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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 

 Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan telah berhasil menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019, yang dirumuskan dalam 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana didalamnya terdapat Indikator 

Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan. 

Rencana Pembangunan nasional dimulai dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), kemudian Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berupa penjabaran visi dan 

misi Presiden dan berpedoman kepada RPJP Nasional yang memuat 

strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementrian/ 

Lembaga dan lintas Kementrian/ Lembaga, di tingkat Kementrian/ 

Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK) yang bersifat sektoral 

terdapat Rencana Strategis (Renstra). 

Rencana Strategis Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Pasuruan merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat 

perencanaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang akan di capai 

dalam kurun tahun 2015-2019. Dalam penyusunannya, Renstra telah 

mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan eksternal serta 

memperhatikan pula kapasitas internal guna mendukung tugas dan 

fungsi organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.   

 Renstra Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan Tahun 

2015–2019 ini merupakan penjabaran dari Renstra LAPAN dan Renstra 

Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer yang berisikan kebijakan 

strategis. Kebijakan teknis yang dirumuskan dalam Renstra ini 

didasarkan pada Tugas dan Fungsi Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Pasuruan, peninjauan lingkungan strategis dengan 

memperhatikan potensi yang dimiliki, kebutuhan nasional, peluang dan 
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tantangan kegiatan pengamatan akuisisi data. Renstra ini disusun agar 

dapat dijadikan pedoman guna merumuskan perencanaan kinerja, 

program dan kegiatan tahunan di Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Pasuruan selama 5 (lima) tahun kedepan, yakni tahun 2015–

2019 agar diperoleh kinerja dan luaran yang maksimal. 

 

 

 

         Pasuruan,      Oktober 2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan upaya 

terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara 

pencapaian tujuan yang produktif, efektif, dan efisien. Rencana Strategis 

(Renstra) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) Pasuruan 2015-

2019 disusun dengan mengacu pada Renstra LAPAN 2015-2019 dan 

Renstra Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer. Rencana strategis ini 

harus mampu menjawab isu aktual yang berkembang dengan 

mempertimbangkan lingkungan strategis yang ada, sehingga Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan berperan sebagai penggerak 

kemandirian yang mampu menyediakan data sains antariksa dan atmosfer 

serta melaksanakan layanan publik IPTEK penerbangan dan antariksa yang 

dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

1.1. Kondisi Umum 

 Mulai Desember 2015 terjadi perubahan nama Balai Pengamatan 

Dirgantara Watukosek menjadi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Pasuruan. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan merupakan 

Balai yang bertanggungjawab dibawah Deputi Bidang Sains Antariksa dan 

Atmosfer yang bertugas melaksanakan pengamatan, perekaman, 

pengolahan dan pelaporan data antariksa dan atmosfer, serta sosialisasi 

pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di 

bidangnya yang berlokasi di Pasuruan Jawa Timur. Pada Renstra tahun 

2015-2019, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan memiliki 

visi dan misi sebagai berikut: 

Visi 

Menjadi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer yang handal untuk 

mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 
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Misi 

1. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pengamatan 

secara berkesinambungan; 

2. Melaksanakan akuisisi dan pengolahan data secara cermat; 

3. Melaksanakan layanan dan kerjasama teknis sesuai lingkup kerjanya.  

 

Selain memiliki tugas yang harus dilaksanakan, Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

 Penyiapan dan penyusunan program dan kegiatan Balai; 

 Pelaksanaan, pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan 

data antariksa dan atmosfer; 

 Pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan 

pengamatan antariksa dan atmosfer; 

 Pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pengamatan antariksa dan 

atmosfer; 

 Pemberian layanan publik IPTEK penerbangan dan antariksa; 

 Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan 

 Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata 

usaha, penatausahaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga. 

Secara umum, sejak tahun 2015 terdapat beberapa keberhasilan 

pencapaian sasaran strategis Balai disertai dengan indikator kinerjanya. 

Berbagai program telah dilakukan oleh Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Pasuruan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sasaran 

strategis yang ditetapkan antara lain: 

a. Melaksanakan program/kegiatan yang berhubungan dengan data-

data antariksa dan atmosfer, meliputi perekaman, pengolahan data 

AWS, CO2, Ozon Permukaan, dan Data Matahari. 

b. Melaksanakan program/kegiatan yang berhubungan dengan 

diseminasi kepada instansi, lembaga pendidikan dan masyarakat 

umum terkait tugas dan fungsi Balai kepada tamu kunjungan yang 

datang. 
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c. Menjadi salah satu titik lokasi pengamatan rukhyatul hilal di Propinsi 

Jawa Timur yang dikoordinir oleh Kementerian Agama Propinsi Jawa 

Timur. 

d. Turut serta dalam penyusunan laporan status lingkungan hidup 

Propinsi Jawa Timur yang di koordinir oleh Badan Lingkungan Hidup 

Propinsi Jawa Timur.  

 

 Setelah dilakukan pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian 

evaluasi kinerja sejak tahun 2015, pada umumnya nilai pencapaian 

kegiatan cukup baik dan mencapai sasaran yang diharapkan. 

 

1.2. Aspirasi Masyarakat Terhadap Pelayanan Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan 

 Berdasarkan interaksi dengan masyarakat, peran Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan sudah dikenal dikalangan masyarakat 

ilmiah baik dari Siswa/Siswi SD, SMP dan SMA di Kabupaten Pasuruan, 

Perguruan Tinggi Di Jawa Timur bahkan instansi Pemerintah di Jawa 

Timur seperti BMKG, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pemerintah 

Propinsi Jawa Timur, BAPPEDA Kota/Kabupaten Pasuruan. Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan mulai banyak melakukan 

kegiatan sosialisasi dan ikut serta sebagai narasumber dalam kegiatan 

Ilmiah di Jawa Timur seperti kegiatan Pengamatan Hilal Awal Bulan 

Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Hubungan Balai Pengamatan Antariksa 

dan Atmosfer Pasuruan dengan berbagai stakeholdernya dapat 

digambarkan seperti pada gambar 1.1 sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Stakeholder di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Pasuruan 

 

 Stakeholder internal adalah para stakeholder yang berasal dari 

internal LAPAN dan internal Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Pasuruan, seperti Kepala LAPAN, Kepala Pusat Eselon II, Para Eselon III 

dan seterusnya. Aspirasi dari para stakeholder internal antara lain: 

a. Diperlukannya penyediaan informasi dan pengkajian tentang 

kedirgantaraan sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; 

b. Diperlukannya peningkatan hasil hak paten dan HKI yang diakui 

tidak hanya oleh pihak nasional, tetapi juga oleh pihak internasional; 

c. Diperlukannya peremajaan serta pembaharuan sarana dan prasarana 

untuk meningkatkan hasil penelitian serta akuisisi dan pengolahan 

data dirgantara di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Pasuruan. 

d. Diperlukan peningkatan fasilitas penunjang kegiatan khususnya 

terkait layanan informasi dan diseminasi di Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan. 

  

Selain stakeholder internal, terdapat pula stakeholder eksternal yang 

merupakan para stakeholder yang berasal dari eksternal Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan yang terdiri dari stakeholder yang terkait 

pengolahan dan akuisisi data serta layanan publik IPTEK penerbangan dan 

antariksa seperti lembaga dan masyarakat yang sering berinteraksi dan 

Balai 
Pengamatan 
Antariksa dan 

Atmosfer 
Pasuruan 

Para Ahli 

INTERNAL  

Masyarakat  

EKSTERNAL 
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memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan di Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan. Aspirasi dari para stakeholder eksternal 

antara lain: 

1. Para Ahli 

Diperlukannya peningkatan kapasitas pengkajian kebijakan dan 

sumber daya manusia kedirgantaraan untuk meningkatkan rumusan 

kebijakan keantariksaan nasional yang dapat dijadikan landasan bagi 

bangsa Indonesia. 

2. Masyarakat 

Diperlukannya penelitian dan pengkajian tentang kedirgantaraan 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau berbasiskan demand. 

 

1.3. Potensi dan Permasalahan 

 Setiap lembaga maupun organisasi memiliki potensi dan 

permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi 

utamanya. Potensi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan 

dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang berhasil dilaksanakan serta terget 

yang berhasil direalisasikan, sedangkan  kelemahan yang dimiliki oleh Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan masih dapat diperbaiki agar 

menjadi lebih baik. Permasalahan yang dihadapi Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan timbul dari peluang dan tantangan yang 

berasal dari lingkungan eksternal selain faktor kepemilikan lahan/status 

tanah yang masih dalam proses penyelesaian perijinan, dimana Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan dituntut untuk dapat 

memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut dengan 

kemampuannya yang ada saat ini. 

 

1.3.1.Dukungan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan 

Terhadap Pentingnya Penguasaan IPTEK Kedirgantaraan dan 

Pemanfaatannya 

a. Pemanfaatan IPTEK kedirgantaraan merupakan salah satu mesin 

penggerak pembangunan ekonomi  seperti pemanfaatan untuk 
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telekomunikasi, navigasi, pengembangan satelit pendidikan, 

perencanaan tataguna lahan untuk pengembangan wilayah, 

perencanaan pengembangan infrastruktur (jaringan jalan, 

jaringan telekomunikasi, dan sebagainya), pengelolaan 

sumberdaya alam (hutan produksi, perkebunan, perikanan, 

pertanian, pertambangan, sumber daya air), pemantauan 

lingkungan (cuaca, perubahan iklim dan sebagainya), dapat 

menjadi dasar arah pengembangan industri teknologi nasional 

berbasis industri kedirgantaraan yang dapat menjadi platform 

dasar kemandirian industri teknologi nasional khususnya 

kedirgantaraan dan untuk mendukung pertahanan NKRI. 

b. Penguasaan IPTEK kedirgantaraan khususnya antariksa dan 

atmosfer sangat penting bagi negara seperti Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan dengan aspek geografis yang 

spesifik yaitu wilayahnya luas, daratannya tersebar, berada di 

jalur katulistiwa di antara dua benua dan dua samudera, kaya 

dengan sumberdaya alam dan rentan terhadap bencana. 

Pengelolaan wilayah negara dengan aspek geografis sangat 

memerlukan Iptek kedirgantaraan untuk mempermudah 

pengelolaan negara dalam melayani masyarakat dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

 

1.3.2.Kekuatan 

a. Belum terlalu banyak pesaing bagi Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Pasuruan baik swasta maupun badan pemerintah dalam 

akuisisi data dan pengolahan data antariksa dan atmosfer. 

b. Kemampuan dalam mengamati dan kepemilikan data atmosfer 

membuat Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan 

memiliki kedudukan dan posisi yang strategis. 

c. Kapasitas peralatan dan teknologi yang dimiliki sudah sesuai dengan 

kemajuan teknologi. 
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1.3.3.Kelemahan 

a. Keterbatasan ketersediaan SDM baik dari internal maupun dari hasil 

recruitment yang kurang dari segi kuantitas maupun kualitas 

membuat kurangnya SDM yang dapat mengoperasikan peralatan. 

b. Aliran listrik yang digunakan sering mati sehingga dapat menghambat 

aktivitas dan merusak alat yang sedang beroperasi; 

c. Ketergantungan suku cadang (sparepart) alat yang hanya berasal dari 

luar negeri sehingga mengganggu kinerja dari peralatan yang 

digunakan. 

 

1.3.4.Peluang 

a. Meningkatnya pengguna data karena meningkatnya sosialisasi LAPAN 

di media massa. 

b. Meningkatnya keingintahuan masyarakat mengenai IPTEK 

penerbangan dan antariksa. 

c. Meningkatnya kebutuhan pengguna data penerbangan dan antariksa. 

 

1.3.5.Tantangan 

a. Status peralatan dan aset yang dimiliki oleh Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan sudah sangat tertinggal dengan 

kebutuhan di saat ini, sehingga perlu peremajaan/revitalisasi 

peralatan untuk mengantisipasi kebutuhan/tantangan yang akan 

datang. 

b. Masih banyak peralatan masih terdaftar dalam aset milik LAPAN 

Bandung,  sehingga bila terjadi kerusakan atau permasalahan Balai 

kurang cepat dalam penanganan.  

c. Tuntutan masyarakat akan kesediaan data yang cepat, handal, dan 

akurat; 

d. Status kepemilikan tanah yang belum jelas menjadikan Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan tidak bisa 

membangun dan meletakan peralatan sesuai dengan kebutuhan.
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

SATUAN KERJA 

 

2.1. Visi 

“Menjadi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer yang 

handal untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri” 

 

2.2. Misi 

1. Melaksanakan pengoperasian pemeliharaan peralatan pengamatan 

secara berkesinambungan. 

2. Melaksanakan akuisisi dan pengolahan data secara cermat. 

3. Melaksanakan layanan dan kerjasama teknis sesuai lingkup 

kerjanya. 

 

2.3. Tujuan 

1. Peningkatan dalam pengoperasian peralatan pengamatan, 

pemeliharaan peralatan dan pengembangannya. 

2. Peningkatan kegiatan pengamatan, akuisisi, kompilasi data dan 

pengolahannya serta pelaporannya. 

3. Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM pada kegiatan 

pengoperasian peralatan, pengolahan data dan pemeliharaannya. 

4. Peningkatan kerja sama pengamatan/penelitian dengan pihak luar 

baik dalam maupun luar negeri. 

 

2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Sasaran Strategis: 

a. Tersedianya data sains antariksa dan atmosfer. 

b. Terselenggaranya layanan publik IPTEK penerbangan dan 

antariksa. 
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Indikator Kinerja Utama (IKU): 

a. Jumlah akuisisi data antariksa dan atmosfer 

b. Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan layanan IPTEK 

penerbangan dan antariksa 

c. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan IPTEK penerbangan dan 

antariksa 

 

2.5.  Kaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator 

Kinerja Utama 

Indikator Kinera Utama (IKU) merupakan bentuk penjabaran dari 

sasaran strategis Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan yang 

telah dibuat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmoser Pasuruan. Keterkaitan antara 

lima aspek tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan 

pencapaian kinerja. Tabel 2.1. menunjukkan kaitan antara visi, misi, 

tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 

TABEL 2.1 

Kaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis 
dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

V i s i M i s i Tujuan 
Sasaran 
Strategis 

I K U 

Menjadi 

Balai 

Pengam

atan 

Antariks

a dan 
Atmosfer 

yang 

handal 

untuk 

mewuju
dkan 

Indonesi

a yang 

maju 

dan 

mandiri 

1. Melaksanakan 

pengoperasian, 

pemeliharaan 

peralatan 

pengamatan 

secara 
berkesinambung

an 

2. Melaksanakan 

akuisisi dan  

pengolahan data 
secara cermat 

3. Melaksanakan 

layanan dan 

kerjasama 

teknis sesuai 

lingkup 
kerjanya 

1. Peningkatan dalam 

pengoperasian peralatan 

pengamatan, 

pemeliharaan peralatan 

dan pengembangannya 

2. Peningkatan kegiatan 
pengamatan, akuisisi, 

kompilasi data, 

pengolahan dan 

pelaporannya; 

3. Peningkatan dan 
pengembangan 

kemampuan SDM pada 

kegiatan pengoperasian 

peralatan, pengolahan 

data, pemeliharaannya; 

4. Peningkatan kerja sama 
pengamatan /penelitian 

dengan pihak luar baik 

dalam maupun luar negeri 

Tersedianya 

data sains 

antariksa 

dan atmosfer 

Jumlah 

akuisisi data 

antariksa dan 

atmosfer 

Terselenggar

anya layanan 

publik IPTEK 

penerbangan 

dan 

antariksa 

Jumlah 

instansi 

pengguna yang 

memanfaatkan 

layanan IPTEK 
penerbangan 

dan antariksa 

Indeks 

kepuasan 
masyarakat 

atas layanan 

IPTEK 

penerbangan 

dan antariksa 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Sains Antariksa dan 

Atmosfer   

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang 

Sains Antariksa dan Atmosfer diharapkan mampu menjadikan pusat 

penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, lingkungan 

atmosfer dan antariksa serta pemanfaatannya yang andal dan dapat 

bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa.  

  

3.1.1 Arah Kebijakan Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer 

Arah kebijakan Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mengacu 

pada RPJM 3 mengenai pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian 

berbasis kemampuan IPTEK pada bidang teknologi informasi dan 

komunikasi. Hasil dari kegiatan pemanfaatan Deputi Bidang Sains 

Antariksa dan Atmosfer dapat digunakan untuk pembangunan di bidang-

bidang tersebut. 

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, maka langkah-

langkah kebijakan yang diambil Deputi Bidang Sains Antariksa dan 

Atmosfer adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sains 

antariksa dan atmosfer. 

2. Meningkatkan kemampuan penelitan dan pengembangan sains 

antariksa dan atmosfer. 

3. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang sains antariksa 

dan atmosfer. 

 

3.1.2 Strategi Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer   

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi LAPAN serta upaya 

sinkronisasinya terhadap pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Sains 
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Antariks dan Atmosfer, berdasarkan matriks SWOT lingkungan Deputi 

Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer didapatkan strategi yang akan 

digunakan, beberapa upaya strategi yang dilaksanakan antara lain : 

1. Peningkatan kemampuan dalam pemberian bimbingan dan pembinaan 

dibidang sains antariksa dan atmosfer, yang dilaksanakan melalui 

persentase peningkatan bimbingan dan pelayanan teknis untuk 

pengguna di bidang sains antariksa dan atmosfer. 

2.  Peningkatan kemampuan penelitan dan pengembangan sains antariksa 

dan atmosfer yang dilaksanakan melalui : 

a. Persentase peningkatan HKI dan publikasi ilmiah di bidang sains 

antariksa dan atmosfer; 

b. Persentase peningkatan produk kedirgantaraan (prototipe, model, dan 

modul) di bidang sains antariksa dan atmosfer yang dimanfaatkan 

pengguna. 

3. Peningkatan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang sains antariksa 

dan atmosfer, yang dilaksanakan melalui persentase peningkatan hasil 

kerjasama teknis di bidang sains antariksa dan atmosfer. 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Pasuruan 

Arah kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan dirumuskan untuk melaksanakan 

pengolahan data dan pemanfaatannya serta pelayanan publik IPTEK 

penerbangan dan antariksa. Hal tersebut mengarah pada kebijakan Deputi 

Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer yang secara tidak langsung terkait 

dengan kebijakan nasional. Kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh 

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan diharapkan mampu 

mengarahkan menjadi Balai yang berstandar internasional yang mampu 

memenuhi kontinuitas ketersediaan data nasional. 
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3.2.1. Arah Kebijakan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Pasuruan 

Arah kebijakan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan 

mengacu pada RPJM 3 mengenai pembangunan keunggulan kompetitif 

perekonomian berbasis kemampuan IPTEK pada bidang teknologi informasi 

dan komunikasi. Hasil dari kegiatan pemanfaatan Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan dapat digunakan untuk pembangunan 

dibidang-bidang tersebut.   

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, maka langkah-

langkah kebijakan yang diambil Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Pasuruan adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya ketersediaan data sains antariksa dan atmosfer; 

2. Terwujudnya penyelenggaraan layanan publik IPTEK penerbangan dan 

antariksa. 

 

3.2.2. Strategi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi LAPAN serta upaya 

sinkronisasinya terhadap pencapaian visi dan misi Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan, berdasarkan matriks SWOT lingkungan 

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan didapatkan strategi 

yang akan digunakan, beberapa upaya strategi yang dilaksanakan, antara 

lain : 

1. Peningkatan kemampuan dalam penyediaan data sains antariksa dan 

atmosfer melalui persentase kontinuitas akuisisi data antariksa dan 

atmosfer dan jumlah akuisisi data antariksa dan atmosfer. 

2. Peningkatan kemampuan dalam penyelenggaraan layanan publik IPTEK 

penerbangan dan antariksa melalui jumlah pengguna (instansi) layanan 

publik daerah dan Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik 

IPTEK penerbangan dan antariksa. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Target Kinerja 

Visi dan misi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan 

dijabarkan lebih lanjut dengan menggunakan metode Balanced Score Card 

(BSC) dengan merumuskan peta strategis seperti ditunjukan pada gambar 

4.1. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan mempunyai visi 

menjadi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmoser yang handal untuk 

mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, dapat ditunjukan dengan 

sasaran strategis dari Customer Perspective yaitu : 

1. Tersedianya data sains antariksa dan atmosfer. 

2. Terselenggaranya layanan publik IPTEK penerbangan dan antariksa.  

 

Hal yang harus dilakukan dalam mencapai sasaran strategis dalam 

customer perspective, dituangkan dalam 1 (satu) sasaran strategis pada 

internal process perspective, yaitu 1) Terselenggaranya operasional peralatan 

akuisisi data antariksa dan atmosfer. 
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SS3 : Terselenggaranya 

operasional peralatan 

akuisisi data antariksa dan 

atmosfer 

SS1 : Tersedianya Data 

Antariksa dan Atmosfer 

SS6 :  Terselenggaranya 

perencanaan dan 

pelaporan kinerja 

anggaran yang akuntabel 

SS4 : Tersedianya 

informasi sains antariksa 

dan atmosfer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Strategis 

 Target Kinerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan 

berupa Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target seperti yang 

tercantum pada tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, IKU dan Target BPAA Pasuruan 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

CUSTOMER PERSPECTIVE 

1. Tersedianya data 

sains antariksa 

dan atmosfer 

1 Jumlah akuisisi data 

antariksa dan 

atmosfer (GB) 

94 94 94 94 95 

2. Terselenggaranya 

layanan publik 

IPTEK 
penerbangan 

antariksa dan 

atmosfer 

2 Jumlah instansi 

pengguna yang 

memanfaatkan 
layanan IPTEK 

penerbangan dan 

antariksa 

25 27 30 32 34 

3 Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

layanan IPTEK 

penerbangan dan 
antariksa 

78 78,5 79 80 80 
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SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 

3. Terselenggaranya 

operasional 

peralatan akuisisi 

data antariksa 

dan atmosfer 

4 Persentase 

kontinuitas akuisisi 

data antariksa dan 

atmosfer 

90% 90% 90% 90% 90% 

4. Tersedianya 
informasi sains 

antariksa dan 

atmosfer 

5 Jumlah informasi 
sains antariksa dan 

atmosfer yang 

dihasilkan 

- - - 2 4 

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 

5. Meningkatnya 
kapasitas SDM 

aparatur lingkup 

Balai 

Pengamatan 

Antariksa dan 
Atmosfer 

Pasuruan 

6 Jumlah Pegawai yang 
mengikuti pelatihan 

dan/atau lulus 

pelatihan pertahun 

3 2 2 2 2 

6. Terselanggaranya 

perencanaan dan 

pelaporan kinerja 

anggaran yang 

akuntabel 

7 Persentase 

penyerapan DIPA 

Balai Pengamatan 

Anatriksa dan 

Atmosfer Pasuruan 

95% 95% 95% 95% 95% 

8 Jumlah dokumen 
pelaksanaan dan 

pelaporan kinerja 

anggaran yang 

dihasilkan 

- - - 4 6 

 

4.2.  Kerangka Pendanaan 

 Pendanaan sangat terkait dengan target kinerja yang ditetapkan 

sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan 

SATUAN KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN (MILYAR RUPIAH) 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Balai Pengamatan 
Antariksa dan 

Atmosfer 

Pasuruan  

6,185 6,453 6,793 10,108 10,811 40,350 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Pasuruan tahun 2015-2019 yang telah disempurnakan ini akan tetap 

menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja tahunan, sehingga 

program kegiatan akan tetap terarah dan terencana dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan serta tetap efisien dalam pelaksanaannya, 

baik dipandang dari sudut aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun 

dalam percepatan waktu realisasinya.  

Perubahan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal yang 

terjadi menuntut Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan  

untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat 

berpengaruh terhadap kelangsungan proses kegiatan di Balai. Perubahan 

tersebut harus disikapi dengan bijaksana sehingga dampak negatif dapat 

diminimalisasi dan jika bisa perubahan-perubahan tersebut dimanfaatkan 

guna memperkuat sistem yang selama ini sudah dijalankan. 

Semua itu dilandasi pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

melalui pencapaian sasaran strategis terkait sumber daya manusia, 

informasi, organisasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur lingkup Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Pasuruan. 

2. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah di akses lingkup 

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer. 

3. Terkelolanya DIPA Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Pasuruan secara optimal. 

 



 

 

LAMPIRAN 

 

Tabel Analisis Matriks SWOT 

 

 
 

 
 

 
 
 

                   INTERNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
   EKSTERNAL 

KEKUATAN /  
STRENGTHS (S) 

A. Belum banyak pesaing bagi Balai 

Pengamatan Antariksa dan 
Atmosfer Pasuruan baik swasta 
maupun badan pemerintah dalam 
akuisisi data dan pengolahan data 
antariksa dan atmosfer  

B. Kemampuan dalam mengamati dan 
kepemilikan data atmosfer 
membuat Balai Pengamatan 
Antariksa dan Atmosfer Pasuruan 
memiliki kedudukan yang penting 

C. Kapasitas peralatan dan teknologi 
yang dimiliki sudah cukup lengkap 
dan sesuai dengan kemajuan 
teknologi yang ada. 

KELEMAHAN /     WEAKNESSESS 
(W) 

A. Keterbatasan ketersediaan SDM 

baik dari internal maupun dari 
recruitment eksternal yang 
memadai baik secara kuantitas 
maupun kualitas membuat 
kurangnya SDM yang dapat 
mengoperasikan peralatan  

B. Ketidakstabilan aliran listrik yang 
digunakan. Hal ini dapat 
menghambat aktivitas dan dapat 
merusak alat yang sedang 
beroperasi 

C. Masih ketergantungan pada SDM 
di Pusat terkait dalam perbaikan 
peralatan yang digunakan 

PELUANG /  
OPPORTUNITIES (O) 

A. Meningkatnya keingintahuan 
masyarakat mengenai data 
penerbangan dan antariksa serta 
IPTEK penerbangan dan 
antariksa 

B. Meningkatnya kebutuhan 
pengguna data penerbangan dan 
antariksa  

C.   Meningkatnya sosialisasi khusus 
mengenai data penerbangan dan 

antariksa  

 

STRATEGI S-O 
 
 
 
 
 

- Peningkatan kemampuan dalam 
penyediaan data penerbangan dan 
antariksa. 

STRATEGI W-O 
 
 
 
 
 

- Peningkatan pengguna data 

antariksa dan atmosfer serta 
layanannya 

 

- Peningkatan kemampuan dalam 
penyediaan data penerbangan dan 
antariksa. 

 

ANCAMAN / 
THREATS (T) 

A. Hampir 40% peralatan masih 
dalam status aset Pusat di LAPAN 
Bandung, sehingga sulit dalam 
melaksanakan 
perawatan/perbaikan peralatan 
di Balai.  

B. Tuntutan masyarakat akan 
kesediaan data yang cepat, 
handal, dan akurat 

C. Status kepemilikan tanah yang 
belum jelas menjadikan Balai 
Pengamatan Antariksa dan 
Atmosfer Pasuruan tidak bisa 
membangun dan memasang 
peralatan sesuai dengan 
kebutuhan. 

STRATEGI S-T 
 
 
 
 

- Peningkatan kemampuan 
sosialisasi pemanfaatan data 
perolehan Balai. 

 
- Peningkatan kemampuan dalam 

penyediaan data penerbangan dan 
antariksa 

STRATEGI W-T 
 
 
 
 

- Peningkatan pengguna data 

antariksa dan atmosfer serta 
layanan publik IPTEK 
penerbangan dan antariksa 

 


