
i 
 

 

 

 

 

 

 

RENCANA STRATEGIS 

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA 

2018-2019 
 

 
 
 

 
 

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 
Jl. Pemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta Timur 13220 

www.lapan.go.id 

http://www.lapan.go.id/


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


iii 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................. II 

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................. III 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................................... IV 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................................... V 

1BAB-I  PENDAHULUAN ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Kondisi Umum .......................................................................................................................................... 1 

1.2 Potensi dan Permasalahan .................................................................................................................. 2 

1.2.1 Potensi ......................................................................................................................................... 2 

1.2.2 Permasalahan ........................................................................................................................... 5 

1.3 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal ............................................................................... 5 

2BAB-II  VISI, MISI DAN TUJUAN ..................................................................................................................... 11 

2.1 Rumusan Visi ......................................................................................................................................... 11 

2.2 Rumusan Misi ........................................................................................................................................ 11 

2.3 Tujuan ....................................................................................................................................................... 12 

2.4 Sasaran Strategis dan Strategi Capaian ...................................................................................... 13 

2.5 Budaya Organisasi ............................................................................................................................... 14 

2.6 Sumber Daya Organisasi ................................................................................................................... 14 

2.6.1 Sumber Daya Manusia ........................................................................................................ 14 

2.6.2 Sumber Daya Litbang.......................................................................................................... 17 

2.6.3 Sumber Daya Finansial (Financial Capital) ............................................................... 20 

2.6.4 Sumber Daya Pengguna (stakeholder) ........................................................................ 21 

2.6.5 Suber Daya Organisasi ....................................................................................................... 22 

3BAB - III  ARAH KEBIJAKAN ............................................................................................................................ 26 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN ............................................................................................ 26 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Penerbangan dan  Antariksa. .......................................................................................................... 29 

4BAB-IV  TARGET KINERJA ............................................................................................................................... 30 

4.1 Target Kinerja........................................................................................................................................ 30 

4.2 IT Industry Foresight ......................................................................................................................... 33 

5BAB-V  PENUTUP ................................................................................................................................................ 34 



iv 
 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Milestone Perkembangan TIK LAPAN ........................................................................................ 3 

Tabel 1.2 Internal Factor Analysis Summary (IFAS)................................................................................. 6 

Tabel 1.3 Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS) ............................................................................. 7 

Tabel 2.1 Distribusi SDM Tahun 2018 ..................................................................................................... 15 

Tabel 2.2 Komposisi SDM (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan ...................................................... 15 

Tabel 2.3 Rencana Pengembangan SDM .................................................................................................. 17 

Tabel 2.4 Kuota Bandwidth pada masing-masing Satuan Kerja. ........................................................... 18 

Tabel 2.5 Rencana Strategis Anggaran PUSTIKPAN 2018-2019 ........................................................... 21 

Tabel 4.1 IKU dan Target Kinerja Pustikpan 2018-2019 ....................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1 Fasilitas Network Operation Centre (NOC) Kendali Jaringan Internet & VPN ................... 4 

Gambar 1.2 Matriks Hasil Analisis Internal dan Eksternal (IE) ............................................................... 8 

Gambar 2.1 Sebaran SDM PUSTIKPAN Sesuai Jabatan Tahun 2018 ..................................................... 15 

Gambar 2.2 Komposisi SDM PUSTIKPAN berdasarkan tingkat pendidikan (2018) ............................ 16 

Gambar 2.3 Topologi Jaringan Internet dan VPN LAPAN ....................................................................... 18 

Gambar 2.4 PUSTIKPAN dalam Organisasi LAPAN ................................................................................. 23 

Gambar 2.5 Struktur organisasi PUSTIKPAN .......................................................................................... 24 

Gambar 4.1 Peta Strategi PUSTIKPAN ..................................................................................................... 32 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 
JAJARAN TIM MANAJERIAL  

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa  

 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Penerbangan dan Antariksa             Chusnul Tri Judianto 

 Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi                                 Budhi Riyanto 
 Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan 

Komunikasi               
 Alhadi Saputra 

 Kepala Bidang Sistem Informasi                                                                        Suwardi 
 Kepala Sub Bidang Keamanan Informasi                                                         Rd. Angga Ferianda 
 Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi    
 Surono Setiyo Atmojo 

 Kepala Sub Bagian Tata Usaha                                                                            Eva Octavianingsih 
 Pejabat Pembuat Komitmen                                                                             Fahmi Alusi 

 



1 
 

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 tidak lagi hanya sebagai alat 

bantu. Adanya perkembangan teknologi informasi sangat mempermudah aktivitas hidup manusia 

sudah menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi akan keberadaan teknologi informasi. 

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 mengingat penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 

pelayanan publik memerlukan 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 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 dan 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 informasi ini akan dapat meningkatkan hubungan antara 

pemerintah dan pihak-pihak lain seperti G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), 

dan G2G (Government to Government). 
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Pembentukan PUSTIKPAN menjadi tolak 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 untuk menjadi pusat unggulan 

penerbangan dan antariksa yang sangat mensyaratkan kemampuan menyerap informasi dan 

teknologi dari luar (Sourching/Absorptive Capacity), Kemampuan mengembangkan kegiatan riset 

bertaraf internasional (R&D Capacity), Kemampuan mendiseminasikan hasil-hasil riset berkualitas 

bertaraf internasional (Disseminating Capacity), dan Kemampuan memberdayakan potensi 

sumberdaya lokal (Local Resource Based). 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 luar negeri dalam 

menjalankan kerjasama litbangyasa teknologi penerbangan dan antariksa.  

  

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 2015 ditetapkan 

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

sebagai pusat yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengembangan Teknologi dan 

Pelayanan TI di seluruh LAPAN yang pada tahun 2017 sesuai Peraturan Kepala LAPAN No. 8 tahun 

2017 dirubah namanya menjadi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan 

Antariksa (PUSTIKPAN).  Dengan kondisi fasilitas Litbang LAPAN yang berada di 23 lokasi berbeda 

di Indonesia dari Kototabang Agam sumatera barat hingga Jayapura Papua, maka sangat dibutuhkan 

jaringan TIK yang handal untuk melayani koneksi komunikasi data agar percepatan kinerja transfer 

data Litbang dan hubungan komunikasi antar lokasi dapat dilakukan tanpa hambatan sedikitpun. 

Bahkan komunikasi data juga dilakukan dengan beberapa instansi di Luar negeri seperti Airbus 

(Perancis), Svalbarg (Norwegia) dan USGS (Amerika). 

 

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 table 1.1.  
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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 Data base 

Perpustakaan (CDS-ISIS), Database Kepegawaian LAPAN (Foxpro) 
- Uji Coba komunikasi data dengan frekuensi radio - Jaringan Sistem Paket 

Data/Jasipakta, (LAPAN, UI, ITB, BPPT, Telkom)  (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 
Muyodrono  
Adranti Pudji 
Sunaryati 

2003-2005 
 

2005-2007 

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

- Peningkatan Internet dan pengembangan website LAPAN  
- 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 AS 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 Zimbra 
- 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 Penerbangan 
dan Antariksa) 

PUSTIKPAN Chusnul Tri 
Judianto 

2017 - now - Sertifikasi keamanan informasi ISO 27001:2011 dan pelayanan Internet ISO 20000-
1:2013 scope: Data Centre, LPSE dan Layanan Web Mail 

- Data Center, 2 lokasi Disaster Recovery Centre (DRC) 
- Capaian Indeks KAMI tertinggi dan penghargaan TOP IT & TELCO 2017 untuk kategori 

TOP IT Implementation 2017 on Information Security of e-Government 
- ISP: CNI danTELKOM 
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Sejak tahun 2013 secara bertahap telah dibangun fasilitas infrastruktur TIK yang menghubungkan 

ke 23 lokasi tersebut 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) Kendali Jaringan Internet & VPN 
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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 dan 

administrasi, peningkatan kompetensi personal sesuai fungsi kerjanya, peningkatan kemampuan 

penganggaran dan perubahan budaya seluruh pengguna fasilitas TIK di lingkungan LAPAN dalam 

penggunaan TIK secara benar dan sesuai standar aturan yang sesuai peruntukannya serta 

memperkuat sistem keamanan informasi keantariksaan karena meningkatnya ancaman siber (cyber 

crime) merupakan agenda besar yang akan dijalankan dan dikawal pelaksanaannya dalam rentang 

waktu hingga tahun 2019. 

 

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 seluruh proses bisnis. 

Posisi terkini dimana PUSTIKPAN berada, tujuan besar yang akan akan dicapai dalam rentang 

waktu tertentu dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut akan dapat tergambarkan. 

 

A. Analisis Internal 

Dari sejumlah faktor internal yang memengaruhi kinerja PUSTIKPAN dapat dianalisis untuk 

diketahui kekuatan dan kelemahan yang sangat dominan memengaruhi 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 Analysis Summary (IFAS)  

NO KEKUATAN (STRENGTH) WEIGHT RATING WEIGHT SCORE 

1 Legislasi terkait dengan Teknologi  Informasi dan 
Komunikasi Penerbangan dan Antariksa (UU Nomor 21 
Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Perka LAPAN No. 8 
Tahun 2017 tentang Perubahan organisasi dan Tata Kerja 
LAPAN) 

0.100 4 0.400 

2 Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi LAPAN 
sehingga memiliki arah dan program yang jelas dalam 
pengembangan TIK LAPAN 

0.140 3 0.420 

3 Infrastruktur jaringan internet dan VPN yang 
menghubungkan 23 titik kegiatan penelitian dan 
pengembangan LAPAN 

0.120 3 0.360 

4 Ketersediaan aplikasi berbasis TIK sebagai pendukung 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan (e-gov) di lingkungan 
LAPAN 

0.065 2 0.130 

5 SDM bidang TI K Penerbangan dan Antariksa yang 
kompeten, bersertifikat, dan memiliki pengalaman yang 
cukup memadai 

0.075 3 0.225 

       

NO KELEMAHAN (WEAKNESS)    

1 Sumber daya manusia yang berbasis kompetensi teknologi 
informasi, standar dan administrasi secara kuantitas masih 
kurang 

0.130 3 0.390 

2 Masih terbatasnya anggaran pengelolaan TIK Penerbangan 
dan Antariksa 

0.120 2 0.240 

3 Infrastruktur jaringan internet, VPN dan Network Operating 
Center (NOC) belum ideal 

0.100 2 0.200 

4 Pemanfaatan terhadap feature dan konten aplikasi TIK 
belum optimal 

0.075 4 0.300 

5 Awareness terhadap nilai strategis kemanan informasi 
masih kurang 

0.075 2 0.150 

 Total Rata-rata Tertimbang 1  2.815 

 

Nilai Total rata-rata tertimbang IFAS = 2.815, masih diatas nilai rata-rata 2.5 yang mencirikan 

bahwa kondisi organisasi PUSTIKPAN saat ini masih dapat berjalan dengan baik walaupun masih 

memiliki kelemahan dalam daya saing dibanding organisasi sejenis. Dengan mengetahui kekuatan 

dan kelemahan organisasi maka rencana strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan seluruh 

kekuatan yang dimiliki dan secara bertahap dan berkelanjutan memperkuat kelemahan organisasi 

dengan melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, pembuatan regulasi TIK dan 

pelayanan TIK penerbangan dan antariksa dan keamanan informasi yang terstandar ISO. 
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B. Analisis Eksternal  

Faktor eksternal merupakan segala faktor yang berasal dari luar organisasi yang keberadaannya 

akan memengaruhi 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 memengaruhi kinerja organisasi 

yaitu:   

Tabel 1.3 Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)  

NO PELUANG  (OPPORTUNITY) WEIGHT RATING 
WEIGHT 

SCORE 

1 Telah ada peraturan perundang-undangan terkait TK (UU 
ITE No. 11/2008, Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Pengembangan E-Government, 
Perkominfo No. 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang 
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Nasional) 

0.130 4 0.52 

2 Perangkat pendukung TIK sudah semakin murah, mudah 
didapat, spesifikasi yang semakin baik dan mudah 
dikembangkan 

0.120 3 0.36 

3 Banyak sumber dan narasumber yang dapat berfungsi 
sebagai proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan 
sumber daya manusia 

0.075 3 0.225 

4 Trend perkembangan TIK dari Second Waves Changes 
menuju Third Waves Changes 

0.110 2 0.22 

5 Perkembangan lingkungan strategis, khususnya kesadaran 
dan kebutuhan akan TIK sudah semakin tinggi.  

0.065 3 0.195 

       

NO ANCAMAN (THREAT)    

1 Pembatasan penerimaan PNS sehingga memperkecil 
peluang untuk mendapatkan SDM TIK yang sesuai dengan 
kebutuhan  

0.100 3 0.3 

2 Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat 
mengakibatkan hardware maupun software yang 
digunakan cepat tertinggal dan harus selalu diperbarui 
kembali 

0.160 2 0.32 

3 Serangan virus, worm, hacker, cracker, spyware, spam, 
trojan horses, dan denial of service pada jaringan Local 
Area Network yang makin berfariasi 

0.090 2 0.18 

4 Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan akan 
informasi keantariksaan yang cepat, tepat dan terpadu 

0.105 4 0.42 

5 Tuntutan dan prasyarat-prasyarat teknikal dari keamanan 
informasi dalam penyelenggaraan kegiatan penerbangan 
dan antariksa 

0.045 2 0.09 

 Total Rata-rata Tertimbang 1  2.830 
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Nilai total rata-rata tertimbang EFAS = 2.830 yang masih lebih besar dari 2.5 mencirikan sangat 

responsifnya kondisi eksternal terhadap organisasi. Artinya bahwa keberadaan organisasi 

PUSTIKPAN sudah dapat memenuhi harapan pengguna dan sangat diharapkan untuk terus 

melakukan peningkatan kinerja TIK dan melakukan inovasi-inovasi untuk menjaga realibilitas 

jaringan, pelayanan dan aplikasi sistem informasi. Sehingga PUSTIKPAN dapat memenuhi harapan 

pengguna yang memang sangat menginginkan pelayanan maksimal.   

 

C. Perumusan Strategi 

Dari hasil analisis IFAS dan EFAS selanjutnya dilakukan analisis pengambilan keputusan dengan 

membuat matrik IE sebagai berikut: 

IFAS

I II III

EFAS IV V VI

VII VIII IX

KUAT                     

3.00 - 4.00

RATA-RATA          

2.00 - 2.99

LEMAH                  

1.00 - 1.99
1.00 2.00 3.00 

4.00 

TINGGI 
3.00 - 4.00 

MENENGAH 
2.00 - 2.99 

RENDAH 
1.00 - 1.99 

1.00 

2.00 

3.00 
2.830 

2.815 

 

Gambar 1.2 Matriks Hasil Analisis Internal dan Eksternal (IE) 

 

Dari hasil analisis pengaruh lingkungan Internal dan Eksternal menggunakan analisis IFAS dan 

EFAS, 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 rata-rata tertimbang IFAS = 2.830 

- Dari hasil analisis faktor Internal diperoleh total rata-rata tertimbang EFAS = 2.815 

Hasil ploting nilai IFAS dan EFAS pada matriks IE, dapat dilihat bahwa kondisi PUSTIKPAN saat 

ini berada pada posisi Sel V yang berarti bahwa: 

“PUSTIKPAN dalam kondisi JAGA dan PELIHARA yang memiliki banyak peluang sehingga dapat 

memudahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sementara kekuatan masih cukup dominan 

bila dibanding kelemahannya sehingga perlu dilakukan peningkatan penguatan seluruh sumber 

daya organisasi untuk memanfaatkan peluang yang terbuka lebar untuk melangkah lebih maju dan 
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lebih baik dalam meningkatkan kemampuan pelayanan dan Litbang TIK penerbangan dan 

antariksa”. 

 

Dalam posisi ini, maka PUSTIKPAN harus melakukan beberapa strategi sebagai berikut: 

 

 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. 

2) Produk education hasil Litbang TIK yang dilakukan. 

3) Pelayanan prima bagi pelanggan (LAPAN, Instansi terkait dan masyarakat) terhadap 

penggunaan layanan Internet dan VPN, co-location, website, email, LPSE, Cloud Server, 

sub-domain dan video converence. 

4) Layanan koordinasi frekuensi Litbang dan Pendaftaran benda antariksa. 

5) Menumbuhkan ide dan inovasi baru dalam melakukan Rancangbangun teknologi IT dan  

aplikasi e-gov yang akan membantu peningkatan kinerja LAPAN. 

6) Melakukan edukasi publik terkait penggunaan fasilitas TIK LAPAN, keamanan informasi 

dan pemanfaatan aplikasi untuk mendapatkan informasi keantariksaan yang valid.  

7) Melakukan penetrasi kepada pengguna baik Market Pull maupun Technology Push untuk 

mengetahui kebutuhan pengguna agar dapat meningkatkan pelayanan public. 

 

 Pengembangan Produk TIK: 

Pengembangan produk TIK melalui Litbang yaitu Litbang Infrastruktur, tata kelola, 

keamanan informasi, sistem informasi dan layanan Internet dan VPN dengan melakukan 

revitalisasi infrastruktur TIK di seluruh satuan kerja LAPAN, membangun aplikasi e-government 

baru untuk membantu peningkatan kinerja LAPAN, peningkatan solusi keamanan informasi, 

menyiapkan Enterprise Architecture (EA) yang menjadi dasar IT Master Plan dan standar sistem 

informasi untuk satu data LAPAN juga layanan pendaftaran benda antariksa secara Nasional 

serta Koordinasi pemanfaatan frekuensi untuk pelaksanaan riset keantariksaan Nasional.  

 

 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) 

Bekerjasama dengan lembaga pelatihan professional dalam dan luar negeri dengan 

merancang pelatihan sesuai kebutuhan dalam pengembangan kompetensi TIK.  

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

secara internal. 

4) Paket pelatihan khusus yang sudah tersedia (off the shelf cources) 

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. 

5) Melakukan pelatihan atau penelitian on site dengan mengajukan penelitian khusus atau 

mengundang expert pada bidang tertentu (Visiting scholar). 
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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 
“Menjadi Pusat Unggulan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Penerbangan dan Antariksa” 
 

 

2.2 Rumusan Misi  

Sebagai kepusatan baru 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 khusus untuk menjadi enabler seluruh 

kegiatan Litbang dan pelayanan informasi teknologi penerbangan dan antariksa LAPAN. 

 

 

Misi 

 
1) Menyiapkan regulasi penggunaan jaringan TIK, kemanan informasi TIK, tata kelola TIK,  dan 

pengembangan aplikasi penyelenggaraan penerbangan dan antariksa berbasis standar 

Internasional (ISO/SNI). 

2) Melakukan modernisasi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 

peningkatan pelayanan TIK dan Litbang TIK penerbangan dan antariksa. 

3) Membangun sistem tata kelola Lembaga berbasis Teknologi Informasi yang baik (Good 

Corporate Governance) dan terintegrasi secara Nasional. 

4) Melakukan layanan penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan keantariksaan 

nasional. 

5) Melakukan layanan pendaftaran benda antariksa secara nasional. 

6) Melakukan pengamanan informasi dengan membangun sistem keamanan informasi untuk 

proteksi serangan siber (cyber attack).  

7) Melakukan litbang bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan kemanan informasi, Tata 

Kelola dan Pembangunan dan pengembangan sistem informasi.  
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8) Membangun kompetensi sumber daya manusia pendukung Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Penerbangan dan Antariksa.  

 

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 inforamasi;  

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 tatakelola 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 Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Penerbangan dan Antariksa (PUSTIKPAN) memiliki tujuan yang selaras dengan Visi dan 

Misi yaitu:  
 

“Mampu menyediakan infrastruktur TIK, melayani pengembangan sistem informasi TIK dan 

informasi Penerbangan dan Antariksa, dan menyediakan regulasi TIK yang handal dan 

terstandar internasional.” 
 

Secara detail indikator tujuan PUSTIKPAN dalam melayani LAPAN dan publik secara umum 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Menyediakan infrastruktur jaringan TIK (internet dan VPN) dengan Service Level Agreement 

(SLA) 99% dengan relialibilitas tinggi.  

2) Menyiapkan sistem manajemen keamanan informasi (teknologi, proses dan SDM) yang handal 

untuk mencegah dan mengatasi terjadinya insiden kemanan informasi. 

3) Menyiapkan perangkat regulasi TIK untuk menjamin standardisasi proses pelaksanaan TIK di 

LAPAN.   
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4) Menyediakan sistem informasi pemerintahan (e-gov) untuk mewujudkan penerapan layanan 

informasi penerbangan dan antariksa yang berbasis elektronik (SPBE) di LAPAN. 

5) Melayani pendaftaran benda antariksa ke UN dari para operator penyelenggara keantariksaan 

nasional. 

6) Menyiapkan roadmap penggunaan frekuensi radio untuk proteksi ijin stasiun radio 

penyelenggaraan keantariksaan nasional. 

 

2.4 Sasaran Strategis dan Strategi Capaian  

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan PUSTIKPAN sebagai pusat kendali dan koordinasi 

kegiatan pengembangan dan pelayanan TIK Penerbangan dan Antariksa adalah:  
 

“Meningkatkan Litbang dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 

mendukung penyelenggaraan Penerbangan dan Antariksa”.  
 

 Beberapa langkah mencapai sasaran strategis tersebut adalah: 

1) Meningkatkan keandalan seluruh fasilitas dan Layanan TIK LAPAN yang terstandarisasi 

ISO/IEC/SNI dan bersifat interoperability yaitu kemampuan sistem teknologi informasi dan 

aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi, bertukar data dan menggunakan informasi 

yang dipertukarkan tersebut. 

2) Meningkatkan kompetensi SDM bidang TIK; dengan melakukan kerjasama teknis dengan 

beberapa instansi pemerintah, upgrading kemampuan soft skill, degree by research dengan pola 

beasiswa LAPAN, Ristekdikti mapun lembaga donor lainnya di dalam dan luar negeri, seminar 

dan simposium yang dilaksanakan di dalam dan Luar negeri.   

3) Meningkatkan kemampuan dalam membangun dan mengembangkan aplikas-aplikasi e-

government secara terpadu; dengan mengembangkan beberapa aplikasi manajemen 

informasi (SDM, keuangan, projek, monitoring dll) yang membantu pelaksanaan tatakelola 

pemerintahan di LAPAN, membangun sistem satu data LAPAN, melakukan kordinasi dengan 

Kemenkominfo, Kemenpan dan RB dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam 

perencanaan infrastruktur, penerapan SPBE dan Penerapan Kemanan Informasi yang 

terintegrasi secara Nasional.   

4) Meningkatkan manajemen penanganan insiden keamanan Informasi; dengan melakukan 

proteksi seluruh perangkat keras dan lunak sesuai standar ISO/IEC/SNI 27001 terkait 

keamanan informasi dan bersama Kemenkominfo dan CSIRT serta lembaga 

pemerintah/lembaga lainnya bersinergi menghadapi gangguan keamanan informasi (cyber 

attack) secara bersama. 

5) Meningkatkan kemampuan respon cepat (fast response) terhadap gangguan pelayanan 

dan keamanan informasi dengan peningkatan respon Tim help desk, mengoperasikan Disaster 

Recovery Centre (DRC) dibeberapa lokasi untuk menjamin reliabilitas sistem TIK dan 

membangun Tim Security Operation Centre (SOC) dengan kompetensi khusus untuk menjamin 

penanganan gangguan keamanan (Cyber Attack) yang terintegrasi secara nasional. 

6) Meningkatkan independensi sistem TIK dengan membangun gedung LAPAN Cyber 

Building (LCB) sebagai kantor pusat administrasi, pusat NOC, SOC, Database dan Litbang TIK 

penerbangan dan antariksa dan Pusat Pelayanan TIK LAPAN.   
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7) Meningkatkan profesionalisme layanan registrasi benda antariksa (space object) dan 

proteksi penggunaan frekuensi untuk Litbang penerbangan dan antariksa. 

 

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: 

 
 

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 tatakelola 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 tatakelola dan pelayanan TIK 

penerbangan Antariksa LAPAN. 

 

  

2.6.1 Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia (SDM) merupakan asset 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: 
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Tabel 2.1 Distribusi SDM Tahun 2018 

NO JABATAN JUMLAH 

1 Struktural 7 

2 Peneliti 6 

3 Prakom 12 

4 Bendahara 1 

5 Petugas Keuangan 1 

6 Petugas Administrasi Umum 1 

7 PPNPN 6 

 Jumlah 34 

 

 

 

Gambar 2.1 Sebaran SDM PUSTIKPAN Sesuai Jabatan Tahun 2018 

 

 

Tabel 2.2 Komposisi SDM (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan  

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 S2 11 

2 S1 18 

3 D3 2 

4 SMA 3 

 Jumlah 34 
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Gambar 2.2 Komposisi SDM PUSTIKPAN berdasarkan tingkat pendidikan (2018) 

 

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, dalam tahun berjalan 2017 terdapat 

satu orang staf PUSTIKPAN yang sedang melaksanakan program tugas belajar S3 bidang Sistem 

Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan satu orang sedang mengikuti 

program Ijin belajar S2 bidang Manajemen Strategis Teknologi dan Inovasi di Institut Pertanian 

Bogor (IPB). 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 Ristekdikti. Latar belakang pendidikan yang dibutuhkan dalam mendukung 

percepatan kinerja seluruh tugas pokok dan fungsi PUSTIKPAN pada beberapa bidang kerja dan 

prediksi penambahan SDMnya dalam lima tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 2.3.  
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Tabel 2.3 Rencana Pengembangan SDM 

 

 
 

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 standar 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 sebesar 210/260 

Mbps dengan sistem backup jaringan, maka dilakukan distribusi pelayanan 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. 

a. Internet Primer 

 



19 
 

B. Internet Sekunder 

 
 

C. VPN Primer 
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D. VPN Sekunder 

 
 

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 Litbang dan 

pelayanan. Dalam pelaksanaan kegiatan Litbang dan pelayanan TIK serta Perumusan Regulasi Tata 

Kelola Penerbangan dan Antariksa telah direncanakan sebelumnya. Dalam rencana strategis 

Pustikpan 2018-2019, program yang dicanangkan mencakup Pengelolaan dan Pengembangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Penerbangan dan Antariksa dan kegiatan Layanan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas dalam mendukung penyelengaraan 

penerbangan dan antariksa.  Setelah ditetapkan sesuai Perka LAPAN No.8 Tahun 2017, Pustikpan 

fokus pada pelaksanaan Litbang dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi 

Informasi mencakup Litbang dan Layanan Internet, VPN untuk seluruh fasilitas LAPAN dan 
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Komunikasi mencakup koordinasi penggunaan frekuensi Litbang dan pendaftaran bendan antariksa 

Nasional. 
 

Tabel 2.5 Rencana Strategis Anggaran PUSTIKPAN 2018-2019 

 
 

2.6.4 Sumber Daya Pengguna (stakeholder) 

 Pengguna teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan informasi adalah pengguna internal 

LAPAN dari 14 satuan kerja dengan jumlah pengguna lebih dari 1250 pegawai. Pengguna lainnya 

adalah Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi, Swasta dan Masyarakat Umum. Secara kontinyu 

seluruh pengguna memanfaatkan layanan 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) LAPAN dapat menjadi leading sector dalam pengembangan teknologi penerbangan dan 
Antariksa yang bermanfaat bagi masyarakat. 

2) LAPAN sebagai pusat rujukan dalam bidang cuaca antariksa dan sebagai sumber informasi 
untuk mejelaskan fenomena antariksa yang menjadi perhatian masyarakat. 
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3) Pemanfaatan data satelit cuaca, penginderaan jauh dan sistem identifikasi otomatik (AIS) 

untuk layanan kemaritiman (deteksi kapal, arus bawah laut, suhu permukaan, area ground 

fishing, batas wilayah maritim.  

4) LAPAN dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan data dan informasi penginderaan jauh 

resolusi tinggi. 

5) Adanya kebutuhan Teknologi pesawat nirawak (UAV/LSU) sebagai wahana untuk 

surveillance, pemetaan resolusi tinggi dan monitoring dalam sistem kebencanaan nasional, 

lingkungan hidup dan perlindungan wilayah. 

6) Dengan satelit yang dibuat, LAPAN dapat ikut membangun sistem data pengideraan jauh, 

sistem komunikasi khususnya untuk diseminasi informasi kebencanaan. 
7) LAPAN diharapkan dapat membuat pesawat antariksa pertama untuk Indonesia dan 

melakukan eksplorasi antariksa. 

8) LAPAN harus menjadi kebanggan Negara dan seluruh masyarakat dalam pengembangan 

teknologi dan pemanfaatan keantariksaan. 

Hanya melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) secara maksimal, maka 

seluruh harapan masyarakat tersebut dapat dicapai. Jaman digital saat ini telah merubah tatanan 

dan pola komunikasi publik yang berorientasi cepat, akurat, uptodate, murah dan gampang diakses 

kapan pun (any time) dan dimana pun (any where). 

2.6.5 Suber 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. 

 



23 
 

 

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 KaPUSTIKPAN baik teknis juga administrasi berkaitan Infrastruktur dan 

Tata Kelola TI, Sistem Informasi dan Tata Kelola Penerbangan dan Antariksa dan Tata Usaha. 

Sedangkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang TI dan 

Komunikasi penerbangan dan antariksa, maka dalam organisasi PUSTIKPAN dibangun kelompok 

penelitian yang didukung oleh para Peneliti dan Pranata Komputer yang tergabung dalam struktur 

organisasi fungsional seperti pada Gambar 2.6.  
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Gambar 2.6  Struktur Organisasi Litbang PUSTIKPAN  
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3 BAB - III  
ARAH KEBIJAKAN  

 
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi 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 menjadi pusat unggulan penerbangan 
dan antariksa. Pusat unggulan dicirikan dengan produk-produk litbang yang berkualitas 
internasional serta produk teknologi dan informasi yang dapat memecahkan permasalah nasional.  
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 lima arah kebijakan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

ARAH KEBIJAKAN 1:  Pengembangan kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa, dengan 
menerapkan strategi sesuai kompetensi berikut: 

A. Kompetensi bidang sains antariksa dan atmosfer 
1. Melakukan pengembangan Decision Support Sistem (DSS) terkait cuaca antariksa dan 

benda jatuh antariksa, termasuk pembangunan Observatorium Nasional sebagai bagian 
jaringan pengamatan cuaca antariksa dan pengamatan antariksa. 

2. Melakukan pengembangan DSS terkait dinamika atmosfer ekuator dan perubahan iklim. 
3. Membangun Pusat Unggulan cuaca antariksa.  
4. Membangun Pusat Unggulan sains atmosfer. 
5. Menjalin kerjasama dengan institusi litbang atmosfer ekuatorantariksa di dalam dan 

luar negeri. 
6. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam 

pembangunan observatorium nasional. 
 
B. Kompetensi bidang penginderaan jauh 

1. Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN). 
2. Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) berbasis penginderaan jauh. 
3. Membangun Pusat Unggulan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh. 
4. Membangun Pusat Unggulan di bidang teknologi dan data. 
5. Meningkatkan kemampuan satelit penginderaan jauh operasional. 
6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya LAPAN. 
7. Meningkatkan fasilitas dan produktivitas litbang. 
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C. Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa 
1. Melakukan pengembangan pesawat transport dan Sistem Pemantau Maritim berbasis 

LAPAN Surveillance UAV (LSU). 
2. Mengembangkan sistem konstelasi satelit mikro s/d satelit kecil berbobot s/d 1000 kg, 

yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi satelit besar yang berbobot lebih dari 1000 
kg. 

3. Mengembangkan Roket Sonda yang selanjutnya dikembangkan menjadi Roket pengorbit 
satelit. 

4. Membangun Pusat Unggulan UAV. 
5. Membangun desain center pesawat terbang nasional. 
6. Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

teknologi penerbangan. 
7. Mengupayakan implementasi sertifikasi desain teknologi penerbangan.  
8. Melanjutkan kerjasama strategis dengan Industri penerbangan nasional. 
9. Mendorong industri dalam negeri dalam memenuhi komponen untuk pengembangan 

teknologi penerbangan dan antariksa yang dibutuhkan. 
10. Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

teknologi satelit. 
11. Membangun pusat unggulan satelit. 
12. Membangun satelit operasional melalui konsorsium satelit nasional dengan 

memanfaatkan mitra-mitra internasional. 
13. Menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pengembangan satelit nasional. 
14. Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

teknologi roket, dan propelan. 
15. Melakukan koordinasi dengan Pemda dalam penyediaan lahan pengujian roket.  
16. Melakukan koordinasi dengan TNI-AU dalam pemanfaatan fasilitas bandara TNI sebagai 

bandara riset. 
17. Membangun pusat unggulan roket.  
18. Mengembangkan inovasi teknik pengujian roket.  
19. Meningkatkan kemandirian dalam penguasaan teknologi sensitive dengan melibatkan 

seluruh potensi nasional. 
 

D. Penguatan Koordinasi 
1. Mengusulkan perubahan Keputusan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa untuk 

teknologi sensitif.  
2. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian terkait dalam pengaturan di 

kawasan strategis nasional.  
3. Membangun bandara riset dan bandar antariksa di kawasan strategis nasional (KSN).  
4. Mengusulkan regulasi operasionalisasi pesawat tanpa awak dan roket. 
5. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mendorong 

pertumbuhan industri dalam negeri terkait teknologi penerbangan dan antariksa. 
6. Mengusahakan perluasan lahan dan membangun sarana dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan serta bimbingan teknis dalam rangka pelayanan publik dan pengembangan 
kapasitas SDM. 
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ARAH KEBIJAKAN 2:  Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui Iptek penerbangan dan 
Antariksa, dengan menerapkan strategi berikut: 

1. Kompetensi bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dengan memanfaatkan teknologi 
UAV untuk melengkapi data satelit penginderaan jauh. 

2. Kompetensi bidang penginderaan jauh dengan turut serta dalam kegiatan Measurement, 
Reporting, and Verification (MRV) terkait dengan mitigasi perubahan iklim. 

3. Penguatan Koordinasi dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga nasional dan 
internasional terkait mitigasi perubahan iklim. 

 
ARAH KEBIJAKAN 3:  Pemanfaatan dan Layanan publik Iptek penerbangan dan antariksa dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan menerapkan 
strategi sebagai berikut : 

A. Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa : 
1. Melanjutkan pengembangan produk pesawat terbang dalam negeri sesuai dengan 

kebutuhan nasional 
2. Turut serta mendukung secara aktif pengembangan industry penerbangan dan 

antariksa. 
3. Meningkatkan pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk pemantauan SDA, lingkungan 

serta mitigasi bencana dan perubahan iklim 
B. Kompetensi bidang penginderaan jauh : 

1. Meningkatkan layanan penginderaan jauh secara nasional yang berstandar internasional 
dan berkesinambungan. 

2. Meningkatkan pemanfaatan penginderaan jauh untuk pertahanan serta pemantauan 
sumber daya alam dan lingkungan di wilayah maritime. 

3. Menggunakan jasa outsourching dalam meningkatkan layanan data dan informasi 
penginderaan jauh. 

C. Penguatan Koordinasi : 
1. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. 
2. Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia. 

 
ARAH KEBIJAKAN 4:  Memperjuangkan kepentingan Indonesia di fora internasional di bidang 

penerbangan dan antariksa, dengan menerapkan strategi penguatan kajian 
kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta koordinasi, sebagai 
berikut: 

1. Mengupayakan grant internasional dengan menunjukkan kepercayaan mitra luar negeri dan 
membangun produk unggulan sesuai kebutuhan komunitas internasional. 

2. Melakukan koordinasi dengan Kemenlu untuk membangun hubungan diplomasi yang baik 
dengan negara produsen teknologi keantariksaan. 

 
ARAH KEBIJAKAN 5:  Melanjutkan reformasi birokrasi (RB) LAPAN sesuai dengan RB Nasional, 

dengan menerapkan strategi penguatan koordinasi, sebagai berikut : 

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur. 
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan 

dan  Antariksa. 

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 untuk meningkatkan kualitas seluruh layanan berbasis 

Teknologi Informasi, sistem e-gov terpadu dan peningkatan kemampuan Litbangyasa dengan 

menerapkan teknologi Informasi disemua sektor, sehingga PUSTIKPAN menjadi Business Enabler 

dalam setiap perwujudan kegiatan pelayanan dan Litbangyasa teknologi penerbangan dan antariksa 

LAPAN.  Selaras dengan kebijakan LAPAN, maka kebijakan PUSTIKPAN yang diambil adalah: 

 

ARAH KEBIJAKAN 1:  Pengembangan kapasitas TIK LAPAN terkait kompetensi sumber daya 
manusia (human capital), pendanaan (financial capital), infrastruktur 
TIK dan kualitas informasi penerbangan dan antariksa.  

- Upgrading dan Scaleup seluruh infrastruktur TIK dalam mengantisipasi 

perubahan perkembangan teknologi TIK, proses bisnis dan kompetensi SDM 

yang sangat cepat.  

 

ARAH KEBIJAKAN 2:  Peningkatan kualitas layanan publik terkait Internet, VPN dan validitas 
informasi penerbangan dan antariksa berbasis Satu Data terintegrasi 

- Integrasi seluruh layanan informasi penerbangan dan antariksa LAPAN yang 

dapat diakses publik secara realtime, validitas data terjamin, akurasi dan 

uptodate.  

- Layanan terpadu e-gov LAPAN yang juga terintegrasi secara Nasional.  

- Perumusan kebijakan TIK penerbangan dan antariksa sebagai standar dalam 

implementasi pelaksanaan kegiatan TIK penerbangan dan antariksa. 

- Penerapan sistem keamanan informasi terstandar ISO 27001 dan terintegrasi 

dalam jejaring Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nasional. 

 

ARAH KEBIJAKAN 3:  Mendukung reformasi birokrasi LAPAN menjadi lembaga yang 
menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).  

- Menyiapkan SPBE yang mendukung program nasional, program Instansi 

Pemerintah dan diselenggarakan oleh Instansi Pemerintahan. 

- Menyiapkan sistem tatakelola, layanan dan kebijakan sebagai dasar 

pelaksanaan SPBE. 

- Membuat dan mengembangkan sistem informasi dan layanan aplikasi 

berbasis TI yang dapat diakses dengan mudah oleh publik secara online 

untuk layanan informasi penerbangan dan antariksa, layanan pendaftaran 

benda antariksa dan layanan koordinasi frekuensi radio nasional. 
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4 BAB-IV  
TARGET KINERJA 

4.1 Target Kinerja 

Sebagai pusat pendukung seluruh aktivitas administrasi dan Litbangyasa 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 

trend transformasi seluruh aktivitas administrasi dan Litbangyasa yang berbasis TI berakibat 

terjadinya transformasi budaya kerja dan kualitas kinerja yang dihasilkan. Untuk pencapaian visi 

dan misi tersebut maka disusun target kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi 

dasar pencapaian sasaran strategis Pustikpan.  

 

Tabel 4.1 IKU dan Target Kinerja Pustikpan 2018-2019 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DEFINISI 
INDIKATOR 2018 2019 

Meningkatnya 
Layanan Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi dalam 
mendukung 
Penyelenggaraan 
Penerbangan dan 
Antariksa 

1) Kesepakatan Tingkat 
Layanan Infrastruktur 
Jaringan (SLA-Service Level 
Agreement) 

99% 99% 

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

2) Persentase Ketepatan 
Waktu Layanan 
Penanganan Insiden 
Kemanan Informasi 

100% 100% 

Persentase 
pencapaian 
ketepatan waktu 
penanganan insiden 
keamanan informasi  

3) Persentase Penyelesaian 
Layanan Pembangunan 
dan Pengembangan Sistem 
Informasi 

90% 90% 

Persentase 
penyelesaian 
pembuatan dan 
pengembangan 
sistem informasi 

Terselenggaranya 
Tata kelola 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi sesuai 
dengan standar 

4) Jumlah Regulasi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
yang ditetapkan 

2 2 
Regulasi TIK yang 
ditetapkan  

5) Hasil Audit ISO27001 dan 
ISO20000 

Tersertifikasi Tersertifikasi 
Hasil Penilaian Audit 
Eksternal 

 

Penjabaran Visi dan Misi Pustikpan dilakukan dengan metode Balance Score Card (BSC) untuk 

melihat detail. BSC sebagai suatu sistem manajemen akan mengintegrasikan visi, misi dan 

strategi kedalam empat perspektif secara seimbang yaitu Stakeholders (financial) Perspective, 
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Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning and Growt Perspective. Peta 

strategi ini dilaksanakan untuk dapat memuaskan stakeholder PUSTIKPAN yaitu seluruh karyawan 

LAPAN, Kementerian dan Lembaga terkait, Akademisi, Swasta dan Masyarakat umum dalam 

pemberian pelayanan prima layanan informasi penerbangan dan antariksa menggunakan teknologi 

TIK (Jaringan Internet, VPN, Aplikasi e-gov, perumusan regulasi TIK), pemanfaatan frekuensi untuk 

kebutuhan Litbang dan pendaftaran benda antariksa.  

Tabel 4.2 Perspektif BSC terhadap Sasaran Strategis 

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS 

STAKEHOLDER (FINANSIAL) 1) Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi dalam mendukung 
Penyelenggaraan Penerbangan dan 
Antariksa 

2) Terselenggaranya Tata kelola Teknologi 
Informasi dan Komunikasi sesuai dengan 
standar 

CUSTOMER 1) Terselenggaranya Layanan pengelolaan 
infrastruktur, keamanan informasi dan 
koordinasi frekuensi radio 

2) Terselenggaranya Layanan pengelolaan 
sistem informasi 

3) Terlaksananya Layanan Rumusan kebijakan 
tatakelola TIK dan pendaftaran benda 
antariksa  

INTERNAL PROCESS 1) Terciptanya infrastruktur TIK yang reliable 
2) Pengembangan  sistem informasi yang 

Terintegrasi 
3) Terciptanya Tata Kelola TIK yang 

terstandardisasi 
4) Meningkatkan Layanan koordinasi 

frekuensi dan pendaftaran benda antariksa 
LEARNING AND GROWTH 1) Meningkan kompetensi SDM aparatur 

bidang TIK 
2) Meningkatkan kualitas dan validitas data 

dan informasi serta kemudahan akses 
publik 

3) Mengoptimalkan akuntabilitas penggunaan 
anggaran 

 

Tujuan dari pemetaan sasaran strategi adalah untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui 

sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan 

komunikasi strategi. Di dalam peta strategi, secara eksplisit visi diterjemahkan ke dalam empat 

perspektif, yaitu Stakeholder (keuangan), pelanggan (customer), proses bisnis internal, serta 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Masing-masing perspektif menunjukkan peta teritori 
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regional yang memiliki hubungan sebab akibat dengan perspektif lainnya. Peta strategi Pustikpan 

dapat digambarkan seperti pada gambar 4.1.  

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Strategi PUSTIKPAN 

 

Keberhasilan pelayanan terhadap konsumen bergantung pada proses bisnis internal yang 

diterapkan yaitu memaksimalkan kinerja infrastruktur TIK, membuat sistem informasi yang 

mempermudah penyelesaian suatu pekerjaan, regulasi TIK. Tentu dengan melakukan manajemen 

sumber daya (Resources) agar lebih efektif dan efisien terhadap human capital, financial capital, 

metode, informasi, struktur organisasi, intangible assets dan pengguna.  

Target kinerja PUSTIKPAN hingga 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 yang menjelaskan tentang 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai yang mengindikasikan pencapaian visi dan tujuan 

untuk menjadikan PUSTIKPAN sebagai organisasi profesional yang terstandarisasi internasional 

pada semua tingkat proses bisnis organisasi. Lima IKU berpatokan pada sasaran strategis yang 

berkaitan dengan Layanan dan Litbang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung 

penyelenggaraan Penerbangan dan Antariksa.  
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4.2 IT Industry Foresight  

Industri baru hanya dapat diciptakan melalui suatu kemampuan untuk melihat jauh ke depan, 

melalui imajinasi dan prediksi terhadap wawasan skenario industri masa depan (Industry 

Foresight). Hal tersebut tidak hanya membutuhkan komitmen manajemen untuk menciptakan 

produk baru, tetapi lebih mengarah pada pembentukan kompetensi baru. Industry Foresight 

menjadi sangat penting terutama untuk membuat organisasi mampu melihat “pasar yang jauh”, 

yang sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan target di masa depan. Analisis Industry Foresight 

sangat membantu dalam mengidentifikasi beberapa hal berikut ini (Hamel dan Prahalad, 1994) 

yaitu: 

1) Manfaat baru yang seharusnya mampu ditawarkan kepada konsumen di masa depan dengan 

memanfaarkan kompetensi yang dimiliki saat ini 

2) Kompetensi dan fungsionalitas baru yang harus dimiliki organisasi agar mampu memberikan 

nilai tambah bagi konsumen. 

3) Konfigurasi pasar dan konsumen yang harus dilayani di masa depan 
 

Dengan melihat segala kemungkinan perkembangan industri TIK dimasa depan yang perubahan 

perkembangan teknologi dan pemanfaatannya sangat cepat, maka PUSTIKPAN secara konsisten dan 

komitmen seluruh karyawan untuk berbenah pada semua komponen organisasi dan menjadikan 

profesionalitas dan standar internasional sebagai dasar pelaksanaan semua tugas dan fungsi.  

Gambaran prediksi trend teknologi yang berdampak pada TI (IT Foresight) hingga tahun 2020 (IDC 

FutureScape: Worldwide Big Data and Analytics 2016 PredTIKions): 
 

1) Mobility and Mobile Apps: Teknologi smartphone dengan semua layanan fitur yang 

memungkinkan pengguna untuk terus terkoneksi dengan jaringan untuk melakukan seluruh 

kegiatan bisnisnya. Sehingga pembangunan applikasi akan terarah kepada sistem mobile 

(android dll).   

2) Cloud Computing: Penggunaan jaringan server remote host di Internet untuk menyimpan, 

mengelola, dan memproses data, bukan lagi server lokal atau komputer pribadi. 

3) Big Data Analitics: Teknologi dan arsitektur generasi baru yang secara ekonomis melakukan 

pembaharuan dalam ekstraksi nilai dari keanekaragaman data dengan volume yang sangat 

besar yang dimungkinkan proses penemuan, filtering, perolehan dan analisis datanya 

dilakukan dengan sangat cepat.   

4) Social Media Technology: Penggunaan media social yang sudah sangat masif oleh berbagai 

kalangan dalam berinteraksi di dunia maya dalam membangun pasar sosial (social market), 

kolaborasi dan berbagi ilmu pengetahuan. 

5) Internet of Thing: Infrastruktur global yang dinamik dengan kemampuan konfigurasi mandiri 

berdasarkan standard dan protocol komunikasi yang dapat beroperasi bebas (interoperable), 

dimana fasilitas fisik dan virtual memiliki identitas, atribut fisikdan  

6) IT Security: Praktek mencegah akses yang tidak sah terhadap penggunaan, pengungkapan, 

gangguan, modifikasi, inspeksi, rekaman atau perusakan informasi. 



34 
 

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 Litbang dan pelayanan teknologi 

TIK untuk mencapai tujuan menjadikan TIK LAPAN yang profesional dan berstandar Internasional. 

Dengan kekuatan pengalaman operasi dan layanan TIK yang pernah dilakukan dan dengan 

didukung oleh SDM yang kompeten dan selalu belajar, berlaku rasional, konsisten, akuntabel dalam 

bekerja dan berorientasi pelayanan, maka diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, layanan 

TIK LAPAN akan menjadi business enabler dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa LAPAN dan menjadikan LAPAN sejajar 

dengan lembaga riset antariksa negara-negara berkembang lainnya. 

Semoga kesungguhan dalam pelaksanaan Renstra 2018-2019 PUSTIKPAN ini dengan 

melakukan peningkatan kompetensi SDM, revitalisasi infrastruktur TIK, Satu Data terintegrasi dan 

peningkatan mutu layanan TIK, dapat menjadi faktor akselerasi dalam melakukan transformasi 

layanan publik berbasis teknologi informasi di LAPAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


