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KATA PENGANTAR 
 

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memiliki peran penting dalam pembangunan 

suatu bangsa. Sebagai salah satu bagian dari LEMBAGA PENERBANGAN DAN 

ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) yang bergerak di bidang pemanfatan 

penginderaan jauh, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (PUSFATJA)-LAPAN 

dihadapkan pada tantangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan 

penelitian di bidang pemanfaatan penginderaan jauh untuk membantu pemerintah 

dalam penerapan manfaat inderaja kepada masyarakat, memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, serta dapat menjawab permasalahan-permasalahan 

pembangunan yang nyata. Program PUSFATJA-LAPAN diarahkan untuk 

meningkatkan kapasitas dalam menjawab tantangan tersebut. Untuk itu, 

PUSFATJA-LAPAN di dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Implementatif 

2015-2019 mencakup Pendahuluan (Kondisi Umum serta Potensi dan 

Permasalahan); Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis; Arah Kebijakan, Strategi, 

Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan (Arah Kebijakan dan Strategi 

Nasional, LAPAN, Deinderaja, PUSFATJA, Kerangka Regulasi dan Kerangka 

Kelembagaan); Target Lembaga dan Kerangka Pendanaan; dan Penutup. Rencana 

Strategis (Renstra) Implementatif PUSFATJA dibuat sebagai haluan dan garis-garis 

besar PUSFATJA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun 

waktu 2010-2015. Renstra implementatif merupakan upaya institusional untuk 

menyikapi dinamika yang timbul akibat perubahan-perubahan yang berlangsung, 

khususnya paradigma pembangunan riset dan teknologi dalam lingkup nasional, 

regional dan global. Pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh PUSFATJA 

diarahkan pada peningkatan efektifitas pendayagunaan sumber daya alam untuk 

kepentingan pembangunan bangsa yang humanistis dan berkeadilan. Naskah 

Renstra Implementatif ini berisi informasi dasar lingkungan strategis dan faktor 

keberhasilan, kebijakan dan program PUSFATJA, serta pengukuran kinerja. Dengan 

demikian, PUSFATJA-LAPAN sampai dengan lima tahun mendatang akan lebih pro-

aktif mengambil prakarsa yang dapat menstimulasi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang penginderaan jauh. Mudah-mudahan 
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naskah Rencana Strategi (Renstra) Implementatif PUSFATJA ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 

 

Kepala  

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

 

 

M. Rokhis Khomarudin 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Kondisi Umum 

Pemanfaatan penginderaan jauh di Indonesia sudah sangat luas dan dirasakan oleh 

masyarakat di berbagai sektor seperti  kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, 

lingkungan, kebencanaan dan sebagainya. Pemanfaatan data penginderaan jauh 

tidak hanya dimanfaatkan seperti hal tersebut saja tapi juga untuk kepentingan lain 

seperti untuk “pajak”- mengenali objek pajak (bumi dan bangunan, perkebunan, 

pertambangan) dan masih banyak lagi pemanfaatan untuk mendukung 

pembangunan. Hal tersebut terjadi, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi 

dalam bidang penginderaan jauh yang berkembang dari resolusi spasial rendah 

hingga tinggi, konstelasi satelit  sehingga  demikian memungkinkan menerima data 

dengan frekuensi yang lebih besar, demikian juga dengan metode pengolahan dan 

analisis data yang berkembang maju dari metode klasifikasi per piksel, sub-pixel, dan 

klasifikasi berbasiskan objek, serta jaminan keterseiaan data dan kontinuitas 

informasi berbasis penginderaan jauh yang dihasilkan berbagai institusi terutama 

PUSFATJA-LAPAN. 

Penginderaan jauh telah dikembangkan di LAPAN sejak tahun 1980-an untuk 

pengembangan model atau metode pemanfaatan  untuk inventarisasi sumberdaya 

alam di darat, laut, maupun pesisir serta lingkungan dan mitigasi bencana.Seiring 

dengan pengembangan model atau metode pemanfaatan, LAPAN juga memberikan 

pembimbingan dan pelayanan teknis kepada berbagai instansi dan pemerintah 

daerah untuk berbagai keperluan termasuk untuk mitigasi bencana.Dari pengalaman 

pengembangan dan pelayanan Semakin berkembang dari tahun ke tahun sehingga 

pada tahun 2011, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (PUSFATJA) 

mencanangkan pembangunan sistem pemantauan bumi nasional (SPBN) yang 

merupakan suatu sistem untuk inventarisasi sumberdaya alam dan memantau 

kondisi lingkungan  dengan mengoptimalkan  hasil penelitian dan pengembangan 

sebagai suatu kegiatan operasional sehari-hari sehingga dapat memberikan 

informasi sumberdaya alam dan lingkungan secara terus menerus. Metode atau 

model pemanfaatan yang dioperasionalka tersebut  antara lainadalah metode 

informasi zona potensi penangkapan ikan (ZPPI), fase pertumbuhan padi, deteksi 

daerah bekas kebakaran, dan informasi tanggap darurat bencana dan sebagainya. 
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Sejak dikembangkannya SPBN, akses dan permintaan informasi berbasis 

penginderaan jauh semakin meningkat, diperlukan suatu sistem pendukung yang 

dapat memberikan informasi secara cepat kepada berbagai pihak yang 

membutuhkannya. 

Undang-undang No. 21 tahun 2013, memberikan amanah yang besar kepada 

LAPAN, tidak hanya sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang 

penelitian keantariksaan saja tapi juga penyelenggaraan keantariksaan.  Dalam 

penyelenggaraan keantariksaan, LAPAN mempunyai tugas sebagai regulator –  

untuk membuat pengaturan di bidang keantariksaan (peraturan terkait dengan 

penyelenggaraan keantariksaan, penyelenggaran penginderaan jauh, menyiapkan 

rencana induk pengembangan keantariksaan nasional, pengembangan standard, 

pedoman dan sebagainya);  koordinator - mengkoordinasikan program, kegiatan 

dan pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang keantariksaan; eksekutor - 

sebagai salah satu  pelaksana penyelenggaraan keantariksaan, mengembangkan 

model pemanfaatan penginderaan jauh stsd permintan pengguna; pembina   

(pembimbingan, supervisi, bantuan teknis,); fasilitator – menyediakan fasilitas untuk 

pengguna di luar LAPAN.  Undang-undang no 21 tahun 2013 ini,  merubah tugas 

pokok dan fungsi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (PUSFATJA) tidak hanya 

melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan saja tapi juga 

melaksanakan fungsi penyelenggaraan sebagaimana tersebut di atas, PUSFATJA 

harus dapat membuat atau menyiapkan bahan kebijakan dan peraturan dalam 

pemanfaatan penginderaan jauh, menjadi koordinator pemanfaatan penginderaan 

jauh nasional dan rujukan pemanfaatan penginderaan jauh nasional, memberikan 

saran/ supervisi dalam pemanfaatan data penginderaan jauh dengan pembimbingan 

dan pembinaan, serta memberikan fasilitas kepada pengguna untuk pemanfaatan 

penginderaan jauh di Indonesia. PUSFATJA harus menjadi pusat unggulan 

pemanfaatan penginderaan yang sejalan dengan visi LAPAN, sebagai “Pusat 

Unggulan Keantariksaan”. 

Tugas dan fungsi sebagai amanat dari Undang-undang no 21 tahun 2013 tentang 

Keantariksaan dan VISI LAPAN sebagai “Pusat Unggulan”  perlu disikapi PUSFATJA 

secara seksama dan merumuskan kebijakan strategis yang memadai untuk 

pembangunan dan kemajuan pemanfaatan penginderaan jauh di Indonesia dalam 5 

tahun mendatang. PUSFATJA perlu membangun Rencana Strategis yang 
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komprehensif, melaksanakan amanat undang-undang dan juga mampu menjawab 

berbagai tuntutan yang berkembang sesuai kebutuhan pengguna dan masyarakat. 

Untuk menuju ke Pusat Unggulan dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

PUSFATJA sebagaimana amanat UU no 21 tentang Keantariksaan, perlu dibangun 

suatu rencana strategis, arah kebijakan dan juga rancangan program PUSFATJA 

hinga 5 tahun ke depan dalam sebuah dokumen. Dokumen ini akan menjadi 

pedoman dan arah kegiatan peneliti, perekayasa, dan seluruh pegawai di lingkungan 

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (PUSFATJA). 

1.1.1. Profil PUSFATJA 

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (PUSFATJA) merupakan salah satu unit 

kerja di Deputi Penginderaan Jauh yang berkedudukan di Jl. Kalisari No. 8 Pasar 

Rebo, Jakarta Timur 13710. 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi PUSFATJA 
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Gambar 2. SDM PUSFATJA 

 

1.1.2. Pencapaian PUSFATJA 2010-2014 

Berdasarkan hal tersebut, untuk menuju Pusat Unggulan Iptek, maka diperlukan 

langkah-langkah strategis, agar semua persyaratan yang diminta dapat 

dipenuhi.Sebelum menentukan langkah-langkah strategis. 

Tabel 1. Capaian PUSFATJA menuju Pusat Unggulan Iptek (Capaian Akademik (35%)) 

No. Komponen 
Kondisi 

yang 
diharapkan 

Capaian 
s.d tahun 

2015 
Keterangan 

1. Undangan Pembicara 
internasional 

3 < 3 Ada beberapa undangan 
terkait hal ini, namun belum 
lebih dari 3 undangan 
pertahun. 
 

2. Undangan Pemakalah 
internasional 

5 > 5 Kegiatan seminar 
internasional seperti ACRS, 
PORSEC dan lainnya telah 
banyak di-ikuti, setiap event 

5

1 1

16

1

48

12

4 8 4

Analis pemanfaatan produk
dirgantara.

Arsiparis

Bendahara

Fungsional Umum

Juru Bayar

Peneliti

Perekayasa

Perencana

Pranata Komputer

Teknisi Litkayasa
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No. Komponen 
Kondisi 

yang 
diharapkan 

Capaian 
s.d tahun 

2015 
Keterangan 

bisa lebih dari 5 pemakalah 
yang presentasi.  

3. Kunjungan lembaga 
internasional 
 

3 > 3 JAXA, AIT, NOAA, ARSM, 
dan lembaga internasional 
lainnya sering berkunjung ke 
Lembaga. Menjadi RSO UN 
SPIDER merupakan kiprah 
internasional PUSFATJA 
 
 

4. Publikasi Ilmiah 
Nasional 

20 < 20 Masih kurang dari 20 publika-
si per tahun, namun masih bi-
sa dipacu untuk publikasi di 
jurnal ilmiah nasional terakre-
ditasi 

5. Publikasi Ilmiah 
Nasional 

5 < 5 Masih kurang dari 5 publikasi 
per tahun, namun masih bisa 
dipacu untuk publikasi di 
jurnal ilmiah internasional 
terakreditasi 

6 Paten 1 0 Masih dalam tahap usulan 
terkait dengan sistem 
otomatisasi 

7 Lulusan S2/S3 2 > 2 Tahun 2014, S2/S3 yang 
lulus berjumlah 3 orang.  
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Tabel 2. Capaian PUSFATJA menuju Pusat Unggulan Iptek (Komersialisasi dan 
Pemanfaatan Hasil Litbang (65%)) 

No. Komponen 
Kondisi 

yang 
diharapkan 

Capaian 
s.d tahun 

2015 
Keterangan 

1. Produk Inovasi yang 
dimanfaatkan pengguna 

1 > 1 Banyak inovasi yang 
sudah dilakukan dan 
dimanfaatkan oleh 
pengguna 
 

2. Kontrak riset tingkat 
nasional 
 

5 < 5 Ada beberapa kontrak 
riset nasional seperti 
kegiatan Sinas, RUT, dll 
 

3. Kontrak riset tingkat 
internasional 
 

3 < 3 Ada beberapa kegiatan 
kerjasama dengan 
internasional yang 
diwujudkan dalam kontrak 
riset 
 

4. Kontrak non riset 
 

15 < 15 Ada beberapa kegiatan 
bersama dengan 
pemerintah daerah dalam 
wujud perjanjian 
kerjasama 
 

5. Kontrak bisnis 
 

1 0 Tidak mungkin melakukan 
kontrak bisnis, kecuali 
ada perubahan peraturan 
Kepala LAPAN. 
 

6 Unit bisnis 
 

1 0 Tidak mungkin memiliki 
unit bisnis, kecuali ada 
perubahan peraturan 
Kepala LAPAN. 
 

 

Peta kondisi eksisting PUSFATJA menuju Pusat Unggulan Iptek ini memberikan 

gambaran bahwa, dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan masih belum bisa tercapai 

visi menjadi Pusat Unggulan Iptek. Untuk hal ini diperlukan suatu strategi tersendiri 

agar tercapai visi menjadi Pusat Unggulan Iptek sesuai dengan persyaratan yang 

telah ditentukan.  Oleh karena itu PUSFATJA akan membuat peta jalan menuju 

Pusat Unggulan Iptek. Target yang diharapkan adalah pada tahun 2019, Pusat 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh menjadi Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan 

oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 
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1.1.3. Aspirasi Masyarakat terhadap PUSFATJA 

a. Informasi berbasis penginderaan jauh Real time untuk mendukung 

pembangunan : 

 Kemaritiman (perikanan, garis pantai, dll) 

 Ekonomi (pajak bumi dan bangunana)  

 Energi (geo thermal 

 Ketahanan pangan 

 Surveillance (pertahanan keamanan dan daerah perbatasan) 

b. Informasi untuk mendukung pembangunan Daerah, pengembangan wilayah 

dan pembangunan desa 

c. Lingkungan dan mitigasi bencana (epidemikpenyakit, banjir, kebakaran 

hutan dan lahan, dll) 

d. Standardisasi metode pengolahan dan produk informasi 

e. Pedoman pengolahan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio fisik 

f. Penyediaan fasilitas pengolahan untuk pengguna di luar LAPAN 

g. Peringatan Dini 

h. Pembimbingan Teknis 

i. Pembinaan Masyarakat (mahasiswa S1, S2) 

j. Kerjasama dalam negeri (Pemda/Swasta) 

1.1.4. Tugas dan Fungsi PUSFATJA 

Berdasarkan Perka LAPAN No. 2 Tahun 2011 Pusat Pemanfaatan Penginderaan 

Jauh mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan 

pemanfaatan data penginderaan jauh.Tugas pokok ini menyatakan bahwa kegiatan 

utama di PUSFATJA adalah penelitian dan pengembangan dalam memanfaatkan 

data penginderaan jauh. Sebagai pusat yang berada di dalam lembaga 

pemerintahan, tugas penelitian dan pengembangan PUSFATJA difokuskan pada 

pelayanan kepada pengguna (dalam hal ini adalah masyarakat). Masyarakat 

merupakan salah satu komponen yang penting dalam penelitian dan 

pengembangan, karena mereka dapat memberikan umpan balik dan kritik terhadap 

hasil informasi yang disampaikan. Perbaikan, review, dan pengembangan dan 

penelitian akan lebih baik dengan adanya umpan balik dari masyarakat. 
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PUSFATJA dibentuk berdasarkan peraturan Kepala LAPAN No. 2 Tahun 2011 

tanggal 4 Maret 2011 tentang organisasi dan tata laksana LAPAN yang mengacu 

kepada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 tentang 

kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen Pasal 72 mengatakan bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya PUSFATJA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengembangan model pemanfaatan untuk sumberdaya 

wilayah darat 

2. Penelitian dan pengembangan model pemanfaatan untuk sumberdaya 

wilayah pesisir dan laut 

3. Penelitian dan pengembangan model pemanfaatan untuk pemantauan 

lingkungan dan mitigasi bencana alam 

4. Penelitian dan pengembangan nilai tambah data dan standar produksi 

informasi 

5. Pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

1.2.1. Kekuatan 

a. SDM yang kompeten, professional dan inovatif 

b. Hasil penelitian digunakan oleh K/L/Pemda 

c. Kepercayaan dari mitra nasional dan internasional terhadap kompetensi 

PUSFATJA terutama dalam pengembangan model pemanfaatan untuk 

mitigasi bencana dan inventarisasi potensi sumberdaya alam 

d. Kerjasama denganberbagai  instansi lain- “stackholder”  

e. Fasilitas pengolahan data 

f. Efisien dalam penggunaan anggaran (dari pengalaman bertahun-tahun 

capaian kinerja senantiasa melampaui target dengan realisasi anggaran di 

bawah nilai pagu) 

1.2.2. Kelemahan 

a. Ruang kerja yang tidak nyaman dan laboratorium yang belum memadai 

b. Sarana gedung perlu perbaikan 

c. 40% PNS  berpendidikan terakhir di bawah S1 (D3, SMA, SMP dan SLTA) . 
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d. Belum tersedianya pedoman pemanfaatan dan standard metode pengolahan 

dan sebagainya untuk yang diamanatkan UU no 21 tahun 2013 tentang 

Keantariksaan  

e. Perlengkapan fasilitas penelitian dan pengembangan (termasuk fasilitas alat 

ukur dan survey) masih kurang memadai dibandingkan dengan lembaga 

keantariksaan Negara lain. 

f. Produktivitas hasil litbang LAPAN belum memenuhi standar pusat unggulan 

Ristek. 

g. Pengelolaan Teknologi Informasi (TI) belum menerapkan Service Level 

Agreement (SLA). 

h. Belum tersedianya fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan serta bimbingan 

teknis dalam rangka pelayanan publik. 

i. Adanya kecenderungan bagi para karyawan untuk terlalu menspesialisasikan 

diri   dalam satu bidang kegiatan tertentu sehingga sering sukar untuk 

mengadakan “tour of duty” dan “tour of area” tanpa melalui 

pendidikan  dan  latihan  yang intensif  terlebih  dahulu. 

j. Orang-orang yang bergerak dalam satu bidang tertentu cenderung untuk 

mementingkan fungsinya saja sehingga koordinasi yang bersifat menyeluruh 

sukar dijalankan dan oleh karenanya sukar untuk menggerakkan organisasi 

sebagai satu total sistem. 

1.2.3. Peluang 

a. Adanya isu perubahan iklim, meningkatkan kebutuhan informasi 

penginderaan jauh untuk keperluan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan. 

b. Meningkatnya kebutuhan akan hasil pengkajian kebijakan yang berkualitas 

oleh pengambil kebijakan (policy driven research) yang dapat menjawab isu-

isu strategis terkini di bidang pemanfaatan penginderaan jauh. 

c. Banyak tawaran kerjasama dan permintaan bimbingan dan bantuan teknis 

kepada PUSFATJA 

d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan 

menempatkan LAPAN sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk 

menyediakan dan mengelola, mengoperasikan dan mengatur stasiun bumi, 

serta mengolah dan menentukan standar pengolahan data penginderaan 
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jauh. Undang-undang dapat memberikan kewenangan kepada Lembaga 

sebagai penyelenggaran utama kegiatan penginderaan jauh. 

e. Data satelit penginderaan jauh saat ini telah dimanfaatkan oleh 

Kementrian/Lembaga, Pemda, TNI dan Polri dalam pelaksanaan dan 

perencanaan pembangunan di berbagai sektor. Informasi berbasis  

penginderaan jauh dari berbagai data penginderaan (multi sensor dan multi 

resolusi)makin dibutuhkkan seperti pemanfaatan penginderaan jauh untuk 

pemantauan dan inventarisasi sektor kehutanan,  pertanian, mitigasi bencana, 

pertambangan dll. Kebutuhan informasi berbasis satelit penginderaan jauh 

yang sangat besar untuk berbagai keperluan ini, memberikan peluang untuk 

LAPAN untuk semakin berkiprah dalam pembangunan nasional.  

f. Banyaknya permintaan informasi berbasis data penginderaan jauh dan 

meningkatnya  permintaan stakeholder akurasi dari informasi tersebut. agar 

metode yang dibangun lebih akurat. Peluang lain adalah adanya tawaran 

kerjasama pengembangan metodologi dari instansi lain baik dalam maupun 

luar negeri. Kegiatan kerjasama dengan instansi litbang baik dalam maupun 

luar negeri akan meningkatkan kualitas metode yang akandibangun. 

1.2.4. Tantangan 

a. Anggaran untuk Iptek masih rendah, sedangkan fokus RPJMN tahap 3 

mengarahkan perekonomian berbasis SDA dengan mengutamakan Iptek. 

Dengan peluang pemanfaatan data yang sangat besar, tantangan utama 

dalam penyelenggaraan penginderaan jauh adalah pemenuhan terhadap 

standard baik dalam metoda maupun produknya. Pemenuhan terhadap 

standard ini yang akan menjamin legalitas produk ketika akan dijadikan bahan 

untuk kebijakan publik. Pemenuhan standard ini meliputi kecepatan 

penyampaian data kepada pengguna, ketepatan data baik dalam sisi 

geometrik maupun radiometrik. Tuntutan untuk melakukan standardisasi 

kualitas produk dan sertifikasi harus dilaksanakan demi kepuasan pengguna. 

 

b. Tantangan lain berkaitan dengan ketergantungan pada teknologi asing. 

Penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh nasional masih bergantung 

pada satelit-satelit yang dibuat dan dioperasikan oleh negara-negara maju.  
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

2.1. Visi 

Pusat unggulan dalam bidang pemanfaatan penginderaan jauh untuk 

mewujudkan Indonesia maju dan mandiri 

2.2. Misi 

a. Meningkatkan kualitas litbang pemanfaatan penginderaan jauh 

b. Meningkatkan kualitas pedoman dan informasi penginderaan jauh  

c. Melaksanakan dan mengelola Sistem Pemantauan Bumi Nasional  

2.3. Tujuan 

a. Terwujudnya layanan prima di bidang pemanfaatan penginderaan jauh bagi 

masyarakat.  

b. Terwujudnya Sistem Pemantauan Bumi Nasional yang memenuhi kepatuhan 

standar dan prosedur.  

2.4. Sasaran Strategis 

1. Meningkatnya penguasaan iptek di bidang pemanfaatan penginderaan jauh 

yang maju 

2. Meningkatnya layanan iptek di bidang pemanfaatan penginderaan jauh yang 

prima untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. 

3. Meningkatnya publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional, dan 

HKI di bidang pemanfaatan penginderaan jauh 

4. Terlaksananya Sistem Pemantauan Bumi Nasional yang memenuhi standar 

5. Penguasaan  iptek pemanfaatan penginderaan jauh  

6. Layanan pemanfaatan penginderaan jauh  yang prima untuk memberikan 

manfaat bagi masyarakat 

7. Publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional, dan HKI  di bidang 

Pemanfaatan penginderaan jauh  

8. Terselenggaranya  Sistem Pemantauan Bumi Nasional Sesuai standar ISO  

9. Peningkatan kapasitas Litbang pemanfaatan penginderaan jauh 

10. Tersedianya  sub sistem DSS untuk mitigasi bencana alam dan perubahan 

iklim  berbasis Penginderaan Jauh 
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11. Tersedianya metode pengolahan (klasifikasi dan deteksi parameter geo-

biofisik), pedoman pemanfaatan data dan diseminasi informasi penginderaan 

jauh  

12. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan PUSFATJA 

 

Berdasarkan Keputusan Kepala No 251 Tahun 2015 tentang Indikator Utama Satuan 

Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Penginderaan Jauh, maka dari 12 sasaran 

strategis yang tersebut di atas, hanya 2 sasaran strategis yang menjadi Indikator 

Kinerja Utama Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, yaitu: 

1. Meningkatnya penguasaan dan kemandirian iptek di bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh yang maju; dan 

2. Meningkatnya layanan data dan informasi di bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh yang prima 

 

Selain itu, berdasarkan hasil harmonisasi Sasaran Strategis Pusat Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh yang disesuaikan dengan strategic map (peta strategis) yang 

terdapat pada format laporan Balanced Score Card (BSC) dan strategi kinerja Pusat 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh, maka dilakukan penyesuaian sasaran strategis 

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh menjadi: 

1. Meningkatnya penguasaan dan kemandirian iptek di bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh yang maju (Stake Holder Perspective) 

2. Meningkatnya layanan data dan informasi di bidang pemanfaatan 

penginderaan jauh yang prima (Customer Perspective) 

3. Terselenggaranya Sistem Pemantauan Bumi Nasional sesuai standar ISO 

(Internal Process Perspective) 

4. Peningkatan kapasitas litbang pemanfaatan penginderaan jauh (Internal 

Process Perspective) 

5. Tersedianya  sub-sistem DSS untuk mitigasi bencana alam dan perubahan 

iklim berbasis penginderaan jauh (Internal Process Perspective) 

6. Tersedianya metode pengolahan (klasifikasi dan deteksi parameter 

geobiofisik), pedoman pemanfaatan data, dan diseminasi informasi 

penginderaan jauh (Internal Process Perspective) 
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7. Meningkatnya Kapasitas dan kompetensi SDM Aparatur lingkup Pusfatja 

(Learn and Growth Perspective) 

8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran Pusfatja (Learn and Growth 

Perspective) 

2.5. Sistem Nilai 

Dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh tersebut, sesuai dengan arahan pada RENSTRA LAPAN, setiap 

pegawai di Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh harus dapat menerapkan system 

nilai pegawai LAPAN yang terdiri dari: 

1. Pembelajar 

Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal 

yang baru. 

2. Rasional 

Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan 

ilmiah. 

3. Konsisten 

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka pendek, 

menengah dan panjang yang sudah ditetapkan. 

4. Akuntabel 

Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi 

5. Berorientasi kepada layanan publik Berupaya memberikan layanan prima 

sesuai dengan kebutuhan publik. 
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 

DANKERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka 

mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Jalan 

perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 

1945, dan Pembukaan UUD 1945.Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 

menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka 

dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan 

nasional dari pembentukan NKRI yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan 

kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini 

dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka 

menengah, maupun tahunan. 

RPJMN 3 tahun 2015-2019 merupakan tahapan pembangunan yang bertema 

“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan 

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya 

alam (SDA) yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta 

kemampuan Iptek”.Arah kebijakan, strategidan sasaran telah disusun sebagai 

amanat Kementerian/Lembaga melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN 

LAPAN memiliki 4 bidang kompetensi utama, yaitu sains antariksa dan atmosfer, 

penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, dan kebijakan 

penerbangan dan antariksa (kedirgantaraa). Agenda prioritas LAPAN disusun 

berdasarkan target utama yang mengacu pada RPJMN terutama pada buku II dan 

peran LAPAN menurut UU keantariksaan sebagai lembaga litbang dan 

penyelenggara keantariksaan. 

Selain mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dikemukakan di 

atas, arah kebijakan dan strategi LAPAN pada periode 2015-2019 disesuaikan 

dengan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 
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Keantariksaan.LAPAN mengemban amanat sebagai lembaga atau instansi 

pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penelitian, 

pengembangan, perekayasaan penerbangan dan antariksa dan pemanfaatannya 

serta penyelenggaraan keantariksaan.Kegiatan keantariksaan dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Pembangunan penerbangan dan 

antariksa LAPAN juga tidak terlepas dari hal yang terkait dengan pengembangan 

kelembagaan Iptek, sumberdaya Iptek, jaringan Iptek, kreatifitas dan produktifitas 

litbang, serta pendayagunaan Iptek. 

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 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. 

Arah Kebijakan 1 : 

Pengembangan kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa, dengan menerapkan 

strategi sesuai kompetensi berikut: 

a. Kompetensi bidang sains antariksa dan atmosfer 

1) Membangun pusat unggulan cuaca antariksa. 

2) Membangun pusat unggulan sains atmosfer. 

3) Melakukan pengembangan Decision Support System (DSS) untuk mitigasi 

Cuaca Antariksa, Dinamika Atmosfer, dan perubahan iklim. 

4) Menjalin kerjasama dengan institusi litbang atmosfer ekuatorantariksa di 

dalam dan luar negeri. 

5) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam 

pembangunan observatorium nasional. 

 

b. Kompetensi bidang penginderaan jauh 

1) Membangun pusat unggulan penginderaan jauh. 

2) Meningkatkan kemampuan satelit penginderaan jauh operasional. 

3) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya LAPAN. 

4) Meningkatkan fasilitas dan produktivitas litbang. 
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c. Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

1) Membangun pusat unggulan UAV. 

2) Membangun desain center pesawat terbang nasional. 

3) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi penerbangan. 

4) Mengupayakan implementasi sertifikasi desain teknologi penerbangan. 

5) Melanjutkan kerjasama strategis dengan Industri penerbangan nasional. 

6) Mendorong industri dalam negeri dalam memenuhi komponen untuk 

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa yang dibutuhkan. 

7) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi satelit. 

8) Membangun pusat unggulan satelit. 

9) Membangun konsorsium satelit nasional. 

10) Membangun satelit operasional melalui konsorsium satelit nasional dengan 

memanfaatkan mitra-mitra internasional. 

11) Menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pengembangan satelit 

nasional. 

12) Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi roket, dan propelan. 

13) Melakukan koordinasi dengan Pemda dalam penyediaan lahan pengujian 

roket. 

14) Melakukan koordinasi dengan TNI-AU dalam pemanfaatan fasilitas bandara 

TNI sebagai bandara riset. 

15) Membangun pusat unggulan roket. 

16) Mengembangkan inovasi teknik pengujian roket. 

17) 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. 



Renstra PUSFATJA 2015-2019 19 

 

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. 

 

Arah Kebijakan 2 

Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui Iptek penerbangan dan 

antariksa, dengan menerapkan strategi berikut: 

a. Kompetensi bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dengan 

memanfaatkan teknologi UAV untuk melengkapi data satelit penginderaan 

jauh. 

b. Kompetensi bidang penginderaan jauh dengan turut serta dalam kegiatan 

Measurement, Reporting, and Verification (MRV) terkait dengan mitigasi 

perubahan iklim. 

c. 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 
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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 maritim. 

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 forum 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) Menerapkan human capital management. 

2) Implementasi tata kelola TI. 

 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Inderaja 

Arah kebijakan Deputi Bidang Penginderaan Jauh pada dasarnya merupakan acuan 

untuk penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan penginderaan jauh dalam 

upaya mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan.Arah kebijakan ini tidak 

lepas dari arah kebijakan Lapan yang juga dilandasi Rencana Pembangunan Jangka 
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Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Arah kebijakan penginderaan jauh 

Percepatan penyediaan data penginderaan jauh multi-resolusi untuk seluruh wilayah 

Indonesia dalam periode tahun 2015-2019 adalah:  

1. Percepatan penyediaan data penginderaan jauh resolusi sangat tinggi untuk 

seluruh wilayah Indonesia  

2. Percepatan penyediaan data penginderaan jauh multi-resolusi untuk seluruh 

wilayah Indonesia  

3. Penguatan kebijakan (data, standardisasi, peraturan penyelenggaraan 

penginderaan jauh nasional).   

4. Penguatan kapasitas sumber daya (infrastruktur, SDM),  kerjasama, dan 

diseminasi (pembimbingan, pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan).  

5. Penguatan operasional penginderaan jauh untuk mendukung pembangunan 

nasional.   

6. Penguatan kapasitas SDM (S2 dan S3, training, dan seminar internasional) dan 

infrastruktur penyelenggaraan penginderaan jauh.  

7. Peningkatan peran dan kerjasama di tingkat regional (ASEAN) dalam 

penguasaan teknologi sensor dan stasiun bumi, serta aplikasi penginderaan jauh 

untuk ketahanan pangan dan mitigasi bencana 

8. Penguatan kerjasama dalam negeri (lintas kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah) 

9. Penguatan basisdata spasial dan operasi penyediaan informasi tanggap darurat 

(quick response). 

10. Peningkatan produktivitas publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional. 

 

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi PUSFATJA 

3.4.1. Arah Kebijakan Pusfatja 

Sesuai dengan Arah Kebijakan LAPAN dan Arah Kebijakan Deputi, maka Arah 

Kebijakan PUSFATJA pada tahun 2015-2019 adalah adalah berfokus pada: 

1. Meningkatkan kapasitas IPTEK di bidang pemanfaatan data penginderaan jauh  

2. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui pemanfaatan data 

penginderaan jauh  
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3. Meningkatkan pemanfaatan dan layanan penyediaan informasi melalui 

pemanfaatan data penginderaan jauh  

4. Memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional di bidang 

pemanfaatan penginderaan jauh  

5. Melanjutkan Reformasi Birokrasi (RB) PUSFATJA sesuai dengan Reformasi 

Birokrasi LAPAN  

3.4.2. Strategi PUSFATJA  

Dalam mencapai mencapai 5 fokus arah kebijakan PUSFATJA tersebut, maka 

sesuai dengan Renstra LAPAN, strategi yang akan dilaksanakan oleh PUSFATAJA 

pada tahun 2015-2019 adalah: 

1. Meningkatkan kapasitas IPTEK di bidang pemanfaatan data penginderaan jauh 

dengan menerapkan strategi sebagai berikut: 

a. Mengembangkan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) 

b. Membangun Pusat Unggulan di bidang pemanfaatan dan diseminasi 

penginderaan jauh 

c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di PUSFATJA 

d. Meningkatkan fasilitas dan produktivitas litbang pemanfaatan penginderaan 

jauh 

2. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui pemanfaatan data 

penginderaan jauh dengan menerapkan strategi sebagai berikut: 

a. Turut serta dalam kegiatan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) 

terkait dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim. 

b. Melakukan koordinasi dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga 

nasional dan internasional terkait mitigasi perubahan iklim 

3. Meningkatkan pemanfaatan dan layanan penyediaan informasi melalui 

pemanfaatan data penginderaan jauh dengan menerapkan strategi sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan layanan pemanfaatan penginderaan jauh secara nasional yang 

berstandar internasional dan berkesinambungan 

b. Meningkatkan pemanfaatan penginderaan jauh untuk pertahanan serta 

pemantauan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah maritime 

c. Menggunakan jasa outsourching dalam meningkatkan layanan data dan 

informasi penginderaan jauh 
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d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait 

4. Memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional di bidang 

pemanfaatan penginderaan jauh dengan menerapkan strategi: 

a. Mebangun kepercayaan mitra luar negeri untuk bekerjasama dan 

membangun produk unggulan sesuai kebutuhan komunitas internasional 

b. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait 

5. Melanjutkan Reformasi Birokrasi (RB) PUSFATJA sesuai dengan Reformasi 

Birokrasi LAPAN  

a. Menerapkan human capital management 

b. Implementasi tata kelola TI 

3.4.3. Konsep Panca Cita  

Untuk mencapai Visi  “Pusat Unggulan” dalam kurun  tahun 2015-2019, PUSFATJA 

menerapkan konsep “Panca Cita” yang merupakan pengejawantahan dari amanat 

Undang-Undang No. 21/2013 sekaligus sebagai kebijakan dan strategi. Panca Cita 

yang dimaksud adalah 

1. Pengembangan Kualitas dan ProduktifitasPenelitian dan pengembangan 

pemanfaatan penginderaan jauh 

2. Pembangunan pedoman pemanfaatan penginderaan jauh 

3. Diseminasi informasi berbasis data penginderaan jauh 

4. Pembimbingan, Bantuan Teknis  dan Pembinaan 

5. Penguatan Kerjasama nasional, regional maupun internasional 

 

Panca Cita ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan PUSFATJA tahun 2015-

2019. Untuk merumuskan semua kegiatan terkait dengan Panca Cita tersebut, 

dirumuskan suatu proses bisnis yang tergambar dalam Gambar 3 berikut. 
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Gambar 3. Ringkasan umum bisnis proses PUSFATJA tahun 2015 - 2019 
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Pengolahan data 
- Pedoman Produksi 

Informasi 

Information Portal: 
- SIMBA 
- SISDAL 

 

PENGGUNA (K/L, PT, SWASTA, PEMDA) 

Diseminasi  Diseminasi  

Pembimbingan 

dan Pembinaan 
IKM Manajemen 

Feedback 

Kerjasama 

Pembentukan Tim  

Studi Kelayakan Metode 

Rapat Koordinasi 

Focus Group on Discussion (FGD) 

Penyusunan Dokumen 

Pedoman/metode 

Pelaporan 

Perencanaan Kegiatan  

Penyusunan Research Desain 

Studi Literatur dan penyusunan 

state of the art 

Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Survey Lapangan 

Pelaporan 

Kolokium, Seminar 

Rapat Koordinasi 

Focus Group on Discussion (FGD) 

Publikasi Ilmiah (Buku, Prosiding, 

makalah) 

Pembentukan Tim  

Rapat Koordinasi 

Pengolahan data 

Sistem otomatisasi 
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Pada Gambar 3 terlihat ada 6 komponen proses bisnis PUSFATJA yang akan 

menjadi kunci pokok kegiatan pada tahun 2015-2019.  Enam komponen tersebut 

adalah 

1. Anggaran dan Sumberdaya Manusia 

2. Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

3. Pedoman dan Metode 

4. Informasi 

5. Sistem Pemantauan Bumi Nasional 

6. Pengguna 

Keenam komponen pada Gambar 3 Proses Bisnis PUSFTAJA sebagaimana 

tersebut di atas ini merupakan satu kesatuan fungsi dan kegiatan PUSFATJA tahun 

2015-2019 untuk mendukung tercapainya Progam Nawacita Kabinet Kerja 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. PUSFATJA dapat mendukung 

dalam penyediaan metode atau model pemanfaatan-pemanfaatan satelit 

penginderaan jauh dan produksi informasi untuk inventarisasi sumber daya alam, 

pemantauan kondisi lingkungan dan mitigasi bencana secara terus menerus dan 

akurat, menyiapkan pedoman pemanfaatan penginderaan jauh, melaksanakan  

pembinaan, pembimbingan, dan pemberian bantuan teknis serta penyediaan fasilitas 

kepada  pengguna. Semua hal tersebut perlu didukung oleh Anggaran yang 

memadai dan SDM yang kompeten sehingga dapat melakukan penelitian dan 

pengembangan pemanfaatan serta penyelenggaraan penginderaan jauh secara 

konsisten, efektif, efisien dan berkelanjutan. Sistem besar yang mengantarkan agar 

semua kegiatan dapat dimanfaatkan oleh pengguna adalah Sistem Pemantauan 

Bumi Nasional. Semua kegiatan yang ada dalam proses bisnis, lebih lanjut akan 

dibahas kemudian dalam Bab Tata Kelola. 

 

3.4.4. Pusat Unggulan 

Menurut definisi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2015), Pusat 

Unggulan adalah suatu lembaga litbang baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi 

dengan lembaga lain (konsorsium) yang melaksanakan riset bertaraf internasional 

pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil sangat tinggi 
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serta relevan dengan kebutuhan pengguna ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

produksi inovasi. Dalam buku pedomannya, Kemenrsitekdikti menyampaikan bahwa 

ada empat kriteria yang dinilai untuk lembaga riset yang akan menjadi pusat 

unggulan, yaitu: 

1. Kemampuan menyerap informasi dan teknologi dari luar (sourcing/absortive 

capacity) 

2. Kemampuan mengembangkan kegiatan riset berbasis demand driven dan 

bertaraf internasional (research and development capacity) 

3. Kemampuan mendesiminasikan hasil-hasil riset berkualitas bertaraf 

internasional (disseminating capacity) 

4. Kemampuan mengembangkan dan melestarikan potensi sumberdaya lokal 

secara berkelanjutan (local resources development and sustaining capacity). 

Selanjutnya, dalam pedoman Kemenrsitekdikti tersebut menyebutkan bahwa 

lembaga litbang yang akan ditetapkan menjadi Pusat Unggulan Iptek harus 

memenuhi katagori penilaian sebagai berikut: 

a. Academic Excellence (capaian akademik), memiliki bobot 35% dari seluruh 

unsur penilaian, dan persyaratannya adalah sebagai berikut: 

1. Minimal 3 undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi 

internasional; 

2. Minimal 5  undangan sebagai pemakalah internasional; 

3. Minimal 3 kunjungan lembaga internasional ke Pusat Unggulan Iptek; 

4. Minimal 20 publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi; 

5. Minimal 5 publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional; 

6. Minimal 1 paten terdaftar atau rezim HKI lainnya atau dalam bentuk 

proof of concept yang terkait dengan teknologi (khusus lembaga litbang 

yang telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek minimal 1 paten 

granted); 

7. Minimal 2 lulusan S2/S3 per tahun berbasis riset; 

 

b. Komersialisasi dan Pemanfaatan Hasil Litbang, memiliki bobot 65% dari 

seluruh unsur penilai, dan persyaratannya adalah sebagai berikut: 

1. Minimum 1 produk inovasi berbasis sumberdaya lokal yang 

dilisensikan atau dimanfaatkan nilainya oleh pengguna; 
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2. Minimal 5 kontrak riset dengan lembaga litbang/industri pada tingkat 

nasional; 

3. Minimal 3 kontrak riset dengan lembaga litbang/industri pada tingkat 

internasional; 

4. Minimal 15 kontrak (nonriset) yang terdiri dari pelatihan, transfer 

teknologi, dan jasa konsultasi, baik dengan industri, masyarakat , 

ataupun pemerintah 

5. Minimal 1 kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dan 

inovasi dengan pengguna 

6. Minimal 1 unit bisnis yang melayani jasa/produk sesuai dengan 

kompetensi inti lembaga. 

 

3.4.5. Peta Jalan (Road Map)  

Peta jalan (roadmap) PUSFATJA sampai dengan tahun 2019 adalah seperti 

tergambar dalam Gambar 4.Hingga tahun 2015 akhir, PUSFATJA masih terus 

berbenah menyelesaikan permasalahan infrastruktur bangunan untuk tempat 

bekerja dan juga laboratorium.Inventarisasi modalitas dan kekuatan terus dilakukan 

agar diketahui bagaimana modal dasar dalam menuju Pusat Unggulan Iptek.Model 

atau metode yang dikembangkan harus diinventarisasi sehingga diketahui 

model/metode mana saja yang dapat dijadikan pedoman, dan mana yang perlu 

ditingkatkan. Tahun 2016, masih juga terus berbenah diri dan akan diusulkan untuk 

mendapatkan ISO 9001 tahun 2008. Standar-standar operasional prosedur  mulai 

diarsipkan dengan baik yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan PUSFATJA. 

Setelah mendapatkan ISO 9001 pada tahun 2016, standarisasi lain seperti KNAPPP 

juga akan dilakukan untuk mendapatkan legitimasi sebagai Pusat yang bersertifikat 

KNAPPP dari Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Tahun 2018, 

berusaha memenuhi standar minimal pencapaian Pusat Unggulan Iptek dan borang 

pengajuan akan diserahkan pada tahun 2018, sehingga evaluasi menjadi Pusat 

Unggulan Iptek bisa dilakukan tahun 2018 dan pada tahun 2019 bisa ditetapkan 

sebagai Pusat Unggulan Iptek Kemenristek Dikti.   
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Gambar 4. Peta jalan (roadmap) PUSFATJA menuju Pusat Unggulan Iptek 

 

3.5. Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi dalam Renstra LAPAN 2015-2019 ditujukan untuk memfasilitasi, 

mendorong dan memberikan pengaturan yang diperlukan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta stake holder, ketentuan 

internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional dan akuntabilitas 

penyelenggaraan Negara dalam rangka pencapaian sasaran startegis LAPAN. 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kerangka regulasi antara lain: kebutuhan 

regulasi dalam mendukung Renstra, pelibatan stakeholder, kesesuaian kebutuhan 

dengan kebijakan nasional, dampak biaya dan manfaat, fasilitasi dan mengatur 

perilaku masyarakat dan aparatur, serta memperhatikan azas-azas pembentukan 

regulasi. 
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Pada tahun 2013 telah disahkan satu regulasi penting dalam penyelenggaraan 

keantariksaan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan.Undang-Undang Keantariksaan memperjelas peran LAPAN dalam 

penyelenggaraan keantariksaan. Undang-Undang Keantariksaan tersebut 

mengamanatkan 10 Peraturan Perundangan yang ditindak lanjuti dengan beberapa 

penggabungan menjadi 8 (delapan) peraturan pelaksanaan, yang terdiri atas 2 (dua) 

Peraturan Pemerintah, dan 2 (dua) Peraturan Presiden, dan 4 (empat) Peraturan 

Kepala LAPAN yaitu sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah tentang Penginderaan Jauh; 

2. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keantariksaan, yang substansi 

pengaturannya meliputi: tata cara dan mekanisme penjaminan keamanan 

teknologi sensitif keantariksaan, persyaratan dan tata cara kegiatan komersial 

keantariksaan, tata cara pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa, 

standar dan prosedur keamanan dan keselamatan penyelenggaraan 

keantariksaan, kriteria dan persyaratan penangguhan, pembekuan, pencabutan, 

dan perubahan izin peluncuran, tanggung jawab dan ganti rugi, penggantian 

kerugian akibat kecelakaan penyelenggaraan keantariksaan oleh instansi 

pemerintah, peran serta masyarakat dan tata cara pengenaan sanksi 

administratif dan besaran denda administratif; 

3. Peraturan Presiden tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan 

Organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 

4. Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan. 

5. Peraturan Kepala LAPAN tentang Pengolahan Data Penginderaan Jauh; 

6. Peraturan Kepala LAPAN tentang Pemanfaatan Data dan Diseminasi Informasi 

Penginderaan Jauh; 

7. Peraturan Kepala LAPAN tentang Tata Cara Peluncuran Wahana Antariksa; dan 

8. Peraturan Kepala LAPAN tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi 

Kecelakaan Wahana Antariksa. 

 

Rencana regulasi nomor 1-4 telah disahkan dalam Rapat Pleno Tahunan Program 

Legislasi Nasional Penyusunan RPP dan Rperpres Tahunan yang diselenggarakan 

oleh BPHN pada 15-17 Desember 2014 untuk dimasukan dalam program 

penyusunan RPP dan Rperpres Prioritas 2015. 
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Prioritas lainnya dalam kerangka regulasi 2015-2019, selain merumuskan 

perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan adalah upaya untuk 

melakukan penyempurnaan dan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan Kepala 

LAPAN yang ada guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3.6. Kerangka Kelembagaan 
 

Kerangka kelembagaan, sebagaimana halnya kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan, merupakan salah satu delivery mechanism yang dibutuhkan sebagai 

prasyarat dalam rangka mengoptimalkan dan mempercepat upaya pencapaian 

sasaran pembangunan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat LAPAN yang 

digunakan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi LAPAN yang disusun 

dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019. Kerangka kelembagaan terdiri dari 

aspek fungsi dan struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur 

Sipil Negara. 

Penataan kelembagaan dalam aspek penataan fungsi dan struktur organisasi 

menggunakan parameter sebagai berikut: 

a. Kejelasan dan keterkaitan tugas dan fungsi LAPAN dengan visi-misi Presiden 

(Agenda Nawa Cita). 

b. Kejelasan dasar hukum dalam penjabaran tugas dan fungsi LAPAN, termasuk 

penjabaran visi-misi-tujuan-prioritas dalam tugas dan fungsi LAPAN. 

c. Mendukung peningkatan pencapaian IKU LAPAN. 

d. Menjadi portfolio LAPAN dan tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi 

Kementerian/Lembaga lain. 

e. Memperkuat fungsi regulasi atau eksekusi. 

f. Dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas pelaksanaannnya. 

g. Pendelegasian otoritas (rentang kendali) yang efektif sehingga tidak 

mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi. 

h. Kejelasan diferensiasi tugas dan fungsi antar unit organisasi sehingga 

mengurangi kemungkinan overlapping. 

 



Renstra PUSFATJA 2015-2019 31 

 

Berdasarkan parameter tersebut, penataan fungsi dan struktur organisasi LAPAN 

dilaksanakan melalui kegiatan restrukturisasi kelembagaan dan evaluasi 

kelembagaan secara berkesinambungan dengan arah penguatan sebagai berikut: 

1. Penguatan tugas dan fungsi LAPAN sesuai amanat peraturan 

perundangundangan dengan mengajukan Rancangan Peraturan Presiden 

tentangLAPAN beserta peraturan pelaksanaannya yang merupakan perubahan 

dari Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, dan Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013. Penguatan tugas dan fungsi 

LAPAN ini terutama untuk mengakomodasi tambahan tugas dan fungsi LAPAN 

dari peraturan perundang-undangan terkait LAPAN yaitu Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan peraturan perundang-

undangan lainnya terkait penerbangan dan antariksa.42 

2. Penguatan kapasitas unit kerja yang menangani tugas dan fungsi terkait 

layanan, yaitu layanan pengadaan, layanan komersial (Badan Layanan Umum), 

pengelolaan sumber daya aparatur, pengelolaan system informasi, pengelolaan 

pengaduan masyarakat, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan 

pengelolaan dukungan administrasi untuk Pusat yang lokasi kedudukannya 

terpisah dari Kantor Utama. 

3. Penguatan kapasitas unit kerja yang menangani pengelolaan pegawai Aparatur 

Sipil Negara dalam upaya mewujudkan aparatur yang profesional. 

4. Penguatan keterpaduan penanganan urusan dengan mengelompokkan unit 

kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi yang homogen. 

5. Penguatan pengelolaan manajemen kinerja secara komprehensif dengan 

indikator kinerja yang jelas di setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan 

fungsinya sampai pada tingkat individu (pegawai). 

6. Kemanfaatan bagi Masyarakat (public value) sehingga perlu peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat berupa peningkatan kualitas aparatur, 

sarana, parasarana, dan standar mutu layanan. 
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Kegiatan penataan tugas dan fungsi LAPAN yang dilaksanakan dalam periode 2015-

2019 untuk menindaklanjuti pengusulan Peraturan Presiden tentang LAPAN yang 

merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan dan Renstra LAPAN 2015-2019, pada periode Renstra 2015-2019 

dilaksanakan kegiatan sebagai berikut 

1. 2015: Restrukturisasi Organisasi dengan target ditetapkannya Peraturan Kepala 

LAPAN tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN dan Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis LAPAN. 

2. 2016-2019: Identifikasi Kebutuhan, Analisis dan penyusunan Peraturan Kepala 

LAPAN tentang Tata Hubungan Kerja antar unit kerja di LAPAN untuk 

meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 

3. 2016-2019: Evaluasi organisasi secara berkesinambungan untuk memberikan 

respon yang cepat terhadap perubahan lingkungan strategis organisasi. 

4. 2019: Evaluasi kegiatan penataan tugas dan fungsi LAPAN 2015-2019 sebagai 

dasar perencanaan 2020-2024 

 

A. Fungsi dan Struktur Organisasi 

Penataan kelembagaan dalam aspek penataan proses organisasi (bussiness 

process) dan tatalaksana menggunakan parameter sebagai berikut: 

1. Kejelasan prosedur dan mekanisme hubungan kerja antar unit organisasi agar 

sinergis. 

2. Terdapat mekanisme pembuatan dan pengambilan keputusan pasca penataan 

kelembagaan. 

3. Dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan penataan kelembagaan; 

4. Terdapat sistem manajemen kinerja sehingga terdapat kejelasan ukuran kinerja 

dalam setiap tingkatan unit organisasi sampai dengan individu pegawai. 

5. Penatalaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Mendukung pencapaian Good Governance. 

 

B. Proses organisasi dan Tatalaksana 

Berdasarkan parameter tersebut, LAPAN melaksanakan penataan proses organisasi 

dan tatalaksana dengan arah sebagai berikut: 

1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi untuk mendukung 

pelayanan informasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. 
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2. Penyederhanaan dan kejelasan proses bisnis sehingga sinergitas antar unit kerja 

meningkat. Proses organisasi (business process) yang jelas dapat meningkatkan 

penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan efisien. 

3. Dukungan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik melalui optimalisasi pelayanan informasi dengan dukungan teknologi 

informasi. 

4. Penerapan sistem kearsipan yang handal. 

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana di LAPAN. 

6. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana di LAPAN. 

 

Kegiatan penataan proses organisasi dan tatalaksana LAPAN yang dilaksanakan 

dalam periode Renstra 2015-2019 sebagai berikut: 

1. 2015: Penyesuaian kembali proses organisasi dan riviu IT Masterplan sesuai 

dengan hasil restrukturisasi. 

2. 2016-2019: Identifikasi kebutuhan dan penyusunan SOP/ Pedoman Kerja sesuai 

dengan proses organisasi, penerapan sistem kearsipan yang andal, serta 

pengkajian ketatalaksanaan yang selaras dengan perubahan peraturan 

perundang-undangan. 

3. 2016-2019: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan 

tatalaksana di LAPAN. 

4. 2019: Evaluasi kegiatan penataan proses organisasi dan tatalaksana 2015-2019 

sebagai dasar perencanaan 2020-2024. 

 

C. Analisis SDM Aparatur 

Parameter pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan terkait SDM ASN 

LAPAN: 

1. Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel dicapai melalui 

penataan sistem rekrutmen SDM ASN LAPAN secara bertahap antara lain : 

penyusunan dan penetapan Perka, pelaksanaan dan pengendalian sistem 

rekrutmen serta evaluasi dan pelaporan. 

2. Dokumen kualifikasi jabatan dicapai melalui pengembangan/penyempurnaan 

standar kompetensi jabatan. 

3. Peta profil kompetensi individu dicapai melalui pembangunan/Pengembangan 

Asesmen individu berdasarkan kompetensi. 
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4. Kinerja individu yang terukur dicapai melalui penerapan system penilaian kinerja 

individu. 

5. Database pegawai yang mutakhir dan akurat dicapai melalui 

pembangunan/pengembangan data base pegawai. 

6. Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dicapai melalui 

pengembangan diklat pegawai yang berbasis kompetensi. 

 

Parameter kebutuhan jumlah SDM ASN LAPAN melalui proses Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja terdiri atas 2 aspek yaitu: 1) Penataan dan penguatan sistem 

manajemen SDM ASN LAPAN berdasarkan hasil Analisis Jabatan yang diperbarui 

secara berkala sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi; dan 2) 

Perencanaan kebutuhan SDM ASN LAPAN disusun berdasarkan hasil Analisis 

Beban Kerja seluruh jabatan di lingkungan LAPAN secara berkala dan sistematis. 

 

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM ASN LAPAN 

1. Standar kompetensi manajerial dan teknis memiliki peran strategis dalam pola 

pembinaan karir SDM ASN LAPAN sejak diangkat sampai puncak karir. Standar 

kompetensi manajerial dan teknis disusun sesuai dengan pedoman penyusunan 

Standar Kompetensi. 

2. Rotasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan LAPAN mempertimbangkan 

hasil Asesmen kompetensi. 

3. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan LAPAN 

mengacu kepada analisis kebutuhan diklat dan pola diklat berbasis kompetensi. 

4. Desain dan kurikulum diklat SDM ASN LAPAN dirancang untuk mengurangi 

diskrepansi standar kompetensi yang dipersyaratkan dengan kondisi saat ini. 

5. Pembinaan dan pengembangan karir SDM ASN LAPAN dilaksanakan secara 

konsisten dan melembaga berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan 

karir yang telah disusun. 

6. Peningkatan disiplin diarahkan dalam rangka mengoptimalkan kinerja SDM ASN 

LAPAN Parameter penilaian kinerja individu SDM ASN LAPAN terdiri dari 2 hal 

yaitu 1) Pengendalian capaian sasaran kinerja individu ASN LAPAN dilakukan 

secara online dan sistematis; dan 2) Hasil penilaian sasaran kinerja individu ASN 

LAPAN menjadi salah satu syarat dalam pola perpindahan jabatan. 
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7. Parameter kebutuhan anggaran indikatif dalam rangka perencanaan, 

pengembangan dan pelayanan administrasi SDM ASN LAPAN meliputi 

kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan pola rekrutmen, karir dan 

kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan diklat dalam jabatan serta 

pendidikan bergelar, serta pelayanan perpindahan jabatan, kesejahteraan serta 

pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi SDM ASN LAPAN. 

 

Kerangka kelembagaan LAPAN sebagaimana tersebut di atas tentu merupakan 

kerangka yang menjadi acuan PUSFATJA. Namun dalam pelaksanaan kegiatan 

PUSFATJA akan lebih mendorong peran kelompok-kelompok Penelitian dan 

Perekayasaan. Kelompok Penelitian fokus terkait dengan sumberdaya alam dan 

lingkungan dan mitigasi bencana.Perekayasaan terkait dengan pengembangan   dan 

Operasi Sistem Pemantauan Bumi Nasional sebagai suatu suatu sistem terintegrasi 

sekaligus sebagai media komunikasi dengan pengguna. 
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

4.1. Target Kinerja 

Berdasarkan sasaran-sasaran strategis tersebut, selanjutnya ditetapkan Indikator 

Kinerja Utama PUSFATJA untuk tahun 2019. Strategi-strategi pencapaian juga 

harus ditentukan agar Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dicapai dengan baik. 

Tabel 3 merupakan indikator kinerja utama PUSFATJA tahun 2015-2019. 

 

Gambar 5. Peta Strategi PUSFATJA Tahun 2015-2019 
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Secara umum terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama PUSFATJA sudah memenuhi 

untuk persyaratan menjadi Pusat Unggulan Iptek.Standarisasi ISO 9001 dan juga 

terkait dengan jumlah publikasi ilmiah dan demikian juga dengan kerjasama baik 

nasional maupun internasional. 

 

Dari gambar 5 Peta Strategi PUSFATJA tahun 2015-2019, yang menjadi Sasaran 

Strategis Utama terutama dalam kaitanya untuk penyusunan rencana kinerja 

tahunan (RKT) adalah Sasaran Strategis 1, “Penguasaan Iptek Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh” dan Sasaran Strategis 2, “Layanan pemanfaatan penginderaan 

jauh  yang prima untuk memberikan manfaat bagi masyarakat” 

Tabel 3. Sasaran Strategis Utama 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya penguasaan 
dan kemandirian iptek di 
bidang pemanfaatan 
penginderaan jauh yang 
maju 
 

1 

Jumlah model, prototipe dan bahan pedoman 
pemanfaatan penginderaan jauh yang operasional 
untuk pemantauan sumberdaya alam, lingkungan, 
serta mitigasi bencana, dan perubahan iklim 

2 Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang 
pemanfaatan penginderaan jauh 

3 
Jumlah publikasi internasional yang terindeks di 
bidang pemanfaatan penginderaan jauh 

4 
Jumlah HKI yang diusulkan di bidang pemanfaatan 
penginderaan jauh 

2 
Meningkatnya  informasi di 
bidang pemanfaatan pengin-
deraan jauh yang prima 

5 
Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan 
layanan informasi penginderaan jauh 

6 
Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan 
informasi penginderaan jauh 
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Strategi Pencapaian 

Untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan maka strategi yang akan 

dilakukan oleh PUSFATJA adalah sebagi berikut: 

 

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia 

Peningkatan kapasitas peneliti/perekayasa dan pegawai fungsional lainya, seperti 

pelatihan, keikutsertaan dalam seminar/workshop/konferensi, dan pendidikan 

berjenjang  merupakan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran 

strategis yang diinginkan. Pelatihan penulisan ilmiah agar meningkatkan jumlah 

publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional akan sering dilakukan agar 

mendapatkan kualitas makalah yang baik dan mudah dipahami dan dimengerti oleh 

pembaca. Kualitas suatu lembaga litbang ditentukan juga oleh kualitas makalah 

ilmiah yang dipublikasi oleh peneliti atau perekayasa di lembaga tersebut. 

 

2. Peningkatan Fasilitas Litbangyasa 

Kekurangan peralatan baik software maupun hardware kadang-kadang menjadi 

kendala bagi kegiatan penelitian dan pengembangan pemanfaatan penginderaan 

jauh di PUSFATJA. Perlu peningkatan peralatan terutama peralatan survey lapangan 

untuk kegiatan verifikasi dan validasi hasil pengolahan data penginderaan jauh. 

 

3. Peningkatan Infrastruktur Gedung/Bangunan 

Kapasitas ruang kerja dan infrastruktur bangunan, pada saat ini belum memadai 

sebagai lembaga litbang yang ingin menjadi Pusat Unggulan Iptek. Ruang kerja 

peneliti dan perekayasa saat ini belum ideal atau layak, terutama kurangnya ruang 

diskusi/rapat dan juga ruang seminar besar yang akan menjadi tempat tukar menukar 

pengetahuan dan metodologi pemanfaatan data penginderaan jauh.  

4. Peningkatan Kerjasama 

Kerjasama nasional maupun internasional sudah banyak dilakukan oleh PUSFATJA, 

namun masih bersifat operasional, belum bersifat kegiatan penelitian dan 

pengembangan. Kegiatan kerjasama kearah litbang perlu peningkatan sehingga 

hasil litbang akan menjadi lebih akurat dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna. 
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5. Peningkatan Fasilitas Publikasi 

Jurnal penginderaan jauh yang diterbitkan LAPAN, masih sangat kurang untuk 

menampung hasil-hasil karya ilmiah PUSFATJA. Tampungan kapasitas kedua 

Jurnal tersebut hanya mampu menampung kurang lebih 24 karya tulis ilmiah. Hal ini 

tidak akan memenuhi jumlah publikasi ilmiah Pusafatja yang memiliki lebih dari 50 

orang peneliti dan juga lebih dari 15 orang perekayasa. Perlu peningkatan dan 

penambahan fasilitas publikasi seperti bunga rampai, prosiding, dan publikasi-

publikasi lainya. Untuk publikasi internasional, diperlukan anggaran khusus untuk 

penerjemahan, proof reading, dan juga jurnal yang mempublikasinya.  

 

6. Pembenahan Pengelolaan Administrasi 

Pengelolaan tata naskah, arsip, SOP, dan administrasi lainnya masih perlu dibenahi 

sehingga dapat mencapai standart ISO atau standar lembaga litbang yang ingin 

menjadi Pusat Unggulan Iptek. Selain itu, pemanfaatan e-takah dan e-logbook akan 

mulai ditingkatkan.  

 

7. Peningkatan kegiatan sosialisasi, pembimbingan, dan pembinaan 

Untuk mengenalkan produk-produk yang dihasilkan diperlukan peningkatan kegiatan 

sosialisasi, pembimbingan, dan pembinaan, baik untuk instansi pemerintah pusat 

maupun daerah, swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat. 
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4.2. Kerangka Pendanaan 
 

KINERJA 
ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA 

TARGET/PAGU 2015 REALISASI 2015 2016 2017 2018 2019 

                 

OUTPUT 1 
:                 

                 

Litbangyasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh Yang Dimanfaatkan 
Pengguna 

 Rp           
3,913,128,000  

 Rp   
3,913,128,000  

 Rp   
10,367,644,000  

 Rp  
16,375,000,000  

 Rp   
19,101,000,000  

 Rp      
20,751,000,000  

Indikator: 1 Jumlah dokumen teknis yang berisi 
model/modul/prototipe dan bahan pedoman 
pemanfaatan penginderaan jauh yang 
operasional untuk pemantauan SDA, 
lingkungan serta mitigasi bencana dan 
perubahan iklim 

                                    17                             17                               18                              18                                20                                  20  

  

2 

Jumlah publikasi nasional teraktreditasi di 
bidang pemanfaatan penginderaan jauh                                     17                             17                               18                              19                                20                                  21  

  

3 Jumlah publikasi internasional di bidang 
pemanfaatan penginderaan jauh yang 
terindeks                                       3                               3                                 4                                5                                  5                                    5  

  

4 Jumlah HKI Berstatus granted di bidang 
pemanfaatan penginderaan jauh                                     -                                -                                  -                                  1                                  1                                    1  

 5 
Jumlah pedoman pemanfaatan penginderaan 
jauh yang sudah ditetapkan menjadi standar 
nasional. 

                                    10                             10                                 8  8 8 8 

  

 

             

Anggaran    
 Rp           

3,913,128,000  
 Rp   

3,913,128,000  
 Rp   

10,367,644,000  
 Rp  

16,375,000,000  
 Rp   

19,101,000,000  
 Rp      

20,751,000,000  

AKTIVITAS/KOMPONEN               

1. Litbangyasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Sumber Daya 
Wilayah Darat Yang Dimanfaatkan Pengguna 

 Rp           
1,001,310,000  

 Rp  
1,001,310,000  

 Rp    
1,961,521,000  

         
2,815,000,000  

           
3,312,000,000  

             
3,625,000,000  
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2. Litbangyasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Sumber Daya 
Wilayah Pesisir dan Laut yg Dimanfaatkan Pengguna 

 Rp              
918,518,000  

 Rp     
918,518,000  

 Rp    
1,938,733,000  

 Rp   
3,120,000,000  

 Rp     
3,514,000,000  

 Rp       
3,810,000,000  

3. Litbangyasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Pemantauan 
Lingkungan dan Mitigasi Bencana yg Dimanfaatkan Pengguna 

 Rp              
859,046,000  

 Rp     
859,046,000  

          
1,663,214,000  

 Rp   
3,140,000,000  

 Rp     
3,513,000,000  

 Rp       
3,567,000,000  

4. Litbangyasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk  Nilai Tambah 
Data dan Standar Informasi yg Dimanfaatkan Pengguna 

 Rp           
1,134,254,000  

 Rp  
1,134,254,000  

 Rp    
1,843,422,000  

 Rp   
3,050,000,000  

 Rp     
3,625,000,000  

 Rp       
3,875,000,000  

5.  Rumusan Kebijakan dan Percepatan Pemenuhan pedoman bidang 
pemanfaatan penginderaan jauh 

   
 Rp    
1,960,754,000  

 Rp   
3,100,000,000  

 Rp     
3,812,000,000  

 Rp       
4,354,000,000  

6. Pembinaan Fungsional (Seminar, Publikasi, dan Lain-lain)     
 Rp    
1,000,000,000  

 Rp   
1,150,000,000  

 Rp     
1,325,000,000  

 Rp       
1,520,000,000  

                 

                  

OUTPUT 2 
:                 

                 

Layanan pengguna bidang pemanfaatan penginderaan jauh 
 Rp              
886,170,000  

 Rp      
886,170,000  

 Rp     
2,567,956,000  

 Rp    
4,160,000,000  

 Rp     
4,792,000,000  

 Rp        
3,110,800,000  

Indikator: 1 Jumlah pengguna yang memanfaatkan  
layanan  informasi penginderaan jauh secara 
nasional 45 

45 45 50 50 55 

  

2 Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan 
informasi penginderaan jauh 80 80 81 81 82 82 

  

3 
Persentase tersedianya SOP sesuai dengan 
yang dibutuhkan 

50 
50 50 75 100 100 

  4 
 Jumlah penyelenggaraan e-Gov sesuai 
dengan yang dibutuhkan  

1 1 1 2 4 5 

  5  Nilai Akip  70 70 70 75 75 75 
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6  Jumlah kerjasama  nasional/internasional 
yang meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas 
litbang dibidang pemanfaatan penginderaan 
jauh = 12, tapi kalao kerjasamahanya  
internasional itu = 5  

5 5 5 6 8 8 

  

 

              

Anggaran    
 Rp              

886,170,000  
 Rp      

886,170,000  
 Rp     

2,567,956,000  
 Rp    

4,160,000,000  
 Rp     

4,792,000,000  
 Rp        

3,110,800,000  

                 

AKTIVITAS/KOMPONEN:              

1.  Pembimbingan, Pembinanaan dan Pelayanan teknis pemanfaatan 
penginderaan jauh Bencana 

 Rp              
240,990,000  

 Rp     
240,990,000  

 Rp    
1,467,956,000  

 Rp   
2,100,000,000  

 Rp     
2,320,000,000  

 Rp          
268,000,000  

2. Pembangunan sub-sistem DSS dalam bidang pemanfataan 
penginderaan jauh 

 Rp              
295,060,000  

 Rp     
295,060,000  

 Rp       
400,000,000  

 Rp      
920,000,000  

 Rp     
1,104,000,000  

 Rp       
1,269,600,000  

3. Percepatan terhadap pemenuhan kriteria pusat unggulan 
pemanfaatan penginderaan jauh  

 Rp              
121,120,000  

 Rp     
121,120,000  

 Rp       
300,000,000  

 Rp      
540,000,000  

 Rp        
648,000,000  

 Rp          
745,200,000  

               

5. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi PUSFATJA 
 Rp              
229,000,000  

 Rp     
229,000,000  

 Rp       
400,000,000  

 Rp      
600,000,000  

 Rp        
720,000,000  

 Rp          
828,000,000  

                  

              

                 

INPUT:         
 Rp   
25,768,541,000  

 Rp  
51,628,822,000  

 Rp   
52,791,704,000  

 Rp      
31,143,561,000  

                 

Sumberdaya Manusia       
 Rp  
17,868,541,000  

       
20,648,822,000  

         
22,713,704,000  

           
23,849,936,000  
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Kendaraan Bermotor        Rp                          -                               -                                  -                                     -    

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi     
 Rp    
2,700,000,000  

       
20,000,000,000  

         
23,500,000,000  

             
3,586,725,000  

Peralatan dan Mesin       
 Rp    
1,500,000,000  

         
2,725,000,000  

           
2,897,500,000  

             
1,992,375,000  

Gedung dan Bangunan     
 Rp    
3,700,000,000  

         
8,255,000,000  

           
3,680,500,000  

             
1,714,525,000  

                  

  #REF! #REF! 
        
38,704,141,000  

       
72,163,822,000  

         
76,684,704,000  

           
55,005,361,000  
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BAB V. PENUTUP 

Renstra PUSFATJA-LAPAN 2015-2019 memberikan gambaran kuat bahwa 

PUSFATJA berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan iptek penginderaan jauh 

yang seluas-luasnya untuk mendukung pembangunan nasional. Renstra ini akan 

menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga program 

dan kegiatan PUSFATJA tetap terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan serta tetap efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari 

aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu 

realisasinya. Selain itu, Renstra PUSFATJA-LAPAN ini menjadi rujukan pelaksanaan 

kegiatan di PUSFATJA. 


