi dan Kegiatan Operasional Produksi Data Satelit 

Inderaja tervalidasi dengan indikator kinerja adalah Jumlah data penginderaan jauh 

terproduksi hasil akuisisi. 

1.1.2.1.1 Capaian IKU 1: Jumlah Data Mentah (Raw Data) Penginderaan Jauh Hasil Akuisisi 

Dalam rangka menjaga kontinuitas dan ketersediaan data satelit penginderaan 

jauh sumber daya alam, lingkungan dan cuaca yang meliputi data satelit resolusi sangat 

tinggi, resolusi tinggi, menengah, maupun rendah untuk wilayah Indonesia, maka 

kegiatan akuisisi dan perekaman data satelit SBPJ Parepare tetap dilaksanakan hingga 

kini. Adapun satelit yang diakuisisi dan direkam di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 

Parepare yaitu Satelit Pleaides-1 A/B, TerraSAR-X, TanDEM-X, SPOT 7, SPOT 6, 

Landsat 8, Landsat 7, Terra, Aqua, dan NPP, JPSS, NOAA 18 dan NOAA 19, METOP 

A dan B. 

Tabel 1 Jumlah Keberhasilan Akuisisi Data Satelit Penginderaan Jauh Periode Renstra 

2015-2019 
IKU 1: Jumlah keberhasilan akuisisi data satelit penginderaan jauh 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Pleiades-1A/1B  Target    400000 km2 400 lintasan 

Capaian  

 

 

 

 

 

1972549 km2 

(493,14%) 

541 lintasan 

135,25%) 

TerraSAR-

X/TanDEM-X  

Target    1000000 km2 200 lintasan 

Capaian  
 

 
 

 
 

800700 km2 
(80,07%) 

359 lintasan 
(179,50%) 

SPOT6/7 

(lintasan) 

  

  

Target 552 552 720 720 720 

Capaian 740 

(134,06%) 

840 

(152,17%) 

763 

(105,97%) 

939 

(130,42%) 

938 

(130,28%) 

Landsat7 

(lintasan) 

  

  

Target 672 672 672 672 672 

Capaian 687 

(102,23%) 

676 

(100,60%) 

617 

(91,82%) 

585 

(87,05%) 

629 

(93,60%) 

Landsat8 

(lintasan) 

  

  

Target 624 624 624 624 624 

Capaian 655 

(104,97%) 

601 

(96,31%) 

606 

(97,12%) 

597 

(95,67%) 

613 

(98,24%) 

MODIS 

(lintasan) 

  

  

Target 1368 2368 2368 2368 2368 

Capaian 

  

1678 

(122,66%) 

2693 

(113,72%) 

2628 

(110,98%) 

2511 

(106,04%) 

2508 

(105,91%) 

NPP (lintasan) 

  

  

Target 624 1124 1124 1,124 1,124 

Capaian 

  

795 

(127,40%) 

1339 

(119,13%) 

1352 

(120,28%) 

1324 

(117,79%) 

1322 

(117,62%) 

NOAA-19 

(lintasan) 

  

  

Target 1368  612 612 612 

Capaian  1393 

(101,83%) 

 

 

645 

(105,39%) 

674 

(110,13%) 

619 

(101,14%) 

METOP-A/B 

(lintasan) 

  

Target 624  1023 1,023 1,023 

Capaian  516  1,158 1149 988 
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  (82,69%)  (113,20%) (112,32%) (96,58%) 

JPSS (lintasan) 

  

  

Target    365 430 

Capaian 

  

 

 

 

 

 

 

1310 

(358,90%) 

1212 

(281,86%) 

1.1.2.1.2 Capaian IKU 2: Jumlah Data Penginderaan Jauh Terproduksi Hasil Akuisisi 

Kegiatan yang kedua untuk mendukung pencapaian sasaran Kontinuitas 

ketersediaan data penginderaan jauh satelit sumberdaya alam, lingkungan dan cuaca 

secara near-real time adalah Operasional Produksi Data Satelit Inderaja. Kegiatan ini 

terdiri dari kegiatan produksi data Pleiades-1A/1B, TerraSAR-X/TanDEM-X, SPOT-6/7, 

Landsat-7/8, MODIS Terra/Aqua, NPP, NOAA-19 dan Metop-A/B dengan indikator kinerja 

adalah jumlah data  satelit inderaja level standar 

Tabel 2 Jumlah data penginderaan jauh satelit terproduksi hasil akuisisi Periode Renstra 

2015-2019 
IKU 2: Jumlah data penginderaan jauh satelit terproduksi hasil akuisisi penginderaan jauh 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Pleiades-1A/1B 

(km2) 

 

Target    400000 400000 

Capaian    1972549 1161536 

     (493,14%) (290,38%) 

TerraSAR-

X/TanDEM-X 

(km2) 

 

Target    1000000 1000000 

Capaian    800700 1415671 

     (80,07%) (141,57%) 

SPOT6/7 

(eq.scene) 

 

Target 8640 7668 8106 8106 8106 

Capaian 8113 12008 8117 10,285 9764 

  (93,90%) (156,60%) (100,14%) (0,13%) (120,45%) 

Landsat7 (scene) 

 

Target 5520 5496 5496 5496 5496 

Capaian 5929 3675 5077 5912 7828 

  (107,41%) (66,87%) (92,38%) (107,57%) (142,43%) 

Landsat8 (scene) 

 

Target 4560 5496 5496 5496 5496 

Capaian 5646 5037 6214 7634 8337 

  (123,82%) (91,65%) (113,06%) (138,90%) (151,69%) 

MODIS (granule) 

 

Target 1320 2250 2274 2274 2274 

Capaian 1369 2693 2628 2511 2508 

  (103,71%) (119,69%) (115,57%) (110,42%) (110,29%) 

NPP (granule) 

 

Target 600 1067 1091 1091 1091 

Capaian 8149 1339 1352 1324 1322 

  (112.33%) (125,49%) (123,92%) (121,36%) (121,17%) 

NOAA-19 

(granule) 

 

Target 1320  459 459 459 

Capaian 674  584 688 607 

  (51,06%)  (127,23%) (149,89%) (132,24%) 

METOP-A/B 

(granule) 

 

Target 600  768 768 768 

Capaian 395  1050 1151 947 

  (65,83%)  (136,72%) (149,87%) (123,31%) 

JPSS (lintasan) 

 

Target    328 365 

Capaian 

  

   311 

(94,82%) 

1212 

(332,05%) 

 

1.1.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Teknis Pemanfaatan Bidang Teknologi 

Dan Data Penginderaan Jauh Untuk Pemerintah Daerah 

Kegiatan pelayanan pengguna SBPJ Parepare tersebut telah didukung oleh 

kegiatan Operasional Pelayanan Teknis Pemanfaatan Teknologi dan Data Inderaja dan 
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Pemanfaatan Teknologi dan Data Inderaja. Kegiatan Operasional Pelayanan Teknis 

Pemanfaatan Teknologi Inderaja adalah diseminasi teknologi dan data satelit inderaja 

dan pemanfaatannya untuk pengguna khususnya pemerintah daerah. Kegiatan 

diseminasi ini adalah salah satu bagian dari pelaksanaan tugas pokok Stasiun Bumi 

Penginderaan Jauh (SBPJ) Parepare, yaitu melaksanakan distribusi dan pelayanan teknis 

pemanfaatan data satelit penginderaan jauh (Peraturan Kepala LAPAN Nomor 5 Tahun 

2011). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, SBPJ Parepare menyelenggarakan 

berbagai fungsi, salah satu diantaranya adalah melaksanakan pelayanan pengguna, 

sosialisasi pemanfaatan data satelit dan penyiapan bahan kerjasama teknis dalam bidang 

penginderaan jauh dan pemanfaatannya. 

1.1.2.2.1 Capaian IKU 3: Jumlah Instansi Pengguna Yang Memanfaatkan Layanan Data Penginderaan Jauh 

Pelaksanaan kegiatan Operasional Pelayanan Teknis Pemanfaatan Teknologi 

dan Data Inderaja dan Pemanfaatan Teknologi dan Data Inderaja untuk Pemerintah 

Daerah terdiri dari pelayanan data satelit inderaja dan sampel produk pemanfaatannya, 

pelayanan pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan data satelit inderaja dan 

pelayanan informasi berbasis data satelit inderaja. Pengguna dan calon pengguna data 

penginderaan jauh tidak dibatasi, baik secara administrasi wilayah maupun institusi, 

lembaga maupun swasta, dapat dilayani dengan berpedoman pada ketentuan dan 

peraturan yang berlaku, kemampuan data dan sumber daya manusia (SDM) SBPJ 

Parepare. 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), pelayanan pengguna yang dilaksanakan 

SBPJ Parepare terbuka untuk seluruh daerah, namun perlu melihat sisi kemampuan 

anggaran, wilayah Indonesia yang luas dan kemampaun SDM. Permohonan  pelayanan 

pemerintah daerah terkait informasi berbasis data penginderaan jauh sebenarnya lebih 

Tabel 3 Jumlah Instansi Pengguna yang Memanfaatkan Layanan Data Penginderaan 

Jauh Periode Renstra 2015-2019  

IKU 3: Jumlah Instansi yang dilayani 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Target 4 4 5 5 3 

Realisasi 8 11 10 11 9 

 200% 275% 200% 220% 300% 
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banyak, namun beberapa diantaranya tidak bisa dilayani karena dibatasi tupoksi, 

kemampuan data dan kemampuan SDM.  

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah daerah setingkat 

kabupaten/kota, dimana partner kerja bisa diwakili oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) atau SKPD tertentu yang terkait dengan pemanfaatan 

citra untuk informasi spasial yang mereka butuhkan. Informasi spasial yang dimaksud 

adalah turunan dari data satelit inderaja baik resolusi rendah, menengah maupun tinggi 

yang diperlukan oleh instansi yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kemampuan 

citra. Untuk satu daerah (kabupaten/kota) bisa dilayani lebih dari satu SKPD, sehingga 

volume informasi yang dihasilkan dapat lebih dari satu. Informasi spasial berbasis data 

inderaja  ini adalah informasi daerah yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk 

membantu dalam perencanaan, pengelolaan dan pengambilan kebijakan terkait 

pembangunan wilayah. Informasi daerah yang dimaksud adalah turunan (added value) 

dari data satelit inderaja baik resolusi rendah, menengah atau tinggi. Sebagain besar 

informasi yang dihasilkan adalah yang berkaitan dengan penutup/penggunaan lahan 

berbagai skala, monografi kelurahan/desa, informasi spasial jaringan jalan dan 

jembatan, pemetaan lahan perkebunan, pertanian dan hortikultura, inventarisasi dan 

pemetaan lahan tambak dan pemetaan jaringan irigasi teknis dan informasi lain yang 

dibutuhkan oleh pengguna sesuai kemampuan citra dan kemampaun SDM.  

Kegiatan pelayanan pemerintah daerah ini bersifat diseminasi teknologi dan data 

inderaja, dimulai dengan sosialisasi potensi dan pemanfaatan data satelit inderaja, 

distribusi data dan pelayanan pengguna. Bila ada beberapa kegiatan yang memerlukan 

input data Penginderaan jauh, maka dapat dilakukan kerjasama dengan pemerintah 

daerah sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rangka analisis dan mencapai hasil yang 

valid, maka tim dari pemerintah daerah dapat dilibatkan selama proses pekerjaan dan 

survei lapangan. Untuk menambah wawasan dan kemampuan SDM pemda, juga bisa 

dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis/magang kerja SDM pemda di SBPJ Parepare, 

dengan mengerjakan kegiatan terkait yang memerlukan input data inderaja. kegiatan 

tahap akhir yaitu diseminasi informasi hasil pengolahan dan analisis citra satelit 

inderaja, kegiatan ini juga dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah 

daerah.     
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 Selama pelaksanaan kegiatan pengolahan, analisis, survei lapangan dan 

penyusunan laporan, tim dari pemerintah daerah dilibatkan untuk memperoleh hasil 

yang valid dan sesuai apa yang diperlukan. Hasil survei lapangan akan digunakan untuk 

memperbaharui hasil analisis citra, kemudian dilakukan pemilahan layer-layer tematik, 

perhitungan jumlah, panjang dan luas untuk tema-tema tertentu dan terakhir dibuat 

komposisi peta tematik sesuai kebutuhan pengguna yang dapat diakomodir berbasis 

citra satelit inderaja.  

Informasi daerah berbasis data inderaja ini disajikan secara digital maupun 

paperprint sesuai dengan permintaan dan kemampuan pemerintah daerah. Informasi 

dalam format digital biasanya digunakan oleh para pejabat daerah, karena lebih mudah 

dibawa dan disajikan serta informasi spasial daerahnya secara cepat dapat diperoleh. 

Pengemasan produk hasil pemanfaatan citra satelit inderaja secara digital masih 

terkendala dengan perangkat lunak, sehingga untuk mengatasi hal ini, SBPJ Parepare 

membuat sampel-sampel pemanfaatan hasil ekstraksi citra satelit penginderaan jauh dan 

data-data pendukung lainnya yang dikemas secara digital dalam perangkat lunak open 

source. Paket sampel produk pemanfaatan digital dikemas dalam sebuah perangkat 

lunak, sehingga dapat dibuka, dibaca dan dianalisis dalam komputer. Perangkat lunak 

tersebut dapat diinstall pada komputer tanpa memerlukan lisensi. 

1.1.2.2.2 Capaian IKU 4: Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Data Penginderaan Jauh 

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan  masyarakat yang  diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif 

dan kuantitatif atas pendapat masyarakat, dalam hal ini para stakeholder yang 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelaksanaan survey IKM yang 

dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Pelayanan Pengguna 

SBPJ Parepare yang merupakan langkah rutin dalam menjaga kualitas mutu pelayanan 

publik. selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai 

Tabel 4 Kepuasan Masyarakat atas layanan iptek penerbangan dan antariksa Periode 

Renstra 2015-2019 

IKU 4: Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan iptek penerbangan dan antariksa 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Target 80 80 80 80 80 

Realisasi 80.13 82.92 83.89 85.27 87.37 

 100.16% 103.65% 104.86% 106.59% 109.21% 
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sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu 

tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, 

SBPJ Parepare secara rutin melakukan survey untuk melihat aspek kepuasan 

masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh SBPJ Parepare. 

Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dimana mekanisme survey berpedoman pada Peraturan Menteri PAN 

dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat 

terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dengan berpedoman pada 

pilar-pilar reformasi birokrasi adalah dalam rangka mewujudkan good governance 

dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus didahulukan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Diperlukan inovasi, improvisasi, kemampuan menilai, 

menanggapi saran dan melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan publik 

sehingga akuntabel. dan memberikan kepuasan. Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) merupakan satu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan 

masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) dan sebagai acuan dalam membuat program-program yang efektif dan 

tepat sasaran.  

SBPJ Parepare adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai 

perpanjangan tangan dari pusatnya, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang 

prima kepada publik/masyarakat/instansi terkait pelayanan teknologi dan data 

penginderaan jauh. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada 

publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut 

sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur negara 

Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan  Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelengaraan Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik SBPJ Parepare yang disurvei kepuasan masyarakatnya adalah 

berkaitan dengan Pelayanan Data Penginderaan Jauh. Dimana data penginderaan jauh 

adalah core competence dari SBPJ Parepare dan Pusat Teknologi dan Data 
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Penginderaan Jauh (Pustekdata) sebagai clearinghouse Bank Data Penginderaan Jauh 

Nasional (BDPJN). Kuesioner/instrumen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

yang digunakan oleh SBPJ Parepare, mengacu kepada instrumen IKM yang digunakan 

oleh Pustekdata, karena SBPJ Parepare melaksanakan pelayanan data adalah 

berdasarkan disposisi dari Pustekdata. Unsur-unsur pelayanan yang menjadi parameter 

survei IKM terdiri dari 8 jenis, mulai dari Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, 

sampai Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. 

1.1.2.3 Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) SBPJ Parepare 

Sistem akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematik dari berbagai  aktivitas,  

alat dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  tujuan  penetapan  dan  pengukuran,  

pengumpulan  data, pengklasifikasian,  pengikhtisaran  dan  pelaporan  kinerja  dalam  

rangka pertanggungjawaban dan peningkatkan kinerja (Perpres 29/2014). Nilai Evaluasi 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SBPJ 

Parepare adalah  nilai  yang  diberikan Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  

dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB)  berdasarkan kerangka Sistem Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah (SAKIP / Perpres No. 29 Tahun 2014) dan Pedoman Evaluasi 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PermenPANRB No. 12 

Tahun 2015), serta Petunjuk pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Lembaga Penerbgangan dan Antariksa 

Nasional. 

Tabel 5 Komponen Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) 

No Komponen Bobot Sub Komponen 

1 Perencanaan Kinerja 30% 
a. Rencana Strategis (10%),: Pemenuhan Renstra (2%), 

Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)  
b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi 

Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan 
Implementasi RKT (6%). 

2 Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran (5%)  

b. Kualitas Pengukuran (12,5%) 

c. Implementasi pengukuran (7,5%) 

3 Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan (3%)  

b. Kualitas pelaporan (7,5%) 

c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 

4 Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan evaluasi (2%)  

b. Kualitas evaluasi (5%) 

c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) 

5 Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)  

b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)  
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c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%) 

 Total 100%  

Evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja secara internal dilakukan oleh Tim 

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi LAPAN dengan menggunakan 

parameter yang sama dengan Kementrian PAN dan RB. Hasil capaian nilai Evaluasi 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SBPJ 

Parepare yang diberikan Tim Evaluasi: 

 

Tabel 6 Nilai Komponen Evaluasi Implementasi SAKIP SBPJ Parepare 

No Komponen Bobot 

(%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Perencanaan Kinerja 30 30.29 28.8 29.1 29.15 29.4 

2 Pengukuran Kinerja 25 18.17 15.83 20.31 22.5 23.44 

3 Pelaporan Kinerja 15 13.61 14.16 14.1 13.53 13.89 

4 Evaluasi Internal 10 8.25 7.75 9.08 9.63 9.5 

5 Capaian Kinerja 20 15 17.75 17.16 17.66 15.8 

Skor Hasil Evaluasi 85.32 84.29 89.75 92.47 92.03 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja A A A AA AA 

 

1.1.3 Aspirasi Masyarakat Terhadap Stasiun Bumi 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 yang dimaksud terkait pemenuhan kebutuhan 

publik, layanan publik dan regulasi yang sesuai dengan lingkup SBPJ Parepare. 

Aspirasi masyarakat diperoleh melalui media cetak, media elektronik, forum resmi, 

dan/atau penjaringan aspirasi yang akuntabel. SBPJ Parepare memperoleh aspirasi 

masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang didalamnya juga tersedia 

kolom untuk memberikan masukan/harapan, pengisian formulir pengaduan masyarakat 

dan melalui media sosial untuk mendetailkan apa yang menjadi harapan masyarakat.  

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

tidak ada pengaduan masyarakat (nihil) yang dimasukkan ke dalam kotak pengaduan 
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terkait layanan SBPJ Parepare. Sehingga, pengelolaan tindak lanjut aspirasi masyarakat 

akan mengikuti aspirasi masyarakat tingkat Deinderaja. 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SBPJ Parepare dilakukan melalui 

serangkaian analisis terhadap kondisi lingkungan strategis (lingkungan internal dan 

eksternal) SBPJ Parepare. Dari hasil analisis lingkungan strategis tersebut, didapatkan 

peluang dan tantangan yan dihadapi SBPJ Parepare dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu 

tahun 2020-2024. Berikut adalah potensi dan peluang yang dimiliki oleh SBPJ Parepare 

yang berhasil diitentifikasi. 

1.2.1 Potensi 

1.2.1.1 Penguasaan teknologi penyelenggaraan penginderaan jauh. 

Sebagai satu-satunya Lembaga yang ditugaskan untuk penyelenggaraan 

kegiatan penginderaan jauh, SBPJ Parepare telah memiliki teknologi untuk 

penyelenggaraan penginderaan jauh dan memiliki pengalaman dalam 

pengoperasian teknologi tersebut, baik teknologi untuk akuisisi data, pengolahan 

data, penyimpanan data, analisis data, dll. Pengalaman tersebut merupakan suatu 

potensi dan merupakan salah satu nilai tambah yang dimiliki oleh SBPJ Parepare. 

1.2.1.2 Memiliki sarana dan prasaranan untuk penyelengaraan penginderaan yauh yang 

diakui internasional 

SBPJ Parepare telah memiliki dan menguasai teknologi penyelenggaraan 

penginderaan jauh. Disamping itu, SBPJ Parepare juga telah memiliki sarana dan 

prasarana yang beberapa diantaranya telah tersertifikasi dan diakui internasional. 

1.2.1.3 Semakin meningkatnya kebutuhan data dan informasi penginderaan jauh. 

Kesadaran masyarakat/stakeholder terkait manfaat penggunaan data 

penginderaan jauh yang 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 masyaratak/stakeholder terkait kelebihan data 

penginderaan jauh menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap 

data penginderaan jauh.  
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Selain kelebihan yang telah dijabarkan di atas, data penginderaan jauh 

juga dapat digunakan di berbagai sektor, seperti sektor pembangunan, sektor 

pertanian, lingkungan, dan sebagainya. Selain karena peningkatan kesadaran 

masyaratak/stakeholder terkait kelebihan data penginderaan jauh, munculnya isu 

lingkungan juga menyebabkan peningkatan permintaan terhadap data 

penginderaan jauh. 

1.2.1.4 Semakin meningkatnya tawaran kerjasama penyelenggaraan penginderaan jauh 

SBPJ Parepare sebagai satu-satunya unit kerja yang ditunjuk sebagai 

penyelenggara penginderaan jauh (pengumpulalan, pengolahan, dan 

penyimpanan data) telah lama melakukan kerjasama penyelenggaraan 

penginderaan jauh, baik nasional maupun dengan internasional. Tawaran 

kerjasama penginderaan jauh semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

permintaan terjadap penginderaan jauh.  

1.2.1.5 Teknologi penginderaan jauh yang semakin advance 

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 

penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi penginderaan jauh. 

Perkembangan teknologi ini merupakan potensi yang harus dimiliki oleh SBPJ 

Parepare. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, produk yang dihasilkan akan 

semakin berkualitas dan proses menghasilkannya relatif lebih cepat. Adopsi 

teknologi ini juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan SDM agar selalu 

up to date terhadap penguasaan teknologi terkini. 

1.2.2 Permasalahan  

1.2.2.1 Ketersediaan SDM yang kurang  

Saat ini ketersediaan SDM masih menjadi perhatian khusus bagi SBPJ 

Parepare. Disamping kerurangan SDM, SBPJ Parepare juga mengalami kendala 

tidak meratanya kemampuan dari SDM yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu 

untuk ditemukan solusi terkait ketersediaan dan kualitas SDM SBPJ Parepare 

data agar pencapaian Renstra dapat berjalan sesuai harapan. 

1.2.2.2 Fasilitas litbangyasa yang masih kurang 

SBPJ Parepare sebagai unit yang bertanggung jawab secara operasional 

terkait penyelenggaraan penginderaan jauh sudah memiliki beberapa sarana dan 
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prasarana pendukung, namun sarana dan prasarana tersbut masih belum sesuai 

harapan terutama pada jumlah fasilitas yang dimiliki. Masih ada beberapa 

fasilitas penjunjang yang belum tersedia. Oleh sebab itu, SBPJ Parepare sering 

mengalami beberapa kendala dalam kegiatan operasional yang disebabkan oleh 

kurangnya fasilitas pendukung.  

1.2.2.3 Kurangnya Industri nasional yang mampu mendukung perkembangan teknologi 

dan data penginderaan jauh. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di bidang penginderaan 

jauh tidak dibarengi dengan perekembangan 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 mahalnya harga teknologi yang ada jika hendak 

diimplementasikan di SBPJ Parepare. Disamping itu, dukungan terhadap produk 

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

gangguan operasional jika ada yang mengalami trouble dan meningkatkan biaya 

maintenance. 
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN STASIUN BUMI 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, II dan III, agar Visi LAPAN Tahun 

2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan unit-unit kerja. 

Maka dari itu, Deputi Bidang Penginderaan Jauh sebagai salah satu unit eselon I perlu 

menyelaraskan Visi, Misi, dan tujuan terhadap kedua pusat di bawahnya, dan 

Pustekdata perlu menyelaraskan Visi, Misi, dan tujuan terhadap SBPJ Parepare. Bab ini 

akan menjelaskan Visi, Misi, dan Tujuan SBPJ Parepare dan keselarasan dengan Visi, 

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

Wakil Presiden. 

2.1 Visi Stasiun Bumi 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 

SBPJ Parepare secara umum. Visi SBPJ Parepare merupakan hasil dari 

penyelarasanVisi Pustekdata, Visi Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Visi LAPAN dan 

Visi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi SBPJ 

Parepare. Kerangka berpikir penentuan Visi SBPJ Parepare Tahun 2020-2024 dapat 

dilihat pada gambar berikut. 



17 
 

 
Gambar 1 Penyelarasan Visi SBPJ Parepare Tahun 2020-2024 

 

Berdasarkan gambar di atas 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 Deputi Bidang Penginderaan Jauh 

disusun dengan menurunkan secara langsung Visi LAPAN 2020-2024 dengan 

mempertimbangkan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penginderaan Jauh. Selanjutnya, 

Visi Pustekdata juga disusun dengan menggunakan kerangka berpikir tersebut. Dengan 

demikian, Visi SBPJ Parepare Tahun 2020-2024 ditentukan sebagai berikut : 

 

“Menjadi Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Multimisi 

Berstandar Internasional Untuk Memenuhi Kontinuitas 

Ketersediaan Data Nasional.” 

 

Visi tersebut merupakan gambaran dari apa yang ingin dicapai SBPJ Parepare 

dalam 5 (lima) tahun ke depan. Seluruh upaya strategis yang dilakukan oleh SBPJ 
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Parepare akan ditujukan untuk mewujudkan Visi SBPJ Parepare dalam mendukung Visi 

Pustekdata kemudian mendukung Visi Deputi Bidang Penginderaan Jauh 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.  

2.2 Misi Stasiun Bumi 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, Deputi 

Bidang Penginderaan Jauh 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 Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh diturunkan dari Misi LAPAN dan diturunkan kembali untuk Misi 

satuan kerja dibawahnya (dalam hal ini Misi Stasiun Bumi Penginderaan Jauh). Detil 

terkait penyelarasan Misi SBPJ Parepare dapat dilihat sebagai berikut. 

 
Gambar 2 Penyelarasan Misi SBPJ Parepare Tahun 2020-2024 
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Berdasarkan gambar di atas, Misi SBPJ Parepare Tahun 2020-2024 diturunkan 

dari Misi Pustekdata yang diturunkan dari Misi Deputi Bidang Penginderaan Jauh 

Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan visi Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare 

menjadi kenyataan maka diperlukan beberapa misi pendukungnya yaitu menguasai 

pengoperasian, integrasi dan pembaruan sistem stasiun bumi, mempertahankan 

kontinuitas ketersediaan data penginderaan jauh satelit multimisi dan 

melaksanakan layanan teknis kepada pengguna teknologi dan data penginderaan 

jauh di daerah. 

2.3 Tujuan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran 

nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program nasional. Stasiun 

Bumi Penginderaan Jauh sebagai salah satu satuan kerja di bawah Pustekdata dan 

Deputi Bidang Penginderaan Jauh perlu menyelaraskan tujuan agar tujuan organisasi 

LAPAN dapat tercapai. Dengan demikian, Tujuan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 

disusun sebagai berikut 

 

Tabel 7 Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan SBPJ Parepare Tahun 2020-2024 

Misi Tujuan Indikator Tujuan 
Menguasai pengoperasian, integrasi 
dan pembaruan sistem stasiun bumi, 

mempertahankan kontinuitas 

ketersediaan data penginderaan jauh 
satelit multimisi dan melaksanakan 

layanan teknis kepada pengguna 

teknologi dan data penginderaan 
jauh di daerah. 

 

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 Stasiun 

Bumi Penginderaan Jauh berkelas 
dunia 

2. Rasio rencana aksi RB di lingkup 

Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 
yang dilaksanakan terhadap rencana 

aksi yang ditetapkan sesuai 

roadmap RB 

 

2.4 Sasaran Kegiatan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 

Sasaran Kegiatan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi SBPJ Parepare 

dalam bentuk capaian secara nyata dan mencerminkan output/outcome yang dihasilkan 

melalui pelaksanaan output kegiatan. Sejalan dengan penyelarasan Visi dan Misi, 

Sasaran Kegiatan SBPJ Parepare juga merupakan pendelegasian sebagian Sasaran 

Program Pustekdata dan Deputi Bidang Penginderaan Jauh sesuai tugas dan fungsi 

SBPJ Parepare. 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 
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didelegasikan kembali ke kelompok kerja dan jabatan fungsional dibawahnya sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

 Sasaran Kegiatan 1 (satu) yaitu “ Terwujudnya produk dan layanan Stasiun 

Bumi Penginderaan Jauh sesuai kebutuhan” Terwujudnya produk dan layanan 

yang dimaksud adalah kemampuan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh dalam 

memenuhi kebutuhan produk dan layanan secara kuantitas dan kualitas kepada 

pengguna. 

 Sasaran Kegiatan 2 (dua) yaitu “ Terbangunnya hubungan baik dengan 

pengguna layanan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh”. Terbangunnya 

hubungan baik dengan pengguna produk dan layanan Stasiun Bumi 

Penginderaan Jauh dilakukan dengan menindaklanjuti laporan ataupun 

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

yang diberikan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh selalu mengikuti kebutuhan 

pengguna baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 
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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 

beranekaragam mempunyai tujuan besar memajukan kesejahteraan masyarakat di 

dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, tujuan tersebut dinyatakan dalam Visi 

Pembangunan Nasional 2005 – 2025 yaitu: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, 

dan Makmur”. Keempat aspek yang terkandung dalam pembangunan nasional 

diterjemahkan sebagai berikut: 

 Mandiri: Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa 

lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. 

 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. 

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

individu, gender, maupun wilayah. 

 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 misi pembangunan 

nasional, yaitu: 

 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan 

beradab; 

 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;  

 Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;  

 Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;  

 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;  

 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 

 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional; dan  
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 Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia 

internasional. 

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

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

naskah teknokratik RPJMN 2020 – 2024 sebagai keberlanjutan dari RPJMN 2015 – 

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

tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, dimana terdapat 7 (tujuh) agenda 

pembangunan nasional sebagai 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 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, (3) menjaga keberlanjutan. 

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

pembangunan nasional, yang meliputi : 

 PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; 

 PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;  

 PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;  

 PN 4: Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;  

 PN 5: Memperkuat infrasruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan 

pelayanan dasar; 
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 PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim;  

 PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. 

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

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

LAPAN berkontribusi terhadap sasaran terkait dengan peningkatan produktivitas dan 

daya saing untuk indikator nomor 13, 15, 17, 19, 21, serta 22 a dan b. Sesuai dengan 

sasaran tersebut, Deputi Bidang Penginderaan Jauh perlu menyelaraskan arah 

kebijakannya agar indikator-indikator nasional tersebut dapat tercapai. Berikut detil 

kontribusi Deputi Bidang Penginderaan Jauh terhadap indikator terkait: 

 Indikator 13: Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha 

Terkait indikator ini, Deputi Bidang Penginderaan Jauh berkontribusi dalam 

menghasilkan produk inovasi teknologi penginderaan jauh yang dapat langsung 

dimanfaatkan industri/badan usaha seperti citra multi resolusi dan pemanfaatannya. 

Pemanfaatan produk inovasi ini diharapkan dapat mendukung hilirisasi produk, 

khususnya produk penginderaan jauh nasional untuk menggerakkan sektor strategis 

pembangunan nasional. 

 Indikator 15: Persentase SDM Iptek (Peneliti dan Perekayasa) berkualifikasi 

S2/S3 

SDM Iptek, baik peneliti maupun perekayasa merupakan aset strategis yang 

dimiliki Deputi Bidang Penginderaan Jauh dalam penyelenggaraan penginderaan 

jauh nasional. Untuk itu, maka dilakukan peningkatan kualifikasi SDM Iptek 

LAPAN yang bergelar S2/S3. Deputi Bidang Penginderaan Jauh turut mendukung 

pencapaian peningkatan kualifikasi SDM di lingkup Deputi Bidang Penginderaan 

Jauh. Peningkatan kualifikasi SDM secara bertahap dan berkesinambungan 

dilakukan dengan mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) peneliti dan 

perekayasa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2/S3, baik didalam maupun 

diluar negeri. 

 Indikator 17: Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) 

Peningkatan kualitas pranata Litbang LAPAN akan dilakukan dalam periode 2020-

2024. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas Litbangyasa yang dilakukan 

Lapan dalam menghasilkan produk inovasi yang dapat dimanfaatkan secara luas. 
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Sesuai dengan arah kebijakan LAPAN, Deputi Bidang Penginderaan Jauh turut 

melakukan peningkatan kualitas Litbang di lingkupnya. Beberapa diantaranya  

melalui standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi terhadap proses maupun fasilitas 

Litbangyasa dalam menunjang penyelenggaraan penginderaan jauh. 

 Indikator 19: Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan 

Kontribusi LAPAN dalam pengembangan infrastruktur Iptek strategis 5 (lima) 

tahun kedepan adalah melalui pengembangan beberapa infrastruktur penerbangan 

dan antariksa nasional. Deputi Bidang Penginderaan Jauh berkontribusi  dalam 

mengembangkan infrastruktur penginderaan jauh meliputi: 

 Sistem BDPJN 

 Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) 

 Indikator 21: Hasil inovasi priorias riset nasional 

LAPAN sebagai LPNK yang salah satu tugas dan fungsinya adalah penyelenggaraan 

riset di bidang aeronautika dan keantariksaan juga turut berkontribusi dalam 

menghasilkan inovasi prioritas riset nasional. Beberapa inovasi yang dihasilkan 

LAPAN khususnya di lingkup penginderaan jauh meliputi: 

 Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan Konservasi, Pencegahan 

Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA (Koordinator PRN). 

 Data citra resolusi menengah, tinggi dan sangat tinggi (anggota PRN 

penginderaan jauh). 

 Space Map untuk Multi Sektor (anggota PRN penginderaan jauh). 

 Indikator 22a: Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan  penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan 

sumber daya alam 

Kemajuan teknologi yang cukup pesat mengharuskan pemerintah meningkatkan 

pemanfaatan teknologi khususnya dalam mendukung pembangunan nasional secara 

berkelanjutan. Kontribusi LAPAN di bidang penginderaan jauh terkait penerapan 

teknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya pemanfaatan 

sumber daya alam meliputi: 

 Model pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk mendukung 

tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs) 
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 Layanan Pengguna Bidang Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

 Indikator 22a: Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan  penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pasca 

bencana 

Kontribusi LAPAN dalam pemanfaatan perkembangan teknologi khususnya di 

lingkup Deputi Bidang Penginderaan Jauh untuk pencegahan dan mitigasi pasca 

bencana adalah: 

 Produk Litbangyasa Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 

 Sistem Penyediaan Data dan Produk Data Hotspot 

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 kerjasama keantariksaan; keamanan dan 

keselamatan; serta ketentuan hukum perdata dan pidana terkait keantariksaan. Di 

samping itu, peraturan perundang – undangan ini menjelasakan peran LAPAN sebagai 

instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, 

pengembangan, dan pemanfaatan kedirgantaraan serta penyelenggaran keantariksaan 

memiliki peran strategis dalam pengembangan dan penyelenggaran keantariksaan 

nasional.  

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: 

 Perolehan data; 

 Pengolahan data; 
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 Penyimpanan dan pendistribusian data; 

 Pemanfaatan data dan diseminasi informasi 

Keempat kegiatan tersebut tidak terlepas dalam aktivitas Deputi Bidang Penginderaan 

Jauh 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 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan 

Keantariksaan 2016 – 2040 merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 21 Tahun 

2013 tentang Keantariksaan yang mengatur penyelenggaraan keantariksaan nasional. 

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

kebijakan penyelenggaraan keantariksaaan, strategi penyelenggaraan keantariksaaan, 

serta peta rencana strategis jangka pendek, menengah, dan jangka panjang 

penyelenggaraan 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: 

 Memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang sains antariksa dan 

atmosfer serta pemanfaatannya 

 Memperkuat penyelenggaraan penginderaan jauh 

 Memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi 

penerbangan dan antariksa serta pemanfaatannya menuju kemandirian 

nasional 

 Membangun kemandirian dalam peluncuran wahana antariksa melalui 

pembangunan bandar antaraiksa di wilayah Indonesia 

 Mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan dengan melibatkan 

industri nasional. 

Dalam hal ini, Deputi Bidang Penginderaan Jauh mendukung Misi ke 2, 3, dan 5 sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Saat ini, penyelenggaran kegiatan penyelenggaraan 

penginderaan jauh sebagian besar masih diselenggarakan oleh Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh sebagai unit kerja di bawah LAPAN yang memiliki tugas dan fungsi 

terkait pneyelenggaraan penginderaan jauh. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan 
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tumbuhnya partisipasi masyarakat maupun sektor swasta dalam mengembangkan 

industri penginderaaan jauh untuk beberapa tahun kedepan. 

3.2.4 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 mensinergikan 

seluruh kekuatan yang ada sehingga mendapatkan hasil yang optimal di tengah 

keterbatasan sumberdaya. Selanjutnya, ditentukan visi Rencana Induk Riset Nasional 

(RIRN) Tahun 2017 – 2045 yaitu Indonesia 2045 berdaya saing dan berdaulat berbasis 

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

 Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

 Menciptakan keunggulan kompteitif bangsa secara global berbasis riset 

LAPAN sebagai instansi pemerintah yang salah satu fungsinya melaksanakan riset dan 

pengembangan terkait keantariksaan turut memiliki peran strategis dalam 

penyelenggaran RIRN Tahun 2017 – 2045. LAPAN bersama – sama instansi 

pemerintah terkait lainnya diharuskan melakukan integrasi pelaksanaan riset di lembaga 

litbang sesuai ranah dan kebijakan dalam RIRN. Adapun bidang yang menjadi lingkup 

riset LAPAN khususnya penginderaan jauh adalah sebagai berikut: 

 Bidang Pangan – Pertanian: Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan. 

 Bidang Kemaritiman: Aktor integrasi dan sumberdaya dalam penyelarasan 

dan kerja sama multi-aktor di bidang kemaritiman. 

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Stasiun Bumi 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 
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organisasi perlu dilakukan agar visi yang ditetapkan dapat tercapai. Arah kebijakan dan 

strategi LAPAN, Deinderaja, serta Pustekdata 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, kemudian arah kebijakan dari Pustekdata diturunkan menjadi arah kebijakan 

SBPJ Parepare. Dalam hal ini, SBPJ Parepare telah menyusun arah kebijakan serta 

strategi sesuai dengan koridor tersebut. Detil terkait arah kebijakan dan strategi SBPJ 

Parepare dapat dilihat sebagai berikut. 

3.3.1 Optimasi Produk 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. 

3.3.1.1 Strategi 1: Meningkatkan daya saing produk 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 kedepan. Untuk mendukung hal tersebut, SBPJ Parepare memiliki langkah 

konkrit yaitu meningkatkan pelayanan produk teknologi dan data penginderaan jauh 

melalui penambahan penerimaan data penginderaan jauh multi resolusi dari akusisi 

satelit. Akusisi satelit operasional untuk penerimaan data penginderaan jauh telah 

dilakukan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan data baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Dengan adanya satelit operasional yang baru, maka diharapkan 

produk dan layanan teknologi serta data penginderaan jauh dapat ditingkatkan sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 
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Gambar 3 Penerimaan dan perencanaan penerimaan data satelit 

penginderaan jauh 1978 – 2028 

Berdasarkan gambar di atas, LAPAN telah merencanakan penerimaan data 

satelit penginderaan jauh hingga tahun 2028 dengan beberapa satelit yang diusulkan 

untuk diakusisi. Beberapa diantaranya 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. 

3.3.1.2 Strategi 2: Mendorong pemanfaatan penginderaan jauh secara aktif untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan 

LAPAN sebagai salah satu instansi pemerintah terdepan dalam bidang 

penginderaan jauh turut berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan penginderaan 

jauh dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini terkandung dalam PRN Pangan – 

Pertanian yang mengamanahkan kontribusi penginderaan jauh dalam memprediksikan 

panen padi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pembangunan 

nasional dalam berbagai sektor prioritas nasional. Beberapa fokus pemanfaatan 

penginderaan jauh  diantaranya adalah pemanfaatan data penginderaan jauh multi 

resolusi sehingga menghasilkan informasi yang presisi untuk sektor prioritas nasional 

diantaranya sektor pangan dan pertanian. Selain itu, kerjasama lintas kementerian 

maupun sektor swasta perlu dilakukan dalam pemanfaatan penginderaan jauh untuk 

meningkatkan produktivitas ekonomi. 
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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 SBPJ Parepare 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 SBPJ Parepare dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4 Delapan Tujuan SDG yang didukung pemanfaatan penginderaan jauh 

 

Berdasarkan gambar di atas, SBPJ Parepare mendukung 8 (delapan) tujuan SDG yang 

diantaranya adalah : 

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

ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian 

berkelanjutan 

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

akses atas air dan sanitasi untuk semua 

 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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 SDG-9 Industry, Innovation and Infrastructure (industri, inovasi dan 

infrastruktur) yaitu membangun infrastruktur kuat, mempromosikan 

industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi 

 SDG-11 Sustainable Cities and Communities (kota dan komunitas 

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

berkelanjutan. 

 SDG-13 Climate Action (penanganan perubahan iklim) yaitu mengambil 

langkah penting untuk mencegah perubahan iklim dan dampaknya. 

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

penggunaan samudra, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan) 

 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 konkrit 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 diantaranya 

adalah pemanfaatan data penginderaan jauh multi resolusi sehingga menghasilkan 

informasi yang presisi untuk sektor prioritas nasional diantaranya sektor pangan dan 

pertanian. Selain itu, kerjasama lintas kementerian maupun sektor swasta perlu 

dilakukan dalam penggunaan teknologi dan data penginderaan jauh untuk meningkatkan 

produktivitas ekonomi. 

3.3.1.3 Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan penginderaan jauh 

Deinderaja telah menetapkan strategi ketiga yaitu peningkatan kolaborasi 

dalam penyelanggaraan penginderaan jauh. SBPJ Parepare yang memiliki tugas 

dan fungsi dalam penyelerenggaraan 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 
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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 LAPAN namun juga diimbangi dengan 

kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah maupun sektor swasta untuk 

meningkatkan service excellence dan penyediaan produk teknologi dand ata 

penginderaan jauh sesuai kebutuhan. 

Ketiga strategi tersebut merupakan rangkuman dari kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mendukung ketercapaian Visi SBPJ Parepare yaitu “menjadi 

stasiun bumi penginderaan jauh multimisi berstandar internasional untuk 

memenuhi kontinuitas ketersediaan data nasional”.  

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: 

 Melanjutkan akusisi satelit penerimaan data penginderaan jauh oleh 

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

TerraSAR-X, dan TanDEM-X. 

 Pengajuan akusisi satelit penerimaan data penginderaan jauh yaitu MetOp-

C, Himawari-9, dan PA2 

 Satelit yang akan diluncurkan dan disusulkan untuk diakusisi yaitu 

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

 Pengembangan Sistem BDPJN, khususnya sistem layanan digital 

SPACeMAP berbasis cloud, SaaS, PaaS 

 Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) yang berfokus 

pada layanan Sistem Pemantauan Sumpber Daya Alam dan Lingkungan 

(SIPANDA) dan Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMBA). 
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3.3.2 Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN di lingkup Stasiun Bumi 

Penginderaan Jauh sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi nasional menuju 

birokrasi berkelas dunia  

3.3.2.1 Strategi 1 : Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) kriteria pengungkit di 

lingkup Stsiun Bumi 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 stategi Deinderaja dan Pustekdata. Dengan 

demikian, SBPJ Parepare mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan arah 

kebijakan tersebut dalam lingkupnya sendiri. 

Strategi yang dilaksanakan dalam penerapan Reformasi Birokrasi (RB) 

Deputi Bidang Penginderaan Jauh yaitu dengan 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 tersebut Deputi Bidang 

Penginderaan Jauh 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 di instansi pemerintah : 

 Mental aparatur bertujuan untuk merubah perilaku negatif yang ditunjukkan 

dan dipraktikkan oleh para birokrat, sehingga mendorong citra negatif 

birokrasi.  

 Penguatan pengawasan bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan 

guna mengurangi dan menghilangkan penyimpangan yang terjadi dalam 

birokrasi.  

 Penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk menciptakan desain 

organisasi yang lebih tepat untuk mendorong efisiensi, efektivitas dan 

percepatan proses layanan serta pengambilan keputusan dalam birokrasi.  

 Penguatan tatalaksana bertujuan untuk mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan sekaligus mengubah mental 

aparatur.  
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 Manajemen SDM Aparatur betujuan untuk menciptakan dan menerapkan 

sistem manajemen SDM sehingga pengelolaan SDM aparatur akan lebih 

profesional. 

 Peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih 

maupun disharmonis yang kerap kali dimanfaatkan sebagai celah untuk 

memenuhi kepentingan pribadi yang merugikan negara. 

 Peningkatan kualitas layanan publik bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

sistem manajemen layanan publik pemerintah kepada masyarakat.  

 Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk mendorong birokrasi yang efektif 

dan efisien serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai 

dengan sumber-sumber yang digunakan.  

Dari kedelapan area perubahan tersebut, terdapat 7 (tujuh) area pengungkit 

yang menjadi fokus pembenahan adalah manajemen perubahan, manajemen 

SDM, manajemen organisasi dan tata laksana, peraturan perundang–undangan, 

akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta layanan publik. 

Secara keseluruhan, strategi Deputi Bidang Penginderaan Jauh di atas 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.  

Selain itu, evaluasi pelaksanaan RB di lingkup SBPJ Parepare 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 unit kerja di LAPAN. 

3.3.2.2 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, Renstra 

Deinderaja, dan Renstra Pustekdata, maka SBPJ Parepare ikut mengupayakan 

peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Iptek dan Pendukung Iptek di lingkup 
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SBPJ Parepare. Beberapa diantaranya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas 

SDM dengan pendidikan bergelar S3, S2, maupun S1 serta partisipasi dalam 

serangkaian kegiatan ToT teknologi strategis terkait teknologi dan data 

penginderaan jauh. Kedua hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

produktivitas dan daya saing SDM SBPJ Parepare dalam rangka mendukung 

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

3.4 Model Bisnis 

Model bisnis SBPJ Parepare periode 2020-2024 merupakan gambaran secara 

menyeluruh tentang bagaimana SBPJ Parepare menjalankan kegiatannya untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Penyusunan model bisnis ini menggunakan 

framework Business Model Canvas (BMC). Model bisnis LAPAN terdiri atas 9 

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

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

dan Revenue Stream. Pada blok value proposition, terdapat 3 (tiga) janji utama Deputi 

Bidang Penginderaan Jauh kepada para pengguna layanan dan produk kepada 

pelanggan. Janji tersebut adalah (1) layanan tidak komersial, (2) produk dan layanan 

berkualitas – akurat, cepat, dan tepat, dan (3) keunggulan komparatif Indonesia, dan (4) 

customer oriented. Value proposition diberikan kepada pengguna layanan melalui 2 

(dua) channel, yaitu above the line dan below the line. Pada channel “above the line”, 

value proposition SBPJ Parepare diberikan melalui situs web SBPJ Parepare dan e-

layanan. Sedangkan pada channel “below the line” value proposition SBPJ Parepare 

diberikan kepada pengguna layanan melalui (1) Stakeholders Meeting, (2) sosialisasi, 

(3) word of mouth, (4) bimbingan teknis, dan (5) pameran, event, seminar, meeting, dan 

open house. Pengguna layanan SBPJ Parepare yang dimaksud adalah (1) 

Kementerian/Lembaga/Pemda (2) TNI/Polri (3) industri dalam negeri (4) perguruan 

tinggi (5) masyarakat. Produk dan layanan publik SBPJ Parepare adalah (1) produk 

teknologi penginderaan jauh (prototype, software pengolahan data) (2) data dan 

informasi penginderaan jauh (BDPJN: SpaceMAP dan LAPAN Engine, SPBN: 

Sipandora dan GeoNode WMS), dan (3) Layanan jasa penginderan jauh (bimbingan 

teknis, supervisi, konsultasi, saksi ahli). 

Untuk menghasilkan produk dan layanan publik yang sesuai dengan value 

proposition, terdapat beberapa aktivitas utama (key activities) yang harus dilaksanakan 
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oleh SBPJ Parepare dengan sebaik-baiknya. Key activities tersebut adalah (1) 

melaksanakan research & development (termasuk market research), (2) memberikan 

produk/layanan sesuai kebutuhan, dan (3) menyelenggarakan customer relationship. 

Penyelenggaraan key activities sangat bergantung pada keberadaan key partner dan key 

resources. Key partner SBPJ Parepare dalam menghasilkan layanan adalah (1) 

perguruan tinggi, (2) industri penginderaan jauh, (3) organisasi dibidang penginderaan 

jauh, (4) organisasi profesi nasional, (5) K/L/D terkait. Sedangkan key resources SBPJ 

Parepare dalam menghasilkan layanan adalah (1) peneliti, (2) perekayasa, (3) JFT 

lainnya, (4) bahan litbangyasa (data inderaja, data lapangan), dan (5) sarana & prasarana 

penginderaan jauh (termasuk ground station dan data center). Selain key partner dan key 

resources, key activities SBPJ Parepare juga sangat bergantung pada anggaran. Struktur 

penganggaran SBPJ Parepare untuk dapat menyelenggarakan key activities-nya dibagi 

menjadi 2 kategori, yaitu APBN dan Non-APBN. Struktur penganggaran kategori 

APBN adalah: (1) rupiah murni, (2) PHLN (3) SBSN, dan (4) PNBP. Struktur 

penganggaran kategori Non-APBN adalah: (1) KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usaha), dan (2) PINA (Pembiayaan Investasi Non-APBN). 

3.5 Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 

memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara 

dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Salah satu kunci dalam tahapan implementasi 

rencana strategis SBPJ Parepare adalah adanya dukungan regulasi. Dengan kata lain, 

kerangka regulasi adalah pemetaan kebutuhan regulasi guna mendukung implementasi 

rencana strategis SBPJ Parepare tahun 2020-2024. 

Saat ini terdapat beberapa regulasi terkait penerbangan dan antariksa dalam bentuk 

Undang-Undang maupun turunannya, meliputi: 

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh; 

 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016 – 2040; 
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 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional. 

Berdasarkan regulasi tersebut, kemudian dilakukan analisis kebutuhan peraturan 

turunan. Peraturan turunan yang dimaksud dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau 

Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Perla). 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dianalisis lebih 

lanjut untuk mengidentifikasi kebutuhan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan 

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

: 

 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan 

yang merupakan amanat dari Pasal 27, Pasal 57 dan Pasal 92. (dalam proses 

pengesahan); 

 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan 

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

 Rancangan Peraturan Pemerintah Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian 

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

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

Undang Keantariksaan yang berhasil teridentifikasi, meliputi: 

 Rancangan Perla tentang Pengolahan Data Penginderaan Jauh; 

 Rancangan Perla tentang Pemanfaatan Data dan Diseminasi Penginderaan Jauh; 

 Rancangan Perla tentang Tata Cara Peluncuran Wahana Antariksa yang 

merupakan amanat Pasal 34 dan Pasal 35; 

 Rancangan Perla tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Wahana 

Antariksa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh dianalisis lebih lanjut untuk 

mengidentifikasi kebutuhan peraturan turunan dalam bentuk Perla. Terdapat 7 (tujuh) 

Perla yang berhasil diidentifikasi, meliputi: 

 Rancangan Perla tentang Tata Cara Keikutsertaan Instansi Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan 

Satelit; 

 Rancangan Perla tentang Pelaksanaan Pengoperasian Stasiun Bumi; 
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 Rancangan Perla tentang Metode dan Kualitas Pengolahan Data Penginderaan 

Jauh; 

 Rancangan Perla tentang Ketentuan Mengenai Penyimpanan dan Pendistribusian 

Data Penginderaan Jauh; 

 Rancangan Perla tentang Pemanfaatan Data dan Diseminasi Informasi 

Penginderaan Jauh oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; 

 Rancangan Perla tentang Kerja Sama antara Lembaga dengan Instansi 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; 

 Rancangan Perla tentang Kriteria Informasi Penginderaan Jauh yang Bersifat 

Rahasia. 

Detil terkait kebutuhan regulasi SBPJ Parepare, dapat dilihat pada matrik kerangka 

regulasi di Lampiran 1. 

3.6 Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan merupakan gambaran umum kebutuhan struktur 

organisasi yang dapat mendukung pencapaian renstra SBPJ Parepare. Disamping 

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 dengam mempertimbangkan 

arah kebijakan dan strategi organisasi. ketika terjadi perubahan arah kebijakan dan 

strategi, struktur dn fungsi harus juga diubah menyesuaikan dengan perubahan arah 

kebijakan dan strategi tersebut. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi SBPJ Parepare 

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

mendukung capaian Renstra. 

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

Penguatan fungsi litbangyasa memberikan ruang untuk tumbuhnya inovasi-

inovasi terkait penyelenggaraan penginderaan jauh. Inovasi tersebut dapat 

berupa produk, metode, skema, dll. Penguatan fungsi litbangyasa tidak hanya 

dilakukan pada SDM saja tetapi juga pada sarana dan prasarana yang dapat 

mendukung kegiatan Litbangyasa. 

 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 
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litbangyasa dapat dijamin kualitas, mutu, serta keamanannya. Saat ini sudah ada 

beberapa pranata yang telah terstandar, terakreditasi, dan tersertifikasi, namun 

fungsi standirdisasi ini masih perlu dilakukan penguatan, sehingga nanti 

kedepannya seluruh sarpras, proses, dan produk yang dihasilkan semakin 

bermutu, dan terjamin keamanannya. 

 Penguatan fungsi pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM). Sumberdaya 

manusia merupakah salah satu asset penting yang dimiliki oleh organisasi. 

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran kegiatannya 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 demikia, fungsi pengembangan SDM akan berkontribusi terhadap 

pencapaian PPN. 

 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 

SBPJ Parepare. Saat ini telah banyak teknologi yang tersedia untuk mendukung 

penyelenggaraan penginderaan jauh, baik untuk akuisisi data, pengolahan dan 

penyimpanan data, analisis data hinga diseminasi data dan informasi 

penginderaan jauh. Perkebangan TIK di sektor penginderaan jauh tidak hanya 

pada hardware, tetapi juga pada software. Dengan memanfaatkan TIK dengan 

maksimal, penyelenggataan penginderaan jauh akan lebih efektif dan efisien. 

Oleh sebab itu, penguatan dan pengembangan terhadap infastruktur TIK harus 

tetap dilakukan untuk mendukung pencapaian Renstra SBPJ Parepare. 
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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 SBPJ Parepare 

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

Pustekdata. Lebih detil 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. Perumusan indikator kinerja SBPJ Parepare telah disusun dengan 

mengikuti prinsip SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timely). 

Capaian terhadap target kinerja SBPJ Parepare merupakan ukuran capaian visi SBPJ 

Parepare. Dengan kata lain, jika target kinerja tercapai, maka visi SBPJ Parepare 

terwujud. Dalam penetapan target kinerja, SBPJ Parepare memiliki 3 (tiga) kategori 

sebagai berikut: 

 Kategori target maximize: semakin tinggi realiasasi terhadap target, maka kinerja 

semakin baik; 

 Kategori target minimize: semakin rendah realiasi terhadap target, maka kinerja 

semakin baik; dan 

 Kategori target stabilize: semakin dekat realisasi terhadap target, maka kinerja 

semakin baik dengan klausul deviasi yang disepakati. 

Berdasarkan hasil cascading sasaran dan indikator kinerja Dinderaja dan 

Pustekdata, dirumuskan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SBPJ 

Parepare 2020 – 2024 pada tabel berikut: 
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Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SBPJ Parepare Tahun 

2020-2024 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Terwujudnya produk 

dan layanan di Stasiun 

Bumi Penginderaan 

Jauh  Pareepare sesuai 

kebutuhan 

1 

Jumlah produk data 

penginderaan jauh yang 

dihasilkan 

25018 25018 25018 25018 25018 

2 

Jumlah Pengguna Produk 

dan layanan teknologi dan 

data penginderaan jauh 

lingkup Stasiun Bumi 

Penginderaan Jauh Parepare 

yang dilayani 

3 4 5 5 5 

2 

Terbangunnya 

hubungan baik dengan 

pengguna layanan 

Stasiun Bumi 

Penginderaan Jauh 

Parepare 

3 

Indeks respon terhadap 

keluhan pengguna layanan 

Stasiun Bumi Penginderaan 

Jauh Parepare 

95 95 95 95 95 

 

Berdasarkan tabel di atas, target kinerja SBPJ Parepare terdiri dari 2 Sasaran 

Kegiatan dan 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran dan indikator kinerja 

SBPJ Parepare, akan di cascade down ke semua pihak terkait untuk menjaga 

keselarasan kinerja. Indikator kinerja sasaran kegiatan SBPJ Parepare akan dijelaskan 

lebih rinci sebagai betikut. 

 Indikator 1 dan 2: Jumlah produk data penginderaan jauh yang dihasilkan, dan 

Jumlah Pengguna Produk dan layanan teknologi dan data penginderaan jauh 

lingkup Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare yang dilayani. Indikator ini 

merepresentasikan tingkat pemenuhan permintaan produk dan layanan Stasiun 

Bumi Penginderaan Jauh Parepare. Permintaan yang dimaksud datangnya dari 

pihak eksternal sebagai pengguna layanan pemanfaatan penginderaan jauh. 

Pemenuhan yang dimaksud adalah produk dan layanan pemanfaatan 

penginderaan jauh yang diberikan sesuai dengan pengguna layanan. Produk dan 

layanan pemanfaatan penginderaan jauh merupakan produk dan layanan yang 

dihasilkan SBPJ Parepare dalam bentuk teknologi dan data penginderaan jauh. 

Klasifikasi target untuk indikator ini adalah maximize. Indikator ini 

berkontribusi terhadap capaian indikator Deinderaja LAPAN “Jenis 

pemanfaatan produk inovasi di bidang penginderaan jauh untuk pembangunan 

nasional”. 
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 Indikator 3: Indeks respon terhadap keluhan pengguna layanan teknologi dan 

data penginderaan jauh. Indikator ini merepresentasikan seberapa responsif 

SBPJ Parepare saat menerima keluhan dari pengguna layanan pemanfaatan 

penginderaan jauh. Respon yang dimaksud berupa tindaklajut atas keluhan 

pengguna layanan dalam waktu 1 X 24 jam. 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 LAPAN “Indeks respon 

terhadap keluhan pengguna layanan penginderaan jauh”. 

4.2 Kerangka Pendanaan 

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan prinsip 

money follow program, perumusan kerangka pendanaan SBPJ Parepare disusun 

dengan memperhatikan setiap aktivitas yang mendukung capaian indikator kinerja 

sasaran kegiatan. Dengan kata lain, kerangka pendanaan SBPJ Parepare merupakan 

anggaran strategis yang dialokasikan untuk mewujudkan. Kerangka pendanaan 

SBPJ Parepare bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 

(PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP). 

Detil mengenai kerangka pendanaan SBPJ Parepare dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Matriks Kinerja dan Pendanaan SBPJ Parepare 2020 – 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Renstra SBPJ Parepare tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang organisasi untuk 5 (lima) tahun kedepan, 

yaitu tahun 2020-2024. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan di lingkungan SBPJ 

Parepare menjadi lebih terarah dan terukur. Renstra SBPJ Parepare disusun melalui 

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

Renstra Pustekdata, Renstra Deinderaja dan Renstra LAPAN tahun 2020-2024. Dengan 

demikian, keselarasan antara Renstra SBPJ Parepare dengan, Renstra Pustekdata, 

Renstra Deinderaja dan LAPAN dapat dijaga. 

Secara umum Renstra SBPJ Parepare menggambarkan sasaran kegiatan yang 

ingin dicapai untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Renstra SBPJ Parepare ini akan 

menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan SBPJ Parepare 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 dievalusi 

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 SBPJ Parepare 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 1 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 

1 Peraturan Pemerintah tentang 

Penguasaan Teknologi 

Keantariksaan 

Amanat dari Pasal 27, Pasal 57 dan 

Pasal 92 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 

2 Peraturan Pemerintah tentang 

Kegiatan Komersial Keantariksaan 

Amanat dari Pasal 37, Pasal 83 dan  

Pasal  84 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, Kementerian BUMN, 

Kemenkumham, Kementerian Riset dan 

Teknologi/BRIN, dan instansi terkait 

lainnya 

3 Peraturan Pemerintah Tata Cara 

Pembangunan dan Pengoperasian 

Bandar Antariksa 

Amanat dari Pasal 50, Pasal 69, dan 

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, Kementerian BUMN, 

Kemenkumham, Kemenhan, Kementerian 

Riset dan Teknologi/BRIN, dan instansi 

terkait lainnya 

4 Perla tentang Pengolahan Data 

Penginderaan Jauh 

Amanat Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, BIG, Kemenkumham, Kementerian 

Riset dan Teknologi/BRIN, dan instansi 

terkait lainnya 

5 Perla tentang Pemanfaatan Data 

dan Diseminasi Penginderaan Jauh 

Amanat Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, BIG, Kemenkumham, Kementerian 

Riset dan Teknologi/BRIN, dan instansi 

terkait lainnya 

6 Perla tentang Tata Cara 

Peluncuran Wahana Antariksa 

Amanat dari Pasal 34 dan Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2013 tentang Keantariksaan 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, Kemenhan, Kemenkumham, 

Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, 

dan instansi terkait lainnya 

7 Perla tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Investigasi 

Amanat Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, Kemenhan, BATAN, Bapeten, 

Kemenkumham, Kementerian Riset dan 
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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 

Kecelakaan Wahana Antariksa Teknologi/BRIN, dan instansi terkait 

lainnya 

8 Perla tentang Tata Cara 

Keikutsertaan Instansi Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan/atau 

Masyarakat dalam Perencanaan 

dan Pembangunan Satelit 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Penginderaan Jauh 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, Kemenkominfo, Kementerian 

BUMN, Kemenkumham, Kementerian Riset 

dan Teknologi/BRIN, dan instansi terkait 

lainnya 

9 Perla tentang Pelaksanaan 

Pengoperasian Stasiun Bumi 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Penginderaan Jauh 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, BIG, Kemenkumham, Kementerian 

Riset dan Teknologi/BRIN, dan instansi 

terkait lainnya 

10 Perla tentang Metode dan Kualitas 

Pengolahan Data Penginderaan 

Jauh 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Penginderaan Jauh 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, BIG, Kemenkumham, Kementerian 

Riset dan Teknologi/BRIN, dan instansi 

terkait lainnya 

11 Perla tentang Ketentuan Mengenai 

Penyimpanan dan Pendistribusian 

Data Penginderaan Jauh 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Penginderaan Jauh 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, BIG, Kemenkumham, Kementerian 

Riset dan Teknologi/BRIN, dan instansi 

terkait lainnya 

12 Perla tentang Pemanfaatan Data 

dan Diseminasi Informasi 

Penginderaan Jauh oleh Instansi 

Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Penginderaan Jauh 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, BIG, Kemenkumham, Kementerian 

Riset dan Teknologi/BRIN, dan instansi 

terkait lainnya 
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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 

Daerah 

13 Perla tentang Kerja Sama antara 

Lembaga dengan Instansi 

Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Penginderaan Jauh 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, BIG, Kemenkumham, Kementerian 

Riset dan Teknologi/BRIN, dan instansi 

terkait lainnya 

14 Perla tentang Kriteria Informasi 

Penginderaan Jauh yang Bersifat 

Rahasia 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Penginderaan Jauh 

Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, BIG, Kemenkumham, Kementerian 

Riset dan Teknologi/BRIN, dan instansi 

terkait lainnya 

15 Perla terkait dengan 

operasionalisasi infrastruktur 

strategis 

Dukungan Operasional Kelembagaan Biro Kerjasama, Humas, dan 

Umum 

LAPAN, Kementerian Keuangan, dan 

instansi terkait lainnya 

16 Perla terkait UKPBJ Dukungan Operasional Kelembagaan Biro Kerjasama, Humas, dan 

Umum 

LAPAN, LKPP, dan instansi terkait lainnya 

17 Perla terkait Grand Design TIK Dukungan Operasional Kelembagaan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Penerbangan dan 

Antariksa 

LAPAN, Kemenkominfo, dan instansi 

terkait lainnya 

18 Perla terkait fungsi 

Penyelenggaraan Keantariksaan 

Dukungan Operasional Kelembagaan Biro SDM, Organisasi, dan 

Hukum 

LAPAN, Kementerian Riset dan 

Teknologi/BRIN, dan instansi terkait 

lainnya 

Keterangan :  

Target Penyelesaian mempertimbangkan Kesiapan dan Kepastian Pelaksanaan 
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LAMPIRAN 2 KERANGKA 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 

PROGRAM TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 

(PENGINDERAAN JAUH) 

xxx xxx xxx xxx xxx Dedinderaja 

Pengembangan Teknologi dan Data 

Penginderaan Jauh 

      146.587 272.400 278.200 280.200 280.300 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 2 2 2 2       

 IKSK 2. Jumlah Publikasi 

Internasional Terindeks 
dibidang teknologi dan data 

penginderaan jauh 

 11 11 12 12 13       

 IKSK 3. Jumlah HKI yang 

diusulkan dibidang teknologi 
dan data penginderaan jauh 

 1 1 1 1 1       

OUTPUT: 

 Data citra resolusi menengah, 

tinggi dan sangat tinggi 

 3,65 jt 

km2 

3,65 jt 

km2 
3,65 jt 

km2 
3,65 jt 

km2 
3,65 jt 

km2 
103.600 104.300 104.300 104.300 104.300  

 Space Map untuk Multi 

Sektor 

 4 4 4 4 4 2.000 6.400 6.400 6.400 6.400  

 SK 2 . Meningkatnya 

kepuasan pengguna  

terhadap produk dan 

layanan dibidang 

penginderaan jauh untuk 

pembangunan nasional 

            

 IKSK 4. Customer 

Engagement Index terhadap  
produk dan layanan 

teknologi dan data 

 2,8 2,9 3,0 3,2 3,5       
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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 

penginderaan jauh 

OUTPUT: 

 Layanan Humas  1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 Biro Kerjasama, 
Humas, dan 

Umum 

 SK 3. Meningkatnya 

keunggulan 

Litbangyasa teknologi dan 

data penginderaan jauh 

sesuai prioritas nasional 

Pusat            

 IKSK 5. Jumlah Proses dan 

fasilitas Litbangyasa di 

lingkup Pusat Teknologi dan 
Data Penginderaan Jauh 

yang memenuhi standar baku 

 5 5 5 5 5       

OUTPUT: 

 Laboratorium dan Fasilitas 
Uji yang Terstandar dan 

Terakreditasi 

 0 5 5 5 5 0 250 250 250 250  

 Fasilitas Edukasi Iptek 
Penerbangan dan Antariksa 

untuk publik 

  1     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 

 83% 86% 89% 92% 95%       

OUTPUT: 

 Layanan PNBP Teknologi 

dan Data Penginderaan Jauh 

 8 8 8 8 8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

 Produk Litbangyasa 

Teknologi dan Data 

Penginderaan Jauh 

 9 9 9 9 9 2.000 3.950 4.550 5.300 5.300  

 IKA 1. Jumlah Produk 

Data Penginderaan Jauh 

Yang Dihasilkan 

Parepare 25.018 25.018 25.018 25.018 25.018       

OUTPUT: 

 Data Penginderaan Jauh  25.018 25.018 25.018 25.018 25.018 736 736 736 736 736  
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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 

Terproduksi Hasil Akuisisi 

 IKA 2. Jumlah pengguna 

produk dan layanan 

teknologi dan data 

penginderaan jauh lingkup 

Stasiun Bumi Pare-Pare 

yang dilayani 

Parepare 3  4 5 5 5      Stasiun Bumi 

Penginderaan 

Jauh Pare-

Pare 

OUTPUT: 

 Informasi berbasis teknologi 

penerbangan dan antariksa 
 3 3 3 3 3 350 780 858 1.180 1.200  

 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 

 95% 95% 95% 95% 95%       

 IKA 2. Indeks respon 

terhadap keluhan 

pengguna layanan 

teknologi dan data 

penginderaan jauh di 

lingkup Stasiun Bumi 

Parepare 

 95% 95% 95% 95% 95%      Stasiun Bumi 

Penginderaan 

Jauh Pare-

Pare 

OUTPUT: 

 Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 

 1 1 1 1 1 0 1.150 1.300 1.370 1.370  

 Layanan Perkantoran  1 1 1 1 1 34.900 37.800 38.700 39.950 39.950  
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LAMPIRAN 3 RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS S2/S3 SUMBER DAYA MANUSIA 
 

No. Kompetensi Urgensi 

Kebutuhan Peningkatan S2/S3  

SDM Iptek 2020-2024 

S2 S3 

1 Penginderaan Jauh Pemenuhan kompetensi dalam rangka mendukung 

pencapaian target output Model Pemanfaatan dan 

Informasi Penginderaan Jauh untuk mendukung 

tujuan pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs) 

dan Pengembangan Prototipe pemanfaatan 

Penginderaan Jauh untuk mendukung tujuan 

pembangunan nasional berkelanjutan (SDGs) 

3 6 

2 Teknik Elektro 1 3 

3 Teknologi Informasi  2 

Total 4 11 

 

 


