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1. BAB-I  
PENDAHULUAN 

1.1. 		 Kondisi	Umum	
Hampir dalam seluruh aktivitas kehidupan manusia pada era jaman modern tidak 

terlepas dari penggunaan teknologi informasi sebagai Enabler bagi kegiatan lainnya 
dan tidak lagi hanya sebagai alat bantu. Adanya perkembangan Teknologi Informasi 
sangat mempermudah aktivitas hidup manusia dan sudah menyebabkan 
ketergantungan yang sangat tinggi akan keberadaan teknologi informasi tersebut. 
Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah 
data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi 
data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu 
informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan 
pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi strategis dalam 
pengambilan keputusan.  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan teknologi informasi sudah 
menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah karena penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan tata kelola yang baik 
(good governance) yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Keseriusan pemerintah inilah yang 
mendasari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan 
seluruh kegiatan pemerintahan karena kesadaran pentingnya teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) yang merupakan salah satu pilar utama pembangunan peradaban 
manusia saat ini dan merupakan sarana penting dalam proses transformasi menjadi 
bangsa yang maju dan bahwa teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki 
peranan yang besar dalam mensejahterakan kehidupan bangsa juga dengan adanya 
teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan kemampuan dalam 
mendorong terciptanya kemandirian bangsa dan peningkatan daya saing nasional. 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sangat menyadari 
pentingnya penerapan teknologi informasi dan Komunikasi khususnya dalam 
mendukung seluruh aktivitas kegiatan Litbang dan pelayanan teknologi Penerbangan 
dan Antariksa yang sepenuhnya didedikasikan kemanfaatannya bagi bangsa dan 
Negara. Keseriusan LAPAN dalam mendukung program pemerintah dalam 
pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi bidang penerbangan dan 
antariksa diwujudkan dengan adanya UU No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan 
dan penetapan Peraturan Kepala LAPAN No. 8 tahun 2017 tentang perubahan atas 
Peraturan Kepala LAPAN No. 8 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional yang dalam pasal 158 khusus menjelaskan 
pembentukan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa 
(PUSTIKPAN) yang memiliki tugas fungsi khusus untuk mengawal pelaksanaan 
pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, 
mengembangkan sistem tata kelola Teknologi Informasi, pengamanan informasi, 
pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pendaftaran benda antariksa dan 
koordinasi frekuensi Litbang penerbangan dan antariksa. Penggunaan teknologi 
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informasi ini akan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan 
pemenuhan kebutuhan pihak lain yang membutuhkan layanan seperti G2C 
(Governmet to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to 
Government). 

Pembentukan PUSTIKPAN menjadi tolok ukur pentingnya pemanfaatan teknologi 
informasi bagi seluruh kegiatan litbang teknologi penerbangan dan antariksa. 
Kebutuhan akan teknologi informasi bagi pengembangan dan diseminasi informasi 
teknologi penerbangan antariksa sangat mendesak dilakukan karena berkaitan 
dengan pencapaian visi LAPAN sebagai “Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan 
Nasional Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa Dalam Mewujudkan Visi Misi 
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang berarti bahwa LAPAN harus 
mampu menggerakkan seluruh sektor pembangunan nasional melalui penerapan 
IPTEK penerbangan dan antariksa secara komprehensif dan terintegrasi. Tentu dalam 
melakukan segala kegiatan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan 
(litbangjirap) teknologi penerbangan dan antariksa juga penyelenggaran 
keantariksaan tentu tidak akan lepas dari penggunaan teknologi informasi sehingga 
kemampuan menyerap informasi dan teknologi dari luar (Sourcing/Absorptive 
Capacity), Kemampuan mengembangkan kegiatan riset bertaraf internasional (R&D 
Capacity), Kemampuan mendiseminasikan hasil-hasil riset berkualitas bertaraf 
internasional (Disseminating Capacity), kemampuan memberdayakan potensi 
sumber daya lokal (Local resource based), kemampuan dalam memastikan 
keamanan data, integritas data yang diciptakan juga keberadaan data yang 
dibutuhkan pengguna layanan  (Confidentiality, Integrity dan Availability) sangat 
diutamakan. Hingga saat ini LAPAN telah membangun sistem komunikasi berbasis 
teknologi Informasi dengan seluruh satuan kerjanya yang berada di seluruh lokasi di 
Indonesia. Juga membangun koneksi dengan beberapa institusi riset di dalam dan 
luar negeri dalam menjalankan kerjasama litbangyasa teknologi penerbangan dan 
antariksa. Dalam proses penyelenggaran keantariksaan, LAPAN melalui PUSTIKPAN 
melakukan pendaftaran benda antariksa Nasional ke PBB (UNOOSA), memberikan 
layanan ijin peluncuran satelit/roket milik perusahaan nasional baik yang akan 
diluncurkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga memastikan adanya hak 
proteksi dalam penggunaan frekuensi litbang penerbangan dan antariksa dengan 
bekerjasama dengan Kemenkominfo yang memiliki otoritas dalam pengaturan 
penggunaan frekuensi di Indonesia. 

  
1.2. 	 Potensi	dan	Permasalahan		

Perkembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di LAPAN telah 
berlangsung penuh dinamika. Mengingat pentingnya peran sistem TIK bagi 
kelangsungan kegiatan Litbang dan penyelenggaraan kegiatan penerbangan dan 
antariksa, maka pada tahun 2017 sesuai Peraturan Kepala LAPAN No. 8 tahun 2017 
dibangun Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa 
(PUSTIKPAN).  Dengan kondisi fasilitas Litbang LAPAN yang berada di 26 lokasi 
berbeda di Indonesia dari Kototabang Agam, Sumatera Barat hingga Biak, Papua, 
maka sangat dibutuhkan jaringan TIK yang handal untuk melayani koneksi 
komunikasi data agar percepatan kinerja transfer data Litbang dan hubungan 
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komunikasi antar lokasi dapat dilakukan tanpa hambatan sedikitpun. Bahkan 
komunikasi data juga dilakukan dengan beberapa instansi di Luar negeri seperti 
Airbus (Perancis), Svalbarg (Norwegia), USGS (Amerika). Sehingga terlihat potensi 
yang sangat besar penggunaan teknologi informasi di LAPAN. Dalam pelaksanaan 
seluruh kegiatan litbangjirap tersebut, tentu ditemui beberapa permasalahan yang 
harus diatasi.  
 

1.2.1. 	Potensi	
Sejarah TIK LAPAN telah dimulai sejak tahun 1989, dimana telah terbentuk Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Kedirgantaraan (PUSDOKINFO) yang menjadi pusat 
dokumentasi keantariksaan dengan membangun beberapa fasilitas penyimpanan 
data dan jaringan transfer data Nasional yang diikuti perkembangan TIK hingga 
terbentuknya Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antakriksa 
(PUSTIKPAN) pada akhir tahun 2017. Secara lengkap milestones perjalanan TIK 
LAPAN dapat dilihat pada tabel 1.1.  

 
Tabel 1.1 Milestone Perkembangan TIK LAPAN 

NO 
UNIT KERJA 

PENANGGUNG 
JAWAB TIK 

PENGELOLA TIK 
KEPALA 
PUSAT 

PERIODE HASIL 

1 PUSDOKINFO 
(Pusat 
Dokumentasi 
Dan Informasi 
Kedirgantaraan) 

• Bidang 
Pengembangan 
Dokumentasi 
dan Informasi 
Kedirgantaraan 

• Seksi 
Pengumpulan 
Data 

 

• Sularso 
Subroto  

• J. Soegijo 
• Wisnu 

Marsis 

1989-
2003 

- Pembangunan LAN 
LAPAN Pusat  

- Pembangunan server 
(Dell dan OS Novell 
Netware), Pembangunan 
Database Perpustakaan 
(CDS-ISIS), Database 
Kepegawaian LAPAN 
(Foxpro) 

- Uji Coba komunikasi 
data dengan frek radio - 
Jaringan Sistem Paket 
Data/Jasipakta, (LAPAN, 
UI, ITB, BPPT, Telkom) 
à (e-mail, ftp), 
Pembangunan Sistem 
Informasi Kedirgantaraan 
(website Sidnal) 

- Pembangunan Internet 
LAPAN - Leased Line (64 
Kb – 2 Mb) 

- ISP: Telkom dan Ipteknet 
2 PUSISFOGAN  

(Pusat Analisis 
dan Informasi 
Kedirgantaraan) 

• Bidang 
Pengembangan 
Informasi 
Kedirgantaraan 

• Unit Perangkat 
Informasi 
kedirgantaraan  

• Susetyo 
Mulyodrono  

• Adrianti 
Pudji 
Sunaryati 

2003-
2005 

 
2005-
2007 

- Pembangunan Intranet 
Satker (Pusisfogan, 
Rancabungur, Rumpin, 
Tarogong, Bandung) 
dengan VSat dan FO 

- Peningkatan Internet dan 
pengembangan website 
LAPAN  
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NO 
UNIT KERJA 

PENANGGUNG 
JAWAB TIK 

PENGELOLA TIK 
KEPALA 
PUSAT 

PERIODE HASIL 

- Pembangunan Pusat 
Control jaringan 

- ISP : Indosat (IM2), Lintas 
Artha, Telkom 

3 PUSJIGAN 
 (Pusat 
Pengkajian dan 
Informasi 
Kedirgantaraan), 

• Bidang 
Pengkajian 
Informasi 
Kedirgantaraan 

• Unit Perangkat 
Informasi 
Kedirgantaraan  

• Erna Sri 
Adiningsih 

2007-
2011 

- Pengembangan LAN 
LAPAN Pusat dengan 
sistem backbond FO 

- Pengembangan Intranet 
ke Satker dengan FO 
(Pekayon) 

- Pengembangan Website 
LAPAN 

- Sistem Terintegrasi dan 
distribusi 

4 BIRO HUMAS 
DAN 
KERJASAMA 
(Biro Humas 
dan Kerjasama 
Kedirgantaraan) 

• Sub Bagian 
Pemasyarakatan 
dan Sarana 
Informasi 
Kedirgantaraan 

• Ratih 
Dewanti 

• Agus 
Hidayat 

2011-
2015 
2013-
2015 

- Pengembangan situs web 
LAPAN, PEGI, Indeks 
KAMI, Sertifikasi LPSE, 
SLA LAPAN dengan LKPP 

- Peningkatan infrastruktur 
data center 

- Instalasi operating Sistem 
server Email 
menggunakan sistem 
aplikasi Zimra 

- Instalasi operating Sistem 
server Milis LAPAN 

5 PUSTISPAN 
(Pusat Teknologi 
Informasi dan 
Standar 
Penerbangan 
dan Antariksa) 

PUSTISPAN • Chusnul Tri 
Judianto 

2015- 
2017 

- Sertifikasi keamanan 
informasi ISO 
27001:2011 dan 
pelayanan Internet ISO 
20000-1:2013 

- Pembangunan aplikasi 
intranet (SSO) dan 
pembangunan aplikasi e-
gov 

- Data Center, Disaster 
Recovery Centre (DRC) 

- Standarisasi pra 
processing data satelit 
inderaja dan processing 
data inderaja untuk 
pemanfaatannya serta 
standardisasi keamanan 
dan keselamatan 
kegiatan penerbangan 
dan antariksa nasional. 

- ISP: CNI dan TELKOM 
6 PUSTIKPAN 

(Pusat Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 

PUSTIKPAN • Chusnul Tri 
Judianto 

2017 - 
sekarang 

- Sertifikasi keamanan 
informasi ISO 
27001:2013 dan 
pelayanan Internet ISO 
20000-1:2018 scope: 
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NO 
UNIT KERJA 

PENANGGUNG 
JAWAB TIK 

PENGELOLA TIK 
KEPALA 
PUSAT 

PERIODE HASIL 

Penerbangan 
dan Antariksa) 

Data Centre, LPSE dan 
Layanan Web Mail 

- Data Center, 2 lokasi 
Disaster Recovery Centre 
(DRC) 

- Kategori “BAIK” untuk 
capaian Indeks keamanan 
informasi (KAMI) 2016-
2019.  

- Penghargaan TOP IT & 
TELCO 2017 untuk 
kategori “Implementation 
on Information Security of 
E-Government”. 

- Penghargaan TOP IT & 
TELCO 2018 untuk 
kategori “TOP Digital 
Transformation 
Readiness” dan “TOP on 
Satu Data LAPAN 
Service”. 

- Predikat “BAIK” dalam 
penerapan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 2018-
2019.  

- Implementasi layanan 
pendaftaran benda 
antariksa (space object) 
berbasis web yang 
terintegrasi dengan data 
base PBB (UNOOSA). 

- Membangun sistem 
layanan e-gov LAPAN 
terintegrasi dan bersifat 
interoperabilitas diantara 
semua aplikasi yang 
dibangun. 

- Membangun Komite TI 
LAPAN, perbaikan Tata 
kelola TI dengan 
penerapan Peraturan 
Lembaga No.3 tahun 
2018 tentang kebijakan 
dan standar Sistem 
Manajemen Pengamanan 
Informasi (SMPI) dan 
peningkatan 
implementasi SPBE 
dengan Peraturan 
Lembaga No.2 tahun 
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NO 
UNIT KERJA 

PENANGGUNG 
JAWAB TIK 

PENGELOLA TIK 
KEPALA 
PUSAT 

PERIODE HASIL 

2020 tentang SPBE di 
lingkungan LAPAN. 

- Penetapan dasar rencana 
TIK LAPAN dalam 
Rencana induk SPBE 
LAPAN 2020-2024 

- ISP: CNI, TELKOM, 
Hypernet, Icon+ 

Sejak tahun 2013 secara bertahap telah dibangun fasilitas infrastruktur TIK yang 
menghubungkan ke 26 lokasi Satuan Kerja dan in-situ yang seluruhnya terpusat di 
kantor LAPAN Pusat Jakarta. Sementara beberapa aplikasi terkait dukungan terhadap 
pelaksanaan pekerjaan tata kelola pemeritahan (E-Government) juga telah dibangun, 
dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi 
LAPAN dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengeksekusi dan 
mengendalikan proses bisnis kegiatan litbang setiap satuan kerja yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Dengan sumber daya yang kompeten walaupun masih terbatas 
dalam jumlah, seluruh pekerjaan dan tanggung jawab masih dapat dikerjakan dengan 
baik termasuk dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan prima 
(excellence service) yang sedang dikembangkan. Disamping pelayanan TIK, 
PUSTIKPAN juga diberikan kewenangan untuk melayani seluruh satuan kerja dalam 
merumuskan, mengimplementasikan hingga mengawasi pelaksanaan regulasi TIK 
penerbangan dan antariksa. 

 

 
 

Gambar 1.1 Fasilitas Network Operation Centre (NOC) LAPAN 
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1.2.2. 	Permasalahan	
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah dalam pelaksanaan Litbang dan 

pelayanan TIK penerbangan dan antariksa masih terbentur pada infrastruktur TIK yang 
masih belum memadai bila dibandingkan dengan sistem standar TIK yang harus 
dimiliki LAPAN sebagai sebuah lembaga pemerintah yang secara spesifik 
mengembangkan teknologi penerbangan dan antariksa. Untuk itu dibutuhkan 
percepatan dalam pembangunan dan pengembangan insfrastruktur TIK, sistem 
informasi bagi penyelenggaraan penerbangan dan antariksa yang terstandardisasi 
Internasional.  

Peningkatan infrastruktur dan kinerja pelayanan TIK, peningkatan jumlah SDM 
teknis yang kompeten, sertifikasi personal sesuai fungsi kerjanya, perubahan budaya 
seluruh pengguna fasilitas TIK di lingkungan LAPAN dalam penggunaan infrastruktur 
TIK secara baik, benar dan sesuai standar yang ditentukan, memperkuat sistem 
keamanan informasi keantariksaan karena meningkatnya ancaman siber (cyber 
crime) dan membangun satu data LAPAN yang terintegrasi yang menerapkan fungsi 
interoperabilitas data antar aplikasi merupakan agenda besar yang akan terus 
dijalankan dan dikawal pelaksanaannya dalam rentang waktu hingga tahun 2024. 
 

1.3. 	 Analisis	Lingkungan	Internal	dan	Eksternal		
Dalam melakukan analisis kinerja suatu organisasi maka perlu diperhatikan tiga 

hal utama yaitu sumber daya (Resources), struktur organisasi (Structure) dan budaya 
organisasi (Culture).  Analisis lingkungan organisasi (Environmental Scanning) 
mencakup sisi internal yang menunjukan Kekuatan (Strength) dan Kelemahan 
(Weakness) dan sisi eksternal yang mencakup Peluang (Opportunity) dan ancaman 
(Threat). Sehingga hasil analisis lingkungan ini akan memperlihatkan faktor-faktor 
penting yang berpengaruh terhadap kinerja PUSTIKPAN dalam melaksanakan proses 
seluruh bisnisnya. Posisi terkini dimana PUSTIKPAN berada, tujuan besar yang akan 
akan dicapai dalam rentang waktu tertentu dan bagaimana cara mencapai tujuan 
tersebut akan dapat tergambarkan. 
 

1.3.1. Analisis	Internal	
Dari sejumlah faktor internal yang mempengaruhi kinerja PUSTIKPAN dapat 

dianalisis untuk diketahui kekuatan dan kelemahan yang sangat dominan 
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Analisis faktor Internal Kekuatan dan 
Kelemahan organisasi dapat dijelaskan terkait analisis SWOT dengan melakukan 
survei untuk melihat posisi organisasi dalam sistem kelembagaan LAPAN. Survei ini 
tentunya melibatkan seluruh lapisan manajemen organisasi dari staf hingga top level 
manajemen agar penilaian terhadap kondisi Internal organisasi benar-benar objektif 
dan dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya. Dari survei fakor Internal 
PUSTIKPAN dapat dianalisis sebagai berikut: 
- Bobot (weight) diberikan kepada unsur kekuatan dan kelemahan dengan skala 

0%-100%. 
- Rating yang digunakan adalah skala 4.  
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Tabel 1.2 Internal Factor Evaluation (IFE)  

NO STRENGTH WEIGHT RATING WEIGHT SCORE 

1 

Perka LAPAN No. 8 Tahun 2017 
tentang perubahan Perka LAPAN 
no.8 tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja LAPAN), 
Perka LAPAN No.3/2018 tentang 
kebijakan dan standar SMPI di 
LAPAN dan Perla No.2/2020 
tentang penerapan SPBE di 
lingkungan LAPAN 

0.120 4 0.480 

2 
Rencana Induk SPBE LAPAN 2020-
2024  

0.110 3.5 0.385 

3 
Infrastruktur jaringan internet dan 
VPN terintegrasi pada 26 site 
LAPAN 

0.100 3.8 0.380 

4 

Aplikasi berbasis TIK yang 
terintegrasi bersifat 
interoperabilitas lokal dan 
nasional, sebagai bagian dari 
implementasi SPBE LAPAN dan 
satu data indonesia 

0.095 3.2 0.304 

5 
Sertifikasi ISO20000-1:2018 dan 
ISO27001:2013  

0.075 3.3 0.248 

 

NO WEAKNESS WEIGHT RATING WEIGHT SCORE 

1 
Jumlah dan kompetensi Sumber 
daya manusia TIK masih kurang 

0.120 1 0.120 

2 
Jumlah anggaran dalam 
pengelolaan TIK Penerbangan dan 
Antariksa masih terbatas. 

0.110 2 0.220 

3 

Infrastruktur pendukung layanan 
jaringan (DC, DRC, Network 
Operating Center (NOC) masih 
belum ideal 

0.120 1 0.120 

4 

Belum diterapkan standardisasi 
data dan informasi penerbangan 
dan antariksa sesuai regulasi satu 
data indonesia (PP 39/2019) 

0.075 2 0.150 

5 
Awareness terhadap penggunaan 
jaringan dan keamanan informasi 
yang masih lemah 

0.075 2 0.150 

  Total Weight 1.000   2.557 



 

1-9 
 

Nilai Total Weight IFE = 2.557, berada di atas nilai rata-rata 2.5 yang mencirikan 
bahwa kondisi organisasi PUSTIKPAN saat ini kuat untuk tetap menjalankan bisnis 
TIK nya. Segala capaian yang telah diperoleh sejak 2015-2019 menjadi fondasi yang 
kuat dalam menjalankan semua kegiatan organisasi. 
 

1.3.2. Analisis	Eksternal		
Faktor eksternal merupakan segala faktor yang berasal dari luar organisasi yang 

keberadaannya akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Faktor eksternal 
ini berupa adanya Peluang (Opportunity) dan adanya ancaman (Threat). Peluang 
merupakan faktor eksternal yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi 
sedangkan ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian 
tujuan organisasi. Dari hasil survei yang dilakukan di dalam organisasi PUSTIKPAN, 
diperoleh beberapa faktor peluang dan ancaman yang mempengaruhi kinerja 
organisasi yaitu:   
 
Tabel 1.3 Eksternal Factor Evaluation (EFE)  

NO OPPORTUNITY WEIGHT RATING WEIGHT SCORE 

1 

UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang 
Keantariksaan dan peraturan 
perundang-undangan terkait TI dan 
Standardisasi (UU ITE No. 11/2008, 
Perpres No.39/2019 tentang Satu data 
indonesia, Perpres No.95.2018 tentang 
SPBE) 

0.140 3 0.420 

2 
Open akses terhadap infrastruktur TIK 
baik hardware maupun software 0.095 4 0.380 

3 
Sumber informasi TIK yang sangat 
terbuka melalui media online yang 
dapat digunakan 

0.083 4 0.332 

4 
Kebutuhan TIK dalam Litbang dan 
industri Penerbangan dan antariksa  0.093 2 0.186 

5 
Dukungan provider TIK nasional yang 
beragam dan memenuhi kompetensi 
yang dibutuhkan 

0.089 3 0.267 

 
NO THREAT WEIGHT RATING WEIGHT SCORE 

1 

Palapa ring sebagai backbound jaringan 
TIK nasional belum sepenuhnya menuhi 
kebutuhan pengguna hingga pelosok 
daerah 

0.110 2 0.220 

2 
Ketergantungan pada provider semakin 
besar karena penggunaan lisence produk 
yang digunakan 

0.095 2 0.190 
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3 

Peningkatan serangan virus, worm, 
hacker, cracker, spyware, spam, trojan 
horses, dan denial of service pada 
jaringan Local Area Network 

0.090 2 0.180 

4 
Perkembangan teknologi IOT, AI, Cloud 
dan Mobile membuat percepatan 
terjadinya disrupsi 

0.085 2 0.170 

5 
Ancaman siber pada sistem 
penerbangan dan antariksa semakin 
nyata dilakukan 

0.120 3 0.360 

  Total Weight  1.000   2.705 
 

Nilai total weight EFE = 2.705 masih lebih besar dari nilai referensi 2.5 yang 
mencirikan kondisi dimana organisasi masih sangat responsive terhadap peluang 
bisnis yang berkembang dan juga merespon dengan baik semua kemungkinan 
ancaman bisnis yang terjadi. Sehingga organisasi PUSTIKPAN mampu memanfaatkan 
peluang bisnis adanya pengguna yang masih setia menanti kreasi dan inovasi layanan 
data dan informasi LAPAN melalui PUSTIKPAN, memanfaatkan perkembangan 
teknologi IOT, cloud, AI juga mobile dan memanfaatkan SDM kompeten yang ada. 
Disamping itu mampu merespon untuk antisipasi ancaman siber, juga 
ketergantungan pada provider dengan melakukan pengembangan aplikasi mandiri 
dan kolaborasi bersama K/L lainnya.  

 
1.3.3. Perumusan	Strategi	

Dari hasil evaluasi IFE dan EFE selanjutnya dilakukan analisis pengambilan 
keputusan dengan membuat matrik IE sebagai berikut: 

 
 

 
 

Gambar 1.2 Matriks Hasil Analisis Internal dan Eksternal (IE) 
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Dari hasil analisis pengaruh lingkungan Internal dan Eksternal menggunakan 
analisis IFE dan EFE, maka dengan mastriks IE pada gambar 1.2, dapat dipetakan 
strategi apa yang harus dilakukan sehubungan dengan hasil analisis lingkungan yang 
telah dilakukan sebagai berikut: 

Dari hasil analisis faktor Internal diperoleh total weight IFE = 2.557 
Dari hasil analisis faktor Internal diperoleh total rata-rata tertimbang EFE = 2.705 
Dari hasil plotting nilai IFE dan EFE pada matriks IE, dapat dilihat bahwa kondisi 

PUSTIKPAN saat ini berada pada posisi Sel 5 yaitu: HOLD and MAINTAIN. Artinya 
bahwa PUSTIKPAN dengan capaian selama 5 tahun terakhir harus focus pada 
penetrasi pengguna dan pembangunan produk-produk baru berbasis TIK dalam 
memenuhi kebutuhan pengguna yang menuntut akan kemudahan akses data dan 
informasi, jaminan keamanan informasi (confidentiality), kenyamanan penggunaan 
aplikasi yang dibuat dan jaminan layanan infrastruktur jaringan internet dan VPN dari 
sisi ketersediaan internet (availability), keandalan koneksi sistem komunikasi data 
(reliability) dan integritas data/informasi yang diberikan (integrity). Dalam posisi ini, 
maka PUSTIKPAN harus melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut: 
A. Penetrasi pada pengguna 

Untuk dapat meyakinkan pengguna terhadap teknologi TIK dan layanan sesuai 
service catalog yang dimiliki dengan melakukan: 
1. Sosialisasi produk pelayanan TIK penerbangan dan antariksa yang dibangun 

berbasis standar SPBE nasional dan produk education hasil Litbang TIK yang 
dilakukan; 

2. Layanan berkelas dunia oleh SDM kompeten dengan waktu layanan 24/7 
bagi pelanggan (LAPAN, Instansi terkait dan masyarakat) terhadap 
penggunaan layanan Internet dan VPN, website, webmail, LPSE, Cloud 
Server, sub-domain, video converence, layanan pendaftaran benda antariksa 
(space object registry) dan penggunaan frekuensi litbangjiraf LAPAN; 

3. Membangun sistem satu data LAPAN agar terbangun satu standar 
data/informasi di internal LAPAN untuk jaminan validitas dan akurasi 
data/informasi yang didiseminasikan kepada publik.  

4. Mempertajam keahlian individu operator dan manager application 
development dan networking untuk menumbuhkan ide dan inovasi baru 
bidang teknologi IT dan Komunikasi karena sebagai enabler dalam 
peningkatan kinerja LAPAN; 

5. Melakukan edukasi publik terkait penggunaan fasilitas TIK LAPAN, keamanan 
informasi dan pemanfaatan aplikasi untuk mendapatkan informasi 
keantariksaan yang valid; 

6. Melakukan penetrasi kepada pengguna baik Market Pull maupun Technology 
Push untuk mengetahui kebutuhan pengguna agar dapat meningkatkan 
pelayanan publik. 
 

B. Pengembangan Produk TIK 
Pengembangan produk TIK melalui Litbang yaitu Litbang Infrastruktur, tata 

kelola, keamanan informasi, sistem informasi. Sementara untuk layanan Internet 
dan VPN dengan melakukan revitalisasi infrastruktur TIK di seluruh satuan kerja 
LAPAN, membangun Data Centre LAPAN pusat yang andal, menyiapkan Data 
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Recovery Centre (DRC) di lokasi lain, membangun aplikasi E-Government 
berbasis microservices dan API agar seluruh data dapat terintegrasi dan bersifat 
interoperabillitas terhadap semua aplikasi untuk mendukung peningkatan kinerja 
LAPAN. Dengan penguatan bidang TIK maka berdampak pada semua layanan 
online LAPAN seperti halnya layanan pendaftaran benda antariksa secara 
Nasional dan Koordinasi pemanfaatan frekuensi untuk pelaksanaan riset 
keantariksaan Nasional yang dilakukan secara on line.  

 
C. Pengembangan Kompetensi 

Dalam perubahan organisasi, penting untuk selalu melakukan peningkatan 
mutu seluruh sumber daya organisasi, salah satunya adalah pengembangan 
kompetensi human capital (SDM) melalui strategi: 
1. Degree by Research dengan memanfaatkan MoU dengan beberapa 

Universitas Nasional maupun dengan Universitas di Luar Negeri.  
2. Paket pelatihan sesuai yang diinginkan (Taylor made course). 
3. Bekerjasama dengan lembaga pelatihan profesional dalam dan luar negeri 

dengan merancang pelatihan sesuai kebutuhan dalam pengembangan 
kompetensi TIK.  

4. Peningkatan kompetensi dengan pendalaman pribadi (Individual Immersion). 
5. Mencari partner dalam dan luar negeri untuk melakukan on job training yang 

dibiayai secara internal. 
6. Paket pelatihan khusus yang sudah tersedia (off the shelf cources). 
7. Mengikuti kegiatan pelatihan khusus yang sudah disediakan paket 

pelatihannya oleh lembaga pelatihan, litbang atau lembaga yang dibiayai 
secara internal atau melalui Nasional dan International Fund. 

8. Melakukan pelatihan atau penelitian on site dengan mengajukan penelitian 
khusus atau mengundang expert pada bidang tertentu (Visiting Scholar). 

 
1.4. 	 Capaian	Pustikpan	2018-2019	

Sejak berdirinya PUSTIKPAN tahun 2017 telah fokus pada peningkatan kinerja 
TIK untuk mendukung kinerja Litbangjiraf dan Layanan data dan informasi 
penerbangan dan antariksa LAPAN. Fungsi layanan TIK yang dilakukan mencakup 
layanan infrastruktur internet dan VPN untuk seluruh satuan kerja LAPAN dan in situ 
litbang, layanan keamanan informasi (cyber security), layanan pembangunan dan 
pengembangan aplikasi e-gov untuk memudahkan pekerjaan administrasi LAPAN 
dan perbaikan tata kelola TIK LAPAN.  

 
Tabel 1.4 Capaian Pustikpan 2018-2019 
SASARAN 

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET (%) REALISASI CAPAIAN (%) 

  2018 2019 
 

2018 2019 
 

2018 2019 
 

1. Meningkatnya 
layanan 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
dalam 

1 IKU 1  : Kesepakatan 
tingkat layanan 
infrastruktur 
jaringan (SLA-
Service Level 
Agreement) 

 
99% 

 

 
99% 

 
96.52% 99.06 

 
97.5% 

 
100% 
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SASARAN 
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET (%) REALISASI CAPAIAN (%) 

  2018 2019 
 

2018 2019 
 

2018 2019 
 

mendukung 
penyelenggaraa
n penerbangan 
dan antariksa 
 

2 IKU 2  : Persentase 
ketepatan waktu 
layanan 
penanganan 
insiden 
keamanan 
informasi 
Indeks 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

3 IKU 3 : Persentase 
penyelesaian 
layanan 
pembangunan 
dan 
pengembangan 
sistem informasi 

90% 100% 97.72% 100% 103% 100% 

2. Terselenggaran
ya tata kelola 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
sesuai dengan 
standar 

4 IKU 4 : Jumlah regulasi 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi yang 
ditetapkan 

2 
regulasi 

2 
regulasi 

2 
regulasi 

2 
regulasi  100% 100% 

5 IKU 5 : Hasil Audit ISO 
27001:2013 dan 
ISO 20000:2011 

2 
Sertifikat 

2 
Sertifikat 

2 
sertifikat 

2 
sertifikat 100% 100% 

 
1.4.1. 	Infrastruktur	TIK	

Layanan jaringan internet dan VPN menjadi layanan utama Pustikpan pada 
seluruh pegawai LAPAN untuk kebutuhan administrasi, litbang dan layanan 
informasi. Kepastian layanan (Service Level Agreement) yang ditargetkan adalah 99% 
yang artinya sistem layanan internet dan VPN hanya diperbolehkan tidak berfungsi 
(down time) hanya 1% dalam satu tahun. Sehingga down time yang dipersyaratkan 
hanya 87.6 Jam/tahun atau hanya 7.3 jam/bulan. Sehingga seluruh layanan informasi 
LAPAN dari semua satuan kerja (satker) diharapkan dapat secara kontinyu diberikan 
kepada masyarakat secara online. Untuk mempertahankan layanan dengan SLA 99% 
ini, maka Pustikpan harus menyiapkan seluruh jalur komunikasi data untuk 26 site di 
seluruh Indonesia dan memastikan system komunikasi yang tepat untuk diberikan 
kepada penggunanya berupa FO, VSat maupun radio link. Juga memastikan besar 
band width yang sesuai dengan kebutuhan satker yang bervariasi bergantung dengan 
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Untuk memaksimalkan layanan internet dan VPN ke pengguna LAPAN, juga 
dilakukan pengawasan dan pengendalian serangan siber dan gangguan keamanan 
informasi lainnya. Sub divisi Keamanan informasi (KAMI) sengaja diadakan khusus 
untuk membangun tim siber yang melakukan monitoring seluruh jalur komunikasi 
data dan aplikasi di jaringan internal LAPAN yang terkoneksi ke seluruh pengguna 
(pegawai). Jaminan kerahasiaan (Confidentiality), integritas SDM dan Data (integrity) 
dan ketersediaan data/informasi (Availability) menjadi target utama Pustikpan dalam 
menghadirkan layanan prima bagi seluruh pengguna baik internal (pegawai LAPAN) 
maupun eksternal (kementerian/Lembaga, swasta, akademisi dan masyarakat umum). 
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Gambar 1.3 Topologi Jaringan Internet VPN LAPAN  

 

 

Tabel 1.5 Kuota Bandwidth Satuan Kerja 

No Lokasi 
Link 1 Link 2 

Satuan 
Internasional Domestik Internasional Domestik 

1 Kantor LAPAN Pusat, Jakarta 80 30 80 30 Mbps 
2 PUKKPA (Cikini), Jakarta 9 1 9 1 Mbps 
3 INSPEKTORAT (Pasar Rebo 3) 7 1 7 1 Mbps 
4 PUSFATJA (Pasar Rebo 2) 100 50 70 50 Mbps 
5 PUSTEKDATA (Pasar Rebo 1) 290 200 290 200 Mbps 
6 PUSTEKDATA (Rumpin) 25 50 25 50 Mbps 
7 PUSTEKBANG (Rumpin) 30 2 30 2 Mbps 
8 PUSTEKROKET (Tarogong) 25 5 25 5 Mbps 
9 PUSTEKSAT (Rancabungur) 50 10 50 10 Mbps 
10 PUSTEKSAT (Rumpin) 5 1 5 1 Mbps 
11 PUSSAINSA (Bandung) 100 25 100 25 Mbps 
12 PSTA (Bandung) 40 20 40 20 Mbps 
13 BALI (BMKG Jimbrana) 1 2 - - Mbps 
14 BPJ Pare-pare 80 150 80 150 Mbps 
15 BPAA Agam 1 (Kototabang) 7 2 7 2 Mbps 
16 BPD Agam 2 5 2 - - Mbps 
17 BPAA Pontianak 1 7 2 7 2 Mbps 
18 BPAA Pontianak 2 3 2 2 2 Mbps 
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No Lokasi 
Link 1 Link 2 

Satuan 
Internasional Domestik Internasional Domestik 

19 BUTPAA Garut 1 10 5 10 5 Mbps 
20 BUTPAA Garut 2 5 1 5 1 Mbps 
21 BPAA Sumedang (Tanjungsari) 7 2 7 2 Mbps 
22 BPD Pasuruan 7 2 7 2 Mbps 
23 Yogyakarta 3 1 - - Mbps 
24 Manado 1 1 - - Mbps 
25 Kupang (Tilong) 5 5 - - Mbps 
26 Biak 15 10 2 2 Mbps 

Total 917 582 858 563 Mbps 
Total Bandwith per Link 1499 1421 Mbps 

 
1.4.2. 	Sistem	Informasi	

Untuk mendukung layanan informasi LAPAN secara online agar dapat terkirim 
secara cepat, mudah dan tepat pengguna, maka Pustikpan membangun berbagai 
aplikasi layanan baik internal maupun eksternal. Lebih dari 20 aplikasi telah 
dibangun dan dikembangkan sesuai kebutuhan penggunanya. Aplikasi untuk 
dukungan manajemen terkait monitoring kinerja kegiatan dan keuangan, sistem 
manajemen pegawai, website LAPAN, himpunan peneliti LAPAN, pengadaan Barang 
dan jasa, layanan satu LAPAN dll. 
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Gambar 1.4 Aplikasi dukungan manajemen LAPAN 
 

1.4.3. 	Tata	Kelola	Teknologi	Informasi	dan	Komunikasi	
Untuk mendapatkan layanan SLA yang maksimal, disamping dibutuhkan 

keandalan sistem jaringan internet dan VPN (Teknologi), SDM operator juga 
dibutuhkan Proses Bisnis yang sesuai standar internasional (ISO). Sejak 2016 
Pustispan sudah mengimplementasikan ISO/IEC 20000:2011 Layanan Teknologi 
Informasi pada layanan surat elektronik (e-mail) dan ISO/IEC 27001:2013 terkait 
Manajemen Keamanan Informasi pada Data Center dan LPSE. Pada 2017, Pustispan 
berhasil melakukan penambahan scope sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2011 untuk 
layanan LPSE. Dengan keberhasilan ini diharapkan dapat mempertahankan dan 
meningkatkan layanan Pustispan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 
Pada tahun 2017 Pustispan juga meraih penghargaan index keamanan informasi 
(KAMI) tertinggi Kemenkominfo 2016 yang diterimakan pada 2017, penghargaan 
TOP IT Award 2017 untuk kategori “TOP IT Implementation on Information Security 
of E-Government 2017” 
 
1. Implementasi Satu Data LAPAN 

Permasalahan data/informasi sudah sangat global diantaranya adalah: (a) sulitnya 
pengguna dalam mencari data yang dibutuhkan; (b) lambatnya respon K/L/D terhadap 
permintaan pencarian data oleh pengguna; (c) penerapan data berbayar kepada 
pengguna; (d) konsistensi keterbukaan data belum berjalan baik; (e) perbedaan data 
diantara instansi pemerintah penyedia data; (f) data hanya bisa dibaca tanpa bisa 
diunduh; (g) informasi mengenai data yang berikan tidak jelas, karena produsen 
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datanya beragam; dan (g) format data tidak terstandar sehingga sulit dilakukan 
pengolahan lanjut.  

Program Satu Data LAPAN merupakan kegiatan penataan kembali data/informasi 
sesuai kaidah pengolahan dan distribusi yang terstandar. Pada prinsipnya kegiatan ini 
untuk mendorong tata kelola data yang lebih baik, dengan menggunakan prinsip-
prinsip dasar yang harus dipahami oleh penyelenggara Satu Data LAPAN. Dalam Satu 
Data LAPAN, data LAPAN yang dihasilkan oleh produsen data harus didasarkan pada 
prinsip-prinsip satu data LAPAN.  

 

 
Gambar 1.5 Prinsip Satu Data LAPAN  

 
Dalam rangka mendorong gerakan Open Government Indonesia (OGI), LAPAN 

sebagai salah satu Lembaga Pemerintah wajib mendukung Open Government 
tersebut untuk mempercepat terwujudnya Satu Data Indonesia (Perpres 39 tahun 
2019) sebagai peningkatan integritas dan penyatuan data pada sebuah portal seluruh 
data nasional, yang berisi data lintas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. 
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Gambar 1.6 Arsitektur Satu Data LAPAN 
 

2. Penghargaan Indeks KAMI 
Index KAMI mengukur kesiapan institusi dalam mengawal pelaksanaan tata kelola 

keamanan informasi yang dilakukan pada beberapa lokus. Pustikpan memfokuskan 
pada lokus LPSE, email dan Data Centre. Index KAMI akan menilai kesiapan beberapa 
indikator seperti: 
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1. Tata kelola keamanan informasi 
2. Pengelolaan resiko 
3. Kerangkan kerja keamanan informasi 
4. Pengelolaan aset 
5. Teknologi dan keamanan informasi 
6. Pengamanan keterlibatan pihak ke tiga 
7. Pengamanan layanan infrastruktur  
8. Perlindungan data pribadi  

 
Pemeringkatan ini sudah diikuti LAPAN sejak 2015 dan mendapatkan indeks 

terbaik K/L pada tahun 2016 yang dipertahankan hingga 2019 dengan kategori “Baik” 
 

 
 

Gambar 1.7 Penghargaan indeks KAMI terbaik dari Kemenkominfo 2015 dan 
2016 

 
3. Penghargaan TOP IT Award 2017-2018 

Penggunaan Teknologi Informasi sudah menjadi keharusan dalam suatu 
organisasi dalam menjalankan kegiatan utamanya, baik dalam pemerintahan maupun 
korporasi. Maka berbagai bentuk apresiasi dalam penerapan Teknologi Informasi 
akan sangat membantu untuk memotivasi kreatifitas organisasi, seperti 
penganugerahan TOP IT & TELCO. Ajang tersebut diselenggarakan oleh majalah 
Itech bekerjasama dengan beberapa asosiasi TI TELCO seperti ASPEKTI (Asosiasi 
Perusahaan Konsultan Telematika Indonesia), IKTII (Ikatan Konsultan TI Indonesia), 
MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia), ATSI (Asosiasi Penyelenggara 
Telekomunikasi Seluruh Indonesia), ABDI (Asosiasi Big Data Indonesia) dan FORTI 
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(Forum TI BUMN), serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi 
(Kominfo). Kegiatan Rating atau Award tahunan ini mengusung tema “Digital 
Business Transformation for Great Indonesia” yang bertujuan untuk: 
 

1. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Korporasi yang telah berhasil 
mengimplementasikan dan memanfaatkan Solusi IT & TELCO untuk 
meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaannya, atau berdampak positif 
terhadap perekonomian nasional. 

2. Mendorong manajemen dan semangat tim TI perusahaan untuk terus melakukan 
investasi dan menggunakan Solusi IT & TELCO yang efektif. 

3. Mendorong kepada Principal/Vendor Solusi IT untuk terus meningkatkan kualitas 
maupun kuantitas produk dan layanannya, sehingga perusahaan-perusahaan di 
Indonesia dapat memiliki daya saing yang ditopang oleh Solusi IT & TELCO yang 
baik. 

 
Pada ajang ini, LAPAN memperoleh penghargaan TOP IT Telco Award 2017 

dalam katagori:  
§ TOP IT Implementation on Information Security of E-Government yaitu untuk 

kategori Lembaga pemerintah yang telah menerapkan system kemanan 
informasi. 

Juga pada tahun 2018, LAPAN mendapatkan penghargaan TOP IT & TELCO 2018 
untuk kategori: 

§ TOP Digital Transformation Readiness  
Setelah dilakukan penilaian terhadap semua karya TI LAPAN, maka LAPAN 
dinyatakan telah siap dalam melakukan transformasi digital dalam 
implementasi layanan data dan informasi. 

§ TOP on “Satu Data LAPAN” Service 
Program unggulan Pustikpan yang dimulai awal 2018 dalam membangun 
kesadaran akan pentingnya data dan informasi kenatariksaan sehingga harus 
memenuhi kriteria validitas data, terupdate, tidak terjadi duplikasi 
data/informasi pada layanan yang berbeda, jelas metadatanya dan terintegrasi. 

 
 
 
 



 

1-21 
 

 
 

Gambar 1.8 Penghargaan TOP IT Telco Award 2017-2018 
 

4. Sertifikasi ISO 27001 dan ISO 20000 
Sejak bulan Agustus 2016, Pustikpan LAPAN telah mampu menerapkan standar 

ISO 27001:2013 terkait system manajemen keamanan informasi dan ISO 20000-
1:2011 untuk system manajemen layanan TI yang diterapkan di LAPAN khususnya 
untuk area layanan Data Centre, LPSE dan Web Email. Hal ini terus dilakukan dengan 
melakukan sertifikasi tiap tahunnya hingga tahun 2019. Dengan penerapan SOP 
layanan TIK dan Keamanan informasi yang ketat, maka dimungkinkan Pustikpan 
melakukan kendali layanan TIK dan berbasis standar keamanan informasi 
internasional. 
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Gambar 1.9 Sertifikasi ISO 20000:2018 dan Sertifikasi ISO 27001:2013 

 
5. Pemeringkatan Webometric 

Pada tahun 2016, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 
berhasil menduduki peringkat 5 Webometric untuk scope Research Centre dari 30 
institusi research di Indonesia dan menjadi peringkat 2 pada tahun 2019. Hal ini 
mencerminkan web LAPAN telah berhasil menjadi perhatian pengguna (peneliti, 
institusi, akademisi) dengan konten yang memenuhi standar kebutuhan pengguna. 
Beberapa indikator pemeringkatan webometric ini adalah: 
 

1. Presence adalah total jumlah halaman webhost dalam webdomain utama 
(termasuk semua subdomain dan direktori) yang diindeks oleh mesin pencari 
Google. (bobot 10%)  

2. Visibility adalah mengambil nilai dari inlinks provider (majestic) dengan 
menggunakan rata-rata. (bobot 50%)  

3. Openness adalah total jumlah file (pdf, doc, docs, ppt, pptx,) yang online/open 
dibawah domain website yang tertangkap oleh mesin pencari. (bobot 10%).  

4. Excellence adalah data dari scimago, terdapat lebih dari 10% artikel ilmiah yang 
di sitir (cited) dari berbagai disiplin ilmu untuk periode lima tahun. (bobot30%) 
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Gambar 1.10 Pemeringkatan Webometric Pusat Litbang di Indonesia 

 
6.  Pendaftaran Space Object dan Koordinasi Frekuensi litbangjirap Keantariksaan 

Sebagai Lembaga riset Keantariksaan, LAPAN melaksanakan kewajibannya untuk 
tata kelola benda antariksa secara nasional dan frekuensi litbangnya. Sesuai regulasi 
UU. 21 tahun 2013 tentang keantariksaan, LAPAN memiliki otoritas perijinan 
peluncuran benda antariksa dan melakukan pendaftaran benda antariksa milik swasta 
nasional, Lembaga pemerintah atau personal yang diluncurkan ke orbit.  
 

 
Gambar 1.11 Daftar Space Obejct yang telah didaftarkan ke UNOOSA 

 
Tidak hanya menjadi penyelenggara keantariksaan, LAPAN juga berfungsi 

sebagai koordinator, pembina sekaligus pengawas penyelenggara keantariksaan. 
Salah satunya menjadi koordinator pendaftaran benda antariksa yang diluncurkan 
dari wilayah kedaulatan Indonesia atau dari negara lain oleh Instansi Pemerintah, 
badan hukum atau warga negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 35 
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dan pasal 71 UU Keantariksaan. Ketentuan ini sejalan dengan pasal II paragraph (1) 
Konvensi Pendaftaran 1975. Juga diperkuat dengan dokumen ST/SG/SER.E/INF/39 
dari UNOOSA yang menyatakan Pustikpan (LAPAN) sebagai penyelenggara 
pendaftaran benda antariksa nasional (focal point for national registry) di Indonesia 
(https://lapan.go.id/index.php/indonesia_space_object_registry).  

 

 
 

Gambar 1.12 Kerja sama LAPAN-PT.BRI dalam pemanfaatan satelit BRISat 

7. Koordinasi Frekuensi Litbang LAPAN 
Keterlibatan Pustikpan dalam koordinasi penanganan gangguan spektrum 

frekuensi yang digunakan oleh satuan kerja teknis LAPAN dengan beberapa 
pengguna eksternal (nasional) dibawah koordinasi Kemenkominfo. LAPAN sebagai 
Lembaga litbang keantariksaan yang memiliki pusat litbang di beberapa daerah di 
Indonesia yang menggunakan spektrum frekuensi untuk pelaksanaan litbangnya tentu 
dapat bersinggungan dengan beberapa pengguna radio frekuensi lainnya. Oleh 
karena itu sebagai institugas dan fungsi yang memiliki sertifikasi Ijin Stasiun Radio 
(ISR) maka memiliki hak penuh dalam penggunaan frekuensi tersebut. Gangguan 
yang dialami diselesaikan dengan koordinasi dengan pengguna lainnya dalam 
koordinasi Kominfo. 
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Gambar 1.13 Kegiatan Koordinasi Spektrum Frekuensi 
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2. BAB-II  
VISI, MISI DAN TUJUAN 

2.1. 	 Rumusan	Visi	
Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PUSTIKPAN mempunyai 

Visi yang mencerminkan arah dan fokus sasaran yang ingin dicapai dengan 
mempertimbangkan kondisi sekarang dan masa depan yang akan dihadapi. Visi yang 
dicanangkan tersebut adalah; 
 

  
Visi 
“Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan Nasional Berbasis    
Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan 
Antariksa Nasional”. 

 
 

 
Dengan visi tersebut maka dalam lima (5) tahun kedepan, Pustikpan menjadi 

enabler dalam memperkuat sektor pembangunan nasional berbasis teknologi 
keantariksaan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Penguatan ini 
berkaitan dengan penggunaan teknologi IOT, AI, Cloud dan Mobile dalam 
meningkatkan layanan data dan informasi dan kanal marketing kepada konsumen 
secara online.  

 
2.2. 	 Rumusan	Misi		

Sebagai kepusatan bidang TIK yang keberadaannya untuk membangun, 
mengembangkan dan melayani penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
penerbangan dan antariksa baik dalam lingkungan LAPAN maupun secara Nasional, 
maka Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa 
(PUSTIKPAN) menjalankan misi untuk menjadi enabler seluruh kegiatan Litbang dan 
pelayanan data dan informasi teknologi penerbangan dan antariksa LAPAN. 
 

 
Misi 
“Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan 
berdaya saing melalui pengelolaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi penerbangan dan antariksa dalam mendukung 
pengambilan keputusan” 
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Penguatan struktur ekonomi berbasis TIK akan mengarahkan LAPAN dalam 
pengembangan litbang dan industri keantariksaan menggunakan teknologi IOT, AI, 
cloud dan mobile serta menjangkau konsumen dengan implementasi layanan terbuka 
secara online dengan kematangan kapabilitas tingkat 5 sesuai standar SPBE dimana 
layanan yang diberikan sudah sangat informatif, ada interaksi dengan konsumen, 
sudah melakukan transaksi elektronik, berkolaborasi dengan layanan lainnya 
(terintegrasi) dan layanan yang diberikan sudah optimal karena sangat mudah 
beradaptasi dengan perubahan eksternal maupun internal organisasi. Sehingga 
kekuatan proses bisnis yang bersifat dinamis, penggunaan teknologi sesuai kebutuhan 
dan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan bidang kerjanya. 

Sesuai Keputusan Kepala LAPAN No. 8 tahun 2017, tugas PUSTIKPAN adalah 
melaksanakan pengelolaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan 
komunikasi, keamanan informasi, sistem informasi, serta tata kelola teknologi 
informasi dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PUSTIKPAN 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

 
1) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang teknologi 

informasi dan Komunikasi penerbangan dan antariksa; 
2) Penyiapan ketersediaan dan pengendalian operasional infrastruktur dan layanan 

teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem manajemen 
keamanan informasi;  

3) Penyiapan koordinasi penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan 
keantariksaan nasional; 

4) Penyiapan koordinasi, pembangunan dan pengendalian sistem informasi; 
5) Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; 
6) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi; 
7) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian tata kelola teknologi informasi dan 

komunikasi; 
8) Penyiapan koordinasi pendaftaran benda antariksa; 
9) Pelaksanaan penelitian dan pengebangan di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi; 
10) Pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, 

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

11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. 

2.3. 	 Tujuan		
Tujuan merupakan pernyataan luas tentang apa yang akan dituju dan diwujudkan 

oleh organisasi (Husein Umar, 2010). Sebagai bagian pendukung dan juga sebagai 
enabler dalam perwujudan keberhasilan LAPAN dalam mencapai visinya maka 
PUSTIKPAN memiliki tujuan yang selaras dengan Visi dan Misi sesuai dengan tabel 
2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 Tujuan Pustikpan 2020 - 2024 
No MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET 2020-2024 
1 Penguatan struktur 

ekonomi yang 
produktif, mandiri 
dan berdaya saing 
melalui 
pengelolaan 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 
penerbangan dan 
antariksa dalam 
mendukung 
pengambilan 
keputusan 

Terwujudnya produk 
penelitian, 
pengembangan, dan 
pemanfaatan hasil 
litbang TIK serta 
peningkatan layanan 
proteksi spektrum 
frekuensi litbang 
LAPAN dan 
penyelenggaraan 
pendaftaran benda 
antariksa nasional  

§ Peningkatan 
kematangan 
kapabilitas TIK yang 
didukung oleh 
kebijakan internal, 
tata kelola SPBE dan 
manajemen SPBE 
untuk hasilkan 
layanan SPBE yang 
terstandar, akurat, 
valid, mutakhir, dan 
dapat diakses 
dengan cepat untuk 
mendukung litbang 
dan 
penyelenggaraan 
keantariksaan 

§ Indeks SPBE 3.2-
4.00 (kategori 
Baik-Sangat 
Baik) 

§ Penerapan satu 
data LAPAN 
yang terintegrasi 
nasional 
berbasis Satu 
Data Indonesia 
(SDI).  

§ Sistem 
keamanan 
informasi 
terpadu nasional 
(CSIRT LAPAN) 

§ Pemenuhan tingkat 
layanan jaringan 
internet /VPN sesuai 
Service Level 
Agreement (SLA) 

 

§ SLA 99% kepada 
26 site (Satker 
dan fasilitas 
Litbang) dan 
pengguna 
eksternal 

§ Tingkat pemenuhan 
layanan teknologi 
informasi dan 
komunikasi 
penerbangan dan 
antariksa berbasis 
kepuasan pengguna 
dengan standar 
layanan sesuai 
kesepakatan SLA  

§ 100% layanan 
TIK mencakup:  

1) Layanan 
Internet, 

2) surat elektronik, 
3) Video 

Conference,  
4) Sub-Domain,  
5) Cloud Server,  
6) LPSE,  
7) Pembangunan 

dan 
Pengembangan 
Aplikasi,  

8) Pendaftaran 
Benda Antariksa,  

9) Proteksi 
Spektrum 
Frekuensi 
Litbang  

 

 
2.4. 	 Sasaran	Strategis	PUSTIKPAN	

Sasaran strategis sebagai bentuk penjelasan detail dari tujuan PUSTIKPAN sebagai 
Pusat kendali dan koordinasi kegiatan pengembangan litbang, pelayanan TIK dan 
penyelenggaraan keantariksaan. Sasaran strategis ini merupakan implementasi 
strategi PUSTIKPAN dalama mendukung Visi LAPAN. Sasaran stragtegis ini 
merupakan turunan dari sasaran strategis pada perspektif internal process LAPAN 
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(SS5) yang menjadi kewajiban PUSTIKPAN dalam mewujudkannya. Sasaran strategis 
tersebut adalah: 

“Meningkatnya kematangan kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi 
penerbangan dan antariksa”.  

Yang dimaksud dengan kematangan kapabilitas TIK penerbangan dan antariksa 
adalah tingkat kematangan LAPAN dalam melakukan reformasi digital dengan 
meubah paradikma bekerja dari bersifat manual menjadi digital dengan menerapkan 
teknologi IT diseluruh bidang kerja. Kematangan kapabilitas ini berbasis penerapan 
SPBE di lingkungan LAPAN, dimana dapat ditinjau dari kematangan kapabilitas 
proses dan kematangan kapabilitas teknis.  

A. Kematangan kapabilitas Proses terdiri dari 5 tingkat kematangan kapabilitas 
yaitu:  
1. RINTISAN 

Kondisi yang dipersyaratkan: Pengaturan dalam bentuk konsep yang 
belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc 

2. TERKELOLA 
Kondisi yang dipersyaratkan: Pengaturan telah ditetapkan dengan 
memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah dan proses tata 
kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah 
didefinisikan dan didokumentasikan 

3. TERSTANDARDISASI 
Kondisi yang dipersyaratkan: Pengaturan telah ditetapkan dengan 
memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah dan proses tata kelola 
dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi. 

4. TERINTEGRASI DAN TERUKUR 
Kondisi yang dipersyaratkan: Pengaturan telah ditetapkan dengan 
memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah dan Proses tata 
kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif. 

5. OPTIMUM 
Kondisi yang dipersyaratkan: Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi 
terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Juga 
proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara 
berkesinambungan. 
 

B. Kematangan kapabilitas Teknis terdiri dari 5 tingkat kematangan kapabilitas 
yaitu:  
1. INFORMASI 

Kondisi yang dipersyaratkan: Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu 
arah. 

2. INTERAKSI 
Kondisi yang diharapkan: Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah. 

3. TRANSAKSI 
Kondisi yang diharapkan: Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran 
informasi dan layanan. 

4. KOLABORASI 
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Kondisi yang diharapkan: Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE 
lain.  

5. OPTIMALISASI 
Kondisi yang diharapkan: Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap 
perubahan internal dan eksternal.  
 

Peningkatan kematangan kapabilitas TIK ini berbasis pada 4 (empat) domain 
utama SPBE yaitu Kebijakan internal, tata kelola SPBE, layanan SPBE dan Manajemen 
SPBE. Secara detail terdapat 14 komponen SPBE yang harus dibangun dan 
dimplementasikan oleh K/L yaitu: 

1. Layanan SPBE:  
2. Proses bisnis 
3. Data dan informasi 
4. Aplikasi SPBE  
5. Infrastruktur SPBE 
6. Keamanan SPBE 
7. Arsitektur SPBE 
8. Manajemen SPBE 
9. Penyelenggara/SDM SPBE 
10. Peta Rencana SPBE 
11. Rencana dan anggaran SPBE 
12. Kebijakan internal 
13. Pemantauan dan Evaluasi 
14. Audit TIK 

 
2.5. 	 Budaya	Organisasi		

Budaya organisasi atau nilai luhur yang dibuat akan menjadi landasan berpikir 
dan bertindak setiap insan LAPAN untuk berusaha bersama dalam mencapai tujuan 
organisasi secara benar. Nilai budaya LAPAN tersebut adalah: 

 
 

 
Sistem Nilai LAPAN: 

1. Berorientasi pada pengguna layanan 
2. Akuntabel 
3. Inovatif 
4. Integritas 
5. Kolaboratif 

 
 

§ Berorientasi pada pengguna layanan: 
Seluruh ASN LAPAN harus bersama gerak untuk mengedepankan pengguna layanan 
diatas segalanya. Beorientasi kepada pengguna layanan bermakna bahwa pengguna 
layanan adalah “raja”, sehingga kebutuhannya terkait produk serta data dan 
informasi penerbangan dan antariksa nasional harus terpenuhi sesuai standar kualitas 
yang diharapkan. 
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§ Akuntabel: 
Akuntabel bermakna bahwa seluruh ASN LAPAN harus mampu mengelola sumber 
daya dan kegiatan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

§ Inovatif:  
Sistem nilai Inovatif menekankan ASN LAPAN untuk mampu menemukan terobosan 
kreatif dalam bekerja. Sistem nilai ini menekankan ASN LAPAN untuk tidak terjebak 
dalam zona nyaman dan keluar dari rutinitas dalam bekerja, sehingga produktifitas 
akan meningkat. 

§ Integritas: 
Sistem nilai integritas menuntut ASN LAPAN untuk bekerja secara profesional dan 
memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dalam konteks 
bekerja, integritas juga menuntut ASN untuk menjunjung kode etik dalam bekerja, 
tidak KKN serta mengedepankan kejujuran. 

§ Kolaboratif: 
Sistem nilai Kolaboratif menuntut ASN LAPAN harus mampu untuk membangun 
kerjasama, baik internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya, setiap ASN 
LAPAN harus mampu bekerja dengan lebih mengedepankan kerja tim (team work) 
dari pada kerja individu. 

 
2.6. 		 Sumber	Daya	Organisasi		

Sumber	 daya	 organisasi merupakan bahan dasar dalam pelaksanaan seluruh 
kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Sumber daya ini terdiri dari Sumber 
Daya Manusia (Human Capital), Sumber Daya Keuangan (Financial Capital), Sumber 
Daya Fisik (material, fasilitas), sumber daya informasi (metoda), struktur organisasi, 
intangible assets dan sumber daya pasar (market).  

Dalam pengembangan dan pelayanan teknologi Informasi dan Komunikasi 
penerbangan dan antariksa, PUSTIKPAN akan melakukan pemusatan kegiatan IT (IT 
Activities Centralization) secara bertahap yang saat ini tata kelola dan perawatannya 
masih tersebar di seluruh satuan kerja yang ada di LAPAN. Sehingga peningkatan 
keandalan sumber daya organisasi sangat penting dan menjadi target utama dalam 
proses revitalisasi organisasi pelaksana kegiatan tata kelola dan pelayanan TIK 
penerbangan Antariksa LAPAN. 
 

2.6.1. Sumber	Daya	Manusia	
Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang tidak ternilai 

harganya dibanding asset lainnya. SDM menjadi penggerak utama berjalannya roda 
organisasi yang menentukan kecepatan dan arah capaian tujuan organisasi yang 
sudah ditetapkan. Sebagai intangible asset SDM mampu menciptakan corporate 
intellectual property, knowledge, skill, patent, method yang sangat bermanfaat dalam 
menjalankan organisasi. Distribusi SDM yang saat ini ada di PUSTIKPAN dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Distribusi SDM Tahun 2019 
NO JABATAN JUMLAH 
1 Eselon-2 1 
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NO JABATAN JUMLAH 
2 Eselon-3 3 
3 Eselon-4 3 
4 Analis Pemanfaatan Teknologi  2 
5 Peneliti 5 
6 Pengadministrasi Keuangan 1 
7 Pranata Komputer 14 
8 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi  1 
9 Penyusun Rencana  Pengadaan Sarana dan Prasarana  1 

10 Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan  1 
11 Analis Sistem Informasi  3 
12 Penyusun Bahan Kebijakan 1 
13 PPNPN 3 

Jumlah  39 
 

 
Gambar 2.1 Sebaran SDM Sesuai Jabatan  

 
Tabel 2.3 Komposisi SDM (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 
1 S2 12 
2 S1 22 
3 D3 2 
4 SMA 3 
 Jumlah 39 
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Gambar 2.2 Sebaran SDM Sesuai Jabatan pendidikan 

 
Pada umumnya SDM yang bekerja aktif di PUSTIKPAN adalah mereka yang 

memiliki kecakapan, knowledge base khusus pada bidang sistem komputer dan 
informatika. Sementara sebagian lainnya lebih mendukung sistem administrasi untuk 
penyelenggaraan penerbangan dan antariksa. 

Dalam proses peningkatan kompetensi SDM bidang TIK ini, hingga 2019 telah 
dilakukan pelatihan rutin teknologi jaringan/vpn, tata kelola TIK dan pengembangan 
software aplikasi. Sementara peningkatan Pendidikan dilakukan kepada satu orang 
staf PUSTIKPAN yang melaksanakan program tugas belajar S3 bidang Sistem 
Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan satu orang pada 
program tugas belajar S2 bidang Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer 
Universitas Indonesia serta satu orang telah dinyatakan lulus untuk melaksanakan 
studi keamanan informasi di Australia dengan beasiswa LPDP. Dalam beberapa tahun 
kedepan diharapkan terus bertambah jumlah SDM dengan strata pendidikan S2 dan 
S3 disamping peningkatan keahlian (skill) melalui program pendidikan non gelar 
(PNG) yang diselenggarakan internal LAPAN maupun melalui program eksternal yang 
bekerjasama dengan RistekBRIN.  
 

2.6.2. Sumber	Daya	Litbang	
Sumber Daya Litbang adalah pendukung terlaksananya Litbang bidang TI dan 

Standar di PUSTIKPAN. Disamping kekuatan SDM tentu dibantu dengan kekuatan 
fasilitas dan perangkat kerja Litbang yang memenuhi sandar dan modern. Saat ini 
(2017) PUSTIKPAN memiliki jumlah SDM 36 orang sedang fasilitas jaringan yang 
dimiliki terkoneksi dengan 23 fasilitas LAPAN diseluruh Indonesia yang terkendali 
terpusat di Kantor Pusat LAPAN Jakarta sebagai Network Operation Centre (NOC). 
Sementara memiliki dua lokasi Disaster Recovery Centre (DRC). Beberapa server data 
terkait Litbang Penerbangan dan Antariksa berada dilokasi masing-masing kantor 
Satuan Kerja yang melakukan kegiatan Litbang tersebut. 
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Gambar 2.3 Topologi Jaringan Internet dan VPN LAPAN 

 
Dengan kemampuan LAPAN yang memiliki kapasitas layanan Internet dan VPN 

hingga 1 Gbps dengan sistem full backup jaringan, maka dilakukan distribusi 
pelayanan internet kepada setiap satuan kerja yang dibagi berdasarkan kebutuhan 
dasarnya dan kebutuhan khusus (hanya pada beberapa satuan kerja). Komposisi 
kapasitas penggunaan bandwidth dari masing-masing satuan kerja untuk menunjang 
pekerjaan Litbang dan pelayanan TIK dapat dilihat pada tabel 2.4. 

 
 
 

Tabel 2.4 Kuota Bandwidth pada masing-masing Satuan Kerja 

No Lokasi 
Link 1 Link 2 

Satuan 
Internasional Domestik Internasional Domestik 

1 Kantor LAPAN Pusat, Jakarta 80 30 80 30 Mbps 
2 PUKKPA (Cikini), Jakarta 9 1 9 1 Mbps 
3 INSPEKTORAT (Pasar Rebo 3) 7 1 7 1 Mbps 
4 PUSFATJA (Pasar Rebo 2) 100 50 70 50 Mbps 
5 PUSTEKDATA (Pasar Rebo 1) 290 200 290 200 Mbps 
6 PUSTEKDATA (Rumpin) 25 50 25 50 Mbps 
7 PUSTEKBANG (Rumpin) 30 2 30 2 Mbps 
8 PUSTEKROKET (Tarogong) 25 5 25 5 Mbps 
9 PUSTEKSAT (Rancabungur) 50 10 50 10 Mbps 
10 PUSTEKSAT (Rumpin) 5 1 5 1 Mbps 
11 PUSSAINSA (Bandung) 100 25 100 25 Mbps 
12 PSTA (Bandung) 40 20 40 20 Mbps 
13 BALI (BMKG Jimbrana) 1 2 - - Mbps 
14 BPJ Pare-pare 80 150 80 150 Mbps 
15 BPAA Agam 1 (Kototabang) 7 2 7 2 Mbps 
16 BPD Agam 2 5 2 - - Mbps 
17 BPAA Pontianak 1 7 2 7 2 Mbps 
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No Lokasi 
Link 1 Link 2 

Satuan 
Internasional Domestik Internasional Domestik 

18 BPAA Pontianak 2 3 2 2 2 Mbps 
19 BUTPAA Garut 1 10 5 10 5 Mbps 
20 BUTPAA Garut 2 5 1 5 1 Mbps 
21 BPAA Sumedang (Tanjungsari) 7 2 7 2 Mbps 
22 BPD Pasuruan 7 2 7 2 Mbps 
23 Yogyakarta 3 1 - - Mbps 
24 Manado 1 1 - - Mbps 
25 Kupang (Tilong) 5 5 - - Mbps 
26 Biak 15 10 2 2 Mbps 

Total 917 582 858 563 Mbps 
Total Bandwith per Link 1499 1421 Mbps 

 
2.6.3. Sumber	Daya	Finansial	(Financial	Capital)	

Pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan organisasi adalah kemampuan 
finansial yang secara terstruktur digunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan dan 
operasional Litbangjirap dan pelayanan TIK. Dalam rencana strategis Pustikpan 2020-
2024, program yang dicanangkan mencakup Litbangjirap TIK, Layanan TIK, 
penyelenggaraan keantariksaan (proteksi frekuensi litbang penerbangan dan 
antariksa, dan pendaftaran benda antariksa). Sumber daya finansial sepenuhnya 
berasal dari APBN. 

 
2.6.4. Sumber	Daya	Pengguna	(stakeholder)	

Pengguna teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan informasi adalah 
pengguna internal LAPAN dari 21 satuan kerja internal dan pengguna eksternal 
seperti K/L/D, operator satelit, akademisi dan masyarakat umum. Secara kontinyu 
seluruh pengguna memanfaatkan layanan data/informasi Penerbangan dan Antariksa 
untuk kebutuhannya masing-masing. Distribusi data dan informasi keantariksaan 
menjadi pelayanan informasi kepada pengguna yang dijaga untuk menjamin validitas 
informasi dan data yang diberikan.  Beberapa harapan stakeholder yang dapat 
dijadikan pemacu dan pemicu peningkatan kinerja adalah: 
 
1) Dengan penguasaan TIK, maka PUSTIKPAN harus menjadi business enabler bagi 

semua kegiatan penerbangan dan antariksa. 
2) Dengan pembenahan data yang dilakukan melalui program satu data LAPAN, 

maka PUSTIKPAN akan menjadi walidata LAPAN dalam membangun komunikasi 
data dengan system satu data Indonesia (SDI) bersama beberapa 
kementerian/Lembaga lainnya. 

3) PUSTIKPAN harus mulai masuk sektor e-commerce untuk pembenahan system 
marketing produk keantariksaan melalui transaksi multi users secara online. 

4) TIK LAPAN diharapkan bisa mendukung dan mengatasi permasalahan dalam 
kegiatan industri penerbangan, proteksi kejahatan cyber satelit dan roket. 

5) Sebagai pelaksana kegiatan TIK yang sangat fital penggunaannya pada saat ini, 
maka PUSTIKPAN harus dapat menjamin layanan internet/VPN bagi LAPAN dan 
pengguna lainnya dengan layanan nonstop selama 24 jam dalam 7 hari (24/7). 
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Hanya melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) secara 

maksimal dan kapabilitas SDM, maka seluruh harapan masyarakat tersebut dapat 
dicapai. Era digital saat ini telah merubah tatanan dan pola komunikasi publik yang 
berorientasi pada kecepatan, akurasi, validitas data/informasi, up-to-date, dan mudah 
diakses kapan pun (any time) dan dimana pun (any where). 
 

2.6.5. Sumber	Daya	Organisasi		
Secara hirarki, kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan 

dan Antariksa berada di bawah kepala LAPAN dan sebagai sekretaris Komite TI 
LAPAN (CIO). Sementara secara administrasi berada dibawah Sekretaris Utama 
LAPAN yang juga berkedudukan sebagai ketua Komite TI, LAPAN. 

 

 
 

Gambar 2.4 PUSTIKPAN dalam Organisasi LAPAN 
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Gambar 2.5 Struktur organisasi PUSTIKPAN 
 

Dalam struktur organisasi Kelembagaan PUSTIKPAN, terdapat 3 jabatan eselon-3 
dan 3 jabatan eselon-4 yang membantu Kepala PUSTIKPAN baik teknis juga 
administrasi berkaitan dengan Infrastruktur TIK, Tata Kelola TIK, Sistem Informasi dan 
Tata Usaha. Sedangkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penelitian dan 
pengembangan bidang TIK penerbangan dan antariksa, maka dalam organisasi 
PUSTIKPAN dibangun kelompok penelitian yang didukung oleh para Peneliti dan 
Pranata Komputer dan JPT Administratifvyang tergabung dalam struktur organisasi 
fungsional seperti pada gambar 2.5.  

 

 

Gambar 2.6 Struktur organisasi Litbang PUSTIKPAN 
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3. BAB - III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA 
REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1. 	 Arah	Kebijakan	dan	Strategi	LAPAN	
Arah kebijakan dan strategi memuat langkah 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 

LAPAN memiliki empat bidang kompetensi utama, yaitu sains antariksa dan 
atmosfer, penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, dan kebijakan 
penerbangan dan antariksa. Sebagai Lembaga litbang LAPAN diarahkan untuk dapat 
memanfaatkan hasil litbang yang dihasilkan untuk menggerakkan sektor 
pembangunan nasional. Sementara sebagai penyelenggara keantariksaan Nasional, 
LAPAN diarahkan untuk menjadi pelaksana dan pengatur penyelenggaraan 
keantariksaan untuk kepentingan nasional yang sifatnya operasional dan mengikuti 
kebijakan, peraturan, dan standar yang ditetapkan sebagai fungsi pengawasan yang 
melekat di dalamnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan tujuan organisasi, 
LAPAN menetapkan arah kebijakan untuk kegiatan sebagai berikut: 
 
1. Pemanfaatan Produk Sains Antariksa dan Atmosfer untuk Pembangunan Nasional 

Berkelanjutan 
2. Optimasi Produk Internasional sesuai standar nasional dan internasional.  
3. Penguatan Peran LAPAN dalam pengembangan ekosistem produk Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa 
4. Kebijakan Penerbangan dan antariksa nasional berbasis penelitian (Research-

Based Policy) 
5. Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi 

nasional menuju birokrasi berkelas dunia 
 

ARAH KEBIJAKAN 1:   
Pemanfaatan Produk Sains Antariksa dan Atmosfer untuk Pembangunan Nasional 
Berkelanjutan.  
Arah kebijakan pertama menjelaskan mengenai peningkatan hilirisasi produk sains 
antariksa dan atmosfer untuk mengakselerasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. 
Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah: 

 
Strategi 1:  
Meningkatkan keunggulan penelitian sains antariksa dan atmosfer berkelas dunia yang 
selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Penelitian sains antariksa dan atmosfer 
mengacu pada tema PRN lingkungan,sumberdaya air, dan perubahaniklim dengan 
strategi peningkatan keunggulan penelitian sains antariksa dan atmosfer di antara lain 
berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, pengembangan sarana dan 
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prasarana penelitian, pengembangan dan prekayasaan, peningkatan kerjasama nasional 
dan internasional, serta standardisasi penelitian bertaraf internasional di bidang sains 
antariksa dan atmosfer. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM merupakan faktor utama 
yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari hasil penelitian. Sarana dan prasarana 
yang berkualitas dan mumpuni meningkatkan produktivitas hasil penelitian. Peningkatan 
kerja sama dapat memberikan modal pengetahuan baru dari organisasi nasional maupun 
internasional sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan pemikiran – pemikiran 
inovatif. Terakhir, standardisasi penelitian bertujuan untuk mendorong hasil penelitian 
yang dihasilkan peneliti LAPAN agar dapat bersaing tidak hanya di kancah nasional 
namun juga internasional.  

 
Strategi 2:  
Meningkatkan varian dan kualitas produk sains antariksa dan atmosfer Peningkatan 
varian dan kualitas produk sains antariksa dan atmosfer merupakan salah satu aspek 
penting dalam proses hilirisasi produk sains antariksa dan atmosfer terkait penerimaan 
produk tersebut oleh industri. Dengan adanya, variasi dan meningkatnya kualitas produk 
sains antariksa dan atmosfer diharapkan pemanfaatan produk oleh industri akan 
meningkat dan berujung pada meningkatnya skala ekonomi industri antariksa. Beberapa 
fokus arah kebijakan ini diantaranya, pembangunan Sistem Pendukungan Keputusan 
(Decision Supporting System – DSS) untuk pengembilan keputusan, kebijakan, dan 
manajemen oleh K/L terkait sehingga dapat menghasilkan permodelan atmosfer ekuator 
seperti Model Kopel Atmosfer – Lautan HOC 5000 Cores dalam monitoring cuaca, serta 
peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil penelitian di bidang sains antariksa dan 
atmosfer. Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan 
produk sains antariksa dan atmosfer berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan 
Arah kebijakan ini menitikberatkan pada kerjasama antar instansi pemerintah dan 
masyarakat (sektor swasta) dalam skala nasional maupun internasional untuk 
meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan produk sains antariksa dan atmosfer 
yang didasari oleh prioritas nasional. Beberapa fokus dari arah kebijakan ini diantara 
lain, peningkatan kerja sama dalam penyediaan jasa dan produk sains dan antariksa 
seperti kerja sama hilirisasi teknologi inovasi sistem pemantauan hujan berbasis radar 
navigasi dengan sektor swasta serta kolaborasi dalam pengembangan DSS Dinamika 
Atmosfer Ekuator dengan pemangku kepentingan terkait. Adapun kegiatan strategis 
hilirisasi produk sains antariksa dan atmosfer meliputi: 

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

b. Proses alih teknologi melalui penguatan alih teknologi dan intermediasi 
c. Pengelolaan standar penerbangan dan antariksa meliputi perumusan, 

penerapan, pengawasan, dan kaji ulang. 
 
ARAH KEBIJAKAN 2: 
Optimasi Produk Internasional sesuai standar nasional dan internasional: 
Arah kebijakan terkait pengembangan produk penginderaan jauh adalah optimasi produk 
penginderaan jauh sesuai standar nasional dan internasional. Sesuai Standar yang 
dimaksud adalah kualitas produk penginderaan jauh LAPAN telah sesuai dengan standar 
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badan akreditasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Berdasarkan arah 
kebijakan tersebut maka ditentukan 3 (tiga) strategi untuk mencapai tujuan tersebut: 
 
Strategi 1:  
Meningkatkan daya saing produk penginderaan jauh di tingkat Asia Tenggara 
Peningkatan daya saing produk penginderaan jauh khususnya di tingkat Asia Tenggara 
merupakan salah satu fokus LAPAN dalam bidang penginderaan jauh untuk 
mengukuhkan posisinya sebagai instansi pemerintah terdepan di 47 kancah 
internasional. Hal ini juga dapat menambah nilai pemanfaatan penginderaan jauh baik 
secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, LAPAN berupaya meningkatkan 
pelayanan produk penginderaan jauh melalui pengembangan teknologi akusisi, 
pengolahan, dan distribusi data penginderaan jauh seperti penambahan penerimaan data 
penginderaan jauh multi resolusi dari satelit operasional yang sedang maupun di usulkan 
untuk periode tahun 2020-2025. Penambahan penerimaan data penginderaan jauh multi 
resolusi dari satelit operasional yang sedang maupun diusulkan untuk diakuisisi untuk 
periode tahun 2020 – 2025 yang lebih detil dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 
 

 
 
Gambar 3.1 Penerimaan dan Perencanaan Penerimaan Data Satelit Penginderaan Jauh 

1978 – 2028 (Sumber: Deinderaja) 
 
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 
dengan fokus riset pangan yang mengamanahkan kontribusi penginderaan jauh dalam 
memprediksikan varietas kedelai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 
pembangunan nasional dalam berbagai sektor prioritas nasional. Beberapa fokus 
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pemanfaatan penginderaan jauh diantaranya adalah pemanfaatan data penginderaan 
jauh multi resolusi sehingga menghasilkan informasi yang presisi untuk sektor prioritas 
nasional diantaranya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, kerjasama 
lintas kementerian maupun sektor swasta perlu dilakukan dalam pemanfaatan 
penginderaan jauh untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. 
 
Strategi 3:  
Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan penginderaan jauh Kolaborasi dalam 
penyelenggaraan penginderaan jauh berfokus pada digital services strategy yang dibagi 
menjadi 3 (tiga) aspek. Pertama, penyediaan akses yang mudah dan sederhana dalam 
pemanfaatan data multi sensor melalui berbagai platform. Kedua, pengembangan digital 
services sebagai kunci pengembangan platform. Terakhir adalah mempromosikan solusi 
– solusi inovatif seperti aplikasi pemantauan SDAL dan Kewilayahan, komersialisasi, 
serta mendorong tumbuhnya space start-up. Aspek – aspek ini tidak hanya dikembangkan 
melalui kegiatan internal LAPAN namun juga diimbangi dengan kolaborasi antara 
berbagai instansi pemerintah maupun sektor swasta untuk meningkatkan service 
excellence dan penyediaan produk penginderaan jauh sesuai kebutuhan. Adapun 
kegiatan strategis optimasi produk penginderaan jauh sesuai standar nasional dan 
internasional meliputi: 
 

a. Melanjutkan akusisi satelit penerimaan data penginderaan jauh oleh LAPAN yaitu 
NOAA-20, Landsat-8, SPOT-6/7, Plaides-1A/1B, TerraSAR-X, dan TanDEM-X. 

b. Pengajuan akusisi satelit penerimaan data penginderaan jauh yaitu MetOp-C, 
Himawari-9, dan PA2 

c. Satelit yang akan diluncurkan dan disusulkan untuk diakusisi yaitu NOAA21, 
Landsat-9, SPOT-8 dan Pleiades-Neo 1,2,3,4. 

d. Pengembangan Sistem Bank Data Penginderaan jauh Nasional (Sistem BDPJN) 
khususnya sistem layanan digital SPACeMAP berbasis cloud, SaaS, PaaS 

e. Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) yang berfokus pada 
layanan Sistem Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SIPANDA) dan 
Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMBA) 

 
ARAH KEBIJAKAN 3:  
Penguatan Peran LAPAN dalam pengembangan ekosistem produk Teknologi 
Penerbangan dan Antariksa: 
 
Arah kebijakan terkait ekosistem industri teknologi penerbangan dan antariksa adalah 
penguatan peran LAPAN dalam pengembangan ekosistem produk teknologi 
penerbangan dan antariksa. Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini terbagi 
menjadi 3 (tiga) yaitu: 
 
Strategi 1:  
Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan produk dan fasilitas teknologi 
penerbangan dan antariksa untuk pembangunan nasional. Ekosistem teknologi 
penerbangan dan antariksa yang begitu luas membutuhkan peran dari masing – masing 
pemangku kepentingan agar terus berkembang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 
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1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, salah satu fokus utama LAPAN di bidang 
penerbangan dan antariksa adalah berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga yang 
mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pemberian pertimbangan di bidang 
penerbangan dan antariksa. Selanjutnya, telah dipetakan ekosistem industri penerbangan 
dan antariksa nasional dan terdapat 3 (tiga) area kerja sama LAPAN yang dinilai strategis 
yaitu: 

a. Pendidikan dan Penelitian: keahlian, spesialisasi, dan riset 
b. Regulasi dan penelitian: hibah penelitian, regulasi, dan kerjasama internasional 
c. Pengembangan produk dan produksi: Prototipe, sertifikasi, dan produksi  

 
Strategi 2:  
Meningkatkan hilirisasi produk teknologi penerbangan dan antariksa yang berorientasi 
pada kepentingan nasional. Strategi ini mengacu pada PRN 2020-2024 dengan 
keterlibatan produk teknologi penerbangan dan antariksapada PRN diantaranya pada 
topik riset Teknologi Pesawat N219 Amfibi, teknologi roket, teknologi satelit konstelasi 
komunikasi orbit rendah, dan teknologi pesawat udara tanpa awak. Keempat PRN 
tersebut akan didukung melalui pelaksanaan penelitian, pembuatan prototipe, produksi, 
serta kerja sama untuk mempercepat proses hilirisasi. Adapun fokus hilirisasi LAPAN 
yaitu pengembangan ekosistem berbasis program N219 di mulai hingga tahun 2021. 
Kedua penguasaan teknologi satelit yaitu satelit konstelasi komunikasi orbit rendah untuk 
dukungan kecepatan diseminasi informasi saat terjadi bencana. 

 
Strategi 3:  
Membangun dan mengoperasikan bandar antariksa untuk peluncuran.  
Bandar antariksa merupakan infrastruktur utama dalam eksosistem penerbangan dan 
antariksa. Dalam memenuhi kebutuhan teknologi penerbangan dan antariksa akan 
peluncur roket sonda dengan ketinggian 300 km, LAPAN berencana membangun dan 
mengoperasikan bandar antariksa untuk mendukung peluncuran dalam kategori tersebut. 
Selain itu, LAPAN juga akan mendorong dan membuka peluang investasi internasional 
untuk pembangunan bandar antariksa berskala internasional yang dioperasikan secara 
komersial untuk peluncuran roket pengorbit satelit. Adapun kegiatan strategis penguatan 
peran LAPAN dalam hilirisasi ekosistem penerbangan dan antariksa meliputi: 

a. Penguatan hilirisasi ekosistem penginderaan jauh di dalam kegiatan 
Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaaan Jauh 

b. Penguatan hilirisasi ekosistem sains antariksa di dalam kegiatan Pengembangan 
Sains Antariksa 

c. Penguatan hilirisasi ekosistem sains atmosfer di dalam kegiatan Pengembangan 
Sains Atmosfer 

d. Penguatan hilirisasi ekosistem pemanfaatan penginderaan jauh di dalam kegiatan 
Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

e. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan di dalam kegiatan 
Pengembangan Teknologi Penerbangan 

f. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi satelit di dalam kegiatan Pengembangan 
Teknologi Satelit 

g. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi roket di dalam kegiatan Pengembangan 
Teknologi Roket 
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h. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa dengan 
kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Inovasi dan Standar di Bidang 
Penerbangan dan Antariksa 

 
ARAH KEBIJAKAN 4:   
Kebijakan Penerbangan dan antariksa nasional berbasis penelitian (Research-Based 
Policy) 
 
Arah kebijakan terkait penelitian dan pengembangan penerbangan dan antariksa adalah 
kebijakan penerbangan dan antariksa nasional berbasis penelitian (research-based 
policy). Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah: 
 
Strategi 1:  
Mengelola kebijakan penerbangan dan antariksa berbasis penelitian sesuai kebutuhan 
nasional dengan berorientasi pada komersialisasi dan penyelenggaraan keantariksaan, 
serta pembangunan berkelanjutan Industri penerbangan dan antariksa memiliki berbagai 
macam tantangan dan sangat erat kaitannya dengan keselamatan. Selain itu, Undang – 
Undang Sistem Nasional IPTEK masih menjadi isu hangat saat ini. Maka dari itu, 
Pengelolaan kebijakan yang implementatif berdasarkan penelitian dan kebutuhan 
nasional merupakan faktor penting dalam pengembangan kebijakan. Pusat Kajian 
Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN diamanahkan untuk menyusun skema 
kegiatan (roadmap) arah kajian dan kebijakan serta melakukan penguatan kapasitas 
SDM, dan melakukan kerja sama baru dengan berbagai organisasi nasional maupun 
internasional dalam melaksanakan penelitian kebijakan.  
 
Strategi 2:  
Mengelola kebijakan dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 
berorientasi pada revolusi industri 4.0 untuk layanan dan penyelenggaraan keantariksaan 
Penerapan TIK dalam mendukung layanan penyelenggaraan keantariksaan memiliki 
peran yang sangat penting. Layanan keantariksaan kepada pelanggan yang prima 
merupakan salah satu indikator keberhasilan layanan publik LAPAN. Oleh sebab itu, 
untuk meningkatkan pelayanan keantariksaan LAPAN maka Pusat Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa sebagai pusat yang bertugas mengelola TIK 
LAPAN berperan sebagai integrator data dan informasi satu LAPAN dan menjadi leading 
sektor dalam penerapan SPBE di lingkup LAPAN untuk menuju birokrasi berkelas dunia.  
 
Strategi 3: 
Mengelola kebijakan inovasi penerbangan dan antariksa serta standar keantariksaan 
Pengelolaan kebijakan inovasi serta standar penerbangan dan antariksa merupakan salah 
satu tugas LAPAN dalam memajukan industri penerbangan dan keantariksaan nasional. 
Kedepan, pengelolaan kebijakan inovasi LAPAN yang dilakukan oleh Pusat Inovasi dan 
Standar Penerbangan dan Antariksa akan menjadi penggerak utama dalam komersialisasi 
hasil penelitian dan pengembangan LAPAN. Untuk mencapai hal tersebut, maka akan 
dibentuk lembaga inspeksi, laboratorium uji, serta lembaga sertifikasi produk 
penerbangan dan antariksa. Selain itu, kebijakan komersialisasi dan standar keamanan 
akan dibentuk untuk memperkuat payung hukum LAPAN dalam melakukan 
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komersialisasi produkserta memfasilitasi dan mendorong kegiatan komersial 
keantariksaan oleh penyelenggara lainnya melalui pembentukan dan pengembangan 
Technology Transfer Office (TTO). Kegiatan strategis yang dilakukan dalam kerangka 
pengembangan kebijakan penerbangan dan antariksa nasional berbasis penelitian yaitu 
Pengembangan Pengkajian dan Informasi Penerbangan dan Antariksa. 
 
ARAH KEBIJAKAN 5:   
Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi nasional 
menuju birokrasi berkelas dunia 
 
Arah kebijakan terkait reformasi birokrasi diharapkan mampu menghasilkan birokrasi 
yang berkelas dunia. Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan iniadalah sebagai 
berikut: 
 
Strategi 1:  
Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi LAPAN 
Arah kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup LAPAN dalam rangka 
mendukung terciptanya birokrasi nasional berkelas dunia yaitu pelaksanaan RB LAPAN 
2015-2019. Strategi yang dilakukan terkait pelaksanaan RB LAPAN yaitu melaksanakan 
pembenahan pada area – area perubahan RB khususnya area yang dinilai belum sesuai 
dengan ketentuan berlaku dalam rangka memperkuat LAPAN sebagai penyelenggara 
keantariksaan menuju birokrasi berkelas dunia. Hal ini merujuk pada sasaran reformasi 
birokrasi nasional tahun 2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan 
birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan 
masyarakat dan abdi negara. Untuk mencapai sasaran tersebut LAPAN berupaya 
meningkatkan kinerja pada 8 (delapan) area perubahan yang menjadi area quick wins 
RB, meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, 
SDM ASN, perundangundangan, dan pelayanan publik. Adapun area perubahan yang 
menjadi fokus pembenahan LAPAN adalah manajemen perubahan, SDM, organisasi dan 
tata laksana, perundang – undangan, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta 
layanan publik. Area perubahan yang perlu dilakukan dalam peningkatan pelaksanaan 
RB dilingkup LAPAN meliputi: 
 

1. Area perubahan mental aparatur bertujuan untuk merubah perilaku negatif yang 
ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat, sehingga mendorong citra 
negatif birokrasi. Strategi khusus yang akan diterapkan adalah penguatan nilai-
nilai organisasi menuju visi LAPAN sebagai penggerak sektor-sektor 
pembangunan berbasis IPTEK penerbangan dan antariksa. 

2. Area penguatan pengawasan bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan 
guna mengurangi dan menghilangkan penyimpangan yang terjadi dalam 
birokrasi. Strategi khusus yang akan diimplementasikan antara lain adalah 
penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, penguatan 
Indeks Persepsi Korupsi, dan penguatan Maturitas SPIP. 

3. Area perubahan penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk menciptakan 
desain organisasi yang lebih tepat untuk mendorong efisiensi, efektivitas dan 
percepatan proses layanan serta pengambilan keputusan dalam birokrasi. 
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Strategi yang akan diterapkan adalah analisis dan penataan organisasi LAPAN 
secara komprehensif melalui penguatan fungsi kelembagaan LAPAN sebagai 
penyelenggara keantariksaan. Sementara itu, fungsi litbangjirap iptek 
penerbangan dan antariksa ditata ulang dengan mempertimbangkan keberadaan 
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

4. Area perubahan tatalaksana bertujuan untuk mendorong efisiensi 
penyelenggaraan pemerintahan dan layanan sekaligus mengubah mental 
aparatur. Menghadapi revolusi industri 4.0, perubahan tatalaksana di LAPAN 
diarahkan untuk penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
dalam semua aspek layanan teknis maupun layanan dukungan manajemen, serta 
penguatan proses bisnis untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas khususnya 
dalam fungsi LAPAN sebagai penyelenggara keantariksaan. 

5. Area perubahan SDM Aparatur bertujuan untuk menciptakan dan menerapkan 
sistem manajemen SDM sehingga pengelolaan SDM aparatur akan lebih 
profesional. Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2020-
2024 yang salah satunya adalah meningkatkan daya saing SDM Indonesia, maka 
perlu dilakukan strategi penguatan kapasitas dan kompetensi SDM LAPAN 
dalam melaksanakan fungsi litbangjirap dan penyelenggaraan keantariksaan di 
Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukan LAPAN adalah melalui 
pengusulan jabatan fungsional khusus yang memiliki tugas dan fungsi sebagai 
penyelenggara keantariksaan. Jabatan fungsional ini diharapkan tidak terbatas 
pada SDM LAPAN namun juga terbuka untuk SDM keantariksaan di Indonesia. 

6. Area perubahan penguatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk 
mengatasi tumpang tindih maupun disharmonis yang kerap kali dimanfaatkan 
sebagai celah untuk memenuhi kepentingan pribadi yang merugikan negara. 
Dalam lima tahun ke depan LAPAN akan melakukan kaji ulang dan evaluasi 
terhadap seluruh peraturan perundang-undangan (Per-UU-an) yang ada terkait 
dengan penyelenggaraan iptek penerbangan dan antariksa, khususnya dalam 
bentuk Peraturan Lembaga, yang disharmonis. Selain itu, LAPAN akan 
melakukan percepatan dalam penyusunan per-UU-an turunan dari Undang 
Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Ada dua Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan disusun dan diusulkan sesuai dengan 
amanat UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yaitu RPP tentang 
Peluncuran dan RPP tentang Kegiatan Komersial Keantariksaan. Sejalan dengan 
arah kebijakan Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi guna mendorong 
investasi, maka muatan RPP khususnya RPP tentang Kegiatan Komersial 
Keantariksaan antara lain akan diarahkan untuk mendorong partisipasi badan 
usaha dan masyarakat dalam memajukan kegiatan keantariksaan di Indonesia. 

7. Area perubahan pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki kualitas sistem 
manajemen layanan publik pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan arah 
kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, khususnya mewujudkan 
birokrasi berkelas dunia, maka pelayanan publik oleh LAPAN diarahkan untuk 
memanfaatkan SPBE seoptimal mungkin, sehingga layanan publik berorientasi 
kepada pengguna, makin mudah dijangkau, cepat, dan akurat. 

8. Area perubahan penguatan akuntabilitas bertujuan untuk mendorong birokrasi 
yang efektif dan efisien serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya 
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sesuai dengan sumber-sumber yang digunakan. Sejalan dengan arah kebijakan 
dan strategi pada reformasi birokrasi dan tata kelola, reformasi sistem 
akuntabilitas kinerja dilakukan melalui perluasan implementasi sistem integritas, 
penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, 
serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran. Kedelapan area 
perubahan tersebut akan diturunkan menjadi rencana aksi RB yang merupakan 
langkah konkrit LAPAN dalam meningkatkan kinerja birokrasi internal. Rencana 
aksi selanjutnya disusun dalam roadmap Reformasi Birokrasi LAPAN Tahun 
2020 – 2024 yang merujuk pada roadmap Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 
2020 – 2024 dengan Sekretariat Utama LAPAN sebagai garda terdepan dalam 
pengelolaan reformasi birokrasi. 

 
Strategi2:  
Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM penerbangan dan antariksa 
Pelaksanaan strategi ini sangat penting dalam rangka mendukung agenda pembangunan 
nasional, salah satunya adalah peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada 
Renstra 2020-2024 ini, LAPAN mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM 
Iptek dan Pendukung Iptek hingga memperoleh pendidikan bergelar S3. Selain melalui 
pendidikan bergelar, LAPAN juga mengupayakan keikutsertaan pegawainya dalam 
serangkaian kegiatan ToT teknologi strategis. Kedua hal tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM dalam rangka mendukung pencapaian 
target Renstra LAPAN 2020-2024 maupun RPJMN 2020-2024 secara nasional 
diantaranya publikasi ilmiah nasional maupun internasional yang tersitasi, jumlah HKI 
yang didaftarkan, dan menggerakkan tumbuh kembangnya Perusahaan Pemula Berbasis 
Teknologi (PPBT). 
 
Strategi 3:  
Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik LAPAN. Perubahan 
kondisi eksternal organisasi dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat 
drastis (disruption) dan sangat berdampak pada setiap aktifitas kehidupan manusia 
menuntut perubahan internal organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Penetapan 
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
menuntut perubahan mendasar cara kerja organisasi yang berbasis teknologi informasi. 
Sehingga peningkatan maturitas SPBE ini akan difokuskan pada penguatan tata kelola 
SPBE, pengembangan layanan publik yang terpadu dan bermutu, membangun fondasi 
TIK yang menjamin ketersediaan layanan (availability), keandalan sistem (liability), 
keamanan data dan informasi (security) dan kerahasian data dan informasi 
(confidentiality), dan membangun SDM yang kompeten, kreatif dan inovatif dalam 
mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan 
pelayanan publik yang berkinerja tinggi. 
 
3.2. 	 Arah	Kebijakan	dan	Strategi	PUSTIKPAN	

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa 
(PUSTIKPAN) menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengendalian seluruh 
kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi penerbangan dan antariksa. Sebagai 
bagian dari proses Reformasi Birokrasi LAPAN, maka PUSTIKPAN juga bertugas 
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untuk meningkatkan kualitas seluruh layanan berbasis Teknologi Informasi, sistem e-
gov terpadu dan peningkatan kemampuan Litbangjirap dengan menerapkan 
teknologi Informasi disemua sektor. Selaras dengan kebijakan LAPAN, maka 
kebijakan PUSTIKPAN mengacu pada 2 (dua) kebijakan LAPAN yang menjadikan TIK 
sebagai pendukung sekaligus enabler dalam mewujudkan pelaksanaan litbangjirap 
yang berorientasi pada revolusi industri 4.0 juga peningkatan maturitas SPBE LAPAN 
untuk memastikan berjalannya pelaksanaan litbangjirap yang berbasis elektronik 
secara sempurna. Sehingga arah kebijakan PUSTIKPAN yang akan dilakukan dalam 
5 (lima) tahun kedepan adalah:  
 

ARAH KEBIJAKAN 1:   
Penerapan teknologi IOT, Big Data, AI, Cloud, Mobile untuk dukungan terhadap 
pelaksanaan litbang, kajian dan penyelenggaraan keantariksaan.   

 

Kebijakan ini mengarahkan PUSTIKPAN untuk segera menerapkan teknologi IOT, Big 
Data, AI, Cloud dan Mobile dalam 5 (lima) tahun ke depan agar dapat memberikan 
layanan litbangjirap dan penyelenggaraan keantariksaan yang sesuai dengan budaya 
masyarakat milenial yang membutuhkan data dan informasi yang cepat, valid, terstandar, 
dapat diolah kembali, interoperabilitas dengan system lain dan mudah diakses yang 
semuanya berjalan di atas platform digital (internet) juga pengembangan industry 
keantariksaan berbais digital. Sehingga strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini 
adalah:  
 
Strategi 1: 
Mengoptimalkan implementasi SPBE pada semua sektor kegiatan litbangjirap dan 
penyelenggaraan keantariksaan LAPAN. SPBE ini mencakup 4 (empat) domain utama 
meliputi kebijakan internal, tata kelola SPBE, layanan SPBE dan manajemen SPBE. 
Pembenahan dilakukan menyeluruh pada 14 komponen SPBE yaitu; 1). Layanan SPBE 
untuk mendukung layanan data dan informasi penerbangan dan antariksa serta layanan 
penyelenggaraan keantariksaan (pendaftaran benda antariksa, implementasi hasil litbang 
dan penggunaan fasilitas litbang), 2). Proses bisnis, 3). Data dan informasi yaitu 
penerapan satu data LAPAN, 4). Aplikasi SPBE terkait Jumlah system informasi/aplikasi 
pemerintahan (e-gov) yang terintegrasi secara internal dan eksternal agar ada jaminan 
atas validitas data, mutakhir (updated) dan bersifat interoperabilitas guna mewujudkan 
penerapan satu data LAPAN, 5). Infrastruktur SPBE berkaitan dengan data centre, Jaringan 
Intra-pemerintah dan system penghubung layanan), 6). Keamanan SPBE untuk 
penyelesaian seluruh gangguan siber yang terjadi pada jaringan LAPAN oleh tim CSIRT 
LAPAN dengan berkoordinasi dengan Gov CSIRT dan secara internal melakukan 
penerapan proteksi perangkat kerja (PC/Laptop) menggunakan sistem firewall dan 
antivirus berbasis server, 7). Arsitektur SPBE, 8). Manajemen SPBE, 9). 
Penyelenggara/SDM SPBE, 10). Peta Rencana SPBE, 11). Rencana dan anggaran SPBE, 
12). Kebijakan internal, 13). Pemantauan dan Evaluasi, 14). Audit TIK dengan melakukan 
audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan secara berkelanjutan. 
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Strategi 2: 
Meningkatkan kapabilitas Teknologi dan SDM dalam penerapan teknologi IOT, Big Data, 
Cloud, AI dan Mobile. Strategi ini mendorong LAPAN untuk melakukan upgrading dan 
Scale up seluruh infrastruktur TIK dalam mengantisipasi perubahan perkembangan 
teknologi TIK yang sangat cepat dan dapat berakibat terjadinya disrupsi pada bidang 
penerbangan dan antariksa. Sejalan dengan itu maka SDM sebagai pengguna teknologi 
harus ditingkatkan kompetensinya untuk mendapatkan SDM unggul secara digital. 
Peningkatan kompetensi SDM diarahkan pada bidang data science, data analitik, 
statistik, story telling disamping kompetensi computer science, informatika, manajemen 
TI dan system informasi. Hal ini dibutuhkan untuk melakukan perubahan dari sekedar 
layanan informasi menjadi layanan pengetahuan bagi masyarakat pengguna informasi 
LAPAN. Selain itu juga melakukan kajian dan penerapan system pengamanan informasi 
litbang penerbangan dan antariksa; operasi satelit (cybersat), penerbangan (cybernautics), 
dan roket (cyber rocket). Selanjutnya rencana pengembangan SDM TIK LAPAN dapat 
dilihat pada lampiran II: Rencana Pengembangan SDM TIK LAPAN 2020-2024. 
 
Strategi 3: 
Menerapkan model satu data LAPAN dalam seluruh aktivitas tata kelola data 
penerbangan dan antariksa. Satu data LAPAN merupakan bentuk implementasi sistem 
informasi terintegrasi yang cepat, akurat, akuntabel, mutakhir, terpadu dan dapat 
berbagipakai melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dengan 
menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.  

Strategi model satu data LAPAN ini adalah memastikan proses produksi data, 
pengolahan data oleh walidata yang tepat. Sementara pembina data menetapkan 
metadata secara lengkap agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna lain dengan cara yang 
tepat. Dengan pelaksanaan satu data LAPAN ini maka diharapkan akan terbangun sinergi 
penggunaan data, meningkatkan validitas data yang dipergunakan secara bersama, 
terjaminnya keterbaruan data (updated), kemudahan distribusi dengan data standard. 
Sehingga data akan terintegrasi dan interoperabiltas data dapat dilakukan untuk 
kemudahan semua pengguna. Dengan terbangunnya satu data LAPAN, maka Integrasi 
seluruh layanan informasi penerbangan dan antariksa LAPAN dapat diakses publik secara 
realtime dan lebih mudah diakses, cepat, akurat, akuntabel, terpadu dan dapat 
berbagipakai. Satu data LAPAN yang dibangun akan menjadi bagian tidak terpisahkan 
dari system satu data Indonesia (SDI) sesuai perpres No.39 tahun 2019 tentang satu data 
Indonesia (SDI) 

 
3.3. 	 Model	Bisnis	PUSTIKPAN	

Seluruh kegiatan bisnis PUSTIKPAN dapat digambarkan dalam framework 
Business Model Canvas (BSC) pada gambar 3.2. BSC ini merupakan rencana bisnis 
yang akan dijalankan disamping juga menjadi alat pengawasan apakah setiap 
langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan model bisnis yang dibuat. BSC ini 
menjelaskan 9 (Sembilan) elemen penting bagi kelangsungan bisnis seperti yang 
dijelaskan pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Penjelasan 9 elemen BSC 
NO ELEMEN BMC DEFINISI 
1 Value Proposition merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk 

pelanggan yaitu kelebihan dan keunggulan produk 
(barang/jasa) dibanding penyedia lainnya.  

2 Costumer Segment merupakan penggolongan orang/pihak yang merupakan 
pengguna produk sesuai penjelasan value proposition. 

3 Customer Relationship adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk 
berkomunikasi terkait produk yang ditawarkan kepada 
segmen pasar tertentu (customer segments). 

4 Channel adalah cara untuk menjangkau customer. Cara ini tidak 
terbatas hanya pada proses distribusi produk, tetapi juga 
pada hal lain yang menyebabkan bisnis ini dapat 
bersentuhan dengan customer.  

5 Key Activities adalah kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan 
untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. 

6 Key Resources adalah hal-hal paling penting yang harus dimiliki agar 
key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa 
diberikan pada customer. 

7 Key Partners adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan 
tujuan Economy Optimization, efficiency and effective. 
Motivasi kerjasama untuk mengoptimalkan alokasi 
sumber daya dan aktivitas karena organisasi tidak selalu 
perlu memiliki semua sumber daya dan melakukan 
seluruh kegiatannya secara mandiri. 

8 Cost Structure adalah rincian biaya terbesar yang harus dikeluarkan 
untuk melakukan key activities dan menghasilkan value 
proposition. 

9 Revenue Stream Adalah sumber dan aliran income dan cara 
menghasilkan keuntungan dari value proposition. 
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Gambar 3.2 Model Bisnis PUSTIKPAN  
 

Gambar 3.2 memperlihatkan model bisnis PUSTIKPAN dalam melakukan litbang 
dan layanan TIK, layanan internet/VPN dan penyelenggaraan antariksa yang berbasis 
TIK. Semua dilakukan dengan jaminan layanan SLA 99% untuk internet dan target 
100% untuk penyelesaian layanan TIK dengan SLA yang berfariasi bergantung pada 
layanan yang diberikan yaitu: SLA 8 Jam untuk layanan webmail, cloud, vicon, 
subdomain, LPSE. Sementara untuk layanan pembuatan dan pembangunan aplikasi 
dilakukan berdasarkan moda scrum dengan menetapkan waktu penyelesaian 
pekerjaan pada tiap tahapan yang terdiri dari tahap Product Backlog, Sprint Planning, 
Sprint Backlog, Sprint Review, increment hingga melakukan release dan launching 
aplikasi. Sedangkan untuk layanan pendaftaran benda antariksa dilakukan dengan 
berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI dan UNOOSA. Sementara layanan proteksi 
spektrum frekuensi litbang LAPAN dilakukan bersama Kominfo dan Balai Monitoring 
daerah.  

Sebagai Lembaga negara maka PUSTIKPAN merupakan non-profit organization 
sehingga revenue stream hanya berasal dari APBN yang seluruhnya digunakan untuk 
melakukan layanan kepada masyarakat melalui beragam channel komunikasi. Tentu 
pencapaian layanan dan semua kegiatan tersebut bergantung pada penggunaan 
semua key resources yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sementara key partners 
adalah pihak yang secara bersama membantu terlaksananya semua Key Activities 



 

3-51 
 

yang dilakukan untuk menghasilkan value preposition menjadi jaminan organisasi 
dalam melakukan layanan kepada pengguna. Untuk memberikan kepastian kepuasan 
layanan kepada customer segment yang sudah ditentukan maka organisasi 
membangun customer relationship yang baik dan tepat dengan pengguna. 

 
3.4. 	 Kerangka	Regulasi		

Kunci keberhasilan dalam implementasi rencana strategis teknologi informasi dan 
komunikasi penerbangan dan antariksa adalah dukungan dari adanya regulasi yang 
mendasari semua kegiatan yang dilakukan. Berkaitan dengan PUSTIKPAN yang 
menjalankan fungsi litbangjirap, layanan dan penyelenggaraan keantariksaan semua 
dilakukan berbasis beberapa regulasi yang telah ditetapkan yaitu: 

1. UU NO.21 tahun 2013 tentang Keantariksaan; khususnya pada: 
a. Pasal 71 dan 72 terkait pendaftaran benda antariksa yang dapat diakses 

secara internasional dan tersimpan di pusat data dan informasi 
Lembaga. 

b. Pasal 35 terkait syarat pemberian ijin peluncuran wahana antariksa 
oleh Lembaga kepada penyelenggara keantariksaan. 

2. Peraturan kepala LAPAN No. 8 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan 
kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang melahirkan Pusat 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa 
(PUSTIKPAN) 

3. Peraturan Lembaga No. 3 tahun 2018 tentang Kebijakan dan standar 
manajemen pengamanan informasi di lingkungan Lemabaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional. 

4. Peraturan Lembaga No. 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan system 
pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional.    

 
Berkaitan dengan penguatan penerapan SPBE yang mencakup kebijakan internal, 

tata kelola SPBE, layanan SPBE dan manajemen SPBE di lingkungan LAPAN, maka 
akan disusun beberapa regulasi pendukung TIK lainnya yang akan ditetapkan oleh 
kepala LAPAN seperti berikut ini:  

1. Rencana Induk SPBE LAPAN 2020-2024 
2. Satu data LAPAN  
3. Manajemen website  
4. Arsitektur SPBE LAPAN  

(arsitektur bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, layanan dan keamanan) 
5. Manajemen Strategi, Arsitektur dan Portofolio TI 
6. Manajemen Anggaran dan Biaya TI 
7. Manajemen SDM TI 
8. Manajemen Relasi TI 
9. Manajemen Perjanjian Layanan TI 
10. Manajemen Pihak Ketiga TI 
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11. Manajemen Kualitas TI 
12. Manajemen Risiko TI 
13. Manajemen Program dan Proyek TI 
14. Manajemen Ketersediaan dan Kapasitas TI 
15. Manajemen Perubahan TI 
16. Manajemen Pengetahuan TI 
17. Manajemen Aset TI 
18. Manajemen Konfigurasi TI 
19. Manajemen Operasi TI 
20. Manajemen Data 
21. Manajemen Permintaan Layanan dan Insiden TI 
22. Manajemen Permasalahan TI 
23. Manajemen Kontinuitas TI 
24. Manajemen Kinerja TI 
25. Manajemen Kepatuhan TI 
26. Manajemen Kendali Internal TI 

 
3.5. 	 Kerangka	Kelembagaan		

 

Organisasi yang dinamis akan sangat fleksibel dalam menghadapi perubahan 
ekternal yang dikarenakan oleh perubahan Politik, ekonomi, social, teknologi, 
lingkungan dan hukum. Untuk itulah maka kerangka kelembagaan ini dipersiapkan 
untuk mengantisipasi terjadi perubahan eksternal yang juga berakibat pada 
perubahan internal organisasi yang pada akhirnya harus melakukan perubahan 
struktur organisasi. Perubahan struktur ini harus mengarah pada bentuk organisasi 
yang sederhana, fleksibel dan kaya fungsi. Dengan demikian maka struktur organisasi 
PUSTIKPAN 2020-2024 akan menjadi struktur organisasi fungsional dengan 
penekanan pada beberapa aspek yaitu: 

1. Fungsi litbangjirap TIK (ICT research, development, assessment and 
application) 

2. Fungsi manajemen tata kelola TIK (ICT governance) 
3. Fungsi manajemen data dan informasi (data and information management) 
4. Fungsi manajemen infrastruktur jaringan (network infrastructure Management) 
5. Fungsi layanan TIK (ICT Service management) 
6. Fungsi pembangunan dan pengembangan aplikasi (applications development) 
7. Fungsi penyelenggaraan keantariksaan berupa; proteksi spektrum frekuensi 

Litbang dan pendaftaran benda antariksa (frequency spectrum protection and 
space object registry) 

8. Fungsi manajemen keamanan informasi (Cyber Security management) 
9. Fungsi Tata Usaha dan manajemen administrasi umum 
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4. BAB-IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA 
PENDANAAN 

4.1. 	 Target	Kinerja	
Sebagai pusat pendukung seluruh aktivitas administrasi dan Litbangjirap 

penerbangan dan antariksa di LAPAN, maka PUSTIKPAN menjadi business enabler 
bagi tercapainya visi dan misi LAPAN karena berkaitan langsung dengan pelayanan 
teknologi informasi dan Komunikasi penerbangan dan antariksa di LAPAN.  
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan adanya trend transformasi 
digital dimanana seluruh aktivitas administrasi dan Litbangjirap berbasis TIK sehingga 
berakibat terjadinya perubahan budaya hidup, budaya kerja dan scale up infrastruktur 
TIK.  

Untuk pencapaian visi PUSTIKPAN sebagai pengerak sektor pembangunan 
berbasis penerapan TIK maka disusun target kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 
Kegiatan (IKSK) yang menjadi dasar pencapaian Sasaran Kinerja Pustikpan sesuai 
sasaran strategis LAPAN.  
 
Tabel 4.1 Analisis Target Kinerja LAPAN 

SASARAN 
STRATEGIS 

(SS) 

INDIKATOR 
KINERJA 
SASARAN 

STRATEGIS 
(IKSS) 

CAPAIAN 
(BASELINE) 

TARGET 
DEFINISI 

INDIKATOR 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SS5:  
Meningkatnya 
kematangan 
kapabilitas 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 
Penerbangan dan 
Antariksa 
Nasional 

Nilai SPBE 
LAPAN 

2.87 2.65 3.20 3.40 

 

3.60 

 

3.80 4.00 

Nilai tingkat 
capaian 
kemajuan 
pelaksanaan 
SPBE 
(domain: 
tata kelola, 
kebijakan 
internal, 
layanan 
publik, dan 
manajemen) 

 
Tabel 4.2 Analisis Target Kinerja Sasaran Kegiatan PUSTIKPAN 

SASARAN 
KINERJA  

INDIKATOR 
KINERJA 
SASARAN 
KEGIATAN 

(IKSK)  

TARGET 

DEFINISI INDIKATOR 
2020 2021 2022 2023 2024 

SK01: 
Meningkatnya 
kematangan 
kapabilitas 
Teknologi 

1) Nilai SPBE 
LAPAN 

3.20 3.40 

 

3.60 

 

3.80 4.00 

Nilai tingkat capaian 
kemajuan pelaksanaan SPBE 
(domain: tata kelola, 
kebijakan internal, layanan 
publik, dan manajemen) 
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SASARAN 
KINERJA  

INDIKATOR 
KINERJA 
SASARAN 
KEGIATAN 

(IKSK)  

TARGET 

DEFINISI INDIKATOR 
2020 2021 2022 2023 2024 

Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 
Penerbangan dan 
Antariksa 
Nasional 

2) Service 
Level 
Agreement 
(SLA)  

99% 99% 99% 99% 99% 

Service agreement terhadap 
kesepakatan mengenai 
tingkat mutu layanan 
jaringan internet dan VPN 

3) Tingkat 
pemenuhan 
layanan 
teknologi 
informasi 
dan 
komunikasi 
penerbangan 
dan 
antariksa  

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase pemberian 
layanan TIK kepada 
pengguna 

(layanan: Akses internet, 
surat elektronik, video 
conference, subdomain, 
cloud server, LPSE, Aplikasi, 
pendaftaran benda antariksa 
dan spektrum frekuensi 
litbang) 

 
Tabel 4.3 Analisis Indikator Kinerja Aktivitas Bidang Teknis Pustikpan 

BIDANG 
KEGIATAN 

TIK 

INDIKATOR 
KINERJA 

AKTIVITAS (IKA)  

TARGET 
DEFINISI INDIKATOR 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
Layanan 
Infrastruktur 
dan 
keamanan 
informasi 

1) Availability 
Infrastruktur  99% 99% 99% 99% 99% 

Persentase 
ketersediaan layanan 
infrastruktur TIK 
(Jaringan, DC, DRC) 

2) SLA Permintaan 
Layanan 
Infrastruktur 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase capaian 
ketepatan waktu 
penyelesaian 
permintaan layanan 
infrastruktur TIK  

3) SLA 
Penanganan 
Insiden 
Infrastruktur & 
Keamanan 
Informasi 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase capaian 
ketepatan waktu 
penanganan insiden 
keamanan informasi 

4) Tingkat 
Kepatuhan 
Implementasi 
SMPI di 
Lingkungan 
LAPAN  

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase kepatuhan 
pengguna terhadap 
implementasi SMPI (5 
scope: perlindungan 
DC, pengendalian 
akses SO, pemisahan 
environment DC, 
pemisahan jaringan, 
kepatuhan HAKI)   

5) Tingkat 
pemenuhan 
layanan 
pendaftaran 
benda antariksa  

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
penyelesaian 
pendaftaran benda 
antariksa ke UNOOSA 
via Kemenlu (KBRI 
Wina) 
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BIDANG 
KEGIATAN 

TIK 

INDIKATOR 
KINERJA 

AKTIVITAS (IKA)  

TARGET 
DEFINISI INDIKATOR 

2020 2021 2022 2023 2024 

6) Tingkat 
pemenuhan 
layanan 
pengelolaan 
frekuensi 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
penyelesaian layanan 
Ijin Stasiun Radio (ISR) 
dan gangguan 
spektrum frekuensi 
litbang LAPAN 

 
7) Tingkat 

kepatuhan 
implementasi 
infrastruktur TI 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase kepatuhan 
perangkat TI sesuai 
standar  

Layanan 
Sistem 
Informasi 
berbasis 
SPBE  

1) Nilai SPBE 
Domain 
Layanan SPBE 

3.51 3.60 3.97 4.27 4.27 
Tingkat kematangan 
layanan administrasi 
dan publik 

2) SLA Permintaan 
Layanan Sistem 
Informasi 

100% 100% 100% 100% 100% 
Persentase 
penyelesaian fungsi 
pada aplikasi 

Layanan Tata 
Kelola dan 
dukungan 
kebijakan 
SPBE 
 

1) Nilai SPBE 
domain 
Kebijakan 
Internal dan 
Tata Kelola 
SPBE 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Tingkat kematangan 
kebijakan internal (tata 
kelola SPBE, tata 
kelola layanan) dan 
tata kelola SPBE 
(kelembagaan, strategi 
dan perencanaan, TIK) 

2) Tingkat 
pemenuhan 
terhadap 
standar sistem 
manajemen 
keamanan 
informasi 
dalam rangka 
sertifikasi 
ISO27001:2013  

100% 100% 100% 100% 100% 

Tingkat pemenuhan 
terhadap penerapan 
standar teknis dan 
manajemen keamanan 
informasi 

3) Persentase 
tindak lanjut 
hasil audit 
eksternal 
ISO27001:2013 
dan 
ISO20000:2018 

100% 100% 100% 100% 100% 

Presentase 
penyelesaian hasil 
temuan audit eksternal 

 
Tabel 4.4 Analisis Indikator Kinerja Aktivitas Sub Bidang Teknis Pustikpan 

AKTIVITAS 
KEGIATAN   

INDIKATOR 
KINERJA 

AKTIVITAS (IKA)  

TARGET 
DEFINISI INDIKATOR 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
Layanan 
Infrastruktur  

1) Availability 
Infrastruktur  99% 99% 99% 99% 99% 

Persentase ketersediaan 
layanan infrastruktur TIK 
(Jaringan, DC, DRC) 
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AKTIVITAS 
KEGIATAN   

INDIKATOR 
KINERJA 

AKTIVITAS (IKA)  

TARGET 
DEFINISI INDIKATOR 

2020 2021 2022 2023 2024 

2) SLA 
Permintaan 
Layanan 
Infrastruktur 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase capaian 
ketepatan waktu 
penyelesaian 
permintaan layanan 
infrastruktur TIK (7 
layanan TIK) 

3) SLA 
Penanganan 
Insiden 
Infrastruktur  

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase capaian 
ketepatan waktu 
penanganan insiden 
infrastruktur 

 4) Tingkat 
pemenuhan 
layanan 
pendaftaran 
benda 
antariksa  

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase penyelesaian 
pendaftaran benda 
antariksa ke UNOOSA 
via Kemenlu (KBRI 
Wina) 

 5) Tingkat 
pemenuhan 
layanan 
pengelolaan 
frekuensi 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase penyelesaian 
layanan Ijin Stasiun 
Radio (ISR) dan 
gangguan spektrum 
frekuensi litbang LAPAN 

Layanan 
keamanan 
informasi 

1) SLA 
Penanganan 
Insiden 
Keamanan 
informasi 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase capaian 
ketepatan waktu 
penanganan insiden 
keamanan informasi 

2) Tingkat 
Kepatuhan 
Implementasi 
SMPI di 
Lingkungan 
LAPAN  

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase kepatuhan 
pengguna terhadap 
implementasi SMPI (5 
scope: perlindungan 
DC, pengendalian akses 
SO, pemisahan 
environment DC, 
pemisahan jaringan, 
HAKI)   

 
Tabel 4.5 Analisis Indikator Kinerja Aktivitas Sub Bagian Tata Usaha  

AKTIVITAS 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

AKTIVITAS (IKA) 

TARGET 
DEFINISI INDIKATOR 

2020 2021 2022 2023 2024 

Layanan 
Ketatausahaan 
& Administrasi 
perkantoran  

1) Persentase SPP 
yang langsung 
diterbitkan SPM 
 

100% 100% 100% 100% 100% 
Persentase SPP yang 
berhasil dikeluarkan 
SPMnya  

2) Persentase 
pengiriman 
dokumen 
SPK/kontrak 
yang tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase SPK/Kontrak 
yang berhasil dikirimke 
KPPN tepat waktu (5 
hari kerja) 

3) Persentase 
pengajuan ganti 
uang 

100% 100% 100% 100% 100% 
Persentase ajuan DUP 
tepat waktu  
(5 hari kerja) 
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AKTIVITAS 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

AKTIVITAS (IKA) 

TARGET 
DEFINISI INDIKATOR 

2020 2021 2022 2023 2024 

persediaan 
(DUP) yang 
tepat waktu 

4) Persentase 
dokumen 
laporan 
keuangan yang 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 
Persentase LK yang 
tepat watu (10 hari 
kerja) 

5) Persentase 
penyampaian 
LPJ yang tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 
Persentase 
penyampaian LPJ tepat 
waktu (5 hari kerja) 

6) Persentase 
dokumen 
laporan BMN 
yang tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 
penyampaian laporan 
BMN tepat waktu (5 
hari kerja) 

7) Jumlah 
dokumen 
layanan urusan 
rumah tangga 

100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah dokumen 
urusan RT yang 
diselesaikan 

8) Persentase 
usulan 
dokumen 
kepegawaian 
yang tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase usulan 
dokumen kepegawaian 
tepat waktu (5 hari 
kerja) 

9) Persentase 
ketepatan 
waktu layanan 
arsip aktif dan 
non aktif 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase ketepatan 
waktu layanan arsip 
tepat waktu (5 hari 
kerja) 

10) Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
kegiatan dan 
anggaran yang 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah dokumen yang 
diselesaikan tepat 
waktu (5 hari kerja) 

11) Jumlah 
dokumen 
pelaporan 
kinerja yang 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah dokumen 
laporan kinerja yang 
diselesaikan tepat 
waktu (5 hari kerja) 

 
4.2. 	 Strategi	Inisiatif		

Secara definisi maka strategi inisiatif adalah kumpulan proyek dan program 
berdurasi terbatas yang memiliki diskresi dalam pelaksanaanya, di luar kegiatan 
operasional sehari-hari yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai kinerja 
yang ditargetkan. Strategi ini disusun sebagai solusi bagi pencapaian target IKU yang 
ditetapkan karena memerlukan terobosan yang tidak dapat dicapai melalui kegiatan 
rutin.  
 
 



 

4-58 
 

Tabel 4.6 Target Penyelesaian Kegiatan Inisiatif TIK LAPAN 

NO KEGIATAN INISIATIF 
TAHUN PELAKSANAAN 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Penyusunan Detail Arsitektur Data – Satu 
Data LAPAN 

     

2 
Pemeliharaan dan Pengembangan Satu Data 
LAPAN 

     

3 
Implementasi Portal Pelayanan Administrasi 
Pemerintahan – Opsional Percepatan SPBE 

     

4 
Pembangungan Portal Intranet LAPAN/e-
Office – Web Based 

     

5 
Pembangunan Portal Intranet LAPAN/e-Office 
– Mobile 

     

6 
Pembangunan Satu LAPAN (Portal Layanan 
Publik LAPAN) – Web Based 

     

7 
Pembangunan Satu LAPAN (Portal Layanan 
Publik LAPAN) - Mobile 

     

8 
Pemeliharaan dan Pengembangan Layanan 
Satu LAPAN 

     

9 
Implementasi Integrasi Berbasis Micro 
Services 

     

10 
Implementasi Application Program Interface 
(API) Gateway (Propietary) 

     

11 
Pembangunan dan Implementasi API 
Gateway (Sistem Penghubung) secara Mandiri 

     

12 
Integrasi Layanan Internal LAPAN dengan 
Layanan Eksternal Instansi Lain 

     

13 
Pengembangan Data Warehouse, Business 
Intelligence, dan Big Data Analytic 

     

14 Perancangan Data Warehouse & Analytic      

15 
Implementasi Extract Transform Load (ETL) 
Aplikasi Umum LAPAN 

     

16 Implementasi ETL Aplikasi Khusus LAPAN      

17 
Pengembangan Sistem Business Intelligence 
LAPAN 

     

18 Pengembangan Big Data Analytic LAPAN      

19 
Pengembangan Sistem Informasi 
Eksekutif/Dashboard Terintegrasi LAPAN 

     

20 
Pembangunan Cyber Building (Perencanaan 
dan Konstruksi) 

     

21 
Assessment persiapan internal terkait 
penyediaan tingkat layanan standarisasi 
building facilities pada cyber building 
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NO KEGIATAN INISIATIF 
TAHUN PELAKSANAAN 

2020 2021 2022 2023 2024 

22 
Pemeriksaan eksternal terkait penyediaan 
tingkat layanan sertifikasi building facilities 
pada cyber building 

     

23 

Penganggaran dan Pengadaan Sistem 
cyberbuilding berupa Network Operation 
Center (NOC), Security Operation Center 
(SOC), dan Server Back Office untuk 
mendukung layanan back office diseluruh 
satker lapan 

     

24 

Kajian & Pengadaan Sistem kebutuhan 
capacity data berupa perangkat storage untuk 
mendukung layanan back office diseluruh 
satker lapan 

     

25 
Penyediaan koneksi LAN menggunakan fiber 
optic sebagai media konektifitas penghubung 
antar gedung  

     

26 
Pengadaan Server untuk mendukung 
kebutuhan aplikasi pemerintahan di DC 
Pustikpan 

     

27 
Kajian feasibility study untuk persiapan 
standarisasi tiering di masing-masing satker 
yang memiliki DC 

     

28 
Penyediaan application dan networking 
monitoring tools untuk aplikasi core 

     

29 

Implementasi vulnerability analysis & control 
hardening untuk menyediakan kontrol yang 
sesuai berdasar threat dan vulnerability untuk 
menekan potensi resiko keamanan. 

     

30 

Kajian dan desain sistem Security Information 
and Event Management (SIEM) dengan fitur 
yang memadai dengan dasar framework untuk 
analisis dan desain yang sesuai dan 
penanganan pasca insiden dengan 
memanfaatkan log yang disediakan sistem 
SIEM 

     

31 
Penyediaan threat management berupa 
perangkat Threat Management di setiap satker 
sesuai dengan kebutuhan 

     

32 
Implementasi agent SIEM pada satker untuk 
mendukung fungsi SOC pada Cyberbuilding 

     

33 
Vulnerability assessment dan control 
hardening (perangkat dan aplikasi yang 
bersifat publik) di setiap satker 
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NO KEGIATAN INISIATIF 
TAHUN PELAKSANAAN 

2020 2021 2022 2023 2024 

34 
Penyediaan threat management berupa 
perangkat Threat Management di setiap satker 
sesuai dengan kebutuhan 

     

35 
Implementasi agent SIEM pada satker untuk 
mendukung fungsi SOC pada Cyberbuilding 

     

36 
Vulnerability assessment dan control 
hardening (perangkat dan aplikasi yang 
bersifat publik) di setiap satker 

     

37 
Kajian dan implementasi penggunaan Digital 
Signature untuk satker di lingkungan LAPAN. 

     

38 

Kajian dan implementasi Privileged Access 
Management yaitu mekanisme pencatatan 
akses dan perubahan pada infrastruktur untuk 
satker di lingkungan LAPAN 

     

39 
Pembentukan Computer Security Incident Response 
Team (CSIRT) LAPAN 

     

40 Evaluasi SPBE secara periodik      
41 Evaluasi Rencana Induk SPBE secara periodik      

42 
Pelaksanaan Assessment Indeks Keamanan 
Informasi secara periodik 

     

43 Perluasan lingkup Sertifikasi ISO 20000:2018      

44 Perluasan lingkup Sertifikasi ISO 27001:2013      

45 
Perluasan lingkup Data Recovery Planning 
(DRP) 

     

46 
Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE seluruh 
LAPAN 

     

47 
Pelaksaan Survei Kebutuhan dan kepuasan 
Pengguna Layanan SPBE LAPAN 

     

48 

Pengembangan dan implementasi aplikasi 
system monitoring spektrum radio frekuensi 
(Simora) & sosialisasi hak dan kewajiban 
penggunaan spektrum radio frekuensi litbang 

     

49 

Pengembangan dan implementasi aplikasi 
system monitoring benda antariksa (Space-
Mo), updating portal space object registry 
(web LAPAN) & Pendaftaran space object 

     

50 

TIK Awareness untuk perubahan mindset 
dalam pembentukan karakter SDM Digital 
§ Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan 

layanan space object registry 
§ FGD: Evaluasi penggunaan spektrum 

Radio frekuensi litbang LAPAN 
§ Survei internal layanan TIK LAPAN (IKM) 
§ Main event: “Cyber-Fest”  
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NO KEGIATAN INISIATIF 
TAHUN PELAKSANAAN 

2020 2021 2022 2023 2024 
§ Hackathon 
§ LAN Gaming 
§ IT Quiz 
§ Bahas Komputer yang Slow-slow (Baskom 

Yellow) mini Talkshow 
§ IT facilities Visit 

 
4.3. 	 Kerangka	Pendanaan		

Sumber daya keuangan (Financial Capital) merupakan komponen sangat penting 
dalam menjalankan seluruh kegiatan Lembaga. PUSTIKPAN yang menjadi enabler 
dalam mewujudkan transformasi digital yang saat ini sudah menjadi kebutuhan 
khusus Lembaga dan layanan publik tentu membutuhkan pendanaan yang tidak 
sedikit untuk melakukan perubahan sistem baik infrastruktur keras maupun lunak. 
Dukungan pendanaan tertumpu pada dana APBN yang setiap tahun digunakan 
sepenuhnya untuk pelayanan TIK Lembaga dan layanan publik. Rencana pendanaan 
PUSTIKPAN tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan perubahan faktor internal 
dan eksternal Lembaga yang mencakup kodisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, 
lingkungan dan hukum dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Rencana Alokasi Anggaran PUSTIKPAN 2020-2024 
 

 

NO

2020 2021 2022 2023 2024

19.321 22.500 24.500 26.500 28.500

1 8.666 2.211 2.211 2.211 2.211

2 375 669 719 769 819

3 345 526 526 526 526

4 169 400 400 400 400

5 2.015 691 641 591 541

6 7.750 18.000 20.000 22.000 24.000

Layanan Dukungan Manajemen Satker

Arsitektur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Penerbangan dan 

Antariksa Terintegrasi

Kebijakan Tata Kelola TIK

Layanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Penerbangan dan 

Antariksa

Layanan Perkantoran

PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

Pengelolaan dan Pengembangan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
di Bidang Penerbangan dan Antariksa

Layanan Sarana dan Prasarana 

Internal
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5. BAB-V 
PENUTUP 

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Penerbangan dan Antariksa merupakan langkah strategis perencanaan kerja jangka 
pendek yang menjadi penuntun (guidance) seluruh kegiatan yang direncanakan 
berkaitan dengan Litbangjirap, layanan TIK dan penyelenggaraan keantariksaan 
LAPAN. Dengan kekuatan sumberdaya litbangjirap, SDM, infrastruktur TIK, regulasi 
yang dimiliki LAPAN hingga saat ini dan pengalaman operasional TIK yang telah 
dilakukan sejak 2015-2019, maka diharapkan dapat meningkatkan layanan TIK dan 
penyelenggaraan keantariksaan serta melaksanakan litbang TIK berbasis SPBE serta 
sebagai enabler dalam mewujudkan hasil maksimal dalam pelaksanaan litbangjirap 
di pusat teknis LAPAN untuk masa 2020-2024 dengan melakukan transformasi digital 
secara menyeluruh dalam menghadapi disrupsi di era industry 4.0. 

Semoga kesungguhan dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024 PUSTIKPAN ini 
dapat menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan PUSTIKPAN sebagai business 
enabler bagi semua kegiatan litbangjirap dan penyelenggaraan keantariksaan LAPAN 
yang seluruh layanannya berbasis pada kebutuhan pengguna. 
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6. LAMPIRAN I: RENCANA ANGGARAN KEGIATAN INISIATIF SPBE LAPAN 2020-2024 

NO NAMA INISIATIF 
ESTIMASI ANGGARAN (DALAM RUPIAH) SUMBER ANGGARAN 

2020 2021 2022 2023 2024  
A. ARSITEKTUR BISNIS  

1.  Penyusunan Peta Proses Bisnis 
Target, Update Arsitektur 
Bisnis SPBE 

282.000.000 - - - - Biro SDM, Organisasi, dan 
Hukum 

2.  Pengesahan Kebijakan Proses 
Bisnis Terintegrasi 

- - - - - Biro SDM, Organisasi, dan 
Hukum 

 SUB TOTAL 282.000.000 - - - -  
B. ARSITEKTUR DATA  

1.  Penyusunan Detail Arsitektur 
Data – Satu Data LAPAN 

318.000.000 206.700.000 111.300.000 111.300.000 111.300.000 Pustikpan 

2.  Pemeliharaan dan 
Pengembangan Satu Data 
LAPAN 

- - - - - Pustikpan 

 SUB TOTAL 318.000.000 206.700.000 111.300.000 111.300.000 111.300.000  
C. ARSITEKTUR LAYANAN TI  

1.  Pengembangan Portal 
Pelayanan Administrasi 
Pemerintahan – Percepatan 
SPBE 

124.000.000 124.000.000 - - - Pustikpan 

2.  Pengembangan Portal Intranet 
LAPAN/e-Office – Web Based 

- - - - - Pustikpan 

3.  Pengembangan Portal Intranet 
LAPAN/e-Office – Mobile 

- - - - - Pustikpan 

4.  Pemeliharaan dan 
Pengembangan Portal 
Administrasi Pemerintahan 

- - - - - Pustikpan 

5.  Pengembangan Satu LAPAN 
(Portal Layanan Publik 
LAPAN) – Web Based 

- - - - - Pustikpan 
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NO NAMA INISIATIF 
ESTIMASI ANGGARAN (DALAM RUPIAH) SUMBER ANGGARAN 

2020 2021 2022 2023 2024  
6.  Pengembangan Satu LAPAN 

(Portal Layanan Publik 
LAPAN) - Mobile 

- - - - - Pustikpan 

7.  Pemeliharaan dan 
Pengembangan Satu Layanan 
LAPAN 

- - - - - Pustikpan 

 SUB TOTAL 124.000.000 124.000.000     
D. ARSITEKTUR APLIKASI  

1.  Perencanaan – Percepatan 
SPBE Nasional 

- - 62.000.000 - - Pustikpan dan Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

2.  Penganggaran – Percepatan 
SPBE Nasional  

- - 62.000.000 - - Pustikpan dan Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

3.  Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah – Percepatan SPBE 
Nasional 

- - 62.000.000 - - Pustikpan 

4.  Akuntabilitas Kinerja – 
Percepatan SPBE Nasional 

- - 62.000.000 - - Pustikpan dan Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

5.  Pemantauan dan Evaluasi – 
Percepatan SPBE Nasional 

- - 62.000.000 - - Pustikpan dan Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan 

6.  Kearsipan – Percepatan SPBE 
Nasional 

- - - 62.000.000 - Pustikpan dan Biro Kerja 
Sama, Humas dan 
Umum 

7.  Kepegawaian – Percepatan 
SPBE Nasional 

- 212.000.000 - - - Pustikpan dan Biro SDM, 
Organisasi, dan Hukum 

8.  Pengaduan pelayanan publik 
– Percepatan SPBE Nasional 

- - - 148.000.000 - Pustikpan, Biro SDM, 
Organisasi, dan Hukum, 
dan Inspektorat 

9.  Manajemen Audit TI - 148.000.000 - - - Pustikpan 
10.  Manajemen Risiko TI - 148.000.000 - - - Pustikpan 
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NO NAMA INISIATIF 
ESTIMASI ANGGARAN (DALAM RUPIAH) SUMBER ANGGARAN 

2020 2021 2022 2023 2024  
11.  Pengembangan Sistem 

Pemantau Benda Jatuh 
Antariksa 

- - - - - Pussainsa 

12.  Pengembangan Sistem 
Pemantau Hujan Spasial 

- - - - - PSTA 

13.  Pengembangan Sistem 
Prakiraan Musim Jangka 
Madya 

- - - - - PSTA 

14.  Pengembangan Sistem 
Jaringan Atmosfer untuk 
Transportasi Udara 

- - - - - PSTA 

15.  Pengembangan SI Pendukung 
Model Atmosfer Lautan 

- - - - - PSTA 

16.  Pengembangan SI Pendukung 
Model Iklim & Asimilasi Data 
(2025-2029) 

- - - - - PSTA 

17.  Pengembangan SI Pendukung 
Model Atmosfer & Antariksa 
(2030-2034) 

- - - - - PSTA 

18.  Pengembangan SPACeMap - - - - - Pustekdata 
19.  Pengembangan SIPANDORA - - - - - Pusfatja 
20.  Implementasi Integrasi 

Berbasis Micro Services 
- - - - - Pustikpan 

21.  Implementasi API Gateway 
(Propietary) 

74.000,000 74.000.000 - - - Pustikpan 

22.  Pembangunan dan 
Implementasi API Gateway 
(Sistem Penghubung) secara 
Mandiri 

- - - - - Pustikpan 

23.  Integrasi Layanan Internal 
LAPAN dengan Layanan 
Eksternal Instansi Lain 

74.000.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 Pustikpan 
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NO NAMA INISIATIF 
ESTIMASI ANGGARAN (DALAM RUPIAH) SUMBER ANGGARAN 

2020 2021 2022 2023 2024  
24.  Perancangan Data Warehouse 

& Analytic 
564.000.000 56.400.000 56.400.000 56.400.000 56.400.000 Pustikpan 

25.  Implementasi ETL Aplikasi 
Umum LAPAN 

- 258.000.000 - - - Pustikpan 

26.  Implementasi ETL Aplikasi 
Khusus LAPAN 

- 258.000.000 - - - Pustikpan dan Satker 
terkait 

27.  Pengembangan Sistem 
Business Intelligence LAPAN 

- - 282.000.000 - - Pustikpan dan Satker 
terkait 

28.  Pengembangan Big Data 
Analytic LAPAN 

530.000.000 106.000.000 106.000.000 106.000.000 106.000.000 Pustikpan dan Satker 
terkait 

29.  Pengembangan Sistem 
Informasi Eksekutif/ 
Dashboard Terintegrasi 
LAPAN 

- - - 258.000.000 258.000.000 Pustikpan 

30.  Penyediaan lisensi software 
aplikasi: Microsoft Windows, 
Office, Matlab, ArcGIS, 
Airmapper 

5.500.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000  

 SUB TOTAL 6.668.074.000 3.134.400.000 2.628.400.000 2.504.400.000 2.294.400.000  
E. ARSITEKTUR 

INFRASTRUKTUR TI 
 

E1 Inisiatif untuk Cyber Building  
1.  Pembagunan Cyber Building 

(Perencanaan dan Konstruksi) 
- - 893.000.000 9.616.000.000  Pustikpan 

2.  Assessment persiapan internal 
terkait penyediaan tingkat 
layanan standarisasi building 
facilities pada cyber building 

 150.000.000    Pustikpan 

3.  Evaluasi eksternal terkait 
penyediaan tingkat layanan 
sertifikasi building facilities 
pada cyber building 

    300.000.000 Pustikpan 
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NO NAMA INISIATIF 
ESTIMASI ANGGARAN (DALAM RUPIAH) SUMBER ANGGARAN 

2020 2021 2022 2023 2024  
4.  Penganggaran dan Pengadaan 

Sistem cyberbuilding berupa 
Network Operation Center 
(NOC), Security Operation 
Center (SOC), dan Server 
Back Office untuk mendukung 
layanan back office  

   10.480.000.000 3.000.000.000 Pustikpan 

5.  Kajian & Pengadaan Sistem 
kebutuhan capacity data 
berupa perangkat storage 
untuk menyediakan layanan 
back office dan cloud 

 1.500.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pustikpan 

6.  Kajian dan pengadaan sistem 
dan layanan DRC pada DRC 
Provider dan DRC Internal 
LAPAN 

 300.000.000 3.500.000.000 350.000.000 350.000.000 Pustikpan 

E2 Inisiatif untuk Satker DC  
7.  Penyediaan koneksi LAN 

menggunakan fiber optic 
sebagai media konektivitas 
penghubung antar gedung  

 150.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Satker terkait 

8.  Pengadaan Server untuk 
mendukung kebutuhan 
aplikasi pemerintahan di DC 
Pustikpan 

 2.500.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Pustikpan 

9.  Kajian feasibility study untuk 
persiapan standarisasi tiering 
di masing-masing satker yang 
memiliki DC 

- -  100.000.000- - Satker terkait 

10.  Penyediaan application dan 
networking monitoring tools 
untuk aplikasi core 

-  300.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

E3 Inisiatif untuk Satker NonDC  
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NO NAMA INISIATIF 
ESTIMASI ANGGARAN (DALAM RUPIAH) SUMBER ANGGARAN 

2020 2021 2022 2023 2024  
11.  Penyediaan koneksi LAN 

menggunakan fiber optic 
sebagai media konektivitas 
penghubung antar gedung 

 150.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Satker terkait 

12.  Penyediaan application dan 
networking monitoring tools 
untuk aplikasi core 

- 150.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Satker terkait 

 Inisiatif untuk seluruh Satker   
13.  Pengadaan sistem kebutuhan 

penyimpanan data berupa 
perangkat storage di seluruh 
satker 

 400.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Pustikpan 

14.  Implementasi integrasi 
layanan IT service and 
support management di 
masing-masing satker  

- -  150.000.000 15.000.000 Pustikpan 

15.  Kajian dan desain spesifikasi 
hardware dan software 
workstation EUI sesuai 
dengan kebutuhan kerja 
setiap satuan kerja 

- 150.000.000 - - - Pustikpan 

 SUB TOTAL 3.200.000.000 770.000.000 1.358.000.000 9.846.000.000 230.000.000  
F. ARSITEKTUR KEAMANAN TI  
F1 Inisiatif untuk Cyber Building  

1.  Implementasi vulnerability 
analysis & control hardening 
untuk menyediakan kontrol 
yang sesuai berdasar threat 
dan vulnerability untuk 
menekan potensi resiko 
keamanan. 

- - 300.000.000 30.000.000 - Pustikpan 

2.  Kajian dan desain sistem SIEM 
dengan fitur yang memadai 

 300.000.000 - - - Pustikpan 
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NO NAMA INISIATIF 
ESTIMASI ANGGARAN (DALAM RUPIAH) SUMBER ANGGARAN 

2020 2021 2022 2023 2024  
untuk analisis dan desain 
yang sesuai dan penanganan 
pasca insiden dengan 
memanfaatkan log yang 
disediakan sistem SIEM 

F2 Inisiatif untuk Seluruh Satker  
3.  Penyediaan threat 

management berupa Unified 
Threat Management (UTM) 
disetiap satker 

 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 Pustikpan 

4.  Implementasi agent SIEM 
pada satker untuk mendukung 
fungsi SOC  

 150.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pustikpan 

5.  Vulnerability assessment dan 
control hardening (perangkat 
dan aplikasi*) untuk satker 
yang memiliki layanan publik 
*aplikasi pentest dan hacking 

 1.200.000.000 - 150.000.000 150.000.000 Pustikpan 

6.  Kajian dan implementasi 
penggunaan Digital Signature 
di lingkungan LAPAN.  

 150.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pustikpan 

7.  Kajian dan implementasi 
Privileged Access 
Management pada satker 
lingkungan LAPAN 

 1.000.000.000 200.000.000 200.000.000 
  

200.000.000 Pustikpan 

 SUB TOTAL 3.250.000.000 680.000.000 1.130.000.000 710.000.000 830.000.000  
G. TATA KELOLA TI  

1.  Penyederhanaan Birokrasi 
Organisasi TIK dan Data 

25.000.000 - - - - Pustikpan dan Biro SDM 
Organisasi, dan Hukum 

2.  Pembentukan CSIRT LAPAN 25.000.000 - - - - Pustikpan 
3.  Penguatan Kompetensi SDM 

TIK dan Data 
250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Pustikpan 
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NO NAMA INISIATIF 
ESTIMASI ANGGARAN (DALAM RUPIAH) SUMBER ANGGARAN 

2020 2021 2022 2023 2024  
4.  Kajian Analisis Beban Kerja 

SDM TIK LAPAN 
100.000.000     Biro SDM, Organisasi, 

dan Hukum, Pustikpan, 
dan Satker terkait 

5.  Penyesuaian Kebijakan dan 
SOP TIK dan Data 

200.000.000 - - - - Pustikpan 

6.  Evaluasi SPBE secara periodik - - -   Tim Evaluator Internal 
SPBE 

7.  Evaluasi Rencana Induk SPBE 
secara periodik 

- - -   Tim Koordinator SPBE 

8.  Pelaksanaan Assessment 
Indeks Keamanan Informasi 
secara periodik 

- - - - - Pustikpan 

9.  Implementasi dan Sertifikasi 
ISO 20000:2018 dan ISO 
27001:2013 

650.000.000 750.000.000 900.000.000 1.200.000.000 
 

600.000.000 Pustikpan dan Satker 
terkait 

10.  Perluasan lingkup DRP 200.000.000 - - 200.000.000  Pustikpan 
11.  Pelaksanaan Manajemen 

Risiko SPBE seluruh LAPAN 
- - - - - Pustikpan 

12.  Pelaksaaan Survei Kebutuhan 
dan kepuasan Pengguna 
Layanan SPBE LAPAN 

- - - - - Pustikpan dan Satker 
terkait 

 SUB TOTAL 1.450.000.000 1.000.000.000 1.150.000.000 1.650.000.000 850.000.000  
 TOTAL 15.292.074.000 5.915.100.000 6.377.700.000 14.821.700.000 4.315.700.000  
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7. LAMPIRAN II: RENCANA PENGEMBANGAN SDM TIK LAPAN 2020-2024 

 

Magister 
(S2)

Doktor   
(S3)

Tailor 
Made 

Courses

Off the 
Shelf 

Courses

Individual 
Immersion

Visiting 
Scholar

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Electrical Engineering Communications System v 1 1 2
v 1 1 1 1 4

v 1 1 2
Artificial Intelligence v 1 1 1 1 4
System Analyst dan System Integrator v 1 2 3
Computer Design and Engineering v 1 1
Computer Science v 1 1 2

v 1 1 1 1 4
v 1 1 1 1 4

Computer Network / Data Communication Engineer v 1 1 2
Software Applications v 2 3 5
Software Engineering v 1 2 3
Computer Organization and Architecture v 1 1
Data Structure/ Science/Analitic v 2 2 4
Computation System v 1 1 2
Programming Languages v 2 2 4
Software Design v 1 1 1 3
Application and Data Development v 1 1 2
Statistic v 1 1 2
Economics v 1 1 2

Product Engineering Quality Assurance v 1 1 2
Quality Control Total Quality Management (TQM) v 1 1 2

Business Management Services Business IT Systems v 1 1 2
Financial Services Finance & Accounting v 1 1 2

Human Resources Management Training and Development  v 1 1 2
Fundamental Language Technical and Business Writing v 1 1 2

Public Relation Knowledge & Communication Management v 1 1 2
Planning v 1 1
Legal Services v 1 1

v 1 1
v 1 1

Project Management Project Quality Management v 1 1
TOTAL 12 34 17 9 3 75

Strategic Management Master Management Planning

Social Science

Information and Computer 
Science

Public Management and 
Administration

Degree

Cyber Security 

Computer Engineering 

Information Technology Management

Sub Field of Study Sub Sub Field of Study

Non Degree Tahun


