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RENCANA STRATEGIS  
PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER   

2015-2019 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah Indonesia 

yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan ini, Pusat Sains dan Teknologi 

Atmosfer (PSTA) dapat ikut berperan antara lain dalam meningkatkan daya saing ekonomi melalui: 

(1) ekonomi berbasis iptek (pertanian dan ketahanan pangan, energi, teknologi informasi dan 

komunikasi, transportasi, pertahanan, kesehatan, material maju) serta peningkatan sarana dan 

prasarana (sumber daya air, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, energi), (2) 

membangun Indonesia yang asri lestari melalui sumber daya alam dan energi terbarukan, 

pengelolaan lingkungan, penanganan bencana alam dan perubahan iklim, dan (3) pembangunan 

maritim yang meliputi sarana dan prasarana maritim, ekonomi maritim dan penanganan bencana 

pesisir dan pencemaran.   

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, tujuan 

pembangunan nasional adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan 

menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber daya Alam 

(SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manuasia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan iptek. 

Dengan demikian, peran iptek semakin diharapkan dalam 5 tahun ke depan dalam pembangunan 

nasional yang kompetitif. 

Hal ini sejalan dengan Visi Misi Presiden 2015-2019 yang terkandung dalam Nawa Cita, antara lain: 

(1) meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pembangunan, jalan, bandara dan 

pelabuhan, (2) meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pangan, energi dan sistem inovasi 

nasional, (3) revolusi karakter bangsa antara lain melalui pembiayaan penelitian.  

Berdasarkan arahan dari Kementrian Riset dan Teknologi (Kemenristek), maka diharapkan adanya 

terobosan-terobosan dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang mendukung 

pembangunan nasional. Kegiatan litbangyasa diharapkan lebih berorientasi pada produk dan 

aplikasi, dan dilaksanakan dengan pertimbangan optimalisasi anggaran. 

Menurut Rencana Induk PSTA 2015-2019, strategi yang akan dikembangkan meliputi: 

1. Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan. 

2. Sistem pengamatan berbasis teknologi keantariksaan, basis data atmosfer dan infrastruktur 

pendukung. 

3. Model atmosfer ekuator, sistem asimilasi data satelit dan infrastruktur pendukung.  

4. Penelitian dinamika, fisika dan komposisi atmosfer benua-maritim ekuator yang mendukung 

peningkatan kualitas prediksi.  
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Menurut Renstra Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 2015-2019, strategi LAPAN 

dalam 5 tahun ke depan yang terkait dengan PSTA antara lain: (1) pemanfaatan dan layanan publik 

yang meliputi layanan penginderaan jauh serta pemanfaatannya untuk pertahanan, sumber daya 

alam dan lingkungan maritim, (2) pengembangan kapasitas iptek yang meliputi pengembangan pusat 

unggulan, kerjsama litbangyasa atmosfer ekuator-antariksa, serta pengembangan model, dan (3) 

mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim, yang meliputi pengukuran, penggunaan teknologi pesawat 

tanpa awak (UAV), dan pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (DSS).   

Beberapa isu strategis nasional yang berkembang pada saat ini antara lain: (1) rencana 

pembangunan tol laut (Pendulum Nusantara), (2) penanggulanan bencana gunung berapi dan 

kebakaran hutan, serta (3) disahkannya Undang-Undang Keantariksaan dan turunannya.  

Renstra PSTA 2015-2019 dalam naskah ini adalah merupakan perangkat untuk mencapai 

harmonisasi pencapaian pembangunan program penelitian yang menyeluruh, terpadu, efisien dan 

sinergi dengan prioritas pembangunan dirgantara lainnya yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 

dan Renstra LAPAN sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan 

nasional. Renstra PSTA digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi program PSTA serta untuk 

memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen PSTA dalam 

mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan 

pengguna pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. 

Renstra PSTA 2015-2019 telah dibangun dengan mempertimbangkan berbagai masukan 

sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.1 di bawah ini. 

 

Gambar 1.1. Kerangka Penyusunan Renstra PSTA 2015-2019. 
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1.1 Kondisi Umum 

1.1.1 Profil PSTA 

1.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

LAPAN, Pasal 73, PSTA mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, 

dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains dan teknologi atmosfer. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, PSTA menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang sains dan teknologi 

atmosfer; 

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer; 

c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan sains dan teknologi 

atmosfer; 

d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang 

sains dan teknologi atmosfer; 

e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan 

pemanfaatan di bidang sains dan teknologi atmosfer; 

f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, 

dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer; 

g. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer; dan 

h. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan 

rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat. 

Menurut Pasal 75, PSTA terdiri atas: 

a. Bagian Administrasi; 

b. Bidang Program dan Fasilitas; 

c. Bidang Diseminasi; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1.1.1.2 SDM dan Fasilitas 

SDM 

SDM yang ada di PSTA pada tahun 2015 berjumlah 82 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat 

pendidikannya seperti yang terlihat dalam Gambar 1.2 adalah S3 sebanyak 6 orang (7,32%), S2 

sebanyak 30 orang (36,59%), S1 sebanyak 26 orang (31,71%), Diploma III sebanyak 2 orang (2,44%), 

SLTA sebanyak 16 orang (19,51%), SLTP sebanyak 2 orang (2,44%). 
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Gambar 1.2. Komposisi SDM PSTA berdasarkan tingkat pendidikannya.  

Terkait dengan komposisi pegawai PSTA LAPAN berdasarkan jabatan fungsionalnya terdiri dari 

Jabatan Fungsional Khusus (JFK) sebanyak 64 orang (78,05 %) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) 

sebanyak 18 orang (21,95%) seperti yang terlihat dalam Gambar 1.3a. Sesuai dengan kegiatan utama 

LAPAN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan (litbangyasa), komposisi JFK di PSTA adalah 

peneliti sebanyak 39 orang (60,94%), perekayasa sebanyak 8 orang (12,50%), teknisi litkayasa 

sebanyak 5 orang (7,81%), pranata komputer sebanyak 1 orang (1,56%), pranata humas sebanyak 3 

orang (4,69%), arsiparis sebanyak 7 orang (10,94%), dan analisis kepegawaian sebanyak 1 orang 

(1,56%) seperti yang terlihat dalam Gambar 1.3b. 

 

(a)                                                                                      (b) 

Gambar 1.3. Komposisi SDM PSTA berdasarkan (a) Jabatan Fungsional dan (b) berdasarkan Jabatan 

Fungsional Khusus. 
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Fasilitas 

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan litbangyasayasa di PSTA, sarana dan prasarana 

serta fasilitas pendukung lainnya yang tersedia sebagai berikut: 

1. Prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung yang meliputi ruang 

kerja, ruang laboratorium, ruang diseminasi, prasarana olahraga. Prasarana umum 

meliputi air, listrik, jaringan telekomunikasi, internet, sarana ibadah, parkir 

kendaraan, dan taman. Prasarana ini berlokasi di Jl. Dr. Djundjunan No. 133 

Bandung. 

 

Gambar 1.4 Kantor PSTA Jl. Dr. Djundjunan No. 133 Bandung 

2. Sistem Komputasi Kinerja Tinggi (High Performance Computing - HPC) yang terdiri 

dari 1.264 core processor, Disk Array 270 TB, 1 Master dan 23 Node Server. HPC 

digunakan sebagai sarana menjalankan model atmosfer resolusi tinggi seperti CCAM, 

COSMO, WRF, DARLAM dan model atmosfer global. 
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Gambar 1.5 Sistem Komputasi Kinerja Tinggi, Komputasi Prediksi Numerik Atmosfer 

(KRESNA). 

3. Model Atmosfer 

 Weather Research and Forecasting (WRF). 

 The Consortium for Small-scale Modeling (COSMO). 

 Conformal-Cubic Atmospheric Model (CCAM). 

 Division Atmospheric Research Limited Area Model (DARLAM). 

 General Circulation Model (GCM) 

 FLEXPART. 

 The Air Pollution Model (TAPM). 

 Taiwan Air Quality Model (TAQM). 

 SimCLIM. 
 

4. Laboratorium Kimia Atmosfer  

 Ion Chromatography . 

 Spectrophotometer . 

 Atomic Absorption Spectrometer. 

 Automatic Rain Sampler. 

 Active dan Passive Sampler. 

 Rain Gauge. 

 High Volume Sampler. 
 



7 | R e n s t r a  P S T A  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

      

(a)                                                                       (b) 

Gambar 1.6. (a) Air Quality Monitoring System (b) Ion Cromatography. 

 

5. Basis data atmosfer 

 Server Data Base. 

 Storage. 

 Relational Database Management System (RDBMS) Oracle. 

 

Gambar 1.7. Server Basis Data Atmosfer Indonesia (BISMA). 

 

 

 

 



8 | R e n s t r a  P S T A  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

6. Instrumen pengamatan atmosfer  

 Brewer Spectrophotometer  

 Ozone Monitor DASIBI 

 Automatic Weather Station(AWS) 

 Air Quality Monitoring System (AQMS) 

 Light Detecting and Ranging (LIDAR) 

 Sunshine Duration Meter MS-093GP 

 Pyranometer pengukur radiasi uv-A, uv-B, dan radiasi global 

 Sunphotometer 

 Air Pollution Portable Monitoring System 

 Transportable X-Band Radar 

 Multifunctional Transport Satellites (MTSAT) receiver 
 

7. Perangkat Lunak : 

 ENVI dan IDL 

 Matlab 

 Fortran Compiler 

 Arc Gis 

 Arc View 

 PCI Geomatika 

 Visual Studio 

 RAOB 
 

8. Stasiun Pengamatan Atmosfer Agam, Sumatera Barat dengan fasilitas pengamatan 

atmosfer bekerjasama dengan Kyoto University: 

 Equatorial Atmospheric Radar (EAR) 

 Radiometer 

 X Band Radar 

 Ceilometer 

 Disdrometer 

 LIDAR 

 Radio Accoustic Sounding System (RASS) 

 Micro Rain Radar  

 Optical Rain Gauge 

 Automatic Weather Station (AWS) 

 CO2 
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Gambar 1.8. Equatorial Atmospheric Radar di Balai Pengamatan Dirgantara Agam, 

Sumatera Barat 

 

9. Balai Pengamatan Dirgantara Pasuruan, Sumedang, Pontianak, Biak, Pare-pare,  

Garut, melakukan pengamatan atmosfer:  

 Automatic Weather Station 

 CO2 

 

Gambar 1.9. Balai Pengamatan Dirgantara LAPAN 
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1.1.1.3 Proses Bisnis 

Gambar 1.4 memperlihatkan proses bisnis PSTA, yang terdiri dari: (1) Input, (2) Proses, (3) Output, 

(4) Outcome dan (5) Dampak, serta (6) Lingkungan. Dalam perspektif Balanced Score Card (BSC), 

input dapat dilihat dalam perspektif Learning & Growth, Proses merupakan Internal Process, Output 

merupakan Customer Perspective, dan Outcome sebagai Stakeholder Perspective.  

 

Gambar 1.10. Proses Bisnis PSTA 

Input bagi PSTA adalah: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Sarana dan Prasarana (Sarpras) dan (3) 

Anggaran. Dengan modal input ini, PSTA melaksanakan dua proses utama, yaitu: (1) kegiatan 

penelitian dan pengembangan, dan (2) kegiatan layanan kepada pengguna. Output dari proses ini 

terdiri dari: (1) pengetahuan, (2) model/pedoman, dan (3) informasi/DSS. Output ini diharapkan 

dapat memberikan outcome berupa peningkatan kinerja di sektor-sektor pembangunan terkait, yang 

akhirnya memberikan dampak dalam bentuk manfaat bagi bangsa dan masyarakat.  

Gambar 1.8 memperlihatkan detil dari proses bisnis PSTA. Kegiatan Litbangyasa/Kajian/Pemodelan 

menghasilkan output dalam bentuk: (1) Model/Pedoman, (2) Pengetahuan/Kajian/HKI, dan (3) 

Edukasi, serta mendukung kegiatan Prediksi/Simulasi dan pengembangan Sistem Pengamatan. 

Sedangkan output (4) Layanan Informasi/DSS didukung oleh kegiatan Pengamatan maupun 

Prediksi/Simulasi. Kegiatan pengamatan mendukung kegiatan litbangyasa serta kegiatan 

prediksi/simulasi melalui Sistem Asimilasi Data. Seluruh proses ini didukung oleh infrastruktur dan 

manajemen pendukung. 
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Gambar 1.11. Detil dari proses bisnis PSTA 

Bagian yang berada di dalam garis merah terputus-putus menggambarkan suatu layanan informasi 

melalui sistem pendukung keputusan, yang terdiri dari komponen (1) pengamatan, (2) prediksi, dan 

(3) asimilasi data, serta didukung oleh (4) sistem pengamatan dan (5) kegiatan litbangyasa. Seluruh 

output dari bisnis proses detil ini dapat dikaitkan dengan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut: 

OUTPUT INDIKATOR KINERJA KUNCI 

Layanan Informasi/DSS • Jumlah DSS 

• Jumlah Pengguna 

• Tingkat Kepuasan Pengguna 

Model & Pedoman • Jumlah Model 

• Jumlah Pedoman Pengolahan Data 

• Jumlah Pedoman Pengelolaan Data 

Pengetahuan/Kajian/HKI • Jumlah Publikasi Jurnal Nasional 

• Jumlah Publikasi Jurnal Internasional 

• Jumlah HKI Granted 

Edukasi • Gap Kompetensi 

Pendukung • Jumlah Kerjasama 

• Jumlah Pusat Unggulan 

• Nilai Reformasi Birokrasi 
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1.1.2 Capaian PSTA 2010-2014 

PSTA telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu 

penelitian dan pengembangan sains dan teknologi atmosfer serta pemanfaatannya. Program 

kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tiga bidang, yaitu: (1) Bidang Pemodelan Atmosfer, (2) Bidang 

Komposisi Atmosfer, dan (3) Bidang Teknologi Atmosfer, serta didukung oleh Sub-Bagian Tata Usaha. 

Produk-produk utama yang telah dihasilkan oleh PSTA antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Produk Sains 

a. Publikasi ilmiah di dalam Jurnal Nasional/Internasional, Prosiding, Majalah, dan 

Buku. 

b. Hasil penelitian yang bisa menjawab isu nasional. 

2. Produk Teknologi 

a. Instrumen Pengamat CO2 (permukaan dan profil) 

b. Rawinsonde (Browsing) 

c. Mini Lidar 

d. Pasive Sampler Deposisi Asam 

e. Rain gauge 

f. High Volume Sampler 

g. Pengembangan Pengamatan Atmosfer berbasis Radar Kapal Laut  

h. Pengembangan muatan roketsonda 

i. Klinostat 

j. Sistem peredam muatan roket (proses HKI) 

k. Sistem pemutus tali balun atmosfer (proses HKI) 

3. Sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), dan Layanan Informasi 

a. Website: www.psta.LAPAN.go.id 

b. Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Satelit (Sadewa)  

c. Layanan Informasi Variabilitas Iklim dan Awal Musim 

d. Sistem Informasi Liputan Awan (Silaw) 

e. Basis Data Atmosfer Indonesia (Bisma) 

f. Atmospheric Science and Technology Information System (Astina) 

g. Kompetisi muatan balon atmosfer untuk mahasiswa perguruan tinggi (KOMBAT) 

h. Sosialisasi dan Bimtek 

i. Bimtek pengolahan data satelit on line 

j. Seminar Nasional Sains Atmosfer (SNSA) 

1.1.3 Nilai LAKIP PSTA Tahun 2012-2014 

Berikut adalah Nilai LAKIP PSTA tahun 2012-2014 seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Nilai LAKIP PSTA tahun 2012-2014. 

TAHUN NILAI LAKIP 

2012 72,64 

2013 71,58 

2014 77,05 
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1.1.4  Aspirasi Masyarakat Terhadap PSTA 

Pengembangan produk litbangyasa dan layanan publik PSTA tidak terlepas dari berbagai aspirasi dari 

stakeholder PSTA yang meliputi instansi pemerintah, masyarakat pengguna, masyarakat ilmiah, dan 

masyarakat umum. Sampai dengan saat ini kebutuhan stakeholder yang teridentifikasi diantaranya: 

1. Masyarakat ilmiah/Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. 

2. Instansi Pemerintah Pusat/Daerah: penyedia informasi atmosfer yang terintegrasi dengan 

data dan informasi lainnya utuk mendukung keputusan. 

3. Media penyiaran: menjadi second opinion kejadian fenomena atmosfer 

4. Pendidikan: menjadi penyedia informasi dan keterampilan sains dan teknologi Atmosfer 

1.1.5 Layanan Publik 

Secara umum produk litbangyasa dan layanan publik PSTA meliputi: 

1. Informasi Variabilitas Atmosfer 

2. Bimtek Deposisi Asam dan Bimtek (online) Pengolahan Data Satelit 

3. Informasi Kualitas Udara Lokal 

4. Informasi Angin Skala Lokal 

5. Data Parameter Atmosfer Berbasis Satelit 

6. Informasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga (Kunjungan Tamu) 

7. Bimbingan Tugas Akhir dan Praktek Kerja LAPANgan 

1.1.6 Regulasi Kewenangan PSTA 

Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

LAPAN, Pasal 73, PSTA mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, 

dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains dan teknologi atmosfer. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, PSTA menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang sains dan teknologi 

atmosfer; 

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer; 

c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan sains dan teknologi 

atmosfer; 

d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang 

sains dan teknologi atmosfer; 

e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan 

pemanfaatan di bidang sains dan teknologi atmosfer; 

f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, 

dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer; 

g. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer; dan 

h. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan 

rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat. 

 

Menurut Pasal 75, PSTA terdiri atas : 
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a. Bagian Administrasi; 

b. Bidang Program dan Fasilitas; 

c. Bidang Diseminasi; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

1.2.1 Kekuatan 

Kekuatan dari PSTA antara lain:  

1. Memiliki dasar hukum (UU 21/2013 Keantariksaan, UU 31/2009 MKG, RPP Inderaja). 

2. Memiliki tupoksi dan program kegiatan. 

3. Memiliki pengalaman yang cukup panjang 

4. Memiliki SDM di bidang terkait 

5. Memiliki sarana dan prasarana 

6. Memiliki anggaran 

7. Memiliki jaringan kerjasama 

a. Dalam Negeri: Instansi, Pemda, Lembaga Pendidikan 

b. Luar Negeri 

8. Memiliki pengguna (Pemda, Instansi) 

1.2.2 Kelemahan 

Kelemahan dari PSTA antara lain:  

1. Kegiatan litbangyasa dan layanan belum berorientasi pada Sistem Pendukung Keputusan 

(DSS) dan belum terkelola dengan baik. 

2. Kuantitas dan kualitas model yang dihasilkan belum terintegrasi. 

3. Kuantitas, kualitas dan relevansi publikasi ilmiah masih rendah. 

4. Program edukasi belum optimal, standar, terprogram dan berkesinambungan. 

5. Pengamatan berbasis antariksa yang menjadi inti kompetensi LAPAN belum dominan. 

6. Jumlah pengamatan (parameter, cakupan, resolusi, akurasi, kontinuitas, informasi turunan) 

belum memenuhi kebutuhan. 

7. Proses pengamatan belum optimal, real time, otomatis, standar dan memiliki pedoman.  

8. Pengelolaan kegiatan pengamatan belum terintegrasi, terstandardisasi, dan memiliki SOP. 

9. Sistem dan infrastruktur pendukung kegiatan asimilasi data belum dilakukan. 

10. Prediksi jangka pendek, menengah dan panjang, termasuk cuaca, musim, ENSO, DMI, MJO, 

perubahan iklim, kimia (GRK, ozon, aerosol, polusi, deposisi asam), dan kopling laut belum 

optimal dan terintegrasi.   

11. Kualitas prediksi, validasi, resolusi, frekuensi, jangkauan, akurasi, prediktabilitas, reliabilitas, 

ensembel belum optimal. 

12. Pengelolaan litbangyasa belum terencana, terarah, fokus, terintegrasi, berkesinambungan, 

aplikatif, berorientasi pengguna, terevaluasi. 

13. Substansi litbangyasa belum mendalam, berkembang, progresif dan memberikan dampak 

pada model dan kualitas informasi. 

14. Jumlah dan kompetensi SDM belum memenuhi kebutuhan.  
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15. Anggaran belum memenuhi kebutuhan. 

16. Infrastruktur pendukung (peralatan, lab. kimia, lab. intrumentasi,  lab. Komputasi (HPC), 

sistem basis data, sistem backup, pasokan dan jaringan listrik, jaringan komunikasi) belum 

memenuhi kebutuhan.  

17. Pengelolaan program kegiatan, penganggaran, proses pengadaan, dan kualitas komunikasi 

dan koordinasi belum optimal. 

18. Kerjasama dalam dan luar negeri belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan 

organisasi. 

19. Penelitian terkait kopling proses atmosfer-antariksa belum dilakukan.  

1.2.3 Kesempatan 

Kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh PSTA antara lain:  

1. Kebutuhan informasi di berbagai sektor pembangunan (pertanian, kelautan, perhubungan, 

energi, lingkungan) dan potensi pengguna meningkat. 

2. Kesadaran masyarakat terhadap informasi atmosfer meningkat. 

3. Pemanasan global dan perubahan iklim menjadi isu global dan strategis. 

4. Kondisi atmosfer ekstrim dan kejadian bencana alam meningkat. 

5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan aksesnya semakin mudah. 

6. Atmosfer Indonesia mempengaruhi kondisi global. 

7. Kesempatan pendidikan dan kerjasama penelitian dari dalam dan luar negeri meningkat. 

1.2.4 Tantangan 

Tantangan yang dihadapi oleh PSTA antara lain:  

1. Dinamika atmosfer benua-maritim katulistiwa yang kompleks. 

2. Ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

2.1. Visi 

Visi dari PSTA adalah: “Menjadi Pusat Keunggulan Sains Atmosfer”.  

Melalui Visi tersebut, PSTA mampu menjadi pusat yang menyelenggarakan kegiatan penelitan dan 

pengembangan di tingkat nasional yang bertaraf internasional di bidang sains atmosfer dengan 

standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna, untuk mendukung visi 

dan misi LAPAN yaitu menjadi “Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa Untuk Mewujudkan 

Indonesia yang Maju dan Mandiri.” 

2.2. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah:  

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dan organisasi di bidang 

sains dan teknologi atmosfer. 

2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan di bidang sains dan teknologi 

atmosfer. 

3. Meningkatkan kualitas layanan informasi di bidang sains dan teknologi atmosfer kepada 

pengguna. 

Sesuai dengan misi tersebut maka PSTA perlu memiliki peneliti dan perekayasa yang kompeten 

dan juga memiliki infrastruktur penelitian dan pengembangan yang terbaik, sehingga dapat maju 

dan unggul di bidang sains dan teknologi atmosfer, memimpin dan menjadi rujukan nasional di 

bidang sains dan teknologi atmosfer, berkontribusi dan memberikan solusi kepada pemerintah, 

diakui oleh pengguna dan stakeholder terkait, mampu bekerjasama dengan mitra internasional 

dan siap menghadapi kompetisi global.  

2.3. Tujuan 

1. Terwujudnya pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sains dan 

teknologi atmosfer yang optimal. 

2. Terwujudnya layanan prima di bidang sains dan teknologi atmosfer. 

2.4. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis PSTA: 

1. Penguasaan iptek di bidang sains atmosfer yang maju 

2. Layanan data dan informasi sains atmosfer yang prima 

3. Dihasilkannya publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional, dan HKI di bidang 

sains atmosfer 

4. Meningkatnya kapasitas iptek di bidang sains atmosfer 

5. Tersedianya DSS yang operasional  di bidang sains atmosfer untuk mitigasi bencana dan 

perubahan iklim 
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6. Tersedianya pedoman dan standard pengolahan data serta pengelolaan data dan informasi 

sains atmosfer 

7. Terlaksananya pelayanan teknis yang efektif di bidang sains atmosfer 

8. Terwujudnya reformasi birokrasi  di lingkungan PSTA 

2.5. Sistem Nilai 

Sistem nilai PSTA: 

1. Pembelajar: Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal yang 

baru. 

2. Rasional: Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secarahukum dan ilmiah. 

3. Konsisten: Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka pendek, 

menengah dan panjang yang sudah ditetapkan. 

4. Akuntabel: Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. 

5. Berorientasi kepada layanan publik: Berupaya memberikan layanan prima sesuai dengan 

kebutuhan publik. 
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Sains Antariksa dan Atmosfer 

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah 

melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan 

ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim. Dukungan Iptek bagi pembangunan hijau diselenggarakan melalui 

kegiatan pengembangan teknologi hijau, pengembangan teknologi pengukuran emisi karbon, serta 

penelitian atmosfer. 

Di bidang mitigasi perubahan iklim diarahkan untuk penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi 

perubahan iklim serta penelitian atmosfer. Disamping itu, riset atmosfer bertujuan untuk 

menyediakan informasi tentang dinamika atmosfer dan lingkungan antariksa seperti penyebaran 

polusi udara, aplikasi luaran iklim, kondisi lapisan ozon serta gas rumah kaca, gangguan ionosfer 

terhadap penentuan posisi dan komunikasi transionosfer. Riset atmosfer difokuskan pada 

pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis informasi atmosfer wilayah ekuator 

Indonesia. Untuk itu akan dilaksanakan riset dinamika dan komposisi atmosfer di wilayah benua-

maritim ekuator dan interaksinya dengan daratan, lautan dan biosfer; pengembangan model 

atmosfer dan prediksi kondisi atmosfer jangka pendek, menengah dan panjang; pengembangan 

teknologi sensor/instrument dan sistem pengamatan atmosfer berbasis satelit, airborne 

danterrestrial; serta peningkatan kemampuan/metode pengamatan atmosfer berbasis satelit, 

airborne dan terrestrial serta manajemen basis data. 

Arah Kebijakan LAPAN terkait Sains dan Teknologi Atmosfer: 

1. Membangun pusat unggulan sains atmosfer. 

2. Melakukan pengembangan Decision Support System (DSS) untuk Dinamika Atmosfer, dan 

perubahan iklim. 

3. Menjalin kerjasama dengan institusi litbangyasa atmosfer ekuator di dalam dan luar negeri. 

Arah Kebijakan Deputi terkait Sains dan Teknologi Atmosfer: 

1. Litbangyasa iptek penerbangan dan antariksa serta mitigasi bencana dan perubahan iklim. 

2. Pemanfaatan dan layanan publik. 

3. Reformasi birokrasi. 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PSTA 

Atmosfer merupakan lapisan tipis gas yang menyelimuti planet bumi. Atmosfer memainkan peran 

yang sangat penting dalam kehidupan di atas planet bumi. Atmosfer berperan dalam metabolisme 

mahluk hidup, memberikan habitat, kehangatan dan perlindungan bagi kehidupan, media bagi 

distribusi massa dan energi di seluruh planet bumi, serta media bagi tranportasi melalui udara. Oleh 
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karena itu, sangat penting untuk memahami atmosfer, termasuk komposisi, dinamika, proses dan 

perubahan yang terjadi di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan di muka bumi.  

Salah satu aplikasi utama dari kegiatan keantariksaan adalah mengamati atmosfer planet bumi dari 

ruang angkasa untuk mempelajari dan memahami bagaimana atmosfer bekerja serta memprediksi 

perilaku dan perubahan  atmosfer di masa yang akan datang. Pengamatan atmosfer dari ruang 

angkasa dengan memanfaatkan satelit penginderaan jauh memiliki beberapa keunggulan antara lain 

wilayah cakupan yang luas di atas daratan maupun lautan, pengamatan yang seragam, bersamaan, 

dan terus-menerus, serta dapat menjangkau wilayah yang sulit untuk diakses. Satelit penginderaan 

jauh digunakan untuk mendukung pengamatan dan prakiraan cuaca melalui asimilasi data satelit. 

Pengamatan yang luas dan terintegrasi  telah membantu pemahaman mengenai pemanasan global 

dan perubahan iklim. 

Planet bumi tidak menerima energi radiasi matahari secara merata. Wilayah ekuator memiliki 

karakteristik yang unik karena menerima energi yang paling besar, sementara wilayah kutub 

menerima energi yang paling kecil. Hal itu terjadi karena wilayah ekuator menerima sinar matahari 

secara tegak lurus, sehingga fluks energi yang diterima per satuan luas menjadi lebih besar. Surplus 

energi yang diterima di wilayah ekuator kemudian didistribusikan ke wilayah lain di lintang yang 

lebih tinggi terutama melalui proses konveksi baik di daratan maupun di lautan.  Wilayah ekuator 

umumnya merupakan wilayah yang hangat dengan banyak uap air, keduanya merupakan pendorong 

terjadinya proses konveksi aktif yang menghasilkan awan dan hujan terbesar di dunia.  Wilayah 

ekuator juga merupakan wilayah konvergensi angin dari arah utara dan selatan, sehingga proses 

konveksi yang terjadi cenderung terkunci dengan konvergensi dan membentuk zona konvergensi 

inter-tropis (ITCZ) yang menghasilkan banyak hujan di mana panas laten yang dibebaskan 

merupakan penggerak sirkulasi global. Wilayah ekuator juga memiliki efek Corriolis yang kecil 

sehingga dinamika atmosfer di wilayah ini banyak diatur oleh kesetimbangan hidrostropis antara 

gaya gravitasi dan gaya apung (buoyancy). Kesetimbangan antara kedua gaya ini menghasilkan  

gelombang  atmosfer sedangkan ketidaksetimbangan menghasilkan konveksi. Dengan demikian 

dinamika atmosfer wilayah katulistiwa banyak  didominasi oleh gelombang atmosfer dan konveksi 

yang saling mempengaruhi.  

Wilayah Benua-Maritim Indonesia merupakan wilayah yang penting dari sudut pandang dinamika 

atmosfer maupun lautan global. Wilayah ini berada di antara dua samudera yaitu Samudra Pasifik 

dan Samudra Hindia, serta berada di antara dua Benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia.  

Wilayah ini dibentuk oleh banyak kepulauan besar dan kecil dengan topografi pegunungan yang 

kompleks. Komposisi daratan-lautan di wilayah Benua-Maritim memberikan efek hotspot dan 

meningkatkan modulasi diurnal konveksi, sedangkan pegunungan memberikan efek orografis yang 

mengangkat udara dan mendorong terbentuknya awan dan hujan orografis.  Secara umum wilayah 

Benua-Maritim banyak dipengaruhi oleh sirkulasi monsunal yang menghasilkan perbedaan yang 

mencolok antara musim basah dan musim kering. Namun kondisi musim yang terjadi juga banyak 

dipengaruhi oleh beberapa fenomena yang lain seperti Madden Julian Oscillation (MJO), El-Nino 

Southern Oscillation (ENSO), Indian Ocean Dipole Mode (IODM), dan juga efek siklon tropis yang 

tidak pernah terjadi di wilayah Indonesia namun dapat mempengaruhinya.   

Wilayah ekuator benua-maritim Indonesia merupakan wilayah yang unik dan penting dari sudut 

pandang dinamika atmosfer global maupun lokal.  Dari sudut pandang dinamika atmosfer, wilayah 
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ini secara umum merupakan wilayah energi tinggi, turbulen, disipatif, non-adiabatik dan non-linear 

sehingga lebih sulit untuk diprediksi dibandingkan dengan wilayah di lintang tinggi. Wilayah ini 

menjadi penting karena merupakan penggerak sirkulasi atmosfer global dan sumber ketidakpastian 

serta wilayah kunci perubahan iklim global. Namun demikian, masih terdapat banyak kekurangan 

dalam pengamatan, pengetahuan maupun model atmosfer yang representatif untuk wilayah ini. 

Kegiatan penelitian mengenai atmosfer merupakan bagian penting dari kegiatan keantariksaan di 

LAPAN. Pertama, atmosfer merupakan media yang mendukung kegiatan penerbangan (aeronautika) 

seperti roket dan pesawat terbang. Kedua, atmosfer merupakan media yang paling dekat dengan 

kehidupan dan sangat mempengaruhi kehidupan di bumi. Sebagai lembaga keantariksaan, maka 

salah satu tujuan dari pemanfaatan teknologi keantariksaan seperti satelit adalah untuk mengamati 

atmosfer bumi serta memahami proses-proses dan perubahan yang terjadi di dalamnya dalam 

rangka meningkatkan kualitas kehidupan di muka bumi. Pengamatan atmosfer melalui satelit 

penginderaan jauh memiliki beberapa keunggulan antara lain wilayah cakupan yang luas di atas 

daratan maupun lautan, pengamatan yang seragam, bersamaan, terus-menerus, serta dapat 

menjangkau wilayah yang sulit untuk diakses. Sebagai lembaga keantariksaan, maka LAPAN 

memandang atmosfer sebagai bagian dari sistem matahari-bumi yang lebih luas di mana dinamika 

atmosfer terkait langsung dengan energi radiasi matahari yang menggerakannya. Sebagai negara 

kepulauan yang berada di wilayah katulistiwa, maka perhatian khusus diberikan pada dinamika 

atmosfer di wilayah katulistiwa yang juga berpengaruh pada dinamika atmosfer global. Dengan 

demikian, kegiatan penelitian mengenai atmosfer di LAPAN berada di hulu untuk mendukung 

kegiatan pengembangan teknologi aeronautika, namun juga berada di hilir untuk mendukung 

kegiatan aplikasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kegiatan ini merupakan 

bagian dari kegiatan kedeputian sains yang terdiri dari sains atmosfer dan antariksa.  

Wilayah Indonesia dikenal sebagai wilayah yang ekstrim secara geologis karena berada di wilayah 

pertemuan lempeng dunia, sehingga sangat rentan terhadap kejadian bencana geologis seperti 

gempa bumi, tsunami dan gunung meletus. Namun yang masih kurang dikenal adalah bahwa 

wilayah Indonesia juga merupakan wilayah yang ekstrim secara hidro-meteorologis karena 

merupakan wilayah dengan banyak uap air dan hujan yang merupakan penggerak dari sirkulasi 

atmosfer. Kejadian ekstrim dapat terjadi karena pada dasarnya atmosfer merupakan sebuah sistem 

kompleks yang digerakan secara perlahan oleh energi dari matahari, sehingga memperlihatkan 

perilaku kekritisan yang diatur-sendiri (Self-Organized Criticallity/SOC) di mana pada waktu-waktu 

tertentu terjadi pengumpulan energi yang cukup besar dan dilepaskan sebagai kejadian ekstrim. 

Selain itu, wilayah Indonesia banyak dipengaruhi oleh gelombang-gelombang atmosfer yang pada 

waktu-waktu tertentu dapat saling menguatkan atau melemahkan sehingga menimbulkan kejadian-

kejadian ekstrim. Bencana hidro-meteorologis yang banyak terjadi di Indonesia antara lain terkait 

dengan kondisi hujan ekstrim seperti banjir, longsor, putting beliung dan juga kekeringan. Data dari 

BNPB menunjukkan bahwa frekuensi kejadian bencana yang paling tinggi di Indonesia merupakan 

bencana yang bersifat hidro-meteorologis, walaupun jumlah korban yang paling banyak umumnya 

diakibatkan oleh bencana geologis. Kejadian bencana ini tentunya dapat menimbulkan gangguan 

terhadap aktivitas masyarakat, pemerintahan dan dunia usaha, kerusakan infrastruktur dan kerugian 

harta benda, bahkan korban cedera dan hilangnya jiwa manusia. Adalah bagian dari tugas  

pemerintah pusat maupun daerah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari resiko 

bencana. Pengetahuan mengenai atmosfer dapat berkontribusi untuk memahami dan memprediksi 

kejadian ekstrim dalam rangka mengurangi resiko bencana.  
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Informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi atmosfer serta prediksi dan proyeksinya 

sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dan kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja di berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan, energi, 

lingkungan hidup, sumber daya air, kesehatan dan penanggulangan bencana. Peningkatan jumlah 

penduduk Indonesia dalam 25 tahun ke depan  berpotensi untuk menimbulkan berbagai tantangan 

yang berkaitan antara lain dengan krisis pangan, krisis air, krisis energi, perubahan iklim, bencana, 

kerusakan lingkungan, penyakit, konflik/perang  dan sebagainya. Masalah perubahan iklim global 

dipandang sebagai tantangan terbesar bagi umat manusia di bumi pada saat ini dan di masa yang 

akan datang. Pengetahuan mengenai atmosfer dan bumi tempat kita hidup dapat berkontribusi 

terhadap solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pengetahuan dan informasi 

mengenai atmosfer sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi pertanian presisi dan 

pertanian cerdas-iklim; pengelolaan sumber daya air; pengelolaan sumber daya energi terbarukan 

seperti energi hidro, matahari, angin dan gelombang; proyeksi, mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim; pengelolaan resiko bencana dan peringatan dini; pengelolaan lingkungan; peringatan dini 

epidemi penyakit; serta pertahanan dan keamanan. Tantangan tersebut merupakan tantangan 

nasional yang harus dijawab melalui pemberdayaan seluruh kelembagaan secara nasional.      

Sebagai lembaga litbang yang merupakan bagian dari pemerintah, maka kegiatan litbang atmosfer di 

LAPAN berada di bagian hulu dalam rangka untuk mendukung pemerintah termasuk badan-badan 

operasional terkait dalam rangka meningkatkan kinerja di sektor-sektor pembangunan. Di lain pihak, 

sebagai lembaga pemerintah maka kegiatan litbang yang dilakukan perlu lebih difokuskan pada 

topik-topik terapan untuk memastikan akuntabilitas terhadap anggaran negara dan pembayar pajak. 

Dengan demikian, kegiatan litbang sains atmosfer di LAPAN berada di antara dunia akademik dan 

badan-badan operasional. Dalam hal ini LAPAN merupakan pengguna dari dunia akademik dalam 

bentuk sumber daya manusia terlatih serta pengetahuan dasar, di mana kedua hal tersebut 

digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui kegiatan penelitian dan membangun 

solusi-solusi untuk mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan oleh badan-badan 

operasional terkait. Dengan demikian, peran LAPAN dalam litbang sains atmosfer perlu ditempatkan 

secara strategis dalam kerangka pemberdayaan kelembagaan untuk menjawab dan memberi solusi 

atas permasalahan bangsa dan negara. Salah satu tantangan yang perlu dihadapi adalah bagaimana 

litbang sains atmosfer yang dilakukan dapat memberikan kontribusi terhadap pengambilan 

keputusan kebijakan dan keputusan manajemen di sektor-sektor pembangunan. Beberapa instansi 

pemerintah yang menjadi pengguna informasi atmosfer antara lain Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT), Kementrian Lingkungan  Hidup (KLH),  Kementrian Pertanian, 

Kementrian Perhubungan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian Pertahanan, 

Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi. 

Gambar 3.1 memperlihatkan siklus akuntabilitas di mana lembaga litbangyasa yang dibiayai oleh 

masyarakat dan pembayar pajak melalui APBN diharapkan dapat mengembalikan manfaat 

litbangyasa kepada masyarakat antara lain melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau 

badan-badan operasional terkait. 
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Gambar 3.1. Siklus Akuntabilitas Lembaga Libangyasa. 

PSTA sebagai bagian dari lembaga litbangyasa perlu meningkatkan akuntabilitas dan bekerjasama 

dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan-badan operasional terkait untuk 

meningkatkan dampak sosio-ekonomi terhadap masyarakat.   

Sebagai bagian dari lembaga litbangyasa pemerintah, maka PSTA perlu menempatkan diri sebagai 

penguna dari dunia pendidikan serta memberikan masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan badan-badan operasional terkait dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan 

seperti yang terilustrasikan dalam Gambar 3.2.  

 

Gambar 3.2.  Penempatan diri PSTA sebagai pengguna di dunia pendidikan dan pemberi masukan 

kepada pemerintah dan badan-badan operasional.  

Dengan mempertimbangkan tujuan dari pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan, maka 

tujuan dari PSTA adalah Memberikan dukungan pembangunan nasional di bidang maritim, pangan, 

energi, perhubungan, lingkungan hidup, perubahan iklim dan kebencanaan serta pendidikan melalui 

aplikasi dari sains dan teknologi atmosfer (pengamatan, pengetahuan, prediksi, teknologi) sehingga 

memberikan dampak pada keunggulan kompetitif ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  
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Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka fokus dari kegiatan litbangyasa di PSTA adalah 

meningkatkan kemampuan prediksi atmosfer untuk jangka pendek, menengah dan panjang, melalui 

pemahaman mengenai dinamika dan komposisi atmosfer terutama di wilayah Benua-Maritim 

Indonesia, yang didukung oleh kemampuan pemodelan dan teknologi pengamatan atmosfer. 

Dinamika atmosfer meliputi pemahaman terhadap proses konveksi, angin darat/laut, siklus diurnal, 

lapisan batas, Madden Julian Oscilation (MJO), Monsun, Indian Ocean Dipole (IOD), El-Nino Southern 

Oscillation (ENSO), Inter-Tropical Convergenze Zone (ITCZ), pengaruh Tropical Cyclone (TC), Interaksi 

daratan-lautan-atmosfer, perubahan iklim, serta interaksi antara atmosfer dengan lingkungan 

antariksa. Komposisi atmosfer meliputi proses-proses dan variabilitas terkait lapisan ozon, radiasi 

dan fotokimia, gas rumah kaca, aerosol, kualitas udara, polusi udara, dan deposisi asam. Kegiatan 

litbangyasa didukung oleh kemampuan teknologi pengamatan atmosfer, pengolahan data serta 

pengelolaan data atmosfer.  

Sebagai bagian dari lembaga keantariksaan, PSTA mempelajari atmosfer sebagai bagian dari planet 

bumi dan sistem matahari-bumi. Dari sudut pandang keantariksaan, atmosfer dipandang sebagai 

bagian dari sistem bumi, yang pada gilirannya merupakan bagian dari sistem matahari-bumi seperti 

yang terlihat dalam ilustrasi Gambar 3.3. Bumi merupakan satu-satunya planet yang diketahui dapat 

menopang kehidupan pada saat ini, dan satu-satunya planet bagi umat manusia. Sistem bumi terdiri 

dari lithosfer (daratan), hidrosfer (lautan), kreosfer (es), atmosfer (udara), dan biosfer (kehidupan). 

Seluruh komponen sistem bumi ini berinteraksi secara dinamis dan terus-menerus sehingga 

menciptakan suatu kondisi kesetimbangan yang sesuai untuk kehidupan di dalamnya. Energi yang 

diterima oleh sistem bumi berasal dari energi radiasi matahari, sehingga dinamika di dalam sistem 

bumi merupakan bagian dari dinamika sistem matahari-bumi. Hampir 30% energi radiasi matahari 

yang diterima bumi digunakan untuk menggerakan siklus hidrologi. Melalui proses fotosintesis, 

energi matahari juga digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Lingkungan radiasi matahari di 

sekeliling planet bumi sesungguhnya merupakan lingkungan esktrim energi tinggi yang sangat 

dinamis sehingga tidak memungkinkan untuk mendukung kehidupan. Namun, planet bumi dilindungi 

oleh medan geomagnet dan lapisan ozon yang memberikan kepompong pelindung dan stabilisator 

yang melindungi kehidupan di muka bumi. 

 

Gambar 3.3. Sistem Matahari-Bumi. 
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Salah satu aplikasi utama dari kegiatan keantariksaan adalah mengamati atmosfer planet bumi dari 

ruang angkasa untuk mempelajari dan memahami bagaimana atmosfer bekerja serta memprediksi 

perilaku dan perubahan  atmosfer di masa yang akan datang. Pengamatan atmosfer dari ruang 

angkasa dengan memanfaatkan satelit penginderaan jauh memiliki beberapa keunggulan antara lain 

wilayah cakupan yang luas di atas daratan maupun lautan, pengamatan yang seragam, bersamaan, 

dan terus-menerus, serta dapat menjangkau wilayah yang sulit untuk diakses. Satelit penginderaan 

jauh digunakan untuk mendukung pengamatan dan prakiraan cuaca melalui asimilasi data satelit. 

Pengamatan yang luas dan terintegrasi  telah membantu pemahaman mengenai pemanasan global 

dan perubahan iklim.   

Sebagai bagian dari lembaga litbangyasa, untuk mendukung kegiatan layanan informasi yang 

berorientasi kepada kebutuhan pengguna, maka strategi yang dikembangkan adalah dengan 

mengembangkan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS). DSS merupakan 

sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu pengguna dengan informasi yang 

dibutukan dalam proses pengambilan keputusan. Pembangunan DSS merupakan kemitraan untuk 

memastikan informasi yang dihasilkan (output) dapat meningkatkan kinerja pengguna (outcome) 

dan memberikan manfaat bagi stakeholder (impact), sehingga meningkatkan akuntabilitas. Gambar 

3.4 memperlihatkan Sistem Pendukung Keputusan.  

 

Gambar 3.4. Kerangka Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System 

(DSS). 

Perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan program dan kegiatan litbangyasa di PSTA, dapat 

dilakukan antara lain melalui: 

1. Meningkatkan fokus kegiatan penelitian yang memberikan dampak terhadap peningkatan 

kualitas layanan informasi untuk memenuhi kebutuhan nasional. 

2. Meningkatkan kualitas layanan informasi yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna 

serta menimbulkan dampak positif terhadap kinerja pengguna.  

3. Meningkatkan kualitas litbangyasa dan layanan melalui peningkatan kemampuan dan 

kapasitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur pendukung.  

4. Meningkatkan sinergi dan integrasi kegiatan antar kelompok fungsional untuk mencapai 

tujuan bersama.  
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5. Meningkatkan akuntabilitas litbangyasa dan dampak terhadap pembangunan nasional.  

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka arah kebijakan PSTA adalah sebagai berikut: 

1. Membangun Sistem Pendukung Keputusan (DSS) dan membangun penelitian yang terkait 

dengan kopling proses atmosfer – antariksa.  

2. Mengelola litbangyasa secara terencana, terarah, fokus, terintegrasi, berkesinambungan, 

aplikatif, berorientasi pengguna, dan terevaluasi serta meningkatkan substansi litbangyasa 

yang lebih mendalam, berkembang, progresif dan memberikan dampak pada model dan 

kualitas prediksi. 

3. Meningkatkan kemampuan pengembangan model atmosfer, program edukasi, publikasi 

ilmiah, dan pengamatan atmosfer yang terintegrasi, real time, dan baku.     

4. Meningkatkan  kualitas prediksi jangka pendek, menengah dan panjang (termasuk cuaca, 

musim, ENSO, DMI, MJO, perubahan iklim) dan kimia (GRK, ozon, aerosol, polusi), serta 

kopling dengan lautan dengan meningkatan validasi, resolusi, jangkauan, akurasi, 

prediktabilitas, reliabilitas, dan teknik ensemble dan asimilasi data.  

5. Meningkatkan Jumlah dan kompetensi SDM, anggaran dan infrastruktur pendukung dan 

kualitas komunikasi serta optimalisasi kerjasama dalam dan luar negeri untuk mendukung 

pencapaian tujuan organisasi.  

3.3. Kerangka Regulasi 

Guna tercapainya sasaran strategis PSTA maka diperlukan suatu upaya untuk dapat memfasilitasi, 

mendorong dan memberikan pengaturan yang diperlukan sesuai dengan kepentingan lembaga dan 

akuntabilitas penyelenggaraan negara dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut. 

Beberapa regulasi yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan PSTA antara lain :    

1. Keputusan Kepala PSTA tentang program kegiatan dan pengangkatan pelaksana program 

kegiatan yang mengacu pada Renstra yang telah digariskan.  

2. Keputusan Kepala PSTA tentang penetapan SOP  yang wajib dijalankan sesuai prosedur yang telah 

dibangun untuk menghindari kesalahan prosedur dan memudahkan pengawasan yang bersifat 

teknis dan administratif.  

3. Keputusan Kepala PSTA tentang Sasaran Kinerja Pegawai digunakan sebagai alat ukur kinerja 

individu pegawai untuk dapat dilaksanakan oleh pegawai selama tahun berjalan untuk 

mendukung tujuan organisasi.  

4. Menyelaraskan tugas dan fungsi PSTA dengan tugas dan fungsi instansi/lembaga lain yang 

menjadi mitra PSTA agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.  

3.4. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan merupakan komponen yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam rangka 

mengoptimalkan dan mempercepat upaya pencapaian sasaran pembangunan. Kerangka 

kelembagaan merupakan perangkat LAPAN yang digunakan dalam upaya pencapaian visi, misi, 

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 

LAPAN yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019.  

Kerangka kelembagaan yang dapat mendorong tercapainya visi misi tersebut diantaranya,  
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1. Struktur organisasi PSTA 

Untuk menjaga keharmonisan dan sinergitas antar pejabat di lingkungan PSTA telah disusun 

organisasi dan tata kerjanya yang mengacu kepada Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015.   

Tugas dan fungsi PSTA berada pada pasal 73 dan struktur PSTA ditunjukkan pada  pasal 75 yang 

terdiri dari  

a. Bagian Administrasi; 

b. Bidang Program dan Fasilitas; 

c. Bidang Diseminasi; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

dengan wadah yang telah disusun di atas seluruh kegiatan dapat tertampung dan menjadikan suatu 

penguatan organisasi terutama di lingkungan PSTA . 

2. Kelompok Penelitian 

Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Renstra maka dibentuk kelompok-kelompok 

penelitian sesuai dengan kebutuhan. Tugas pokok dan fungsi kelompok-kelompok penelitian di 

lingkungan PSTA tersebut mengacu kepada Peraturan Kepala LAPAN.  
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

4.1. Target Kinerja 

Gambar 4.1 memperlihatkan peta strategis dari PSTA yang dituangkan dalam empat perspektif 

Balance Score Card (BSC), yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learn and growth 

perspective), perspektif proses internal (internal process perspective), perspektif pelanggan 

(customer perspective), dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective). Peta 

strategis PSTA merupakan turunan (cascading) dari peta strategis LAPAN dan menunjukkan 

hubungan sebab-akibat dari sasaran-sasaran strategis PSTA dalam empat perspektif BSC. Dari 

perspektif stakeholder, yang menjadi sasaran strategis PSTA adalah penguasaan iptek di bidang sains 

atmosfer yang maju (SS1).  

PSTA memiliki dua customer utama, yaitu 1) masyarakat ilmiah, dan 2) pemerintah, pengguna, dan 

masyarakat umum. Ekspektasi pengguna terhadap PSTA, 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 di bidang sains atmosfer (SS3). Adapun untuk memenuhi ekspektasi customer 

kelompok pemerintah, pengguna, dan masyarakat umum, sasaran strategis yang dirumuskan adalah 

layanan data dan informasi sains atmosfer yang prima (SS2).   

Hal yang harus dilakukan dalam mencapai sasaran strategis dalam customer dan stakeholder 

perspective, dituangkan dalam 4 (empat) sasaran strategis pada internal process perspective, yaitu 

1) meningkatnya kapasitas iptek di bidang sains atmosfer (SS4), 2) tersedianya DSS yang operasional 

di bidang sains atmosfer untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim (SS5), 3) tersedianya pedoman 

dan standar pengolahan data serta pengelolaan data dan informasi sains atmosfer (SS6), dan 4) 

terlaksananya pelayanan teknis yang efektif di bidang sains atmosfer (SS7). Semua itu dilandasi pada 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan melalui terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan 

PSTA.  
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Gambar 4.1. Peta strategis BSC Level 2 PSTA. 
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Tabel 4.1 di bawah ini memperlihatkan Indikator kinerja utama (IKU) PSTA yang merupakan ukuran 

keberhasilan dari sasaran strategis PSTA serta targetnya dalam rentang waktu 2015-2019. 

Tabel 4.1. IKU PSTA dan targetnya dalam 2015-2019. 

SASARAN STRATEGIS IKU 
TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

 STAKEHOLDER 

PERPECTIVE 

       

1 Penguasaan iptek 

di bidang sains 

atmosfer yang 

maju 

1 Jumlah model 

pemanfaatan IPTEK di 

bidang sains atmosfer 

yang operasional untuk 

pemantauan SDA, 

lingkungan serta mitigasi 

bencana dan perubahan 

iklim 

 3  3 4 5 5 

 CUSTOMER 

PERSPECTIVE 

       

2 Layanan data dan 

informasi sains 

atmosfer yang 

prima 

2 Jumlah pengguna yang 

memanfaatkan layanan 

IPTEK di bidang sains 

atmosfer. 

20 30 45 75 120 

3 Indeks kepuasan 

masyarakat atas layanan 

IPTEK di bidang sains 

atmosfer. (skala likert 1-5). 

78 78,5 79 80 80 

3 Dihasilkannya 

publikasi nasional 

terakreditasi, 

publikasi 

internasional, dan 

HKI di bidang sains 

atmosfer 

  

  

4 Jumlah publikasi nasional 

terakreditasi di bidang 

sains atmosfer. 

15 15 17 17 18 

5 Jumlah publikasi 

internasional yang 

terindeks di bidang sains 

atmosfer. 

2 4 7 7 8 

6 Jumlah HKI yang diusulkan 

di bidang sains atmosfer. 

 

 

 

 

0 1 0 1 1 
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 INTERNAL 

PROCESS 

PERSPECTIVE 

       

4 Meningkatnya 

kapasitas iptek di 

bidang sains 

atmosfer 

7 Jumlah kerjasama yang 

meningkatkan kualitas 

SDM dan fasilitas 

litbangyasa di bidang sains 

atmosfer. 

2 2 3 3 4 

8 Jumlah pusat unggulan di 

bidang sains atmosfer. 

0 0 0 0 1 

5 Tersedianya DSS 

yang operasional  

di bidang sains 

atmosfer untuk 

mitigasi bencana 

dan perubahan 

iklim 

9 Jumlah DSS lintas sektoral 

yang operasional di bidang 

sains atmosfer. 

 1  1  1  2 2 

6 Tersedianya 

pedoman dan 

standard 

pengolahan data 

serta pengelolaan 

data dan informasi 

sains atmosfer 

10 Jumlah pedoman dan 

standard pengolahan data 

sains atmosfer 

3 4 5 6 7 

11 Jumlah pedoman dan 

standard pengelolaan data 

dan informasi sains 

atmosfer. 

1 1 1 2 2 

7 Terlaksananya 

pelayanan teknis 

yang efektif di 

bidang sains 

atmosfer 

12 Competency gap index  

peserta bimbingan teknis 

di bidang sains atmosfer  

60 50 45 40 30 

 LEARN AND 

GROWTH 

PERSPECTIVE 

       

8 Terwujudnya 

reformasi birokrasi  

di lingkungan 

pusat sains dan 

teknologi atmosfer 

13 Nilai Akip di bidang sains 

atmosfer.  

83 84 85 86 87 
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Tabel 4.2 di bawah ini memperlihatkan inisiatif-inisiatif yang diusulkan untuk mendukung strategi-

strategi yang telah dikembangkan dari hasil analisis SWOT. 

Tabel 4.2. Inisiatif-inisiatif yang diusulkan untuk mendukung strategi-strategi yang telah 

dikembangkan dari hasil analisis SWOT. 

SASARAN 

STRATEGIS 

IKU INISIATIF STRATEGIS 

 INTERNAL 

PROCESS 

PERSPECTIVE 

   

4 Meningkatnya 

kapasitas iptek 

dibidang sains 

atmosfer. 

7 Jumlah 

kerjasama yang 

meningkatkan 

kualitas SDM 

dan fasilitas 

litbangyasa di 

bidang sains 

atmosfer 

1. Melakukan diseminasi dan sosialisasi produk dan 

layanan sains atmosfer. 

2. Optimalisasi kerjasama dalam dan luar negeri 

untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

a. SOP Kerjasama 

b. Program pendamping (RISH, JAXA) 

3. Membangun program kegiatan  riset unggulan 

bersama dengan  PT, lembaga di bidang sains  

atmosfer 

8 Jumlah pusat 

unggulan di 

bidang sains 

atmosfer. 

1. Mewujudkan laboratorium terstandard dan 

terakreditasi. 

2. Meningkatkan pelaksanaan pertemuan ilmiah 

dan forum diskusi untuk meningkatkan 

kompetensi SDM dan knowledge sharing antar 

peneliti dalam dan luar negeri. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jurnal  

nasional terakreditasi dan jurnal internasional 

terindeks. 

4. Meningkatkan jumlah produk HKI melalui 

kegiatan litbangyasa yang inovatif.  

5. Mendorong peneliti ahli untuk menyusun bahan 

usulan kebijakan nasional di bidang sains 

atmosfer 

6. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan relevansi 

publikasi ilmiah dan HKI 

a. Seminar nasional 

b. Seminar internasional 

c. Program pembimbingan KTI & HKI 

7. Meningkatkan substansi litbangyasa yang lebih 

mendalam, berkembang, progresif dan 
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memberikan dampak pada model dan kualitas 

prediksi. 

a. Penelitian variabilitas untuk memahami 

proses, prediksi dan validasi (cuaca, 

musim, ENSO, IOD, MJO, anomali, 

ekstrimitas, perubahan iklim, komposisi 

atmosfer). 

b. Penelitian proses untuk meningkatkan 

representasi model (radiasi, interaksi 

darat-laut-atmosfer, lapisan batas, 

gelombang, sirkulasi, konveksi, awan, 

hujan, ozon, GRK, aerosol, polutan, 

deposisi asam). 

c. Penelitian kopling atmosfer-antariksa 

berbasis observasi (EAR dan EMU, 

satelit, balun, lidar) dan model 

(WACCM). 

i. Pengaruh aktifitas konveksi 

atmosfer terhadap ionosfer 

ii. Pengaruh aktivitas matahari 

terhadap dinamika, fisika dan 

komposisi atmosfer. 

d. Years of Maritime Continent 

e. RISH 

f. Pengembangan sistem pengamatan, 

pengolahan, pengelolaan data 

8. Mengelola litbangyasa secara terencana, 

terarah, fokus, terintegrasi, berkesinambungan, 

aplikatif, berorientasi pengguna, dan terevaluasi. 

a. Grand Design Program 

b. SOP Pengelolaan Litbangyasa 

9. Meningkatkan infrastruktur pendukung  (lab. 

kimia, lab. intrumentasi,  lab. Komputasi (HPC), 

basis data, sistem backup, pasokan listrik, 

jaringan komunikasi) sesuai kebutuhan. 

a. Lab. Kimia, lab. Instrumentasi, lab. 

Komputasi, peralatan pengamatan 

atmosfer, HPC, basis data, backup data, 

penambahan daya listrik, peningkatan 

kapasitas internet. 

b. Laboratorium terbang  

i. Pengembangan sistem sensor 
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parameter atmosfer 

ii. Kalibrasi (Kerjasama) 

iii. Pengujian mekanis skala lab 

(Kerjasama) 

iv. Integrasi dengan wahana 

terbang (LSA) (Kerjasama) 

v. Uji kondisi terbang (Kerjasama) 

10. Meningkatkan jumlah doktor/ ahli peneliti 

utama  di bidang sains atmosfer 

5 Tersedianya 

DSS yang 

operasional  di 

bidang sains 

atmosfer untuk 

mitigasi 

bencana dan 

perubahan iklim 

9 Jumlah DSS 

lintas sektoral 

yang 

operasional di 

bidang sains 

atmosfer. 

1. Membangun sinergi proaktif lintas sektoral 

dalam membangun DSS di bidang sains 

atmosfer. 

2. Memperkuat jaringan sistem pemantau untuk 

validasi produk DSS 

3. Melengkapi koleksi data 

4. Membangun Sistem Pendukung Keputusan 

(DSS). 

a. Membangun Sistem Pendukung 

Keputusan Kebencanaan 

b. Membangun Sistem Pendukung 

Keputusan Maritim 

c. Sistem Pendukung Keputusan 

Lingkungan 

5. Meningkatkan kemampuan pengamatan 

atmosfer berbasis teknologi antariksa, 

teresterial, dan insitu. 

a. Penerimaan data Terra, Aqua, Aura, 

Cloudsat, Calipso, Parasol, Seawinds, 

Jason, OCO, NPP, TRMM, GPM, NOAA, 

FY, METOP, SORCE, GPS, Himawari 8/9 

b. Pengoperasian Radar, Lidar 

c. Pengoperasian Balun, AWS, AQMS 

6. Memenuhi kebutuhan pengamatan (parameter, 

cakupan, resolusi, akurasi, kontinuitas, informasi 

turunan). 

a. Pengolahan data satelit 

7. Optimalisasi kegiatan pengamatan secara real 

time, otomatis, dan standar. 

a. Otomatisasi pengamatan 

8. Mengelola kegiatan pengamatan yang 

terintegrasi, standar, dan memiliki SOP. 

a. Program, SOP, standar pengamatan 
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9. Menguasai dan membangun sistem dan 

infrastruktur pendukung asimilasi data. 

a. Litbangyasa Asimilasi data satelit 

10. Optimalisasi dan integrasi prediksi jangka 

pendek, menengah dan panjang (termasuk 

cuaca, musim, ENSO, DMI, MJO, perubahan 

iklim) dan kimia (GRK, ozon, aerosol, polusi), 

serta kopling dengan lautan.   

a. Prediksi dinamika dan komposisi jangka 

pendek, menengah dan panjang 

terintegrasi 

11. Meningkatkan kualitas prediksi dengan 

meningkatan validasi, resolusi, jangkauan, 

akurasi, prediktabilitas, reliabilitas, dan teknik 

ensembel. 

a. Sistem validasi otomatis 

b. Peningkatan resolusi, jangkauan dan 

frekuensi 

c. Teknik ensembel 

12. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan integrasi 

model yang dihasilkan. 

a. Model dinamika (WRF, CCAM) 

b. Model komposisi (WRF-Chem, Flexpart) 

c. Model/Metode/Pedoman/Standar 

13. Membangun DSS atmosfer-antariksa yang 

terintegrasi 

14. Membangun struktur organisasi DSS 

6 Tersedianya 

pedoman dan 

standard 

pengolahan 

data serta 

pengelolaan 

data dan 

informasi sains 

atmosfer 

10 Jumlah 

pedoman dan 

standard 

pengolahan 

data sains 

atmosfer 

1. Menyusun pedoman dan standard pengolahan 

data sains atmosfer (7 pedoman pengolahan 

data) 

2. Eksplorasi, ekstraksi dan validasi data radar dan 

satelit Terra dan Aqua (MODIS), Fengyun, NOAA, 

MTSAT, NPP, METOP, Himawari 8 & 9 

3. Penulisan buku pedoman 

11 Jumlah 

pedoman dan 

standard 

pengelolaan 

data dan 

informasi sains 

atmosfer. 

Menyusun pedoman dan standard berdasarkan 

standard kominfo dan adopsi ISO 9001. (2 pedoman 

pengelolaan data) 

a. Pengelolaan basis data atmosfer 

b. Pengelolaan pelayanan basis data atmosfer 
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7 Terlaksananya 

Pembinaan dan 

pelayanan 

teknis yang 

efektif di bidang 

sains atmosfer 

12 Competency 

gap index  

peserta 

bimbingan 

teknis di bidang 

sains atmosfer  

1. Menyusun standard pelatihan dan standard 

pengukuran gap index di bidang sains atmosfer. 

2. Membangun program edukasi yang optimal, 

standar, terprogram dan berkesinambungan. 

a. Bimtek 

b. Outreach (Hari Bumi, Ozon, Lingkungan 

Hidup, Harteknas) 

c. Lomba sains dan teknologi atmosfer 

3. Melaksanakan pengukuran competency gap 

index 

4. Studi Banding Bimtek ke institusi lain 

(benchmarking) 

 LEARN AND 

GROWTH 

PERSPECTIVE 

   

8 Terwujudnya 

reformasi 

birokrasi  di 

lingkungan 

pusat sains dan 

teknologi 

atmosfer 

13 Nilai Akip di 

bidang sains 

atmosfer. 

1. Meningkatkan Jumlah dan kompetensi SDM 

sesuai dengan kebutuhan. 

a. Rekruitmen berbasis 

outcome/pengguna 

b. Pendidikan  pelatihan 

2. Meningkatkan anggaran PSTA sesuai dengan 

kebutuhan. 

a. Anggaran berbasis 

outcome/pengguna 

3. Meningkatkan pengelolaan program kegiatan, 

penganggaran, pengadaan, dan kualitas 

komunikasi. 

a. SOP pengelolaan program 

b. Training komunikasi 

c. Motivator/psikolog/outbond/family 

gathering 

4. Mengurangi temuan BPK/ inspektorat 

5. Meningkatkan quick wins informasi sains 

atmosfer 

6. Meningkatkan pemahaman maksud RB di 

lingkungan PSTA 

7. Meningkatkan nilai Akip 
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4.2. Roadmap 

Tabel 4.3 di bawah ini memperlihatkan roadmap strategis PSTA 2015-2019. 

Tabel 4.3. Roadmap Strategis PSTA 2015-2019. 

STRATEGI 
TARGET TAHUNAN 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

 Meningkatnya kapasitas 

iptek dibidang sains 

atmosfer. 

o Kerjasama 

o Fasilitas 

o Litbangyasa 

o Seminar 

o Publikasi 

 

 

 Persiapan program 

kerjasama penelitian 

internasional Years of 

Maritime Continent 

(YMC) dan Equatorial 

Atmosphere Radar 

(EMU), SOWER, JAXA, 

TU Berlin, dan 

kerjasama lainnya. 

 Meningkatkan kapasitas 

peralatan pengamatan 

atmosfer, HPC, basis 

data, backup data, 

penambahan daya 

listrik, peningkatan 

kapasitas internet  

 Penelitian variabilitas 

untuk memahami 

proses, prediksi dan 

validasi (cuaca, musim, 

ENSO, IOD, MJO, 

anomali, ekstrimitas, 

perubahan iklim, 

 

 Persiapan pelaksanaan 

program kerjasama 

penelitian internasional 

Years of Maritime 

Continent (YMC) dan 

Equatorial Atmosphere 

Radar (EMU) , SOWER, 

JAXA, TU Berlin,  dan 

kerjasama lainnya. 

 Meningkatkan kapasitas 

peralatan pengamatan 

atmosfer, HPC, basis 

data, backup data,  

peningkatan kapasitas 

internet, Lab. Kimia, Lab. 

Instrumentasi, Lab. 

Komputasi.  

 Penelitian proses untuk 

meningkatkan 

representasi model 

prediksi (radiasi, lapisan 

batas, gelombang, 

sirkulasi, konveksi, awan, 

 

 Pelaksanaan program 

kerjasama penelitian 

internasional Years of 

Maritime Continent 

(YMC) dan Equatorial 

Atmosphere Radar 

(EMU) , SOWER, 

JAXA, TU Berlin,  dan 

kerjasama lainnya. 

 Meningkatkan 

kapasitas peralatan 

pengamatan atmosfer, 

HPC, basis data, 

backup data, 

peningkatan kapasitas 

internet, Lab. Kimia 

yang terstandar dan 

terakreditasi, Lab. 

Instrumentasi, Lab. 

Komputasi dan kajian 

awal Lab. Terbang 

nasional. 

 Penelitian proses 

 

 Pelaksanaan program 

kerjasama penelitian 

internasional Years of 

Maritime Continent 

(YMC) dan Equatorial 

Atmosphere Radar 

(EMU) , SOWER, JAXA,   

TU Berlin, dan 

kerjasama lainnya. 

 Meningkatkan kapasitas 

peralatan pengamatan 

atmosfer, HPC, basis 

data, backup data, 

peningkatan kapasitas 

internet, Lab. Kimia 

yang terstandar dan 

terakreditasi, Lab. 

Instrumentasi, Lab. 

Komputasi dan 

pengembangan Lab. 

Terbang nasional. 

 Penelitian kopling 

atmosfer-antariksa 

 

 Pelaksanaan dan 

evaluasi program 

kerjasama penelitian 

internasional Years of 

Maritime Continent 

(YMC) dan Equatorial 

Atmosphere Radar 

(EMU), SOWER, 

JAXA, TU Berlin, dan 

kerjasama lainnya. 

 Meningkatkan 

kapasitas peralatan 

pengamatan atmosfer, 

HPC, basis data, 

backup data, 

peningkatan kapasitas 

internet, Lab. Kimia 

yang terstandar dan 

terakreditasi, Lab. 

Instrumentasi, Lab. 

Komputasi dan 

Operasionalisasi Lab. 

Terbang nasional. 



37 | R e n s t r a  P S T A  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

komposisi atmosfer). 

 Menyelenggarakan 

seminar nasional sains 

atmosfer 

 Menghasilkan publikasi 

ilmiah & HKI 

hujan, ozon, GRK, 

aerosol, polutan, deposisi 

asam), dan studi awal 

tentang kopling atmosfer-

antariksa. 

 Meningkatkan kualitas 

seminar nasional sains 

atmosfer 

 Meningkatkan kualitas 

publikasi ilmiah dan HKI 

 

untuk meningkatkan 

representasi model 

prediksi (radiasi, 

lapisan batas, 

gelombang, sirkulasi, 

konveksi, awan, hujan, 

ozon, GRK, aerosol, 

polutan, deposisi 

asam, serta interaksi 

antara daratan-lautan-

atmosfer), dan studi 

lanjutan tentang 

kopling atmosfer-

antariksa. 

 Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas Seminar 

nasional sains 

atmosfer 

 Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas publikasi 

ilmiah dan HKI 

 

berbasis observasi (EAR 

dan EMU, satelit, balun, 

lidar) yang meliputi 

pengaruh aktifitas 

konveksi atmosfer 

terhadap ionosfer dan 

pengaruh aktivitas 

matahari terhadap 

dinamika, fisika dan 

komposisi atmosfer. 

 Meningkatkan kualitas, 

kuantitas dan relevansi 

dari  seminar nasional 

sains atmosfer 

 Meningkatkan kualitas, 

kuantitas, dan relevansi 

publikasi ilmiah dan HKI  

 Penelitian kopling 

atmosfer-antariksa 

berbasis observasi 

(EAR dan EMU, satelit, 

balun, lidar) dan model 

(WACCM) yang 

meliputi pengaruh 

aktifitas konveksi 

atmosfer terhadap 

ionosfer dan pengaruh 

aktivitas matahari 

terhadap dinamika, 

fisika dan komposisi 

atmosfer. 

 Meningkatkan kualitas, 

kuantitas, relevansi 

dan dampak dari 

seminar nasional sains 

atmosfer 

 Meningkatkan kualitas, 

kuantitas, relevansi 

dan dampak dari  

publikasi ilmiah dan 

HKI  

 Tersedianya DSS yang 

operasional  di bidang 

sains atmosfer untuk 

mitigasi bencana dan 

perubahan iklim 

o DSS 

o Pengamatan 

o Model 

 Mengembangkan DSS 

Kebencanaan 

 Meningkatkan 

kemampuan 

pengamatan atmosfer 

berbasis teknologi 

antariksa, teresterial, 

dan insitu termasuk 

 Mengembangkan DSS 

Kebencanaan dan 

Kemaritiman 

 Meningkatkan 

kemampuan pengamatan 

atmosfer berbasis 

teknologi antariksa, 

teresterial, dan insitu 

 Mengembangkan DSS 

Kebencanaan, 

Kemaritiman dan 

Lingkungan. 

 Meningkatkan 

kemampuan 

pengamatan atmosfer 

berbasis teknologi 

 Mengembangkan DSS 

Kebencanaan, 

Kemaritiman dan 

Lingkungan serta 

kopling atmosfer-

antariksa 

 Meningkatkan 

kemampuan 

 Mengembangkan DSS 

Kebencanaan, 

Kemaritiman dan 

Lingkungan serta 

kopling atmosfer-

antariksa 

 Meningkatkan 

kemampuan 
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o Asimilasi 

 

 

 

penerimaan dan 

pengolahan data Terra, 

Aqua, TRMM, GPM, 

NOAA, MTSAT, serta 

pengoperasian radar, 

lidar, balun, AWS, dan 

AQMS. 

 Meningkatkan kapasitas 

model yang digunakan 

(kuantitas, kualitas dan 

integrasi) antara lain 

GCM, DARLAM, WRF, 

COSMO, CCAM, WRF-

CHEM dan FLEXPART. 

 Mulai mengembangkan 

kapasitas SDM untuk 

membangun sistem 

asimilasi data 

 

termasuk penerimaan dan 

pengolahan data Terra, 

Aqua, Aura, Cloudsat, 

Calipso, Parasol, TRMM, 

GPM, NOAA, MTSAT, FY,  

Himawari 8/9, serta 

pengoperasian radar, 

lidar, balun, AWS, dan 

AQMS. 

 Meningkatkan kapasitas 

model (kuantitas, kualitas 

dan integrasi), serta 

meningkatkan kualitas 

prediksi (validasi, resolusi, 

jangkauan, akurasi, 

prediktabilitas, reliabilitas, 

dan teknik ensembel). 

 Mulai mempelajari teknik-

teknik asimilasi data.  

antariksa, teresterial, 

dan insitu termasuk 

penerimaan dan 

pengolahan data 

Terra, Aqua, Aura, 

Cloudsat, Calipso, 

Parasol, Seawinds, 

Jason, OCO, NPP, 

TRMM, GPM, NOAA, 

MTSAT, FY,  

Himawari 8/9, serta 

pengoperasian radar, 

lidar, balun, AWS, dan 

AQMS. 

 Meningkatkan 

kapasitas model 

(kuantitas, kualitas 

dan integrasi), 

meningkatkan kualitas 

prediksi (validasi, 

resolusi, jangkauan, 

akurasi, prediktabilitas, 

reliabilitas, dan teknik 

ensembel), serta 

optimalisasi dan 

integrasi prediksi 

jangka pendek, 

menengah dan 

panjang (termasuk 

cuaca, musim, ENSO, 

DMI, MJO, perubahan 

iklim) dan kimia (GRK, 

pengamatan atmosfer 

berbasis teknologi 

antariksa, teresterial, 

dan insitu termasuk 

penerimaan dan 

pengolahan data Terra, 

Aqua, Aura, Cloudsat, 

Calipso, Parasol, 

Seawinds, Jason, OCO, 

NPP, TRMM, GPM, 

NOAA, MTSAT, FY, 

METOP, SORCE, GPS, 

Himawari 8/9, serta 

pengoperasian radar, 

lidar, balun, AWS, dan 

AQMS. 

 Meningkatkan kapasitas 

model (kuantitas, 

kualitas dan integrasi), 

meningkatkan kualitas 

prediksi (validasi, 

resolusi, jangkauan, 

akurasi, prediktabilitas, 

reliabilitas, dan teknik 

ensembel), serta 

optimalisasi dan 

integrasi prediksi jangka 

pendek, menengah dan 

panjang (termasuk 

cuaca, musim, ENSO, 

DMI, MJO, perubahan 

iklim) dan kimia (GRK, 

pengamatan atmosfer 

berbasis teknologi 

antariksa, teresterial, 

dan insitu termasuk 

penerimaan dan 

pengolahan data 

Terra, Aqua, Aura, 

Cloudsat, Calipso, 

Parasol, Seawinds, 

Jason, OCO, NPP, 

TRMM, GPM, NOAA, 

MTSAT, FY, METOP, 

SORCE, GPS, 

Himawari 8/9, serta 

pengoperasian radar, 

lidar, balun, AWS, dan 

AQMS. Peningkatan 

proses pengamatan  

(parameter, cakupan, 

resolusi, akurasi, 

kontinuitas, informasi 

turunan, dan 

otomatisasi) 

 Meningkatkan 

kapasitas model 

(kuantitas, kualitas dan 

integrasi), 

meningkatkan kualitas 

prediksi (validasi, 

resolusi, jangkauan, 

akurasi, prediktabilitas, 

reliabilitas, dan teknik 
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ozon, aerosol, polusi). 

 Mulai 

mengembangkan 

sistem asimilasi data 

 

ozon, aerosol, polusi), 

serta kopling dengan 

lautan. 

 Integrasi dan pengujian 

sistem asilimasi data ke 

dalam model dan sistem 

pendukung keputusan 

ensembel), serta 

optimalisasi dan 

integrasi prediksi 

jangka pendek, 

menengah dan 

panjang (termasuk 

cuaca, musim, ENSO, 

DMI, MJO, perubahan 

iklim) dan kimia (GRK, 

ozon, aerosol, polusi), 

kopling dengan lautan, 

serta kopling atmosfer-

antariksa 

 Operasionalisasi 

sistem asimilasi data 

 Tersedianya pedoman 

dan standard 

pengolahan data serta 

pengelolaan data dan 

informasi sains 

atmosfer 

o Pengolahan 

Data 

o Pengelolaan 

Data 

 Menyusun pedoman dan 

standar pengolahan 

data atmsofer melalui 

eksplorasi, ekstraksi dan 

validasi data radar dan 

satelit Terra dan Aqua 

(MODIS), MTSAT, X-

Band Radar serta  

penyusunan buku 

pedoman 

 Menyusun pedoman dan 

standar pengelolaan 

basis data atmosfer dan 

pelayanannya. 

 

 Menyusun pedoman dan 

standar pengolahan data 

atmsofer melalui 

eksplorasi, ekstraksi dan 

validasi data radar dan 

satelit Terra dan Aqua 

(MODIS),  MTSAT, NPP,  

X-Band Radar  serta 

penyusunan buku 

pedoman 

 Pemutakhiran pedoman 

dan standar pengelolaan 

basis data atmosfer dan 

pelayanannya. 

 Menyusun pedoman 

dan standar 

pengolahan data 

atmsofer melalui 

eksplorasi, ekstraksi 

dan validasi data radar 

dan satelit Terra dan 

Aqua (MODIS), 

MTSAT, NPP, 

METOP, X-Band 

Radar serta 

penyusunan buku 

pedoman 

 Pemutakhiran 

pedoman dan standar 

pengelolaan basis 

data atmosfer dan 

 Menyusun pedoman dan 

standar pengolahan 

data atmsofer melalui 

eksplorasi, ekstraksi dan 

validasi data radar dan 

satelit Terra dan Aqua 

(MODIS), MTSAT, NPP, 

METOP, X-Band Radar, 

Fengyun, NOAA serta 

penyusunan buku 

pedoman 

 Pemutakhiran pedoman 

dan standar pengelolaan 

basis data atmosfer dan 

pelayanannya. 

 

 Menyusun pedoman 

dan standar 

pengolahan data 

atmsofer melalui 

eksplorasi, ekstraksi 

dan validasi data radar 

dan satelit Terra dan 

Aqua (MODIS), 

MTSAT, NPP, 

METOP, X-Band 

Radar, Fengyun, 

NOAA, Himawari 8 & 9 

serta penyusunan 

buku pedoman. 

 Pemutakhiran 

pedoman dan standar 

pengelolaan basis data 
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pelayanannya. atmosfer dan 

pelayanannya. 

 Terlaksananya 

Pembinaan dan 

pelayanan teknis yang 

efektif di bidang sains 

atmosfer 

o Bimtek 

o Gap 

kompetensi 

o Studi banding 

 Melaksanakan program 

bimbingan teknis yang 

optimal, standar, 

terprogram dan 

berkesinambungan 

melalui pengukuran gap 

kompetensi 

 Mengembangkan program 

bimbingan teknis yang 

optimal, standar, 

terprogram dan 

berkesinambungan melalui  

pengukuran gap 

kompetensi yang standar 

 Mengembangkan 

program bimbingan 

teknis yang optimal, 

standar, terprogram 

dan 

berkesinambungan 

melalui pengukuran 

gap kompetensi yang 

standar 

 Meningkatkan program 

bimbingan teknis yang 

optimal, standar, 

terprogram dan 

berkesinambungan 

melalui pengelolaan gap 

kompetensi dan studi 

banding 

 Meningkatkan program 

bimbingan teknis yang 

optimal, standar, 

terprogram dan 

berkesinambungan 

melalui pengelolaan 

gap kompetensi dan 

studi banding menjadi 

program yang unggul 

di tingkat nasional 

 Terwujudnya reformasi 

birokrasi  di lingkungan 

pusat sains dan 

teknologi atmosfer 

o SDM 

o Anggaran 

o Manajemen 

o AKIP 

 Meningkatkan Jumlah 

dan kompetensi SDM 

sesuai dengan 

kebutuhan melalui 

rekrutmen berbasis 

outcome/pengguna dan 

diklat serta 

meningkatkan jumlah 

doktor/peneliti utama 

 Meningkatkan anggaran 

PSTA sesuai kebutuhan 

berdasarkan 

outcome/pengguna 

 Meningkatkan 

kemampuan 

pengelolaan program 

kegiatan 

 Meningkatkan kinerja, 

 Meningkatkan Jumlah dan 

kompetensi SDM sesuai 

dengan kebutuhan melalui 

rekrutmen berbasis 

outcome/pengguna dan 

diklat serta meningkatkan 

jumlah doktor/ peneliti 

utama 

 Meningkatkan anggaran 

PSTA sesuai kebutuhan 

berdasarkan 

outcome/pengguna 

 Meningkatkan 

kemampuan pengelolaan 

program kegiatan 

 Meningkatkan kinerja, 

akuntabilitas, reformasi 

birokrasi, dan quickwins 

 Meningkatkan Jumlah 

dan kompetensi SDM 

sesuai dengan 

kebutuhan melalui 

rekrutmen berbasis 

outcome/pengguna 

dan diklat serta 

meningkatkan jumlah 

doktor/ peneliti utama 

 Meningkatkan 

anggaran PSTA 

sesuai kebutuhan 

berdasarkan 

outcome/pengguna 

 Meningkatkan 

kemampuan 

pengelolaan program 

kegiatan 

 Meningkatkan Jumlah 

dan kompetensi SDM 

sesuai dengan 

kebutuhan melalui 

rekrutmen berbasis 

outcome/pengguna dan 

diklat serta 

meningkatkan jumlah 

doktor/ peneliti utama  

 Meningkatkan anggaran 

PSTA sesuai kebutuhan 

berdasarkan 

outcome/pengguna 

 Meningkatkan 

kemampuan 

pengelolaan program 

kegiatan 

 Meningkatkan kinerja, 

 Meningkatkan Jumlah 

dan kompetensi SDM 

sesuai dengan 

kebutuhan melalui 

rekrutmen berbasis 

outcome/pengguna 

dan diklat serta 

meningkatkan jumlah 

doktor/ peneliti utama 

 Meningkatkan 

anggaran PSTA sesuai 

kebutuhan 

berdasarkan 

outcome/pengguna 

 Meningkatkan 

kemampuan 

pengelolaan program 

kegiatan 
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akuntabilitas, reformasi 

birokrasi, dan quickwins 

 Meningkatkan kinerja, 

akuntabilitas, 

reformasi birokrasi, 

dan quickwins 

akuntabilitas, reformasi 

birokrasi, dan quickwins 

 Meningkatkan kinerja, 

akuntabilitas, reformasi 

birokrasi, dan 

quickwins 



42 | R e n s t r a  P S T A  2 0 1 5 - 2 0 1 9  
 

4.3. Kerangka Pendanaan 

Tabel 4.4 di bawah ini memperlihatkan proyeksi anggaran PSTA 2015-2019. 

Tabel 4.4. Proyeksi Anggaran PSTA 2015-2019. 

2015  2016 2017 2018 2019 

22,973,782,000 22,441,000,000 68,593,360,000 58,093,360,000 45,093,360,000 
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BAB V. PENUTUP 

Renstra PSTA 2015-2019 memberikan gambaran kuat bahwa PSTA berkomitmen meningkatkan 

pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer yang seluas-luasnya untuk mendukung pembangunan 

nasional. Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja tahunan, sehingga 

program dan kegiatan PSTA tetap terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan serta tetap efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber 

pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Selain itu, Renstra PSTA ini menjadi 

rujukan penyusunan Renstra Unit-unit di tingkat bawahnya. 


