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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Salam Sejahtera, 
 

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas 
rahmat-Nya, Renstra Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa LAPAN 
2015-2019 telah berhasil disusun dengan mengacu pada Renstra LAPAN 2015-2019 
yang telah ditetapkan. Renstra ini disusun berdasarkan kondisi Deputi Bidang 
Teknologi Penerbangan dan Antariksa dan lingkungan strategis yang mempengaruhi 
pencapaian visi LAPAN khususnya di Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 
Antariksa yang secara khusus membidangi pengembangan teknologi Roket, Satelit 
dan Penerbangan. 

 
 Renstra ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, 
tujuan, sasaran strategis, sistem nilai, arah kebijakan dan strategi pengembangan 
teknologi Roket, Satelit dan Penerbangan untuk kebutuhan nasional, arah kebijakan 
dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka 
pendanaan. 
 

Renstra ini telah mengalami dua kali revisi, yang pertama dilakukan pada tahun 
2016, dan yang kedua dilakukan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya target 
IKU yang harus disesuaikan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan juga 
anggaran yang tersedia. Perubahan target IKU inilah yang menjadi subyek revisi 
dalam Renstra ini.   
  

Besar harapan kami dengan adanya Renstra ini dapat menuntun 
pembangunan teknologi penerbangan dan antariksa khususnya bindang teknologi 
roket, satelit dan penerbangan dan pemanfaatan hasil Litbangyasanya dapat 
berkontribusi dalam pembangunan nasional yang memberikan manfaat kepada 
stakeholder, masyarakat ilmiah, swasta nasional maupun masyarakat umum di 
Indonesia. 
 
 
Terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
.      Jakarta, Januari 2018 

       Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 
 

 
  NIP. 19670130 198701 2 001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

Pembangunan Iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu 

pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan  

ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi 

hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, 

kemandirian dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas 

Iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan 

lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup. 

Berdasarkan paparan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 yang sesuai 

amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

disampaikan bahwa Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian berbasis 

pada : (1)  Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia; (2) Sumber daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas; (3) Kemampuan Iptek. Terdapat 7 bidang strategis dalam RPJPN 

2005-2025, yaitu: Pertanian dan Ketahanan Pangan; Teknologi Kesehatan dan Obat; 

Energi, Energi Baru dan Terbarukan; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Teknologi 

Transportasi; Material Maju, serta peningkatan jumlah penemuan dan 

pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui 

pengembangan sumber daya manusia Iptek, peningkatan anggaran riset, 

pengembangan sinergi kebijakan Iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang 

selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana Iptek, dan 

pengembangan mekanisme intermediasi Iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan 

untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi 

yang berbasis pengetahuan. 

 Teknologi Dirgantara khususnya teknologi satelit, roket dan penerbangan 

merupakan salah satu mesin penggerak pembangunan ekonomi seperti pemanfaatan 

untuk telekomunikasi, navigasi, science dalam pengamatan cuaca antariksa, sistem 

atmosfer dll dan penginderaan jauh untuk perencanaan tataguna lahan untuk 

pengembangan wilayah, perencanaan pengembangan infrastruktur (jaringan jalan, 

jaringan telekomunikasi, dan sebagainya), pengelolaan sumberdaya alam (hutan 

produksi, perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, sumberdaya air), 
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pemantauan lingkungan (cuaca, perubahan iklim dan sebagainya), alat transportasi 

udara yang mampu melayani penerbangan antar daerah terpencil diseluruh wilayah 

Indonesia dan pemanfaatan teknologi roket Sonda untuk kebutuhan riset antariksa, 

masyarakat ilmiah dan pertahanan, sehingga dapat menjadi dasar arah 

pengembangan dan program dasar kemandirian teknologi nasional berbasis 

penerbangan dan antariksa. Penguasaan teknologi Dirgantara yakni teknologi roket 

dan satelit sangat penting dalam rangka mencapai kemandirian bangsa untuk 

menjamin kelangsungan pemanfaatan teknologi yang dimiliki Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa Nasional (LAPAN), maupun aspirasi masyarakat terhadap informasi 

yang disediakan oleh LAPAN. Penguasaan Iptek penerbangan dan antariksa sangat 

penting bagi negara  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. Iptek penerbangan dan antariksa juga sangat penting 

bagi pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan 

penanganan bencana melalui penyajian informasi untuk peringatan dini, tanggap 

darurat dan rehabilitasi sehingga mempercepat respon terhadap permasalahan-

permasalahan nasional.  

 Rencana Strategis (Renstra) LAPAN 2015-2019 memberikan gambaran kuat 

Deputi Teknologi Dirgantara dalam upaya membangun kemandirian dibidang 

teknologi dirgantara yang mencakup Teknologi roket, satelit dan Penerbangan 

sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan seluas-luasnya teknologi dirgantara bagi 

stakeholder dan pengguna seperti kepada institusi pemerintah, swasta, dunia usaha 

dan masyarakat. 

Renstra  Deputi Teknologi Dirgantara 2015-2019 merupakan dokumen 

perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan dan telah diselaraskan dengan Renstra 

LAPAN 2015-2019 yang juga selaras dengan RPJMN 2015-2019 yang akan menjadi 

acuan bagi unit teknis pusat eselon II (Pusat teknologi Roket, Pusat Teknologi Satelit 

dan Pusat Teknologi Penerbangan) serta unit kerja Mandiri (Balai Penjejakan dan 

Kendali Wahana Antariksa-Biak) untuk menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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1.1 Kondisi Umum 

1.1.1  Profil Deputi Bidang Teknologi Penerbangan Dan Antariksa 

 

Deputi Teknologi Dirgantara merupakan unit 

setingkat eselon I yang membantu kepala 

LAPAN dalam melakukan pengembangan, 

peningkatan dan pemanfaatan teknologi 

penerbangan dan antariksa khususnya 

melakukan pengembangan teknologi roket, 

satelit dan penerbangan mulai 

perancangan, assembly Integrasi dan test hingga pemanfaatannya bagi masyarakat 

pengguna.   

Melihat posisi geografis negara Indonesia yang terletak di sepanjang garis 

katulistiwa dan berada diantara dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia 

sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi 

keantariksaan sekaligus memiliki keunggulan komparatif dalam penyelenggaraan 

keantariksaan. Oleh karena itu pengembangan teknologi keantariksaan yang meliputi 

teknologi antariksa (roket, satelit dan penerbangan) dan ruas bumi serta 

pemanfaatannya menjadi hal penting yang menjadi tujuan utama kemandirian 

teknologi bagi Deputi Teknologi Dirgantara - LAPAN.  

Berdasarkan UU no. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan dimana salah satu tujuan 

penguatan bidang keantariksaan nasional adalah: mewujudkan kemandirian dan 

meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam Penyelenggaraan 

Keantariksaan, menjadi landasan dalam pengembangan teknologi penerbangan dan 

antariksa khususnya teknologi satelit, roket dan penerbangan. Sehingga percepatan 

pengembangan teknologi roket, satelit dan penerbangan akan didukung sepenuhnya 

oleh negara dalam penguasaan, alih pengetahuan dan teknologi dan pemanfaatannya 

melalui kerjasama internasional, pengembangan fasilitas litbang, peluncuran roket 

dengan penyediaan bandar antariksa.  

Bila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional, maka Fungsi Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa adalah: 
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a) perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa; 

b) pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan  teknologi roket serta 

pemanfaatannya; 

c) pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan  teknologi satelit serta 

pemanfaatannya; 

d) pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan  teknologi penerbangan 

serta pemanfaatannya; 

e) pelaksanaan kegiatan peluncuran dan  penjejakan wahana antariksa, serta 

operasi pemantauan dengan pesawat udara riset;  

f) pelaksanaan kegiatan operasi bandar udara riset dan bandar antariksa;  

g) pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan 

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa; dan 

h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

 

Dan untuk mewujudkan visi dan misi LAPAN dalam pembangunan keantariksaan 

secara Nasional maka, Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa yang didukung 

oleh 3 (tiga) unit teknis yaitu Pusat Teknologi Satelit, Pusat Teknologi Roket dan Pusat 

Teknologi Penerbangan bekerja keras dalam menghasilkan karya terbaik dalam 

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa agar dapat dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan, pertahanan dan keamanan Nasional.  

Dalam Renstra LAPAN 20015-2019 memberikan gambaran yang kuat LAPAN 

dalam upaya membangun kemandirian di bidang teknologi penerbangan dan 

antariksa khususnya roket, satelit dan penerbangan sehingga dapat meningkatkan 

pemanfaatan yang seluas-luasnya bagi pembangunan nasional bidang pertahanan 

keamanan, ekonomi dan lingkungan hidup dan memberikan gambaran kesiapan 

LAPAN dalam memberikan pelayanan kepada pada stakeholder, pengguna dari 

berbagai institusi pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu 

Deputi Teknologi Peenrbangan dan Antariksa  akan menjadi tolok ukur keberhasilan 

LAPAN dalam pengembangan dan penguasaan teknologi satelit, roket dan 

penerbangan yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.     

Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 

8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan 

http://jdih.lapan.go.id/components/com_chronoforms/uploads/inputperaturan/20140528155435_perka%2005%20tahun%202014.pdf
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Antariksa Nasional (LAPAN) Pasal 85, menjelaskan bahwa Deputian Bidang 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa memiliki tiga unit kerja yaitu: 

1. Pusat Teknologi Satelit; 

2. Pusat Teknologi Roket; 

3. Pusat Teknologi Penerbangan; 

 

Bagan Struktur organisasi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dapat 

dilihat pada gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 
 

 

Semua sumber daya organisasi baik berupa sumber daya manusia, sumber 

daya riset seperti anggaran, sarana, prasarana, bahan penelitian dan pengembangan, 

serta metode penelitian dan pengembangan berada pada pusat-pusat teknologi 

tersebut. Dari bagan struktur organisasi diatas terlihat bahwa Deputi melalui 

kebijakannya memberikan pengarahan dan pengendalian pada pelaksanaan program 

yang telah ditetapkan di ketiga pusat, sedangkan program tersebut dijalankan dengan 

melakukan kegiatan - kegiatan yang mendukung program di ketiga kepusatan melalui 

kelompok-kelompok penelitian dan perekayasaan dengan dukungan dari Bidang 

Program dan Fasilitas, Bidang Diseminasi dan Bidang Administrasi.        
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Sumber Daya manusia dan Fasilitas 
 

 Sumberdaya Litbangyasa merupakan penentu keberhasilan dalam 

pelaksanaan program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa.  

Sumberdaya Litbangyasa adalah seluruh perangkat yang menunjang proses 

Litbangyasa bidang satelit, roket dan penerbangan yang mencakup SDM, fasilitas 

litbangyasa, ketersediaan teknologi dan anggaran.  

A. Komposisi SDM Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan fungsionalnya hingga akhir tahun 

2014 dapat dijelaskan pada gambar 1.2 dan 1.3 

 

 

 

Gambar 1.2 Komposisi SDM Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa Berdasar Jenjang Pendidikan tahun 2014. 

 

Gambar 1.3 Komposisi SDM Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa berdasar Jabatan fungsional Tahun 2014 
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Dari data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah SDM di Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa adalah 442 orang dengan komposisi dimana jenjang 

pendidikan sarjana (S1) 147 orang (33%) sedangkan untuk pendidikan pasca sarjana 

(S2) 74 orang (17%) dan Doktor (S3) sebanyak 8 orang (2%) sisanya masih 

berjenjang SLTA, SMP dan SD. Bila dilihat dari komposisi jenjang jabatan 

fungsionalnya yang memperlihatkan fungsi masing-masing SDM dalam kelompok 

penelitian, perekayasaan dan pendukungnya maka terlihat bahwa jumlah jabatan 

Litkayasa dan JFU cukup tinggi yaitu 28% dan 41% yang mengindikasikan perlunya 

pembinaan lebih lanjut agar potensi SDM ini dapat memasuki jenjang jabatan 

fungsional yang lebih tinggi yaitu Peneliti dan Perekayasa yang dalam hal ini 

komposisinya masih memenuhi 19% dan 9% dari jumlah SDM yang dimiliki saat ini.  

 

B. Fasilitas Litbangyasa yang dimiliki Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa hingga saat ini menyebar dibeberapa wilayah di Indonesia yaitu: 

1) Pusat Teknologi Satelit: memiliki fasilitas AIT satelit hingga 100 kg di Rancabungur 

dan fasilitas stasiun bumi kendali satelit di Rumpin Bogor dan Biak. 

2) Pusat Teknologi Roket: memiliki fasilitas pabrikasi roket, bahan bakar dan uji static di 

Tarogong, Bogor dan fasilitas uji terbang roket di Pameungpeuk, Garut. 

3) Pusat Teknologi Penerbangan: memiliki fasilitas pabrikasi pesawat UAV, fasilitas 

terowongan angin di Rumpin, Bogor.    

 
 

Gambar 1.4 Fasilitas Litbangyasa Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa  
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1.1.2 Capaian Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa tahun 
2010-2014  
 
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa 2010-2014 yang diukur melalui pencapaian 

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun capaian yang telah dihasilkan pada 

periode Renstra 2010-2014 adalah sebagai berikut: 

 

A. Pengembangan Kompetensi  

1. Teknologi Roket 

Penguatan pengembangan dan pemanfaatan roket sipil; 

a) Teknologi roket yang dihasilkan LAPAN telah banyak dimanfaatkan pengguna, 

salah satunya dalam hal penggunaan khusus yaitu tipe roket RX 1210 dan RX 

1220; 

b) Dalam pengembangan Program Roket Pengorbit Satelit (RPS), LAPAN 

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pada tipe roket RX 320, 

RX 450, dan RX 550. Roket RX 320 merupakan jenis roket sonda, yang biasa 

digunakan untuk misi penelitian untuk mengetahui parameter atmosfer, 

kelembaban temperatur dan  sebagai roket pembawa muatan di dalam 

rangkaian RPS. Roket RX 320 pada tahun 2014 telah berhasil uji terbang 

dengan jarak jangkau 64 Km. Roket RX 450 merupakan roket pendorong dalam 

rangkaian RPS. Roket RX 450 pada tahun 2014 telah berhasil uji statik dengan 

hasil prediksi jarak jangkau sejauh 140 km.  Sedangkan RX 550, yang menjadi 

komponen utama RPS, masih sedang dalam proses persiapan uji statik. 

Pengembangan roket RX 550 (integrasi dan uji statik) dilakukan dengan 

dukungan kerjasama pengembangan nosel dengan pihak Yuzhnoye-Ukraina. 

c) Pengembangan kapasitas produksi bahan baku propelan untuk membangun 

kemandirian bahan baku roket; LAPAN telah berhasil memproduksi Amonium 

Perkhlorat (AP) dan Hydroxy Terminated Polybutadiene (HTPB) untuk 

membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan bahan baku dari 

negara lain yang sulit diperoleh dan dibatasi oleh kebijakan internasional 

Missile Technology Control Regime (MTCR). Keberhasilan produksi AP dan 

HTPB secara mandiri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Produksi AP secara mandiri juga memberikan kemampuan untuk 



RENSTRA DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA 2015-2018 Page 9 

 

menghasilkan produk lain yaitu Kalium Perkhlorat (KP) sebagai bahan untuk 

penyemaian bibit hujan atau modifikasi cuaca. 

 

 
d)  

Gambar 1.5: Uji Statik Roket RX-450 dan Uji Terbang RX-320 
 

 

2. Teknologi Satelit 

 

1) LAPAN berupaya untuk membangun kemampuan penelitian dan 

perekayasaan teknologi satelit di dalam negeri baik satelit komunikasi, navigasi 

dan penginderaan jauh. LAPAN berhasil membuat satelit eksperimen LAPAN-

Tubsat yang diluncurkan pada 2007 dengan menggunakan roket peluncur 

satelit milik India. LAPAN juga telah menyelesaikan satelit kedua yang bernama 

LAPAN-A2 dengan misi surveillance, monitoring lalu lintas kapal dan 

komunikasi amatir. Satelit ini diintegrasikan di dalam negeri dan sedang 

menunggu untuk diluncurkan ke orbitnya. Status satelit LAPAN-A2 kini dalam 

perawatan dan berada pada kondisi siap terbang yang direncanakan akan 

diluncurkan dengan menggunakan roket peluncur milik India pada akhir tahun 

2015. 

2) LAPAN juga sedang mengembangkan satelit seri A (satelit eksperimen) 

berikutnya yakni LAPAN-A3, yang memiliki misi penginderaan jauh untuk 

ketahanan pangan. Pada tahun 2014 satelit LAPAN-A3 telah sampai pada 

tahap Engineering Model (EM) dan diharapkan melalui percepepatan proses 

Assembly Integration and Test (AIT) maka dapat diselesaikan pada akhir 2015. 

Walaupun saat ini satelit yang dikembangkan masih berupa satelit eksperimen 
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dengan berat di bawah 100 kilogram, namun LAPAN optimis di masa depan 

Indonesia akan mampu membangun sendiri satelit operasional dengan berat 

lebih dari 1000 kg. 

3) Capaian lain adalah penguasaan teknologi operasi satelit dengan 

menggunakan satelit Lapan-Tubsat yang masih beroperasi selama 8 tahun 

hingga tahun 2014. Rutinitas operasi inilah yang membangun kompetensi (skill, 

Knowledge dan Attitude) dalam menyiapkan kemampuan yang sama dalam 

melakukan operasi satelit Lapan berikutnya. Beberapa perlakuan khusus 

operasi satelit dilakukan untuk mendapatkan bentuk algoritma operasi khusus 

bagi rencana operasi satelit Lapan-A2 dan Lapan-A3.  

 
 

Gambar 1.6: Pengembangan Teknologi Satelit Mikro 
 

3. Teknologi Penerbangan 

1) Pengoperasian pesawat tanpa awak/Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau 

disebut juga LAPAN Surveillance UAV (LSU) dalam kelas medium altitude dan 

long endurance dengan misi airborne remote sensing; Pustekbang 

berkomitment dan telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti : 

UGM, PSBA, BNPBD Yogya, TNI, Polri, Deptan, BIG dan lebih dari 10 Instansi 

untuk memanfaatkan LSU sebagai alat bantu surveillance, monitoring maupun 
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bantuan pemetaan resolusi tinggi, baik sebagai data utama maupun data 

dukungan.  

2) Pesawat LSU-01 berhasil diuji coba dengan terbang secara terprogram dengan 

lama terbang 50 menit, kecepatan 60 km/jam dan muatan 0.5 kg, mampu 

memotret kawah puncak Gunung Merapi yang bekerjasama dengan UGM, 

areal persawahan diberbagai tempat (Kalimantan, Subang, Indramayu, dan 

Cianjur) yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan), dan 

untuk penggunaan khusus lainnya. 

3) Pesawat LSU-02 yang telah di uji terbang pada tanggal 2 Juni 2013, terbang 

secara terprogram dengan lama terbang 3.8 jam, kecepatan 150 km/jam serta 

mampu membawa muatan maksimum 3 kg. Pesawat ini telah berhasil terbang 

selama 2 jam 45 menit menempuh jarak total sekitar 200 km dari 

Pameungpeuk-Bandara Nusawiru Pangandaran-Pameungpeuk dan telah 

dicatatkan sebagai Rekor MURI.  

4) Pesawat LSU-03 merupakan pesawat yang terbang secara terprogram dengan 

lama terbang 5 jam, kecepatan 150km/jam  serta mampu membawa muatan 

maksimum 10 Kg. 

5) Pesawat LSU-05 merupakan pesawat yang mampu terbang selama 6-7 jam 

dengan kecepatan mencapai 150 km/jam, konsumsi bahan bakar 1.4 liter/jam 

dan mampu membawa muatan  30 kg. Pesawat  LSU-05 sudah berhasil diuji 

terbang pertama kali di penghujung tahun 2014. 

6) Pengoperasian pesawat berawak (2 penumpang) dengan misi surveillance; 

Pada tahun 2013 dihasilkan sebuah pesawat ringan dua penumpang 

berbasiskan S15 dengan modifikasi sistem surveillance untuk kebutuhan 

pemetaan dan pemantauan yaitu LAPAN Surveillance Aircraft (LSA-01).  Misi 

pesawat LSA ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemantauan nasional. 

Penguasaan teknologi LSA dipergunakan untuk memperkuat penguasaan 

teknologi terbaru pesawat terbang, yaitu penguasaan sistem Fly by Wire dan 

sistem kendali automatic pesawat terbang. Pesawat ini mampu memvalidasi 

data dari foto citra satelit dengan resolusi tinggi. Dengan kemampuan terbang 

non-stop selama 6-8 jam, dengan kecepatan antara 100 km/jam sampai 

dengan 170 km/jam, dengan jangkauan tempuh 1.500 kilometer, dan dapat 

membawa muatan hingga 160 kg, LSA ini berpotensi dipergunakan untuk 

melakukan patroli sistem kelautan di Indonesia. 

Gambar 1.5 Pesawat 

LSA 
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7) Berdasarkan simulasi dan desain pengembangan, pesawat LSA-01 akan dimodifikasi 

menjadi sebuah UAV yang mampu terbang 24 jam nonstop, yaitu LSA-Unmanned. 

LSA-unmanned ini dapat memantau titik-titik perbatasan (border monitoring system), 

pencurian ikan (illegal fishing), maupun pengamanan dari pencurian hutan (illegal 

logging). Saat ini LSA-unmanned masih dikembangkan oleh LAPAN dan TU-Berlin.  

8) LAPAN sedang mengembangkan pesawat N-219 bekerja sama dengan PT Dirgantara 

Indonesia. Pesawat berpenumpang 19 orang tersebut ditujukan untuk transportasi di 

wilayah terpencil nusantara. Pada akhir tahun 2013 telah dihasilkan beberapa optimasi 

subsistem pesawat N-219 seperti High Lift Device dan Airfoil. Dalam program ini telah 

dihasilkan data uji terowongan angin dan data hasil simulasi numerik Computational 

Fluid Dynamics (CFD) untuk optimasi Advance High Lift Device, Airfoil design dan 

winglet pesawat N-219. Validasi hasilnya dilakukan oleh National Aerospace 

Laboratory (NLR) Kerajaan Belanda. Pada tahun 2014, program N-219 yang 

merupakan program nasional telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan berupa 

pembuatan desain detil dan pengadaan komponen. Program ini sekaligus bukti 

kepercayaan pemerintah dalam pengembangan pesawat berawak kepada LAPAN, 

dan menjadi wahana pembelajaran teknologi pesawat terbang. 

1.1.3 Aspirasi Masyarakat terhadap Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa  

Berdasarkan hasil interaksi dengan berbagai pihak melalui wawancara, 

seminar, kerjasama riset, MOU atau tim kerja nasional, dan sebagainya, dapat 

diidentifikasi beberapa kebutuhan berbagai stakeholder terhadap peran Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa. Hubungan Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa dengan berbagai stakeholdernya dapat digambarkan 

sebagai berikut; 

 
 

Gambar 1.7: Stakeholder Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 
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Pengembangan produk litbang dan layanan publik LAPAN tidak terlepas dari 

berbagai aspirasi dari 4 stakeholder LAPAN yang meliputi instansi pemerintah, 

masyarakat pengguna, masyarakat ilmiah, dan masyarakat umum. Sampai dengan 

saat ini kebutuhan stakeholder yang teridentifikasi di antaranya:  

 

1. LAPAN diharapkan berkontribusi dalam pengembangan roket untuk berbagai 

aplikasi layanan. 

2. Banyaknya tawaran kerjasama pengembangan teknologi satelit, yang juga 

didukung dengan semakin banyaknya pengguna teknologi satelit untuk membuat 

satelit nasional secara mandiri.   

3. Meningkatnya permintaan pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk berbagai 

keperluan. 

4. Adanya permintaan sebagai partner strategis bagi industri penerbangan.  

5. Kemampuan Litbang LAPAN dalam teknologi penerbangan, khususnya 

teknologi pesawat terbang. 

6. Teknologi UAV/LSU sebagai wahana untuk surveillance, pemetaan resolusi 

tinggi dan monitoring dalam sistem kebencanaan nasional, lingkungan hidup dan 

perlindungan wilayah. 

Aspirasi-aspirasi tersebut membuktikan bahwa diperlukan teknologi di bidang 

penerbangan dan antariksa untuk mendukung pengembangan wilayah / tata ruang, 

pemantauan sumber daya alam dan lingkungan, mitigasi bencana, dan transportasi 

dalam rangka pembangunan nasional. Produk litbang dan layanan publik LAPAN 

semakin penting dan dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat. Hal ini mendorong 

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa untuk terus mengembangkan 

produk litbang dan meningkatkan layanan teknologi yang bermanfaat kepada 

masyararakat.  

1.1.4 Layanan Publik  

Pelayanan publik yang dilakukan Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa sebagai wujud nyata melayani publik terkait diseminasi hasil litbangyasa 

bidang Teknologi roket, satelit dan penerbangan mencakup: 

 

1) Layanan Informasi 

Secara umum produk layanan informasi yang telah dilaksanakan selama ini 

adalah diseminasi informasi terkait hasil pelaksanaan litbangyasa seperti: 
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a) Data dan informasi berbasis penginderaan jauh dan data surveillance satelit 

Lapan;  

b) Informasi pengembangan teknologi roket sonda, satelit mikro, dan 

penerbangan (pesawat tanpa awak dan pesawat transport), 

c) Informasi terkait kebijakan dalam pengembangan teknologi satelit, roket dan 

penerbangan serta pemanfaatannya.  

d) Layanan informasi hasil pemotretan udara dengan menggunakan pesawat 

nir awak LSU sebagai alat bantu surveillance, pemetaan resolusi tinggi dan 

monitoring dalam sistem kebencanaan nasional, lingkungan hidup dan 

perlindungan wilayah baik sebagai data utama maupun data bantuan 

(complementery data). 

 

Sampai akhir tahun 2014, LAPAN telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) 

sebanyak 84 SPP, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor 209 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 225 Tahun 2013 

tentang Standar Pelayanan di LAPAN, Keputusan Kepala Lapan Nomor 220 Tahun 

2014 tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan, dan Keputusan Kepala LAPAN 

Nomor 242 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala LAPAN 

No. 225 Tahun 2013 ttg Standar Pelayanan di LAPAN. Sejalan dengan itu, Deputi 

Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa juga telah melaksanakan beberapa 

SPP terkait pelayanan teknologi Satelit, Roket dan Penerbangan kepada pengguna 

seperti untuk kalangan Lembaga pemerintah, swasta nasional, mahasiswa dan 

masyarakat umum baik dalam bentuk kerjasama teknis maupun pembimbingan teknis 

dan studi ekskursi. 

 

2) Layanan Fasilitas Litbangyasa 

Fasilitas Litbangyasa bidang roket, satelit dan penerbangan selama ini dibuka 

untuk dapat dimanfaatkan oleh pengguna (lembaga Negara, swasta, mahasiswa dan 

umum) untuk membantu pelaksanaan kegiatan riset secara nasional yang 

dilaksanakan dalam konteks kerjasama teknis yang disepakati, pembimbingan teknis 

dan studi ekskursi. Layanan faislitas Litbangyasa yang dimiliki oleh Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa mencakup: 

1) Fasilitas Assembly Integration and Test (AIT) satelit kelas mikro hingga 100 

kg yang dapat dimanfaatkan oleh Universitas dalam melakukan test 
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komponen/modul satelit kelas Nano yang saat ini menjadi trend penguasaan 

teknologi satelit di tingkat universitas. 

2) Stasiun bumi kendali satelit yang berada di Bogor dan Biak, yang dapat 

digunakan untuk proses belajar operasi satelit bagi kalangan Mahasiswa dan 

dukungan operasi terhadap satelit milik Negara, swasta dan Negara lain.  

3) Fasilitas pabrikasi pesawat UAV yang dapat digunakan bersama dengan 

kalangan swasta atau lembaga litbang lainnya. 

4) Fasilitas Uji Terowongan Angin dan peralatan drop test dan Engineering 

Flight Simulator (EFS) yang saat ini dalam proses instalasi.  

5) Fasilitas  

 

3) Layanan Produk Litbangyasa 

Beberapa layanan produk hasil Litbangyasa yang dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna adalah:  

1) Pemanfaatan pesawat nir awak Lapan Surveillance UAV (LSU) untuk alat 

bantu surveillance, pemetaan resolusi tinggi dan monitoring dalam sistem 

kebencanaan nasional, lingkungan hidup dan perlindungan wilayah baik 

sebagai data utama maupun data bantuan. Layanan produk penelitian yang 

lain adalah penyelesaian detil desain dan  pengadaan komponen pesawat 

transportasi N-219 yang siap di roll-out pada tahun 2015 bekerjasama 

dengan PTDI. 

2) Pemanfaatan satelit ekperimen Lapan-Tubsat yang masih berada di orbit 

pada ketinggian 630 km untuk pembelajaran operasi kendali sikap (attitude 

control system) dan pemanfaatan produk satelit Lapan lainnya yang akan 

selesai dan diluncurkan ke orbit.  

3) Pemanfaatan produk roket RX1220 untuk memenuhi kebutuhan pertahanan 

nasional, RX-70, RX-100 untuk kebutuhan kegiatan Komurindo yang 

dilakukan setiap tahun. 

 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

1.2.1  Kekuatan 

1) Mempunyai landasan hukum yang kuat meliputi UU RI Nomor 21 tahun 2013, UU 

RI Nomor 1 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 28 Tahun 2008. 
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2) Satu-satunya instansi di lingkungan Ristek yang menjalankan litbang khusus 

dalam teknologi penerbangan, khususnya dalam pengembangan teknologi 

pesawat terbang. 

3) Pengalaman diseminasi yang cukup banyak dalam hal teknologi UAV/LSU 

sebagai wahana untuk surveillance, pemetaan resolusi tinggi dan monitoring 

dalam sistem kebencanaan nasional, lingkungan hidup dan perlindungan wilayah; 

4) Telah dimilikinya Konsorsium yang mendukung R&D peroketan sonda dan Industri 

Nasional yang mendukung pembuatan roket sonda. 

5) Mempunyai fasilitas penelitian yang cukup ideal sebagai lembaga aeronautika di 

wilayah Rumpin dengan lahan yang luas dan terdapat fasilitas runway pesawat 

terbang. 

6) Satu-satunya instansi yang melakukan litbang di bidang teknologi roket di 

Indonesia. 

7) Telah dimilikinya Konsorsium yang mendukung R&D peroketan sonda dan Industri 

Nasional yang mendukung pembuatan roket sonda. 

8) Memiliki kemampuan dalam membuat rancang bangun roket padat berdiameter 

hingga 450 mm. 

9) Memiliki kemampuan membangun satelit mikro eksperimen secara mandiri. 

1.1.2 Kelemahan 

1) Jumlah SDM dengan kompetensi khusus masih kurang dan penyebarannya 

tidak merata. 

2) Komposisi pendidikan terakhir SDM Deputi Bidang Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa kurang lebih 48% berpendidikan terakhir di bawah S1. 

3) Perlengkapan fasilitas litbang masih kurang memadai dibandingkan dengan 

lembaga keantariksaan Negara lain. 

4) Produktivitas hasil litbang Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa belum sepenuhnya memenuhi standar pusat unggulan Ristek. 

5) Belum tersedianya fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan serta bimbingan 

teknis dalam rangka pelayanan publik. 

6) Keterbatasan lahan untuk pengujian roket. 

1.1.3  Peluang 

1) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Perpres Nomor 28 Tahun 

2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, menempatkan LAPAN sebagai litbang 

pengembangan pesawat terbang, menjustifikasi peran Lapan dalam dunia industri 

pesawat terbang. 
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2) Tersedianya industri untuk mendukung teknologi penerbangan (contoh: PT. 

Dirgantara Indonesia) sehingga Pustekbang mudah merealisasikan produk 

penerbangan dan berkesempatan menjadi partner strategis bagi industri 

penerbangan nasional. (Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa-

Pustekbang) 

3) Berkesempatan menjadi leader dan pemegang program pesawat transport 

nasional N-219, ini menjadi awal yang baik untuk menjadi leader berikutnya dalam 

pengembangan pesawat transport nasional. 

4) Meningkatnya permintaan pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk berbagai 

keperluan, baik untuk keperluan sipil, pemantauan, pemetaan, kebencanaan 

maupun keperluan penggunaan khusus.  

5) Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara maritim dan kecenderungan 

penerapan blue economy memerlukan teknologi penerbangan dan antariksa untuk 

dimanfaatkan dalam pemantauan sumber daya alam dan lingkungan.  

6) Roket merupakan salah satu program nasional yang telah ditetapkan oleh Komite 

Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).  

7) Terbentuknya  Konsorsium Roket Nasional. 

8) Banyak tawaran kerjasama pengembangan teknologi satelit. 

9) Trend kerjasama internasional antar lembaga keantariksaan di lingkup Asia 

Pacific menjadi peluang untuk knowledge and technology sharing yang 

terbuka luas. 

10) Industri satelit nasional masih berorientasi pada bisnis pelayanan data dan belum 

pada R&D teknologi 

11) Adanya standar acuan pengembangan teknologi satelit secara Internasional, yang 

sangat terbuka dan didukung oleh industri satelitnya.   

1.1.4 Tantangan 

1) Adanya kebijakan internasional Missile Technology Control Regime (MTCR) yang 

mengakibatkan pembatasan transfer teknologi sensitif sehingga menyulitkan 

pengembangan teknologi keantariksaan. 

2) Kurangnya industri dalam negeri yang mendukung pembuatan komponen untuk 

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa. 

3) Belum memiliki bandara riset (ilmiah) untuk melakukan uji terbang hasil litbang 

penerbangan dan antariksa. 

4) Anggaran untuk Iptek masih rendah, sedangkan fokus RPJMN tahap 3 

mengarahkan perekonomian berbasis SDA dengan mengutamakan Iptek.  
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5) Tersedianya regulasi untuk industri pesawat terbang yang mengharuskan adanya 

sertifikasi desain dan manufaktur serta sertifikasi SDM.  

6) Belum adanya regulasi operasionalisasi untuk pesawat tanpa awak dan roket 

sehingga Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dituntut untuk 

mempersiapkan regulasinya.  

7) Kepres Pengadaan barang dan jasa tidak cocok dengan sistem pengadaan barang 

dan jasa untuk teknologi sensitive. 
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1 Visi 

“Pusat Unggulan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Untuk 

Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Mandiri.” 

Melalui Visi tersebut, Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan antariksa  

mampu menjadi organisasi yang menyelenggerakan kegiatan penelitan dan 

pengembangan teknologi roket, satelit dan penerbangan serta 

penyelenggaraan keantariksaan di tingkat nasional yang bertaraf internasional 

dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan 

pengguna, untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 

2.2 Misi 

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi yang diemban 

adalah: 

1. Meningkatkan kualitas litbangyasa teknologi penerbangan dan antariksa 

bertaraf internasional. 

2. Meningkatkan kualitas produk teknologi dan informasi di bidang 

penerbangan dan antariksa dalam memecahkan permasalahan nasional. 

3. Melaksanakan dan mengatur penyelenggaraan keantariksaan untuk 

kepentingan nasional. 

2.3 Tujuan 

1) Terwujudnya sumber daya litbang yang berkualitas dengan produk 

publikasi dan paten yang unggul; 

2) Terlaksananya kemitraan internasional yang saling menguntungkan; 

3) Terwujudnya sistem layanan yang terpercaya, tanggap, dan mutakhir untuk 

memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna; 

4) Terwujudnya sistem penyelenggaraan keantariksaan yang aman dan 

selamat; 

5) Terlaksananya kepatuhan standard dan prosedur penyelenggaraan 

keantariksaan.   
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2.4 Sasaran Strategis 

Sasaran strategis Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa yang 

menjadi dasar capaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatnya penguasaan dan kemandirian teknologi penerbangan dan 

antariksa. 

2) Meningkatnya layanan Iptek penerbangan dan antariksa yang prima. 

3) Meningkatnya hasil karya ilmiah Iptek penerbangan dan antariksa. 

Indikator capaian sasaran strategis tersebut adalah: 

1) Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus 

2) Jumlah tipe satelit untuk pemantauan. 

3) Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan. 

4) Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi 

oleh industri penerbangan. 

5) Jumlah instansi pengguna layanan Iptek penerbangan dan antariksa. 

6) Jumlah publikasi nasional terakreditasi dibidang  teknologi penerbangan 

dan antariksa 

7) Jumlah publikasi internasional yang terindeks dibidang  teknologi 

penerbangan dan antariksa 

8) Jumlah HKI yang berstatus granted dibidang teknologi penerbangan dan 

antariksa 

 

2.5 Sistem Nilai 

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 
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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 

DAN KERANGKA 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, strategi dan sasaran telah disusun sebagai 

amanat Kementerian/Lembaga melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas, pokok 

dan fungsinya. 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa, kebijakan Nasional terkait hal tersebut adalah sebagai berikut :  

Dalam upaya meningkatkan 

produktivitas rakyat, perlu 

dibangunnya konektivitas nasional, 

yaitu tersedianya layanan  

transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau 

terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui terselenggaranya pelayanan 

transportasi perintis secara terpadu meliputi bus, penyeberangan, sungai dan danau, 

Prioritas 6 :“Meningkatnya produktivitas rakyat 

dan daya saing di pasar internasional sehingga 

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 

bangsa-bangsa Asia lainnya”  
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laut, dan udara di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar. LAPAN 

mendukung melalui program pengembangan pesawat transport komuter 

berpenumpang 19 orang (N-219) dan berpenumpang 45 orang (N-245). 

Dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar internasional, LAPAN 

mengembangkan teknologi satelit nasional yang mencakup 3 (tiga) sasaran utama 

yakni: (1) menguasai pembuatan satelit eksperimental (Seri-A); (2) satelit untuk 

penginderaan jauh – remote sensing (Series B); dan (3) satelit komunikasi (Series C). 

Target untuk RPJMN 2015-2019 adalah penguasai secara penuh satelit Series A, dan 

tahap pertama Series-B, 

 

 

Disamping itu, dalam rangka pengembangan teknologi roket sipil, perlu 

ditingkatkan kemampuan penguasaan teknologi roket sonda, roket kendali dan roket 

cair sehingga diperoleh kemampuan nasional dalam penguasaan teknologi roket 

untuk berbagai keperluan seperti Roket Pengorbit Satelit (RPS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Roadmap Satelit LAPAN 
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Tabel 3.1 Matrik Pengembangan Roket Sipil 

 
 

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. 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 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 
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yang berkualitas internasional, 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 standar yang ditetapkan. 

 

Arah Kebijakan 1 :  

Pengembangan kapasitas teknologi penerbangan dan antariksa, dengan menerapkan 

strategi pada kompetensi : 

1) Kompetensi bidang sains antariksa dan atmosfer 

a) Membangun pusat unggulan cuaca antariksa. 

b) Melakukan pengembangan Decision Support System (DSS) untuk 

mitigasi Cuaca Antariksa, Dinamika Atmosfer dan perubahan iklim. 

c) Menjalin kerjasama dengan institusi litbang atmosfer ekuator-antariksa di 

dalam dan luar negeri. 

d) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah 

dalam pembangunan observatorium nasional. 

2) Kompetensi bidang penginderaan jauh 

a) Membangun pusat unggulan penginderaan jauh. 

b) Meningkatkan kemampuan satelit penginderaan jauh operasional. 

c) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya LAPAN. 

d) Meningkatkan fasilitas dan produktivitas litbang. 

3) Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

a) Membangun pusat unggulan UAV.    

b) Membangun desain center pesawat terbang nasional. 

c) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

sumber daya teknologi penerbangan. 

d) Mengupayakan implementasi sertifikasi desain teknologi penerbangan. 

e) Melanjutkan kerjasama strategis dengan Industri penerbangan nasional. 

f) Mendorong industri dalam negeri dalam memenuhi komponen untuk 

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa yang dibutuhkan. 

g) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

sumber daya teknologi satelit. 

h) Membangun pusat unggulan satelit. 
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i) Membangun konsorsium satelit nasional. 

j) Membangun satelit operasional melalui konsorsium satelit nasional 

dengan memanfaatkan mitra-mitra internasional. 

k) Menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pengembangan satelit 

nasional.  

l) Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya teknologi roket, dan propelan. 

m) Melakukan koordinasi dengan Pemda dalam penyediaan lahan pengujian 

roket. 

n) Melakukan koordinasi dengan TNI-AU dalam pemanfaatan fasilitas 

bandara TNI sebagai bandara riset. 

o) Membangun pusat unggulan roket. 

p) Mengembangkan inovasi teknik pengujian roket. 

q) Meningkatkan kemandirian dalam penguasaan teknologi sensitif dengan 

melibatkan seluruh potensi nasional. 

4) Penguatan Koordinasi 

a) Mengusulkan perubahan Keputusan Presiden terkait pengadaan barang 

dan jasa untuk teknologi sensitif. 

b) Melakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian terkait dalam 

pengaturan di kawasan strategis nasional. 

c) Membangun bandara riset dan bandar antariksa di kawasan strategis 

nasional (KSN). 

d) Mengusulkan regulasi operasionalisasi pesawat tanpa awak dan roket. 

e) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk 

mendorong pertumbuhan industri dalam negeri terkait teknologi 

penerbangan dan antariksa. 

f) 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 : 

Memperjuangkan kepentingan Indonesia di fora internasional di bidang penerbangan 

dan antariksa, dengan menerapkan strategi penguatan kajian kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan serta koordinasi, berupa: 
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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 3 : 

Melanjutkan RB LAPAN sesuai dengan RB Nasional, dengan menerapkan strategi 

Penguatan Koordinasi, berupa : 

1) Menerapkan human capital management. 

2) Implementasi tata kelola TI. 

Arah kebijakan 4 :  

Pemanfaatan dan Layanan publik Iptek penerbangan dan antariksa dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan menerapkan strategi 

: 

1) Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa :  

a) Melanjutkan pengembangan produk pesawat terbang dalam negeri sesuai 

dengan kebutuhan nasional. 

b) Turut serta mendukung secara aktif pengembangan industri penerbangan 

dan antariksa. 

c) Meningkatkan pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk pemantauan SDA, 

lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim 

2) Kompetensi bidang penginderaan jauh :  

a) Meningkatkan layanan 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 maritim. 

c) Menggunakan jasa outsourching dalam meningkatkan layanan data dan 

informasi penginderaan jauh. 

3) Penguatan Koordinasi : 

1) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. 

2) Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia. 
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Arah Kebijakan 5  

Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui Iptek penerbangan dan antariksa, 

dengan menerapkan strategi : 

1) Kompetensi bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dengan 

Memanfaatkan teknologi UAV untuk melengkapi data satelit penginderaan 

jauh.  

2) Kompetensi bidang penginderaan jauh dengan turut serta dalam kegiatan 

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

perubahan iklim. 

3) Penguatan Koordinasi dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga 

nasional dan internasional terkait mitigasi perubahan iklim. 

 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa 

 
Mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi LAPAN, maka Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa menjabarkan arah kebijakan dan strateginya 

dalam mencapai Visi menjadi “Pusat Unggulan Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

Untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Mandiri.” Arah kebijakan dan strateginya 

adalah sebagai berikut: 

 

ARAH KEBIJAKAN-1 : Pengembangan kapasitas teknologi penerbangan dan antariksa. 
 

Strategi yang diterapkan adalah:  

1) Peningkatan Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa 

a) Membangun pusat unggulan UAV.    

b) Membangun desain center pesawat terbang nasional. 

c) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

sumber daya teknologi penerbangan. 

d) Mengupayakan implementasi sertifikasi desain teknologi penerbangan. 

e) Melanjutkan kerjasama strategis dengan Industri penerbangan nasional. 

f) Mendorong industri dalam negeri dalam memenuhi komponen untuk 

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa yang dibutuhkan. 

g) Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

sumber daya teknologi satelit. 
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h) Membangun pusat unggulan satelit. 

i) Membangun konsorsium satelit nasional. 

j) Membangun satelit operasional melalui konsorsium satelit nasional 

dengan memanfaatkan mitra-mitra internasional. 

k) Menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pengembangan satelit 

nasional.  

l) Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

sumber daya teknologi roket, dan propelan. 

m) Melakukan koordinasi dengan Pemda dalam penyediaan lahan pengujian 

roket. 

n) Melakukan koordinasi dengan TNI-AU dalam pemanfaatan fasilitas 

bandara TNI sebagai bandara riset. 

o) Membangun pusat unggulan roket. 

p) Mengembangkan inovasi teknik pengujian roket. 

q) Meningkatkan kemandirian dalam penguasaan teknologi sensitif dengan 

melibatkan seluruh potensi nasional. 

 

2) Penguatan Koordinasi 

a) Mengusulkan perubahan Keputusan Presiden terkait pengadaan barang 

dan jasa untuk teknologi sensitif. 

b) Melakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementerian terkait dalam 

pengaturan di kawasan strategis nasional. 

c) Membangun bandara riset dan bandar antariksa di kawasan strategis 

nasional (KSN). 

d) Mengusulkan regulasi operasionalisasi pesawat tanpa awak dan roket. 

e) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk 

mendorong pertumbuhan industri dalam negeri terkait teknologi 

penerbangan dan antariksa. 

f) Mengusahakan perluasan lahan dan membangun sarana dan prasarana 

pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam rangka pelayanan 

publik dan pengembangan kapasitas SDM. 
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ARAH KEBIJAKAN-2:  Pemanfaatan dan Layanan publik teknologi 

penerbangan dan antariksa dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
 

Strategi yang diterapkan adalah: 

1) Kompetensi bidang teknologi penerbangan dan antariksa :  

a) Melanjutkan pengembangan produk pesawat terbang dalam negeri 

sesuai dengan kebutuhan nasional. 

b) Turut serta mendukung secara aktif pengembangan industri penerbangan 

dan antariksa. 

c) Meningkatkan pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk pemantauan 

SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim 

 

2) Penguatan Koordinasi : 

a) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. 

b) Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia. 

 

ARAH KEBIJAKAN-3: Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui 

pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa,  
 

Strategi yang diterapkan adalah: 

1) Kompetensi bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dengan 

Memanfaatkan teknologi UAV untuk melengkapi data satelit penginderaan 

jauh.  

2) Penguatan Koordinasi dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga 

nasional dan internasional terkait mitigasi perubahan iklim. 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 
 
4.1 Target Kinerja  

Visi dan misi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dijabarkan 

lebih lanjut dengan menggunakan metode Balanced Score Card (BSC) dengan 

merumuskan peta strategis seperti ditunjukan pada gambar 4.1 

Visi menjadikan Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa sebagai Pusat 

unggulan teknologi penerbangan dan antariksa untuk mewujudkan Indonesia 

yang maju dan mandiri, dapat ditunjukkan dengan sasaran strategis dari perspective 

stakeholder  dalam kerangka BSC Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa yaitu 1) meningkatnya kemandirian teknologi penerbangan dan antariksa,  

dan 2) penguasaan IPTEK penerbangan dan antariksa yang maju. Sedangkan 

pelayanan hasil Litbangyasa untuk pengguna (Customer Perspective) Deputi Bidang 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa memiliki pelanggan (customer) utama, yaitu 1) 

masyarakat ilmiah, dan 2) pemerintah, user, dan masyarakat umum. Ekspektasi 

pengguna terhadap Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa, dituangkan 

menjadi sasaran strategis dalam customer perspective. Untuk memenuhi ekspektasi 

customer kelompok masyarakat ilmiah, sasaran strategis yang dirumuskan adalah 

dihasilkannya publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional, dan HKI.  

Adapun untuk memenuhi ekspektasi customer kelompok pemerintah, 

pengguna, dan masyarakat umum, sasaran strategis yang dirumuskan adalah 

layanan iptek penerbangan dan antariksa yang prima untuk memberikan manfaat bagi 

masyarakat, dan dihasilkannya publikasi nasional terakreditasi, publikasi 

internasional, dan HKI di bidang teknologi penerbangan dan antariksa. Hal yang harus 

dilakukan untuk mencapai sasaran strategis dalam customer dan stakeholder 

perspective, dituangkan dalam sebuah sasaran strategis pada internal process 

perspective, yaitu Meningkatnya kapasitas iptek teknologi penerbangan dan 

antariksa. Semua itu dilandasi pada perspective pembelajaran dan pertumbuhan 

melalui pencapaian sasaran strategis terkait sumber daya manusia, informasi, 

organisasi dan pendanaan, yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa sesuai dengan Reformasi Birokrasi 

Nasional  
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 Indikator kinerja utama (IKU) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa merupakan ukuran keberhasilan dari setiap sasaran strategis pada 

perspektif stakeholder dan perspektif customer. Sasaran strategis, IKU dan target di 

tingkat Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa diturunkan ke unit di 

bawahnya, yaitu pusat teknologi roket, pusat teknologi satelit dan pusat teknologi 

penerbangan.  

 

 
Gambar 4.1 Peta Strategis 

 
Target kinerja Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa berupa 

indikator kinerja utama diturunkan dari sasaran strategis pada perspektif stakeholder 

dan perspektif customer untuk Level 1 

Pencapaian IKU sesuai rencana strategis yang ditetapkan yang pada akhirnya 

untuk mencapai Tujuan strategis Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan 

Antariksa dalam pelaksanaan rencana strategis lima tahun hingga 2019.  Deputi 

Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa mencanangkan Tujuan strategis yang 

akan dicapai pada akhir Renstra 2015-2019 adalah: 
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1) Penguasaan satelit mikro (seri-A) dan pemanfaatannya serta pembangunan 

satelit remote sensing operasional (seri-B) 

2) Penguasaan teknologi dan pembangunan Roket sonda bertingkat, 

pemanfaatan teknologi roket RX-550 dan RX-450 

3) Pesawat N219 dan N245 sudah masuk pasar dan dipergunakan oleh 

customer, beroperasinya sistem Maritime Surveillance System (MSS) 

berbasis pesawat nirawak LSU. 
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4.1.1 Target Kinerja Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa 
 

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, IKU dan Target  

Program 
/ 

Kegiatan 

Sasaran 
Strategis 
LAPAN 

IKU / Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Meningkatnya 
penguasaan 
dan 
kemandirian 
Iptek 
penerbangan 
dan antariksa. 
. 

IKU-1: Jumlah tipe roket 
untuk penggunaan 
khusus. 

2 2 3 3 4 

IKU-2: Jumlah tipe 
satelit untuk 
pemantauan. 

2 2 2 3 3 

IKU-3: Jumlah tipe 
pesawat udara tanpa 
awak untuk 
pemantauan. 

2 2 3 3 3 

IKU-4: Jumlah produk 
desain pesawat 
transport nasional yang 
siap diproduksi oleh 
industri penerbangan. 

1 1 2 2 2 

Meningkatnya 
layanan Iptek 
penerbangan 
dan antariksa 
yang prima 

IKU-5: Jumlah instansi 
pengguna layanan Iptek 
penerbangan dan 
antariksa. 

5 10 15 20 25 

IKU-6: Indek Kepuasan 
Masyarakat atas 
pelayanan dibidang  
Iptek  penerbangan dan 
antariksa  

78 78,5 79 80 80 

Meningkatkan
nya hasil karya 
ilmiah Iptek 
penerbangan 
dan antariksa. 

IKU-7: Jumlah publikasi 
nasional terakreditasi 
dibidang  teknologi 
penerbangan dan 
antariksa  

15 20 25 30 35 

IKU-8: Jumlah publikasi 
internasional yang 
terindeks dibidang  
teknologi penerbangan 
dan antariksa  

7 9 11 13 15 

IKU-9: Jumlah HKI yang 
berstatus granted 
dibidang teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

2 3 4 5 6 
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Tabel 4.1 Sasaran Strategis, IKU dan Target (REVISI 1 – 2016) 
 

PROGRAM / 
KEGIATAN 

SASARAN 
STRATEGIS  

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

PROGRAM: 

Pengembangan 

Teknologi 

Penerbangan 

dan Antariksa. 

 

KEGIATAN: 

Pengembangan 

Teknologi Satelit 

 

Meningkatnya 
penguasaan 
dan 
kemandirian 
Teknologi 
penerbangan 
dan antariksa. 
 
 

IKU-1: Jumlah tipe 
roket untuk 
penggunaan khusus. 

2 2 2 3 4 

IKU-2: Jumlah tipe 
satelit untuk 
pemantauan. 

2 2 2 2 3 

IKU-3: Jumlah tipe 
pesawat udara tanpa 
awak untuk 
pemantauan. 

2 2 2 3 4 

IKU-4: Jumlah produk 
desain pesawat 
transport nasional 
yang siap diproduksi 
oleh industri 
penerbangan. 

1 1 1 2 2 

IKU-5: Jumlah 
publikasi nasional 
terakreditasi dibidang  
teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

15 15 18 22 30 

IKU-6: Jumlah 
publikasi internasional 
yang terindeks 
dibidang  teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

7 10 15 15 20 

IKU-7: Jumlah HKI 
yang diusulkan 
dibidang teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

2 6 8 7 12 

Meningkatnya 
layanan 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 
yang prima 
 

IKU-8: Jumlah 
instansi pengguna 
layanan Iptek 
penerbangan dan 
antariksa. 

5 10 15 20 25 

IKU-9: Indek 
Kepuasan Masyarakat 
atas pelayanan 
dibidang  Iptek  
penerbangan dan 
antariksa 

78 78,5 80 80 80 
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Tabel 4.1 Sasaran Strategis, IKU dan Target (REVISI 2 – 2018) 
 

PROGRAM / 
KEGIATAN 

SASARAN 
STRATEGIS  

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

PROGRAM: 

Pengembangan 

Teknologi 

Penerbangan 

dan Antariksa. 

 

KEGIATAN: 

Pengembangan 

Teknologi Satelit 

 

Meningkatnya 
penguasaan 
dan 
kemandirian 
Teknologi 
penerbangan 
dan antariksa. 
 
 

IKU-1: Jumlah tipe 
roket untuk 
penggunaan khusus. 

2 2 2 2 2 

IKU-2: Jumlah tipe 
satelit untuk 
pemantauan. 

2 2 2 2 2 

IKU-3: Jumlah tipe 
pesawat udara tanpa 
awak untuk 
pemantauan. 

2 2 2 3 3 

IKU-4: Jumlah produk 
desain pesawat 
transport nasional 
yang siap diproduksi 
oleh industri 
penerbangan. 

1 1 1 1 1 

IKU-5: Jumlah 
publikasi nasional 
terakreditasi dibidang  
teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

15 15 18 22 35 

IKU-6: Jumlah 
publikasi internasional 
yang terindeks 
dibidang  teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

7 10 15 15 19 

IKU-7: Jumlah HKI 
yang diusulkan 
dibidang teknologi 
penerbangan dan 
antariksa 

2 6 8 7 10 

Meningkatnya 
layanan 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 
yang prima 
 

IKU-8: Jumlah 
instansi pengguna 
layanan Iptek 
penerbangan dan 
antariksa. 

5 10 15 20 20 

IKU-9: Indek 
Kepuasan Masyarakat 
atas pelayanan 
dibidang  Iptek  
penerbangan dan 
antariksa 

78 78,5 80 80 80 
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4.2 Kerangka Pendanaan  

Pendanaan sangat terkait dengan target kinerja yang ditetapkan sebagaimana 

tertuang dalam RPJMN. Pendanaan program Pengembangan Teknologi 

penerbangan dan Antariksa sudah termuat dalam Renstra LAPAN 2015-2019.  

Selain anggaran sesuai target kinerja di atas, diusulkan pula anggaran tambahan 

terkait target khusus sesuai usulan program quickwins dan usulan program prioritas 

tematik bidang teknologi penerbangan dan antariksa yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RENSTRA DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA 2015-2018 Page 38 

 

Usulan Tambahan Anggaran terkait Usulan Program Quickwins dan Usulan Program Prioritas 
Tabel 4.3 UsulanTambahan Program Quickwins dan Prioritas 

QUICK WINS/PROGRAM 
LANJUTAN/PERKUATAN 

PRIORITAS LAINNYA 

SASARAN  
2015-2019 

INDIKASI KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN 
(Milyar Rupiah) 

Target Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTA

L 

QUICK WINS                

Quick Wins Jumlah satelit 
Nasional  yang dibuat dan 
diintegrasikan 

Penguatan kedaulatan 
maritim melalui litbangyasa 
satelit nasional (Satelit 
Nasional dalam rangka 
Nawa Cita mewujudkan 
kedaulatan maritim). 

10 950 1,330 500 1,600 4,390 

Satelit Inasat-1 pada 
tahun 2018 dan satelit 
Inasat-2 pada tahun 
2019 

TOTAL QUICK WINS   10 950 1,330 500 1,600 4,390  

PRIORITAS LAINNYA          

Pengembangan teknologi 
satelit (Peningkatan 
kemampuan/ daya saing 
litbang) 

 

50 160 122 140 140 612 

 

Pengembangan teknologi 
penerbangan (Konektivitas 
Nasional berbasis Produk 
Dirgantara Nasional & uji 
terbang 
N219/N219A/N245) 

Penguasaan teknologi 
penerbangan yang maju 

211 100 260 330 200 1,101 

 

Pengembangan teknologi 
penerbangan 
(Pengembangan System 
LSU untuk Maritime 
Surveillance System) 

Terdifusinya hasil litbang 
UAV untuk pemantauan 
sumber daya alam, mitigasi 
bencana, dan kemaritiman. 

20 30 40 60 70 220 

 

TOTAL    218 290 422 530 410 1,933  
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BAB V. PENUTUP 
 

 
Renstra Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 2015-2019 

memberikan gambaran kuat bahwa LAPAN berkomitmen meningkatkan 

pemanfaatan Iptek penerbangan dan antariksa yang seluas-luasnya khususnya 

bidang teknologi roket, satelit dan penerbangan untuk mendukung pembangunan 

nasional dengan bertumpu pada pelaksanaan Program dan kegiatan 5 tahun (2015-

2019) yang dilaksanakan di Pusat Teknologi Roket, Pusat Teknologi Satelit, Pusat 

Teknologi Penerbangan, Balai Produksi dan Pengujian Roket serta Balai Penjejakan 

dan Kendali Wahana Antariksa Biak dan diharapkan dapat berjalan dengan baik 

dengan mengacu pada Renstra LAPAN. Disamping itu dilakukan mekanisme 

monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebagai upaya untuk menerapkan 

anggaran berbasis kinerja. Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan 

program kerja tahunan, sehingga program kegiatan LAPAN 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.  

Dengan dilaksanakannya seluruh rencana strategis tersebut secara bertahap 

dan terkontrol maka diharapkan seluruh target kinerja Deputi Bidang Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa dapat tercapai seluruhnya pada akhir tahun 2019 dan 

tercapainya visi Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa menjadi Pusat 

unggulan teknologi penerbangan dan antariksa untuk mewujudkan Indonesia 

yang maju dan mandiri, juga membangun kemampuan dan kemandirian dalam 

bidang Teknologi penerbangan dan Antariksa dapat terwujud dan bermanfaat bagi 

pengguna dari kalangan Instansi pemerintah, swasta nasional, masyarakat ilmiah 

juga masyarakat umum serta mampu mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.  

 
 

 

 

 

 

 


