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ABSTRAK 
Sejalan dengan kesadaran akan keterkaitan standardisasi 
dalam proses komersialisasi produk dan jasa hasil 
penelitian, pengembangan dan perekayasaan 
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arah dan kebijakan strategis dalam rangka mencapai visi 
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dan Standar Penerbangan dan Antariksa Nasional” 
 

pusispan@lapan.go.id 
Jl. Pemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta 13220 

 



2 
 

DAFTAR ISI 
 

KATA PENGANTAR......................................................................................................................................... 4 

BAB I .............................................................................................................................................................. 5 

PENDAHULUAN ............................................................................................................................................. 5 

1.1. Kondisi Umum .............................................................................................................................. 5 

1.2. Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa ........................................................... 7 

1.3. Capaian Rencana Strategi Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa 2018-

2019 ............................................................................................................................................ 10 

1.4. Potensi dan Permasalahan .......................................................................................................... 1 

A. Potensi .......................................................................................................................................... 1 

B. Permasalahan ............................................................................................................................... 2 

1.5. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal ................................................................................... 2 

A. Analisis Internal ........................................................................................................................... 2 

B. Analisis Eksternal ........................................................................................................................ 4 

C. Faktor Kunci Keberhasilan .......................................................................................................... 6 

BAB II ........................................................................................................................................................... 11 

VISI, MISI DAN TUJUAN ............................................................................................................................... 11 

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

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

2.3 Tujuan dan Sasaran ..................................................................................................................... 11 

A. Tujuan .......................................................................................................................................... 11 

B. Sasaran ........................................................................................................................................ 12 

2.4 Sasaran Kegiatan ......................................................................................................................... 13 

A. Sasaran Kegiatan 1 ..................................................................................................................... 13 

B. Sasaran Kegiatan 2 ..................................................................................................................... 14 

C. Sasaran Kegiatan 3 ..................................................................................................................... 15 

BAB III .......................................................................................................................................................... 17 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI .................................................................................. 17 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ................................................................................................................ 17 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa ........ 17 

3.2 Kerangka Regulasi ..................................................................................................................... 21 



3 
 

3.3 Kerangka Kelembagaan ............................................................................................................. 22 

BAB IV .......................................................................................................................................................... 23 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ........................................................................................ 23 

4.1. Target Kinerja ............................................................................................................................ 23 

4.2. Kerangka Pendanaan ................................................................................................................. 25 

BAB V .......................................................................................................................................................... 27 

PENUTUP ................................................................................................................................................... 27 

 

  



4 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga 

Rencana Strategis Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa (Renstra Pusispan) 

2020-2024 sebagai tindak lanjut perubahan struktur organisasi Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional (LAPAN) pada 2017 dapat tersusun sesuai rencana.  Renstra Pusispan 

terdiri dari 5 bab. Pada Bab Pertama tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan 

Pusispan, Bab Kedua tentang visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pusispan berikut 

indikator kinerja sasaran strategisnya, Bab Ketiga tentang arah dan kebijakan strategis 

Pusispan serta Kerangka Regulasi dan Kelembagaan. Ucapan terima kasih yang sebesar 

besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Renstra 

Pusispan 2020-2024 ini. 

 

Jakarta,        Mei 2020 

Kepala Pusat Inovasi dan Standar 

Penerbangan dan Antariksa, 

 

Ir. Yuliantini Erowati, M.Si  



5 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Kondisi Umum 

“Disrupt yourself woth innovation or somebody else will do…” (Muhammad Awaluddin). 

 

Proses inovasi pada pengembangan suatu produk merupakan suatu siklus yang 

terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari penentuan kebijakan, pengembangan 

gagasan, embodiment design, desain nyata dan kemudian realisasi produk. Proses 

inovasi tidak terlepas dari peran manajemen dalam menentukan kebijakan.  

Pada tahap penentuan gagasan, dilakukan penjabaran atau seleksi beberapa ide yang 

didasari kriteria produk yang telah ditentukan sehingga menghasilkan ide bisnis yang 

baru (produk baru). Kemudian dilanjutkan pada tahap pengembangan nyata yang 

terdiri dari tiga kegiatan/proses yaitu asesmen pasar untuk menentukan/membuat 

rencana pemasaran, mendesain produk untuk mendapatkan model produk yang 

memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, serta pengembangan proses produksi 

untuk menyusun rencana produksi. 

Desain produksi dan perencanaan produksi pada tahap realisasi digunakan untuk 

memproduksi produk yang sudah ditentukan tersebut, sedangkan rencana 

pemasaran pada tahap realisasi digunakan untuk menentukan distribusi produk dan 

penjualan. Ketika sebuah produk inovasi teknologi sampai kepada pengguna, maka 

standardisasi menjadi sangat penting artinya.  

Untuk pengguna, standar memberikan jaminan bahwa produk inovasi yang 

digunakannya memang sesuai dengan tuntutan dari sisi kinerja, kesesuaian dan 

keamanannya maupun dari sisi proses produksinya. Standar menjadi syarat bagi 

sebuah produk baru, yang menjadi salah satu faktor penentu, apakah produk itu 

dapat disebut sebagai sebuah inovasi. Inovasi dikatakan sukses ketika banyak pihak 

memanfaatkan atau menggunakan hasil inovasi tersebut.  

Standar bisa menjadi dasar bagi inovasi sekaligus sarana promosi inovasi bagi 

pemerintah. Sebagai dasar inovasi, standar yang sifatnya sukarela (voluntary) antar 
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industri, konsumen, lembaga pemerintah dan pihak-pihak terkait sifatnya konsensus, 

bukan saling mendominasi. 

Selain itu, karya inovatif hanya dapat diterima oleh pasar bila dapat dibuktikan secara 

obyektif memiliki karakteristik yang dikehendaki oleh pasar, atau bila dibuktikan 

karya tersebut tidak membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan 

masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Proses pembuktian tersebut 

tentunya melibatkan kegiatan pengujian, inspeksi dan atau sertifikasi, serta sistem 

akreditasi untuk memastikan kompetensi pelakunya, yang tercakup dalam kegiatan 

penilaian kesesuaian. 

Meski demikian, pengaruh standar dan standardisasi terhadap inovasi seringkali 

terabaikan. Namun kajian yang dilakukan oleh Knut Blind (2006) telah membuka 

wacana kajian mengenai peran pentingnya standar. Inovasi telah menjadi bahan 

kajian ditinjau dari segi teknologi, rekayasa, perdagangan, system social, 

pengembangan ekonomi dan penetapan kebijakan oleh pemerintah.  

Model yang dikembangkan oleh Abernathy dan Utterback menjelaskan dinamika 

inovasi, mengasumsikan hipotesa bahwa laju inovasi utama baik untuk produk dan 

proses mengikuti suatu pola umum dengan waktu. Standar dapat dikelompokkan 

sesuai dengan fungsinya dalam perusahaan serta ekonomi umumnya atau 

dikelompokkan sesuai dengan proses yang merumuskannya. Fokus terpenting di sini 

adalah analisis fungsional mengenai pengaruh standar terhadap inovasi yang terjadi 

di perusahaan.  
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Fungsi standar dalam proses inovasi dapat dilihat pada Gambar 1.1 

 

Gambar 1.1 Standar dalam proses inovasi 

 

Sejalan dengan kesadaran akan keterkaitan standardisasi dalam proses 

komersialisasi produk dan jasa hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan 

(litbangyasa) penerbangan dan antariksa, serta sesuai dengan Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040, maka dibentuk Pusat Inovasi dan 

Standar Penerbangan dan Antariksa (Pusispan) yang memiliki tugas melaksanakan 

kegiatan inovasi dan standardisasi penerbangan dan antariksa.  

 

1.2. Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa  

Sejalan dengan kesadaran akan keterkaitan standardisasi dalam proses 

komersialisasi produk dan jasa hasil litbangyasa penerbangan dan antariksa, serta 

sesuai dengan Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040, 

maka dibentuk satuan organisasi setingkat eselon II yang memiliki tugas 

melaksanakan kegiatan inovasi dan standardisasi penerbangan dan antariksa.  

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 

8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan 
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Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional, Pusispan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pengkajian 

dan pengembangan inovasi dan standar di bidang penerbangan dan antariksa. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusispan menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang inovasi dan 

standar penerbangan dan antariksa; 

2. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang inovasi penerbangan dan 

antariksa; 

3. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang standar penerbangan dan 

antariksa; 

4. Pengkajian inovasi di bidang penerbangan dan antariksa; 

5. Pelaksanaan manajemen teknologi di bidang inovasi penerbangan dan 

antariksa; 

6. Pelaksanaan alih teknologi di bidang penerbangan dan antariksa; 

7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang standar penerbangan dan 

antariksa; 

8. Koordinasi perumusan standar di bidang penerbangan dan antariksa; 

9. Pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, pengawasan standar, dan pembinaan 

standardisasi di bidang penerbangan dan antariksa; 

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 Lembaga 

 



9 
 

 

Gambar 1.2 Struktur organisasi Pusispan 

 

Berdasarkan struktur organisasi, dalam menjalankan fungsinya, Pusispan dilengkapi 

dengan seperti berikut: 

1. Bidang Inovasi Penerbangan dan Antariksa, mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan rumusan kebijakan teknis, pengkajian inovasi, manajemen teknologi, 

serta intermediasi dan alih teknologi hasil litbangyasa di bidang penerbangan 

dan antariksa. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Inovasi Penerbangan dan Antariksa 

dilengkapi dengan: 

a. Subbidang Manajemen Teknologi, mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana 

strategi manajemen teknologi, serta penelusuran, valuasi, dan 

pelindungan kekayaan intelektual hasil litbangyasa di bidang 

penerbangan dan antariksa. 

b. Subbidang Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan rencana strategi alih 

teknologi, serta pelaksanaan intermediasi hasil litbangyasa, serta alih 

teknologi di bidang penerbangan dan antariksa 
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2. Bidang Standar Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, penelitian, pengembangan, 

penyiapan koordinasi perumusan standar, sertifikasi, akreditasi dan 

pengawasan standar, serta pembinaan standarisasi di bidang penerbangan dan 

antariksa. 

 

1.3. Capaian Rencana Strategi Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa 

2018-2019 

Capaian Rencana Strategis Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa 

2018-2019 (Renstra Pusispan 2018-2019) merupakan gambaran kinerja 

pelaksanaan Renstra Pusispan periode sebelumnya. Selain itu, capaian Renstra ini 

juga memasukkan hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode 

sebelumnya, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra berikutnya 

sebagai suatu proses perencanaan strategis yang berkesinambungan.  

Berdasarkan dokumen Renstra Pusispan 2018-2019, Pusispan memiliki 7 (tujuh) 

sasaran strategis. Capaian dari masing-masing sasaran strategis tersebut diukur 

melalui indikator kinerja sasaran strategis dan target yang ditentukan. Lebih rinci 

mengenai sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis, beserta target dan 

capaiannya dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target  Capaian 
2018 2019 2018 2019 

Costumer Perspective    
1 Terselenggaranya pengelolaan 

kekayaan intelektual dan alih 
teknologi hasil litbangyasa LAPAN 

1 Persentase Kekayaan Intelektual 
yang didaftarkan 

100% 100% 100% 100% 

2 Jumlah hasil litbangyasa yang 
siap dialihteknologikan 

5 Hasil 
Litbangyasa 

2 Hasil 
Litbangyasa 

3 Hasil 
Litbangyasa 

2 Hasil 
Litbangyasa 

2 Tersedianya standar yang 
berkualitas dalam mendukung 
penyelenggaraan penerbangan dan 
antariksa 

3 Persentase rancangan standar 
penerbangan dan antariksa yang 
didaftarkan 

100% 100% 100% 100% 

4 Jumlah laporan kepatuhan 
terhadap standar keantariksaan 
yang telah ditetapkan 

1 Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 

Internal Process Perspective    
3 Terlaksananya pengelolaan 

kekayaan intelektual hasil 
litbangyasa LAPAN 

5 Jumlah dokumen penelusuran 
kekayaan intelektual 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

6 Jumlah dokumen valuasi asset tak 
berwujud (pedoman maupun 
dokumen hasil valuasi paten) 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

7 Jumlah kekayaan intelektual yang 
didaftarkan 

10 
Kekayaan 

Intelektual 

20  
Kekayaan 

Intelektual 

52 
Kekayaan 

Intelektual 

113 
Kekayaan 

Intelektual 
4 Terlaksananya  alih teknologi hasil 

litbangyasa LAPAN 
8 Jumlah dokumen Valuasi 

Teknologi Hasil Litbangyasa 
LAPAN 

1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 

9 Jumlah kajian penguatan alih 
teknologi 

1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 

5 Tersedianya rancangan standar 
nasional Indonesia bidang 
penerbangan dan antariksa 

10 Jumlah judul rancangan standar 
yang diusulkan 

2 NWIP 2 NWIP 9 NWIP 7 NWIP 

11 Jumlah rumusan standar 
penerbangan dan antariksa 

2 RSNI 2 RSNI 5 RSNI 6 RSNI 

12 Jumlah  laporan penilaian 
kesesuaian  terhadap standar 
yang telah ditetapkan 

- 1 Laporan - 1 Laporan 
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6 Meningkatnya kapasitas SDM 
aparatur lingkup Pusat Inovasi dan 
Standar Penerbangan dan Antariksa 

13 Jumlah SDM yang mengikuti 
pelatihan 

17 pegawai 17 pegawai 17 Pegawai 17 Pegawai 

7 Terkelolanya anggaran Pusat  Inovasi 
dan Standar Penerbangan dan 
Antariksa secara optimal 

14 Persentase penyerapan DIPA 
Pusat  Inovasi dan Standar 
Penerbangan dan Antariksa  

95% 95% 91,04% 95.59% 



Realisasi capaian Pusispan pada 2019, mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan realisasi capaian pada 2018. Adapun catatan penting terkait realisasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan jumlah kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan, jika pada 2018 

berjumlah 52 KI, maka pada 2019 mengalami peningkatan menjadi 113, 

Peningkatan ini menandakan secara kelembagaan, adanya peningkatan kualitas 

hasil litbangyasa penerbangan dan antariksa, sementara dari sisi individu 

peneliti/perekayasa LAPAN adanya peningkatan kesadaran akan nilai penting 

KI. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan 

LAPAN sudah mulai berorientasi pada KI, tidak hanya pada karya tulis ilmiah 

dan prototype. 

2. Pada 2018 penyiapan alih teknologi hasil litbangyasa dilaksanakan kepada 5 

(lima) produk yaitu ZAP, Santanu, pesawat N219, satelit dan teknologi roket 

sampai pada tahap valuasi teknologi. Dari lima produk tersebut yang berhasil 

divaluasi sebanyak 3 (tiga) produk yaitu ZAP, Santanu, dan Pesawat N219. 

Selanjutnya pada 2019, penyiapan alih teknologi dilaksanakan untuk dua 

produk yaitu ZAP dan Santanu. Produk ini ditarget untuk dapat 

dialihteknologikan dengan mekanisme komersialisasi kepada calon mitra bisnis 

melalui perjanjian lisensi. Sampai dengan akhir 2019, LAPAN telah 

menandatangani 2 (dua) perjanjian lisensi, yaitu Perjanjian Lisensi 

Komersialisasi ZPPI Auto Processing 2.0 antara Pusat Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh dengan PT. Media Rekayasa Lintas yang ditandatangani 

pada 14 November 2019 dan Perjanjian Lisensi antara Pusat Sains dan 

Teknologi Atmosfer dan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia tentang 

Komersialisasi Sistem Pemantau Hujan yang ditandatangani pada 13 Desember 

2019. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka LAPAN telah berhasil 

melaksanakan komersialisasi hasil litbangyasa untuk mendukung industri 

nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. 

3. Dalam pengembangan standardisasi penerbangan dan antariksa, terdapat 

peningkatan dari jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang 

diproses dalam Rapat Teknis dan Rapat Konsensus Komite Teknis Perumusan 

Standar Nasional Indonesia 49-01 Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

maupun Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 49-02 Sistem 

Informasi dan Akuisisi Data Keantariksaan. Jika pada 2018 hanya dapat 

menghasilkan 5 RSNI 1 Bidang Penerbangan dan Antariksa, pada 2019, proses 

perumusan RSNI telah sampai pada proses penetapan oleh Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) yaitu sebanyak 6 (enam) Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Selain itu juga dihasilkan dua (2) rancangan Skema Sertifikasi untuk penerapan 

dua (2) SNI produk penerbangan dan antariksa, yaitu Satelit Kubus dan Radar 

Hujan. 
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1.4. Potensi dan Permasalahan 

A. Potensi 

Sejalan dengan kesadaran akan keterkaitan standardisasi dalam proses 

komersialisasi produk dan jasa hasil litbangyasa penerbangan dan antariksa, 

serta sesuai dengan Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 

2016-2040, maka Pusispan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan inovasi 

dan standardisasi penerbangan dan antariksa memiliki potensi sebagai berikut: 

1. Kecenderungan peningkatan produktifitas paten secara total meskipun 

masih rendah dibandingkan dengan produktifitas paten lembaga 

pemerintah non kementerian yang berada dalam koordinasi Kementerian 

Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi 

2. Karakteristik hasil litbangyasa penerbangan dan antariksa yang unik 

memerlukan unit hilirisasi yang tepat agar dapat dipergunakan dan 

dimanfaatkan baik oleh masyarakat maupun industry sehingga 

diperlukan percepatan inovasi.  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (UU 

Keantariksaan) sebagai dasar regulasi yang mengamanahkan LAPAN 

sebagai lembaga pemerintah yang menetapkan menetapkan norma, 

standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan keantariksaan nasional 

4. Belum adanya Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) Bidang Penerbangan 

dan Antariksa yang mengatur penerapan dan pengawasan standar barang, 

jasa, maupun personil penyelenggaraan keantariksaan.  
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B. Permasalahan 

Dalam rangka mewujudkan tujuan komersialisasi hasil litbangyasa 

penerbangan dan antariksa sebagaimana amanah UU Keantariksaan terdapat 

beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: 

1. Masih terbatasnya kuantitas sumber daya dalam mengembangkan inovasi 

dan standardisasi penerbangan dan antariksa sesuai dengan kebutuhan 

pengguna, serta untuk melindungi kepentingan publik dan aspek 

keselamatan dan keamanan penyelenggaraan kegiatan keantariksaan 

2. Belum terbentuknya skema dan infrastruktur pengembangan, 

pengelolaan serta pelaksanaan manajemen dan alih teknologi serta skema 

dan infrastruktur penerapan standar, penilaian kesesuaian dan 

ketertelusuran pengukuran dalam mendukung penerapan standar 

penerbangan dan antariksa. 

3. Masih terbatasnya awareness akan nilai strategis pengelolaan KI, valuasi 

valuasi kekayaan intelektual untuk penentuan asset tak berwujud, 

pengelolaan kekayaan intelektual, pelaksanaan valuasi teknologi serta 

standardisasi penerbangan dan antariksa di LAPAN sehingga keinginan 

untuk melaksanakan komersialisasi kegiatan keantariksaan yang masih 

belum optimal 

1.5. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal 

A. Analisis Internal 

Berdasarkan jumlah factor yang dapat mempengaruhi kinerja Pusispan dapat 

dianalisis untuk diketahui kekuatan dan kelemahan yang sangat dominan 

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Analisis factor internal kekuatan 

dan kelemahan organisasi dapat dijelaskan melalui metode analisis SWOT 

dengan pembobotan sebagai berikut: 

 Bobot, diberikan kepada unsur kekuatan dan kelemahan dengan skala 0%-

100% 

 Rating yang digunakan adalah skala 4 

Tabel 1.1 Internal Faktor Analysis Summary (IFAS) 
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No Kekuatan (Strength) Weight Rating Weight Score 

1 Legislasi pelaksanaan inovasi dan standardisasi 

penerbangan dan antariksa 

0.17 4 0.68 

2 Telah terbentuknya skema dan infrastruktur 

perumusan standar 

0.18 4 0.72 

3 Keberadaan Pusispan sebagai pilar utama dalam 

penyusunan kebijakan untuk mewujudkan 

komersialisasi hasil litbangyasa penerbangan dan 

antariksa 

0.13 4 0.52 

4 Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia 

yang baik dan paham akan mekanisme dan proses 

pelaksanaan inovasi serta standardisasi 

penerbangan dan antariksa 

0.15 3 0.45 

5 Telah memiliki jaringan komunikasi antar 

instansi teknis pelaksana inovasi serta 

standardisasi penerbangan dan antariksa 

0.08 3 0.24 

 Total of Streght 0.71  2.61 

 

No Kekuatan (Strength) Weight Rating Weight Score 

1 Masih terbatasnya kuantitas sumber daya  dalam 

mengembangkan inovasi serta standardisasi 

penerbangan dan antariksa sesuai dengan 

kebutuhan penguna serta untuk melindungi 

kepentingan publik dan aspek keselamatan dan 

keamanan penyelenggaraan kegiatan 

keantariksaan 

0.06 2 0.12 

2 Belum terbentuknya skema dan infrastruktur 

inovasi, serta skema dan infrastruktur penerapan 

standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran 

pengukuran dalam mendukung penerapan 

standar penerbangan dan antariksa 

0.120 4 0.48 

3 Masih terbatasnya awareness akan nilai strategis 

pengelolaan kekayaan intelektual, valuasi valuasi 

0.04 2 0.08 
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kekayaan intelektual untuk penentuan asset tak 

berwujud, pengelolaan kekayaan intelektual, 

pelaksanaan valuasi teknologi serta standardisasi 

penerbangan dan antariksa di LAPAN sehingga 

keinginan untuk melaksanakan komersialisasi 

kegiatan keantariksaan yang masih belum 

optimal 

4 Desain organisasi pelaksana manajemen dan alih 

teknolog, serta standardisasi penerbangan dan 

antariksa yang ada bersifat kompleks. 

0.05 2 0.1 

5 Keterbatasan anggaran 0.02 2 0.04 

Total of Weakness 0.29  0.82 

Total of Streght and Weakness 1.00  3.43 

Difference of Streght Total –Weakness Total 1.79 

 

Nilai total rata-rata tertimbang IFAS= 1,79 (positif), sehingga lebih cenderung 

terhadap kekuatan yang ada.  

 

B. Analisis Eksternal 

Faktor eksternal merupakan factor yang berasal dari luar organisasi yang 

keberadaannya akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Faktor 

eksternal ini berupa adanya Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat). 

Peluang merupakan factor eksternal yang mendukung pencapaian tujuan 

organisasi sedangkan ancaman adalah factor eksternal yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan organisasi 

 

 Tabel 1.2 External Factor Analysis Summary (EFAS) 

No Peluang (Opportunity) Weight Rating Weight Score 

1 Legislasi dan kebijakan nasional tentang 

pelaksanaan inovasi dan standardisasi 

penerbangan dan antariksa 

0.11 4 0.44 
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2 Kebutuhan stakeholder akan produk hasil 

litbangyasa penerbangan dan antariksa 

0.12 3 0.36 

3 Makin berkembangnya teknologi penerbangan 

dan antariksa yang dimanfatkan dalam kegiatan 

komersial  

0.14 3 0.42 

4 Tersedianya referensi manajemen dan alih 

teknologi, serta standar internasional dan 

partisipasi dalam pengembangan manajemen dan 

alih teknologi, serta standar internasional bidang 

penerbangan dan antariksa 

0.10 2 0.20 

5 Belum adanya instansi teknis sebagai regulator 

nasional dalam penyelenggaraan kegiatan 

penerbangan dan antariksa 

0.12 3 0.36 

 Total of Opportunity 0.59  1.78 

 

No Ancaman (Threat) Weight Rating Weight Score 

1 Adanya tuntutan dari UU Keantariksaan tentang 

jaminan keamanan dan keselamatan 

penyelenggaraan keantariksaan, serta 

komersialisasi hasil litbangyasa penerbangan dan 

antariksa 

0.10 3 0.30 

2 Tumbuhnya kesadaran stakeholder akan jaminan 

mutu produk 

0.12 4 0.48 

3 Belum terbentuknya LPK yang mengatur 

penerapan dan pengawasan standar barang, jasa, 

maupun personil penyelenggaraan keantariksaan 

0.10 3 0.30 

4 Pembatasan penerimaan PNS sehingga 

pemenuhan kebutuhan SDM  manajemen dan alih 

teknologi, serta standardisasi menjadi terbatas 

0.09 2 0.18 

Total of Threat 0.37  1.26 

Total of Opportunity and Threat 1.00  3.04 

Difference of Opportunity Total – Threat Total 0.52 
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Nilai total skor EFAS (0,52) yang didapatkan dari hasil penjumlahan skor antara 

peluang dengan ancaman, dihasilkan total skor yang lebih cenderung kepada 

peluang yang ada.  

Dari hasil analisis IFAS dan EFAS, maka matriknya berada pada Kuadran I seperti 

yang terlihat pada gambar berikut: 

 

  

Gambar 1.1 Matriks Hasil Analisis Internal dan Eksternal 

 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal dengan 

menggunakan analisis IFAS dan EFAS, Pusispan 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 

lebih baik dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan standardisasi 

penerbangan dan antariksa. 

C. Faktor Kunci Keberhasilan 

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan, serta Pengelolaan 

Manajemen Teknologi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih 

Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan 

oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, bahwa 

•Kuadran 
II

•Kuadran 
III

•Kuadran I•Kuadran 
II

W (-) 
O (+)

S (+) 
O (+)

S (+) 
T (-)

W (-) 
T (-)
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hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai basis KI yang telah 

dilaksanakan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

meningkatkan nilai tambah ekonomi, kualitas kehidupan masyarakat dan 

daya saing nasional. Oleh karenanya, Pusispan berupaya untuk 

memperkuat pengembangan dan pengelolaan manajemen teknologi 

melalui: 

a) Penelusuran Kekayaan Intektual LAPAN;  

b) Valuasi Kekayaan Intelektual untuk Penentuan Aset Tak Berwujud; 

serta  

c) Pengelolaan Kekayaan Intelektual LAPAN 

2. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan, serta Pengelolaan Alih 

Teknologi 

Agar cita-cita kemandirian dan peningkatan daya saing produk nasional 

dapat terwujud, maka LAPAN berperan mendorong terciptanya 

kolaborasi antara penyelenggara keantariksaan dalam ekosistem 

teknologi penerbangan dan antariksa, salah satunya melalui difusi 

teknologi hasil litbangjirap penerbangan dan antariksa. Difusi teknologi 

yang dilaksanakan oleh Pusispan mengusung skema komersialisasi yang 

sejalan dengan misi Pusispan yaitu penguatan struktur ekonomi yang 

produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui pengelolaan kebijakan 

standar dan inovasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Untuk 

mewujudkan misi tersebut, Pusispan melaksanakan kebijakan sebagai 

berikut:   

1. Penguatan Kerangka Operasional Alih Teknologi, yang meliputi: a) 

pengembangan dan penguatan skema, prosedur dan ketentuan 

pengelolaan kantor alih teknologi b) pembangunan infrastruktur 

inkubator bisnis teknologi penerbangan dan antariksa serta 

pengembangan, dan c) penguatan kompetensi sumberdaya 

pengelolaan kantor alih teknologi dan inkubator bisnis teknologi 

2. Intermediasi dan Kerjasama Alih Teknologi, dilaksanakan melalui 

kegiatan: a) identifikasi pemanfaatan produk, b) analisis potensi 
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pasar, c) valuasi teknologi untuk komersial, d) pemasaran (temu 

bisnis), e) penyusunan perjanjian kerja sama bisnis, f) evaluasi kerja 

sama bisnis, dan g) tindak lanjut hasil evaluasi.    

3. Penguatan Jejaring Alih Teknologi melalui peran aktif dalam 

komunitas kantor alih teknologi dan komunitas bisnis produk 

penerbangan dan antariksa, partisipasi dalam seminar dan training 

bisnis teknologi, pengembangan Sistem Informasi Layanan Alih 

Teknologi, serta pembinaan dan pendampingan Perusahaan Pemula 

Berbasis Teknologi.    

Untuk dapat mencapai target dari misi yang dicanangkan, strategi 

kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien disertai 

dengan dukungan dari para pemangku kepentingan.  

 

3. Pengembangan Standar Penerbangan dan Antariksa dalam rangka 

mengatur dan mengendalikan Penyelenggaraan Kegiatan Penerbangan 

dan Antariksa 

Seperti diketahui bahwa saat ini penyelenggara kegiatan penerbangan dan 

antariksa, tidak hanya LAPAN, melainkan telah tumbuh baik instansi 

maupun institusi komersial, bahkan masyarakat yang tertarik untuk 

menanamkan investasi dalam pengembangan produk penerbangan dan 

antariksa. Untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan tersebut 

penerbangan dan antariksa diperlukan Standar yang berisikan 

persyaratan teknis yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap 

penyelenggara kegiatan penerbangan dan antariksa, terlebih untuk saat ini 

belum tersedia SNI Bidang Penerbangan dan Antariksa. Adapun yang perlu 

dilaksanakan dalam pengembangan standardisasi adalah: 

a) Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan standar di lingkungan 

satuan kerja teknis LAPAN; 

b) Melakukan sosialisasi dan identifikasi terhadap kebutuhan standar 

di lingkungan eksternal LAPAN, khususnya penyelenggara kegiatan 

penerbangan dan antariksa; dan  
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c) Melakukan kajian pengembangan standar dengan berbasis pada 

perkembangan standar internasional, sehingga dapat 

menghasilkan rekomendasi usulan rancangan standar maupun kaji 

ulang terhadap standar yang sudah ditetapkan 

4. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penerapan dan Pengawasan 

Standar Penerbangan dan Antariksa 

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan, LAPAN sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam 

penyelenggaraan kegiatan penerbangan dan antariksa, diberikan 

kewenangan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan 

kegiatan penerbangan dan antariksa melalui penetapan dan penerapan 

standar, guna menjamin keamanan dan keselamatan serta mutu produk 

litbangyasa penerbangan dan antariksa. 

Dengan adanya dukungan legislasi, serta peluang akan adanya kebutuhan 

dan kesadaran stakeholder akan produk beserta jaminan mutu produk 

hasil litbangyasa penerbangan dan antariksa, mendorong LAPAN untuk 

memperkuat kelembagaan standardisasi penerbangan dan antariksa, 

diantaranya: 

a) Melakukan penyiapan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian 

sebagai infrastruktur penerapan dan pengawasan standar; 

b) Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan dan 

peningkatan kapasitas fasilitas litbangyasa penerbangan dan 

antariksa sebagai infrastruktur pendukung penerapan dan 

pengawasan standar; dan  

c) Menyusun regulasi teknis, sekaligus tata cara pelaksanaan 

penerapan dan pengawasan standar penerbangan dan antariksa 

yang berlaku wajib 

5. Penguatan hubungan kelembagaan eksternal 

Penguatan hubungan kelembagaan eksternal dapat dilakukan dengan 

melakukan kerjasama dengan institusi pelaksana manajemen dan alih 

teknologi, serta standardisasi seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Badan 

Standardisasi Nasional dan Komite Akreditasi Nasional, serta terlibat aktif 

dalam kegiatan lainnya.  
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

2.1  Visi 

Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusispan 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: 

 “Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan Nasional Berbasis 

Kebijakan Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa 

Nasional” 

 

2.2 Misi 

Sebagai satuan kerja yang keberadaannya menjadi pendorong peningkatan daya saing 

dan kualitas produk litbangyasa penerbangan dan antariksa, Pusispan telah 

mencanangkan misi sebagai berikut:  

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

pengelolaan kebijakan standar dan inovasi penerbangan dan antariksa dalam 

mendukung pengambilan keputusan 

 

2.3 Tujuan dan Sasaran 

A. Tujuan 

Tujuan merupakan pernyataan luas tentang apa yang akan dituju dan 

diwujudkan oleh organisasi (Husein Umar, 2010). Sebagai pendorong 

peningkatan daya saing dan kualitas produk litbangyasa penerbangan dan 

antariksa melalui pengelolaan kebijakan inovasi dan standar penerbangan dan 

antariksa, maka Pusispan memiliki tujuan yang selaras dengan Visi dan Misinya 

yang meliputi 3 (tiga)  komponen utama yaitu, manajemen teknologi yang 
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meliputi pelayanan penelusuran kekayaan intelektual, valuasi kekayaan 

intelektual untuk penentuan aset tak berwujud, pengelolaan kekayaan 

intelektual; alih teknologi yang meliputi penguatan alih teknologi dan 

pelaksanaan valuasi teknologi; serta standardisasi penerbangan dan antariksa 

yang meliputi perumusan, penerapan, pengawasan, serta kaji ulang standar 

penerbangan dan antariksa, maka tujuan yang ingin dicapai pada akhir persiode 

2020-2024 adalah: 

 

B. Sasaran 

Meningkatnya indeks pengelolaan kebijakan inovasi dan standar penerbangan 

dan antariksa dalam mendukung dan menjamin mutu produk litbangyasa 

penerbangan dan antariksa. 

 

Manajemen Teknologi

•Meningkatkan jumlah perlindungan 
HKI  hasil litbangyasa penerbangan 
dan antariksa 

•Melaksanakan pengukuran dan 
penerapan TKT hasil litbangyasa 
penerbangan dan antariksa 

•Melaksanakan pengelolaan databse 
HKI

•Melaksanakan valuasi kekayaan 
intelektual untuk penentuan asset tak 
berwujud, serta pengelolaan 
kekayaan intelektual

•Meningkatkan kapabilitas sumber 
daya manusia dan infrastruktur dalam 
mendukung pelaksanaan valuasi 
kekayaan intelektual untuk 
penentuan asset tak berwujud, serta 
pengelolaan kekayaan intelektual

•Memberikan rekomendasi terkait 
hasil kajian dalam menunjang 
pelaksanaan valuasi kekayaan 
intelektual untuk penentuan asset tak 
berwujud, serta pengelolaan 
kekayaan intelektual

Alih Teknologi

•Melaksanakan intermediasi 
dan valuasi teknologi hasil 
litbangyasa penerbangan dan 
antariksa 

•Meningkatkan kapabilitas 
sumber daya manusia dan 
infrastruktur dalam 
mendukung pelaksanaan 
valuasi dan alih teknologi

•Memberikan rekomendasi 
terkait hasil kajian dalam 
menunjang pelaksanaan valuasi 
dan alih teknologi

Standar

•Menyediakan RSNI yang siap untuk 
ditetapkan sesuai dengan 
kebutuhan LAPAN dan 
penyelenggara kegiatan 
penerbangan dan antariksa

•Meningkatkan kapabilitas lembaga 
penilaian kesesuaian untuk 
mendukung kegiatan penerapan 
dan pengawasan standar bidang 
penerbangan dan antariksa

•Memberikan rekomendasi terkait 
pengembangan kebijakan teknis 
standardisasi, serta penilaian 
kesesuaian berdasarkan hasil 
penelitian
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2.4 Sasaran Kegiatan 

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Pusispan, 

dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta 

infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 2020-2024 diharapkan akan dapat 

mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut: 

 

A. Sasaran Kegiatan 1 

Terselenggaranya pengelolaan standar penerbangan dan antariksa 

Standar merupakan suatu dokumen persyaratan teknis termasuk tatacara dan 

metode yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus. Sebuah standar 

dinyatakan berkualitas apabila lahir berdasarkan kebutuhan stakeholder akan 

jaminan mutu suatu produk maupun jaminan keamanan dan keselamatan dari 

suatu proses kerja. Standar disebut berkualitas apabila mudah diterapkan dan 

harmonis dengan standar internasional.  

Dengan adanya standar bidang penerbangan dan antariksa yang berkualitas 

diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan standar yang mengatur dan 

mengendalikan, melainkan juga mudah diterapkan, sesuai dengan kebutuhan 

stakeholder sekaligus dapat menjamin mutu setiap produk, serta keamanan dan 

keselamatan penyelenggaraan kegiatan keantariksaan. 

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, indikator kegiatannya adalah: 

Indeks pengelolaan standar penerbangan dan Antariksa, merupakan perhitungan 

capaian kegiatan (output) berdasarkan tahapan pelaksanaan standardisasi 

penerbangan dan antariksa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian (UU SPK), Standardisasi diartikan sebagai proses 

merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan 

mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan 

semua Pemangku Kepentingan.  

Merujuk pada definisi Standardisasi menurut UU SPK, maka komponen yang 

menjadi dasar perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Indeks 
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Pengelolaan Standar Penerbangan dan Antariksa terdiri dari 5 (lima) komponen 

dengan bobot masing-masing meliputi:  

1. Komponen persiapan standar (10%), terdiri dari subkomponen: 

a. Identifikasi Kebutuhan Standar Penerbangan dan Antariksa 

b. Pendampingan Penyusunan/Penulisan Rancangan Standar 

2. Komponen perumusan standar (35%), terdiri dari subkomponen: 

a. Pengajuan Usulan RSNI 

b. Pengajuan Usulan Program Nasional Perumusan Standar 

c. Pembahasan RSNI 

d. Pengajuan Usulan Penetapan RSNI 

3. Komponen Penetapan Standar (5%), terdiri dari subkomponen: 

a. Penetapan SNI (BSN) 

b. Penetapan SNI Wajib (LAPAN) 

4. Komponen Penerapan Standar (35%), terdiri dari subkomponen: 

a. Penyusunan Rancangan Skema Sertifikasi SNI 

b. Sosialisasi, Diseminasi dan Kegiatan Pemasyarakatan SNI Bidang 

Penerbangan dan Antariksa 

c. Penyiapan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian 

d. Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Produk maupun Penyelenggaraan 

Keantariksaan Lainnya 

5. Komponen Kaji Ulang Standar (15%), terdiri dari subkomponen: 

a. Reviu Kepatuhan Penerapan Standar (Audit Surveillance) 

b. Reviu SNI 

 

B. Sasaran Kegiatan 2 

Terselenggaranya pengelolaan inovasi penerbangan dan antariksa 

Pengelolaan kebijakan inovasi penerbangan dan antariksa, terdiri dari dua 

kegiatan utama, yaitu pertama, pengelolaan KI merupakan suatu proses yang 

komprehensif, mencakup penelusuran KI, valuasi KI untuk menentukan nilai 

asset tak berwujud (ATB), serta pendaftaran dan pemeliharaan KI. Kedua, alih 
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teknologi yang meliputi penguatan alih teknologi dan pelaksanaan valuasi 

teknologi. 

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, indikator kegiatannya adalah: 

Indeks pengelolaan inovasi penerbangan dan antariksa, merupakan perhitungan 

capaian kegiatan (output) berdasarkan hasil pelaksanaan pengelolaan kekayaan 

intelektual, serta pengelolaan alih teknologi. 

Indeks pengelolaan standar terdiri dari 4 (empat) komponen dengan bobot 

masing-masing meliputi:  

1. Komponen persiapan inovasi (A) dengan bobot penilaian 40%, yang 

terdiri dari subkomponen:  

a. Identifikasi (penelusuran dan pemetaan hasil litbangyasa yang 

berpotensi HKI) 

b. Pengukuran dan penerapan TKT hasil litbangyasa 

c. Perlindungan (Pendaftaran dan pemeliharan kekayaan intelektual) 

2. Komponen hilirisasi inovasi (B) dengan bobot penilaian 15%, terdiri dari 

subkomponen:  

a. Analisis potensi pasar (feasiility study terkait isnis);  

b. Identifkasi manfaat produk. 

3. Komponen implementasi inovasi (C) dengan bobot penilaian 35%, terdiri 

dari subkomponen:  

a. Temu bisnis 

b. Valuasi teknologi 

c. Perjanjian lisensi 

d.  Inkubasi bisnis dari seleksi hingga pembinaan PPBT (Perusahaan 

Pemula Berbasis Teknologi) 

4. Komponen peningkatan kualitas produk (D) dengan bobot penilaian 10%, 

terdiri dari subkomponen:  

a. Evaluasi inovasi;  

b. Tindak lanjut hasil evaluasi 

 

C. Sasaran Kegiatan 3 
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Terselenggaranya layanan prima Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan 

Antariksa, 

Dalam rangka memperbaiki kualitas sistem manajemen layanan Pusispan 

terhadap stakeholder baik internal maupun eksternal, secara berkesinambungan 

dilakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan statekholder.  

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, indikator kegiatannya adalah: 

Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Pusispan, merupakan 

perhitungan capaian kegiatan (output) berdasarkan hasil perhitungan untuk 

setiap pertanyaan yang diajukan terhadap responden untuk menilai layanan 

Pusispan. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa  

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, 

Pusispan melaksanakan Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana dinyatakan 

dalam Peta Strategis Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa, maka 

dalam Rencana Strategis 2020-2024 ini Pusispan akan melaksanakan Program dan 

Kegiatan sebagai berikut:  

Sasaran 1 

Pengembangan dan Penguatan Skema dan Infrastruktur Perumusan Standar 

Penerbangan dan Antariksa dengan fokus kegiatan antara lain (1) peningkatan 

mutu dan kualitas standar melalui penguatan sistem pengembangan standar di 

LAPAN; serta (2) perumusan standar yang difokuskan pada persyaratan-

persyaratan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dalam penyelenggaraan 

kegiatan penerbangan dan antariksa, yang akan dilaksanakan melalui:  

1. Pengelolaan kelembagaan perumusan standar bidang penerbangan dan 

antariksa, yang meliputi 

a. Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 

b. Tim Penyusun Rancangan Standar 

2. Pengembangan dan penguatan prosedur dan ketentuan perumusan standar 

bidang penerbangan dan antariksa berdasarkan regulasi nasional maupun 

internasional 

3. Pengembangan dan penguatan kompetensi sumberdaya perumusan standar, 

yang terdiri dari 

a. Pembinaan Tim Penyusun Rancangan Standar 

b. Pembinaan Tim Penyunting Rancangan Standar 

c. Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 

d. Pengelolaan Sekretariat Komite Teknis 
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Sasaran 2 

Pengembangan Skema dan Infrastruktur Penilaian Kesesuaian dalam rangka 

Penerapan dan Pengawasan Standar Penerbangan dan Antariksa, dengan fokus 

kegiatan antra lain (1) pengembangan skema dan infrastruktur penerapan dan 

pengawasan standar; (2) fasilitasi peningkatan kemampuan penyelenggara 

kegiatan penerbangan dan antariksa untuk menerapkan standar, yang akan 

dilaksanakan melalui: 

1. Pengembangan skema dan infrastruktur penerapan dan pengawasan standar 

penerbangan dan antariksa,  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun berbagai kebijakan skema dan 

infrastruktur penilaian kesesuaian dalam upaya mendukung proses 

penerapan dan pengawasan standar penerbangan dan antariksa secara wajib 

melalui regulasi teknis, maupun untuk mendukung penerapan SNI secara 

sukarela oleh penyelenggara kegiatan penerbangan dan antariksa 

2. Pengembangan dan penguatan kegiatan insentif fasilitas litbangyasa 

penerbangan dan antariksa 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan serta memfasilitasi 

pelaksanaan bimbingan teknis penerapan standar untuk meningkatkan 

kompetensi Pusispan, satuan kerja teknis, serta institusi luar LAPAN sebagai 

LPK dalam memenuhi persyaratan akreditasi Komite Akreditasi Nasional 

(KAN) sebagai infrastruktur penunjang penerapan dan pengawasan standar. 

 

Sasaran 3 

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan, serta Pengelolaan Manajemen 

Teknologi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 

Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan 

Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, bahwa hasil-hasil penelitian 

dan pengembangan sebagai basis HKI yang telah dilaksanakan dapat digunakan dan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, 

kualitas kehidupan masyarakat dan daya saing nasional. Pengelolaan Manajemen 
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Teknologi meliputi inventarisasi, pemetaan dan identifikasi invensi yang berpotensi 

HKI dan proses perlindungan KI sejak dilakukan sosialisasi, pemanduan dan 

mediasi, pendaftaran, hingga pemeliharaan HKI dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi potensi KI LAPAN, yang meliputi: 

a. Penelusuran dan identifikasi hasil litbangyasa penerbangan dan antariksa 

yang berpotensi HKI 

b. Pemetaan potensi hasil litbangyasa penerbangan dan antariksa yang 

berpotensi HKI  

2. Pengukuran dan Penerapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi  

3. Pengelolaan Kekayaan Intelektual LAPAN, melalui: 

a. Sosialisasi Awareness KI bagi Pegawai LAPAN 

b. Bimbingan Teknis Drafting Paten 

c. Workshop Penyempurnaan Hasil Pemeriksaan Substantif Paten 

d. Pendaftaran (perlindungan) KI 

e. Pemeliharaan KI 

f. Pengelolaan database HKI dan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual 

LAPAN 

g. Valuasi Aset Tak Berwujud (ATB) KI LAPAN 

 

Sasaran 4 

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan, serta Pengelolaan Alih Teknologi, 

dilaksanakan melalui 1) penguatan kerangka operasional alih teknologi, 2) 

intermediasi dan kerjasama alih teknologi, dan 3) penguatan jejaring alih teknologi. 

Secara lebih detil kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:  

1. Penguatan Kerangka Operasional Alih Teknologi meliputi: 

a. Pengembangan dan penguatan skema, prosedur dan ketentuan pengelolaan 

kantor alih teknologi. 

b. Pengembangan skema, prosedur, ketentuan, dan infrastruktur inkubator 

bisnis teknologi penerbangan dan antariksa. 

c. Pengembangan dan penguatan prosedur dan ketentuan pelaksanaan:  
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1) Valuasi teknologi untuk komersialisasi,  

2) Analisis potensi pasar produk layanan,  

3) Identifikasi pemanfaatan produk hasil litbangyasa, dan 

4) Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan alih teknologi.   

d. Pengembangan dan penguatan kompetensi sumberdaya pengelolaan 

kantor alih teknologi dan inkubator bisnis teknologi, yang terdiri dari: 

1) Valuasi bisnis dan teknologi, 

2) Analis bisnis, 

3) Analis Pasar (market intelligence) dan pemasaran, 

4) Bussiness developer, 

5) Penyusunan naskah kerja sama lisensi,  

6) Negosiasi bisnis, 

7) Pendampingan bisnis, dan 

8) Audit teknologi. 

2. Intermediasi dan Kerjasama Alih Teknologi, dilaksanakan melalui kegiatan: a) 

identifikasi pemanfaatan produk, b) analisis potensi pasar, c) valuasi teknologi 

untuk komersial, d) pemasaran (temu bisnis), e) penyusunan perjanjian kerja 

sama bisnis, f) evaluasi kerja sama bisnis, dan g) tindak lanjut hasil evaluasi.    

3. Penguatan Jejaring Alih Teknologi, berupa  

a. Berperan aktif dalam komunitas bisnis produk penerbangan dan antariksa 

b. Penyelenggaraan dan/atau ikut serta dalam seminar dan training bisnis 

teknologi 

c. Berperan aktif dalam komunitas kantor alih teknologi dalam lingkup 

domestik, regional, dan internasional untuk mempromosikan produk hasil 

litbangyasa LAPAN 

d. Pengembangan Sistem Informasi Layanan Alih Teknologi.  

e. Pembinaan dan pendampingan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.    

4. Pembentukan Pengembangan Badan Layanan Umum 

LAPAN selalu berupaya agar inovasi produk hasil litbangyasa teknologi 

penerbangan dan antariksa memiliki peran yang sangat strategis dalam 

mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian yang bermuara pada 
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percepatan pembangunan nasional. Sementara itu, Pusispan, sebagai unit 

utama yang memiliki peran alih teknologi, difusi dan komersialisasi teknologi, 

mengemban amanah untuk menyebarluaskan hasil-hasil inovasi dan jasa 

teknologi serta memenuhi kebutuhan teknologi seluruh pihak di Indonesia 

baik dari kalangan Pemerintah, Industri Swasta, BUMN dan Masyarakat.  

Untuk meningkatkan pemanfaatan produk inovasi dan layanan teknologi di 

masa yang akan datang, Pusispan terus berupaya untuk memperluas 

jangkauan diseminasi dan komersialisasi hasil inovasi kepada mitra pengguna 

di seluruh Indonesia, dengan berupaya menjalin kerjasama dengan para mitra 

dan calon mitra potensial karena diseminasi dan komersialisasi teknologi 

harus berjalan beriringan. 

Selain itu, Pusispan berkeinginan untuk mengembangkan diri sebagai suatu 

wadah dalam menggiatkan komersialisasi hasil-hasil inovasi litbangyasa 

penerbangan dan antariksa melalui pengembangan Badan Layanan Umum 

(BLU). BLU merupakan instansi pemerintah yang diberikan fleksibilitas 

pengelolaan keuangan yang beroperasi dengan prinsip efisiensi dan 

produktivitas untuk mendukung pencapaian kesejahteraan rakyat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. BLU merupakan contoh konkrit instansi 

pemerintah yang pengelolaannya berbasis kinerja dengan meningkatkan sisi 

akuntabilitas dan seluruh pendapatan dan pengeluaran BLU tercatat pada 

anggaran pemerintah.  Adapun Pusispan telah menyusun rencana 

pengembangan BLU mulai 2022 hingga 2026 mendatang: 

 

 

3.2 Kerangka Regulasi 

2022

•Analisis Potensi
layanan
komersial
LAPAN (untuk
Menentukan
besarnya pasar
dan potensi
penerimaan)

2023

•Analisis tata
kelola
komersialisasi
layanan produk
(untuk
menentukan
skema
komersialisasi
dan Gap
layanan
minimal)

2024

• Kebijakan
teknis
pengelolaan
satu pintu/
desentralisasi
layanan
(Perla
komersialisasi
layanan produk
PAN oleh
satker
Pusispan)

2025

• Pengusulan
penetapan BLU

• Perka Standar
pelayanan
minimal

• Perka Rencana
Strategis Bisnis

2026

• Persiapan
infrastruktur
pendukung
layanan prima
(Fasilitas
kantor, fasilitas
layanan lab,
dst)
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Dalam upaya menjadi Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan Nasional Berbasis 

Kebijakan Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa Nasional pada periode 

Renstra 2020-2024, Pusispan membutuhan perangkat regulasi. Regulasi 

tersebut diantaranya meliputi: 

1. Peraturan Lembaga terkait tentang pelaksanaan standarisasi penerbangan 

dan antariksa 

2. Peraturan Lembaga terkait tentang Pedoman Valuasi dan Penatausahaan 

Aset Tak Berwujud Berupa Hak Kekayaan Intelektual  

3. Peraturan Kepala Lembaga tentang Pedoman Pengelolaan Royalti dan 

Imbalan 

 

3.3 Kerangka Kelembagaan 

Sebagai upaya memperkuat Pusispan sebagai Penggerak Sektor - Sektor 

Pembangunan Nasional Berbasis Kebijakan Inovasi dan Standar Penerbangan dan 

Antariksa Nasional pada periode Renstra 2020-2024, kerangka kelembagaan 

Pusispan dikembangkan untuk memperkuat fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Inovasi dan Standar 

Penerbangan dan Antariksa 

2. Fungsi Layanan Sertifikasi Produk dan Jasa Penyelenggaraan Keantariksaan 

3. Fungsi Layanan Pengelolaan Kekayaan Intelektual 

4. Fungsi Pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)  
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Target Kinerja  

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja dari tujuan sebagaimana pada Bab II di 

atas dijelaskan dalam Sasaran Kegiatan. Sebagai ukuran bahwa sasaran tersebut 

dapat dicapai sesuai waktu yang direncanakan atau tidak, maka diperlukan Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).  Untuk IKSK akan diukur pencapaiannya pada akhir 

2024 dengan target sebagai berikut:  

1. Indeks Pengelolaan Standar Penerbangan dan Antariksa diharapkan dapat 

mencapai skor indeks 92 pada 2024. Prosedur pengukuran indeks ini 

berdasarkan perhitungan capaian seluruh komponen pelaksanaan 

standardisasi penerbangan dan antariksa. 

2. Indeks Pengelolaan Inovasi Penerbangan dan Antariksa, diharapkan dapat 

mencapai skor indeks 100 pada 2024 Prosedur pengukuran indeks ini 

berdasarkan perhitungan capaian seluruh komponen pelaksanaan 

pengelolaan inovasi penerbangan dan antariksa. 

3. Jumlah Perusahaa Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) di bidang penerbangan 

dan antariksa yang dibina sebanyak 1 (satu) PPBT.  

4. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan Pusispan mencapa 100% 

pada 2024. Prosedur perhitungan tingkat kepuasan ini melibatkan pemangku 

kepentingan, baik internal maupun eksternal LAPAN.  

Sasaran kegiatan, IKSK dan target yang direncanakan untuk dicapai oleh Pusispan 

dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut: 
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Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, IKSK, dan Target Capaian Pusispan 2020-2024 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target 

  2020 2021 2022 2023 2024 

1 Terselenggaranya pengelolaan 

standar penerbangan dan antariksa 

1 Indeks pengelolaan standar 

penerbangan dan Antariksa 

50 76 76 85 92 

2 Terselenggaranya pengelolaan inovasi 

penerbangan dan antariksa 

2 Indeks pengelolaan inovasi 

penerbangan dan antariksa 

68 73 91 91 100 

3 Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis 

Teknologi (PPBT) di bidang 

Penerbangan dan 

Antariksa Nasional tahun berjalan 

(akumulatif) 

- - - - 1 

3 Terselenggaranya layanan prima Pusat 

Inovasi dan Standar Penerbangan dan 

Antariksa 

4 Tingkat kepuasan pemangku 

kepentingan terhadap layanan Pusat 

Inovasi dan Standar     Penerbangan 

dan Antariksa 

80 80 90 95 100 
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4.2. Kerangka Pendanaan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan, disusun kebijakan dan 

program serta kerangka pendanaan sebagaimana tercantum pada table berikut: 

  



26 
 

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Pusispan 2020-2024 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Anggaran 

  2020 2021 2022 2023 2024 

1 Terselenggaranya pengelolaan 

standar penerbangan dan antariksa 

1 Indeks pengelolaan standar 

penerbangan dan Antariksa 

494 594 1100 1100 1100 

2 Terselenggaranya pengelolaan 

inovasi penerbangan dan antariksa 

2 Indeks pengelolaan inovasi 

penerbangan dan antariksa 

473 573 1000 1000 1000 

3 Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis 

Teknologi (PPBT) di bidang 

Penerbangan dan Antariksa Nasional 

tahun berjalan (akumulatif) 

- - - - - 

3 Terselenggaranya layanan prima 

Pusat Inovasi dan Standar 

Penerbangan dan Antariksa 

4 Tingkat kepuasan pemangku 

kepentingan terhadap layanan Pusat 

Inovasi dan Standar     Penerbangan 

dan Antariksa 

- - - - - 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Strategis Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa 2020-

2024 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, 

program dan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional, serta Rencana Strategis Sekretariat Utama. 

Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan 

pelaporan akuntabilitas Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa. Seluruh Unit 

Kerja di lingkungan Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa diwajibkan untuk 

menjadikannya sebagai pedoman dan menjabarkan Rencana Strategis Pusat Inovasi dan 

Standar Penerbangan dan Antariksa 2020-2024, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang 

diembannya. Diharapkan dengan pelaksanaan Rencana Strategis ini akan tercapai target dan 

sasaran kinerja LAPAN, khususnya dalam pengembangan inovasi dan standar penerbangan 

dan antariksa, sebagai bagian nyata kontribusi Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan 

Antariksa. 

 


