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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya 

Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (BUTPAA Garut) 

– Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah menyelesaikan 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan lancar dan tepat waktu. Renstra ini 

disusun sebagai panduan Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Garut (BUTPAA Garut) dalam merumuskan rencana tindak dan kegiatan pada tahun 

2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra LAPAN 2020-2024. Kebijakan 

yang dirumuskan dalam Renstra bersumber pada kegiatan penelitian dan 

pengembangan teknologi roket (pengujian roket) dan pengamatan data antariksa dan 

atmosfer. Hal ini dimaksudkan agar tugas pokok dan fungsi BUTPAA Garut dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang mengarah pada sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Harapan kami semoga dokumen Renstra ini dapat digunakan untuk menjadi 

panduan dalam pelaksanaan koordinasi serta konsolidasi di lingkungan BUTPAA 

Garut. 

 

Salam akuntabel dan kinerja berdampak… 

 
 

Koordinator Bidang 
Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut 

 
 
 
 

Unggul Satrio Yudhotomo. S.T. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

Visi pembangunan nasional pada tahun 2045 adalah “Berdaulat, Maju, Adil 

dan Makmur”. Visi tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi antar sektor sebagai 

pelaku pembangunan nasional itu sendiri. Sebagai bagian upaya mencapai visi 

pembangunan nasional tahun 2045 tersebut, disusun suatu roadmap yang tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (RPJMN 

2020–2024), dengan tema “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang 

sejahtera, adil dan berkesinambungan”. RPJMN 2020-2024 tersebut mengusung 7 

(tujuh) agenda pembangunan nasional, meliputi: (i) Memperkuat ketahanan 

ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (ii) Mengembangkan wilayah 

untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (iii) Meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (iv) Revolusi mental dan 

pembangunan kebudayaan; (v) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (vi) Membangun lingkungan hidup, 

meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (vii) Memperkuat 

stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema dan agenda 

pembangunan tahun 2020-2024 ini sekaligus menjadi acuan setiap Kementerian 

Negara/LembagaNegara/Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam penyusunan 

rencana jangka menengah di tingkat K/L/D. 

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah “Mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai 

wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing” menempatkan 

riset sebagai salah satu fokus pembangunan. Riset diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas dan daya saing SDM nasional. Hal tersebut diperkuat dengan penerbitan 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 
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Tahun 2017–2045 (RIRN 2017-2045) yang menggambarkan komitmen Indonesia 

terkait pengembangan riset nasional. RIRN 2017–2045 menjelaskan bahwa 

kemajuan IPTEK pada akhirnya bertujuan untuk pembangunan nasional berbasis 

IPTEK. Melalui kegiatan penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan, 

diharapkan dapat menghasilkan inovasi dan pada prosesnya sekaligus 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Rencana Induk Riset Nasional mengusung visi “Indonesia Berdaya Saing 

dan Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Tema “Indonesia 

Berdaya Saing” bermakna bahwa riset akan menjadi motor utama untuk 

menghasilkan invensi dan inovasi yang berdampak pada peningkatan. Tema 

“Berdaulat Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” bermakna bahwa RIRN 

menjadi titik awal bagi pembentukan Indonesia yang mandiri melalui penguasaan 

dan keunggulan kompetitif ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. 

Berdasarkan RIRN, terdapat 9 (sembilan) bidang riset meliputi: (i) pangan; (ii) 

energi; (iii) kesehatan; (iv) transportasi; (v) produk rekayasa keteknikan; (vi) 

pertahanan dan keamanan; (vii) kemaritiman; (viii) sosial humaniora; dan (ix) 

bidang riset lainnya. IPTEK penerbangan dan antariksa masuk kedalam bidang 

riset pangan, transportasi, kemaritiman, manajemen penanggulangan 

kebencanaan, dan pertahanan keamanan. Kontribusi IPTEK penerbangan dan 

antariksa terhadap pembangunan nasional dalam bentuk pemanfaatan hasil 

penelitian dan pengembangan, baik dasar maupun terapan di bidang teknologi 

penerbangan dan antariksa. Pemanfaatan hasil penelitian tersebut meliputi: 

telekomunikasi; navigasi; perencanaan wilayah; perencanaan pembangunan 

infrastruktur; pemantauan lingkungan (cuaca, perubahan iklim, dan sebagainya); 

pengelolaan sumber daya alam; transportasi; dan lain-lain. 

LAPAN sebagai lembaga riset juga merupakan lembaga penyelenggara 

keantariksaan. Penyelenggaraan keantariksaan nasional, sebagaimana teruang 

dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040, mengusung visi “Indonesia 

yang mandiri, maju dan berkelanjutan”. Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat 
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5 (lima) misi yang harus dilakukan, meliputi: (i) memperkuat penelitian dan 

pengembangan di bidang sains antariksa dan atmosfer serta pemanfaatannya; (ii) 

memperkuat penyelenggaraan penginderaan jauh; (iii) memperkuat penelitian, 

pengembangan, dan perekayasaan teknologi penerbangan dan antariksa serta 

pemanfaatannya menuju kemandirian nasional; (iv) membangun kemandirian 

dalam peluncuran wahana antariksa melalui pembangunan bandar antariksa di 

wilayah Indonesia; dan (v) mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan 

dengan melibatkan industri nasional. Pencapaian visi dan misi dilakukan melalui 

penyelenggaraan 5 (lima) kegiatan meliputi: sains antariksa; penginderaan jauh; 

penguasaan teknologi keantariksaan; peluncuran; dan kegiatan komersial 

keantariksaan.  

Eksekusi kebijakan strategis nasional di atas menjadi tanggung jawab 

instansi pemerintah. Perumusan Rencana Strategis LAPAN memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005–

2025) serta RPJMN 2020–2024. LAPAN sebagai instansi pemerintah berkewajiban 

merumuskan Rencana Strategis 2020–2024 mengacu kepada kebijakan strategis 

nasional tersebut. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi yang telah dimuat pada 

Renstra LAPAN 2020-2024 tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dokumen 

Rencana strategis BUTPAA Garut 2020–2024, khususnya terkait dukungan 

BUTPAA Garut dalam memperkuat penelitian dan pengembangan di bidang sains 

antariksa dan atmosfer serta pemanfaatannya melalui akusisi data antariksa dan 

atmosfer dan memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi 

penerbangan dan antariksa serta pemanfaatannya menuju kemandirian nasional 

melalui dukungan penyelenggaraan layanan uji statik dan terbang teknologi roket 

dan aeronautika. 

 

 
1.1 Kondisi Umum 

Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut adalah 

Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian teknologi penerbangan dan antariksa 

dan pengamatan antariksa dan atmosfer yang berada di bawah dan 
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bertanggungjawab kepada Kepala LAPAN. Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN 

Nomor 17 Tahun 2015, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Garut mempunyai tugas melaksanakan pengujian teknologi penerbangan 

dan antariksa serta pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data 

antariksa dan atmosfer. 

Dalam melaksanakan tugas, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa 

dan Atmosfer Garut menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;  

b. pengujian statik dan dinamik roket, teknologi aeronautika, dan teknologi 

atmosfer;  

c. pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan 

atmosfer; 

d. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan uji teknologi 

penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer;  

e. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang uji teknologi penerbangan dan 

antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer;  

f. pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;  

g. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan  

h. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, 

penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, BUTPAA Garut didukung 

oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang terdiri atas 33 pegawai PNS, 7 PPNPN 

(Tenaga kerja teknis strategis), 6 Pramubakti, 3 Driver, 21 PHL (Pekerja Harian 

Lepas) dan 16 Petugas Keamanan (Satpam), maka total pegawai adalah 86 pegawai. 

Untuk Latar belakang pendidikan PNS BUTPAA Garut meliputi 9 lulusan Sarjana 

(S-1), dan 23 lulusan SMA/sederajat. Sedangkan, latar belakang pendidikan 

pegawai PPNPN BUTPAA Garut terdiri dari 6 lulusan sarjana (S-1) dan 1 lulusan 

Diploma III (D III). Selanjutnya, Pegawai yang menduduki jabatan koordinator 

sebanyak 2 orang (2 jabatan) dan  31 orang pada Jabatan Fungsional.  
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Gambar 1.  
Komposisi Pendidikan PNS dan PPNPN LAPAN Garut Per Januari 2020 

 

Sesuai dengan kegiatan utama BUTPAA Garut sebagai lembaga litbang, komposisi 

JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) adalah perekayasa 2 orang, litkayasa sebanyak 

28 orang, arsiparis 1 orang dan fungsional umum sebanyak 2 orang. 

 
 

Gambar 2.  
Komposisi PNS LAPAN Garut Sesuai Jabatan Fungsional Per Januari 2020 
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Gambar 3. Struktur Organisasi Kerekayasaan LAPAN Garut Per Januari 2020 

 

Selanjutnya, BUTPAA Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga 

didukung oleh fasilitas. Adapun Fasilitas yang dimiliki di Balai Uji Teknologi dan 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut diantaranya: Ruang Perakitan Motor 

Roket, Ruang integrasi Roket, Landasan Luncur (Launching Pad), Ruang Firing 

Control, Peluncur Roket (Launcher), Ruang Akuisisi Data, Mobile Firing System, Test 

Bed, Ruang PPID, Radar Cuaca (Santanu), AWS (Automatic Weather System), Win 

Radio, SQM (Sky Quality Meter), AIS (Automatic Identification System) Error GPS, 

Rumah Meteo (Rain Gauge, Campbell Stokes, Anemometer, Barometer), Repeter 

Dual Band, ALE (Automatic Link Estabilishment), CADI (Canadian Advance 

Digital Ionosonde), Higrometer (Bola basah dan kering), Teleskop Antariksa 

(Matahari dan Bulan) dan Geomagnet. 
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Gambar 4. Ragam Fasilitas di BUTPAA Garut 
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1.2. Capaian Renstra BUTPAA Garut Tahun 2015-2019  

Capaian Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut 

(BUTPAA Garut) Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1. Capaian Renstra BUTPAA Garut 2015-2019 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 

T R T R T R T R T R 

Terselenggar
anya 
pengujian 
teknologi 
penerbangan 
dan antariksa 

Jumlah uji 
static roket 

4 3 4 2 1 1 1 1 1 2 

Jumlah uji 
terbang 
roket 

5 5 4 4 2 5 3 3 4 3 

Jumlah uji 
aeronautic 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 

Terselenggar
anya akuisisi 
data 
antariksa dan 
atmosfer 

Jumlah 
data 
antariksa 
dan 
atmosfer 

3G
B 

3G
B 

3G
B 

3G
B 

3,8G
B 

3,8G
B 

3,8G
B 

3,8G
B 

4G
B 

4G
B 

Terselenggar
anya layanan 
public iptek 
penerbangan 
dan antariksa 

Jumlah 
instansi 
pengguna 
yang 
memanfaat
kan 
layanan 
iptek 
penerbang
an dan 
antariksa 

18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 

Indeks 
kepuasan 
masyaraka
t atas 
layanan 
teknologi 
penerbang
an dan 
antariksa 

78.
2 

78.
2 

79.
5 

79.
5 

80.4 80.4 81.2 81.2 82 82 

Target  Pada Renstra 2015-2019    Balai Uji Teknologi  dan Pengamatan Antariksa  
dan Atmosfer masih dalam IKU dari Satker Induk yang mana dalam masa itu masih 
dalam tahap pengembangan produk dan unutk Uji dan akuisisi data masih 
terbatas. Beberapa alat diInstall pada tahun 2018 seperti Santanu sehingga masih 
dalam tahap pengembangan dan juga beberap alat lainnya.
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1.3. Aspirasi Masyarakat Terhadap BUTPAA Garut 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga 2020-2024, aspirasi masyarakat merupakan harapan dan 

tujuan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap BUTPAA Garut. Masyarakat 

merupakan pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok 

orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan 

dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, 

penerima manfaat maupun penanggung risiko. Aspirasi masyarakat merupakan 

kondisi umum yang harus digambarkan. Lingkup aspirasi masyarakat yang terkait 

dengan pemenuhan kebutuhan barang pubik, layanan publik dan regulasi dalam 

lingkup kewenangan BUTPAA Garut.  

Aspirasi masyarakat terhadap BUTPAA Garut didapatkan dari 2 (dua) 

sumber, yaitu survei kepuasan masyarakat maupun yang disampaikan langsung 

saat menerima layanan. Dibawah ini merupakan penjabaran lebih detil mengenai 

aspirasi masyarakat terhadap layanan publik BUTPAA Garut. 

Tabel 1.2. Aspirasi Masyarakat Terhadap BUTPAA Garut 

No. Aspek Aspirasi 

1 Prosedur a. Kemudahan akses hasil riset LAPAN melalui pendekatan 

media sosial atau media cetak. 

b. Prosedur pengajuan permintaan data digital untuk 

memudahkan pengunjung, dan 

c. Memberikan kemudahan akses kepada Mahasiswa untuk 

memperoleh data guna kepentingan akademis. 

2 Waktu 

pelayanan 

Jangka waktu pelayanan mendapatkan data citra satelit 

dipercepat 3-4 hari 

3 Produk, 

spesifikasi, jenis 

layanan 

1. Melakukan penyebarluasan informasi produk kepada 

masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dengan turun 

langsung ke masyarakat, kunjungan ke sekolah-sekolah, 

serta melalui pendekatan digital seperti penggunaan 

website dan media sosial, dan 

2. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

terkait produk, sehingga menimbulkan kesadaran dan 

ketertarikan masyarakat. 
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No. Aspek Aspirasi 

4 Kompetensi 

pelaksana 

a. Penjelasan petugas yang lebih detil terkait proses 

mendapatkan data, karena proses pencarian data dinilai 

sulit serta tidak diketahui dengan jelas jenis data yang 

berbayar dan tidak berbayar, dan 

b. Adanya petugas pendamping khusus sehingga 

pengunjung memperoleh informasi secara detil. 

5 Perilaku 

pelaksana 

Petugas lebih profesional saat memberikan pelayanan disaat 

ada kunjungan (fokus mendampingi, tidak menjalankan 

pekerjaan lain). 

6 Maklumat 

layanan 

Pemberian informasi terkait waktu memperoleh data 

(layanan) 

7 Penanganan 

pengaduan, 

saran dan 

masukan 

a. Memfungsikan dengan baik sarana pengaduan/saran dan 

masukan. 

b. Penanganan pengaduan/saran dan masukan lebih 

responsif, dan 

c. Menambah variasi sarana pengaduan seperti sms center, 

media sosial, dan lain-lain. 

8 Sarana dan 

prasarana 

1. Melengkapi fasilitas laboratorium dan memperbaiki 

fasilitas penunjang yang rusak. 

2. Menyediakan transportasi khusus untuk pengunjung 

yang ingin menjelajahi seluruh area, khususnya pada 

satker yang menangani teknologi penerbangan. 

3. Penggunaan gimmick seperti miniatur kepada para 

pengunjung untuk menarik minat. 

9 Lain-lain a. BUTPAA Garut diharapkan dapat bekerjasama dengan 

SKPD, khususnya yang ada di Kabupaten–Kabupaten. 

b. Adanya jadwal berkunjung rutin bagi masyarakat ke unit 

kerja BUTPAA Garut. 

c. Bekerjasama dengan akademisi untuk memudahkan akses 

data. 

 

 

1.4. Layanan Publik BUTPAA Garut 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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Penyelenggara sendiri adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 

kegiatan pelayanan publik. Sebagai salah satu institusi penyelenggara negara, 

BUTPAA Garut berkewajiban memberikan layanan publik kepada setiap warga 

negara dan penduduk. 

Jenis layanan pertama yaitu e-permintaan adalah jenis layanan LAPAN yang 

dapat diakses dan didapatkan secara online. Layanan e-permintaan LAPAN 

meliputi beberapa varian sebagai berikut: 

1. Informasi sains antariksa untuk keperluan: navigasi, komunikasi radio, benda 

jatuh antariksa, fenomena antariksa, astronomi dan astrofisika; 

2. Informasi sains dan teknologi atmosfer yang bermanfaat untuk keselamatan 

transportasi penerbangan, ketahanan pangan, perubahan iklim, serta 

parameter atmosfer dan prediksinya; 

3. Informasi satelit LAPAN untuk keperluan: citra, AIS, voice repeater (VR), 

magneto meter, dan APRS; 

4. Data dan informasi penginderaan jauh, meliputi: data penginderaan jauh 

berbagai resolusi (resolusi rendah, resolusi menengah, resolusi tinggi, resolusi 

sangat tinggi) dan pemanfaatan informasi penginderaan jauh untuk sumber 

daya alam, lingkungan, dan mitigasi bencana; dan 

5. Informasi pengelolaan Reformasi Birokrasi LAPAN, meliputi: informasi publik 

terkait perencanaan kinerja, pengelolaan anggaran, evaluasi kinerja. 

Jenis layanan kedua yaitu LAPAN Space Education yaitu jenis layanan edukasi 

yang diberikan oleh LAPAN melalui BUTPAA Garut. Bentuk edukasi yang 

diberikan terkait sains antariksa dan atmosfer. Layanan LAPAN Space Education 

terdiri dari beberapa varian, meluputi: 

1. Seminar/workshop terkait sains antariksa dan atmosfer; 

2. Edukasi penerbangan dan antariksa untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat 

umum; 
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3. LAPAN TV, channel Youtube “LAPAN RI” dengan konten edukasi terkait 

antariksa; 

4. E-learning portal education; dan 

5. Space mobile game yang tersedia untuk iOS dan Android. 

Jenis layanan ketiga adalah layanan terbatas terhadap layanan uji teknologi roket 

baik statik maupun terbang dan layanan uji aeronautika.  

 

1.5. Regulasi Terkait Kewenangan BUTPAA Garut 

BUTPAA Garut menjalankan fungsi dan tugas berdasarkan regulasi sebagai 

berikut: 

➢ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN); 

➢ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP); 

➢ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional; 

➢ Peraturan Kepala LAPAN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

peraturan Kepala Lapan nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut; 

➢ Keputusan Kepala LAPAN Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama Lembaga Penrbangan dan Antariksa Nasional. 

 

1.6. Potensi dan Permasalahan 

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi 

untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan 

tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan supaya organisasi dapat 

menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan 

melaksanakan misi organisasi. 
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1.6.1. Potensi Penyelenggaraan Layanan Uji Teknologi dan Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer 

Berikut adalah masing-masing potensi penyelenggaraan Layanan Uji 

Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer: 

1. Meningkatnya kebutuhan nasional terhadap informasi berbasis sains antariksa 

dan atmosfer untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional berkelanjutan. 

Sehingga, penyediaan layanan data dan informasi sains antariksa dan atmosfer 

dituntut untuk lebih cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan. 

2. Awareness masyarakat terkait sains antariksa dan atmosfer semakin meningkat, 

sehingga:  

a. Penyediaan layanan data dan informasi sains antariksa dan atmosfer 

dituntut lebih cepat dan akurat; 

b. Litbangyasa sains antariksa dan atmosfer dituntut untuk menghasilkan 

produk litbang yang dapat dihilirisasi; 

c. Litbangyasa sains antariksa dan atmosfer dituntut untuk mampu 

berinovasi dan menjadi inkubator wisata ilmiah keantariksaan. 

3. Industri Teknologi 4.0 (IoT, AI, cloud, robotic) berkembang pesat sehingga 

terdapat beberapa potensi, diantaranya:  

a. Pengumpulan dan penyebarluasan data dan informasi sains antariksa dan 

atmosfer menjadi near-realtime. 

b. Data dan informasi untuk kebutuhan litbangyasa semakin tersedia dan 

mudah diakses. 

c. Litbangyasa sains antariksa dan atmosfer semakin andal. 

4. Adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), 

diantaranya: 

a. Hilirisasi produk litbangyasa semakin berkembang. 

b. Litbangyasa dituntut mampu untuk membangun jejaring 

kerjasama/kemitraan (litbang dan/atau pendanaan) dengan pihak luar 

(instansi pemerintah dan swasta). 
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5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menuntut 

kemandirian penggunaan produk alutsista dalam negeri, sehingga litbangyasa 

teknologi roket meningkat, sehingga BUTPAA Garut perlu meningkatkan 

kualitas layanan uji statik dan uji terbang teknologi roket maupun aeronautika 

untuk mendukung penguasaan teknologi pertahanan. 

 

1.6.1. Permasalahan Penyelenggaraan Layanan Uji Teknologi dan Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer 

Berikut adalah masing-masing permasalahan penyelenggaraan Layanan Uji 

Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer: 

1. SDM untuk mendukung kegiatan pengujian static maupun terbang teknologi 

roket sangat terbatas; 

2. Sarpras pendukung perlu dilakukan upgrading secara menyeluruh; 

3. Belum optimalnya networking resources (jejaring) baik dengan perguruan tinggi 

(PT), kementerian/lembaga (K/L) terkait, diaspora, maupun organisasi 

internasional dalam mendukung kegiatan pengujian teknologi, pengamatan 

antariksa dan atmosfer; 

4. Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional di sekitar BUTPAA Garut belum 

diterapkan secara optimal; 

5. Terbatasnya anggaran berpengaruh pada peningkatan kualitas dan kuantitas 

layanan pada bidang teknologi. 
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BAB II 
VISI, MISI, DAN TUJUAN BUTPAA GARUT 

 

 

Arah pengembangan BUTPAA Garut 5 (lima) tahun kedepan ditentukan 

berdasarkan perkembangan lingkungan strategis BUTPAA Garut, baik lingkungan 

internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan 

BUTPAA Garut juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan LAPAN 

yang tertuang dalam Renstra tahun 2020-2024. Arah pengembangan BUTPAA 

Garut direpresentasikan melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BUTPAA 

Garut tahun 2020-2024 yang selaras dengan Renstra LAPAN tahun 2020-2024. 

Penjabaran Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Strategis BUTPAA Garut tahun 2020-

2024 dijabarkan dalam sub bab berikut ini. 

 

2.1 Visi 

Visi merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode 

perencanaan, yaitu tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi BUTPAA Garut 

tahun 2020-2024 adalah: 

“Menjadi Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer yang 
andal untuk mendukung Menjadi Penggerak Sektor - Sektor Pembangunan 

Nasional Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa Dalam Mewujudkan Visi 
Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” 

 
Visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis 

yang dilakukan BUTPAA Garut harus bermuara untuk mendukung upaya LAPAN 

dalam menggerakkan seluruh sektor pembangunan nasional melalui penerapan 

IPTEK penerbangan dan antariksa secara komprehensif dan terintegrasi sehingga 

dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong. Keandalan yang dimaksud dalam 

visi bermakna bahwa BUTPAA Garut selalu mengupayakan penyelenggaraan 

layanan uji teknologi dan pengamatan antariksa dan atmosfer dengan kualitas 

terbaik. 
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2.2 Misi 
 

Berdasarkan focus group discussion yang dilakukan, maka untuk mencapai 

Visi LAPAN tahun 2024, dirumuskan Misi BUTPAA Garut tahun 2020-2024 adalah 

Meningkatkan kualitas mutu layanan uji teknologi dan pengamatan antariksa 

dan atmosfer dengan standar terbaik. 

 

2.3 Tujuan 

Tujuan organisasi merupakan Visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan Misi 

organisasi. Tujuan BUTPAA Garut pada periode 2020-2024 adalah Terwujudnya data 

pengujian teknologi dan data pengamatan antariksa dan atmosfer yang berkualitas serta 

mampu menstimulasi peningkatan kualitas litbangjirap teknologi keantariksaan di 

Indonesia. 

 

2.4 Sasaran Kegiatan BUTPAA Garut 

Sasaran kegiatan BUTPAA Garut yang ditetapkan untuk kurun waktu tahun 

2020-2024, yaitu: 

1) Terwujudnya produk dan layanan di Balai Uji Teknologi Pengamatan Antariksa 

dan Atmosfer sesuai kebutuhan; 

2) Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna produk dan layanan di Balai 

Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer sesuai kebutuhan. 

 

2.5 Sistem Nilai BUTPAA Garut 

Sistem nilai BUTPAA Garut merupakan nilai-nilai yang disepakati dan 

berlaku di lingkungan BUTPAA Garut. Sistem nilai sekaligus menjadi core 

competencies yang harus dimiliki seluruh ASN BUTPAA Garut. Sistem nilai menjadi 

perekat antar komponen strategis organisasi, yaitu antara arah pengembangan 

(Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis) dengan SDM ASN serta proses bisnis, SOP 

dan teknologi.  

Sistem nilai yang ditetapkan BUTPAA Garut merujuk pada system nilai 

LAPAN yakni untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis LAPAN 

disingkat dengan LAPAN BAIIK, yaitu: 
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- Berorientasi pada pengguna layanan 

Seluruh ASN BUTPAA Garut harus bersama gerak untuk mengedepankan 

pengguna layanan diatas segalanya. Beorientasi kepada pengguna layanan 

bermakna bahwa pengguna layanan adalah “raja”, sehingga kebutuhannya 

terkait produk serta data dan informasi penerbangan dan antariksa nasional 

harus terpenuhi sesuai standar kualitas yang diharapkan.  

- Akuntabel 

Dalam konteks sistem nilai ini, Akuntabel bermakna bahwa seluruh ASN 

BUTPAA Garut harus mampu mengelola sumber daya dan kegiatan secara 

bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

- Inovatif 

Sistem nilai Inovatif menekankan ASN BUTPAA Garut untuk mampu 

menemukan terobosan kreatif dalam bekerja. Sistem nilai ini menekankan ASN 

BUTPAA Garut untuk tidak terjebak dalam zona nyaman dan keluar dari 

rutinitas dalam bekerja, sehingga produktifitas akan meningkat. 

- Integritas 

Sistem nilai integritas menuntut ASN BUTPAA Garut untuk bekerja secara 

profesional dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan. Dalam konteks bekerja, integritas juga menuntut ASN untuk 

menjunjung kode etik dalam bekerja, tidak KKN serta mengedepankan 

kejujuran. 

- Kolaboratif 

Sistem nilai Kolaboratif menuntut ASN BUTPAA Garut harus mampu untuk 

membangun kerjasama, baik internal maupun eksternal. Dalam 

pelaksanaannya, setiap ASN BUTPAA Garut harus mampu bekerja dengan 

lebih mengedepankan kerja tim (team work) daripada kerja individu. 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN 

Arah kebijakan dan strategi LAPAN menggambarkan koridor strategis yang 

mengawal dan memastikan pelaksanaan strategi dilakukan sesuai dengan rencana 

strategis yang telah disusun. Arah kebijakan dan strategi memuat langkah yang 

berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan 

mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka 

menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, 

tujuan, dan sasaran strategis LAPAN. Dengan demikian, arah kebijakan dan 

strategi LAPAN tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut: 

3.1.1. Pemanfaatan Produk Sains Antariksa dan Atmosfer untuk Pembangunan 

Nasional Berkelanjutan 

Arah kebijakan pertama menjelaskan mengenai peningkatan hilirisasi 

produk sains antariksa dan atmosfer untuk mengakselerasi pembangunan nasional 

yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah: 

1. Strategi 1: Meningkatkan keunggulan penelitian sains antariksa dan atmosfer 

berkelas dunia yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan 

Penelitian sains antariksa dan atmosfer mengacu pada tema PRN 

lingkungan,sumberdaya air, dan perubahaniklim dengan strategi peningkatan 

keunggulan penelitian sains antariksa dan atmosfer di antara lain berfokus 

pada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, pengembangan sarana dan 

prasarana penelitian, pengembangan dan prekayasaan, peningkatan kerjasama 

nasional dan internasional, serta standardisasi penelitian bertaraf internasional 

di bidang sains antariksa dan atmosfer. Peningkatan kualitas dan kuantitas 

SDM merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari 

hasil penelitian. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan mumpuni 

meningkatkan produktivitas hasil penelitian. Peningkatan kerja sama dapat 

memberikan modal pengetahuan baru dari organisasi nasional maupun 
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internasional sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan pemikiran – 

pemikiran inovatif. Terakhir, standardisasi penelitian bertujuan untuk 

mendorong hasil penelitian yang dihasilkan peneliti LAPAN agar dapat 

bersaing tidak hanya di kancah nasional namun juga internasional.  

2. Strategi 2: Meningkatkan varian dan kualitas produk sains antariksa dan 

atmosfer 

Peningkatan varian dan kualitas produk sains antariksa dan atmosfer 

merupakan salah satu aspek penting dalam proses hilirisasi produk sains 

antariksa dan atmosfer terkait penerimaan produk tersebut oleh industri. 

Dengan adanya, variasi dan meningkatnya kualitas produk sains antariksa dan 

atmosfer diharapkan pemanfaatan produk oleh industri akan meningkat dan 

berujung pada meningkatnya skala ekonomi industri antariksa. Beberapa fokus 

arah kebijakan ini diantaranya, pembangunan Sistem Pendukungan Keputusan 

(Decision Supporting System – DSS) untuk pengambilan keputusan, kebijakan, 

dan manajemen oleh K/L terkait sehingga dapat menghasilkan permodelan 

atmosfer ekuator seperti Model Kopel Atmosfer – Lautan HOC 5000 Cores 

dalam monitoring cuaca, serta peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil 

penelitian di bidang sains antariksa dan atmosfer. 

3. Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan 

produk sains antariksa dan atmosfer berdasarkan prioritas pembangunan 

berkelanjutan 

Arah kebijakan ini menitikberatkan pada kerjasama antar instansi pemerintah 

dan masyarakat (sektor swasta) dalam skala nasional maupun internasional 

untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan produk sains antariksa 

dan atmosfer yang didasari oleh prioritas nasional. Beberapa fokus dari arah 

kebijakan ini diantara lain, peningkatan kerja sama dalam penyediaan jasa dan 

produk sains dan antariksa seperti kerja sama hilirisasi teknologi inovasi sistem 

pemantauan hujan berbasis radar navigasi dengan sektor swasta serta 

kolaborasi dalam pengembangan DSS Dinamika Atmosfer Ekuator dengan 

pemangku kepentingan terkait. 
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Adapun kegiatan strategis hilirisasi produk sains antariksa dan atmosfer 

meliputi: 

a. Penerapan manajemen teknologi melalui penelusuran KI, valuasi ATB, dan 

pengelolaan KI 

b. Proses alih teknologi melalui penguatan alih teknologi dan intermediasi 

c. Pengelolaan standar penerbangan dan antariksa meliputi perumusan, 

penerapan, pengawasan, dan kaji ulang. 

3.1.2. Optimasi Produk Penginderaan Jauh Sesuai Standar Nasional dan 

Internasional 

Arah kebijakan terkait pengembangan produk penginderaan jauh adalah 

optimasi produk penginderaan jauh sesuai standar nasional dan internasional. 

Sesuai Standar yang dimaksud adalah kualitas produk penginderaan jauh LAPAN 

telah sesuai dengan standar badan akreditasi yang diakui secara nasional maupun 

internasional. Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka ditentukan 3 (tiga) strategi 

untuk mencapai tujuan tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan pada beberapa 

subbab berikut. 

1. Strategi 1: Meningkatkan daya saing produk penginderaan jauh di tingkat Asia 

Tenggara 

Peningkatan daya saing produk penginderaan jauh khususnya di tingkat Asia 

Tenggara merupakan salah satu fokus LAPAN dalam bidang penginderaan 

jauh untuk mengukuhkan posisinya sebagai instansi pemerintah terdepan di 

kancah internasional. Hal ini juga dapat menambah nilai pemanfaatan 

penginderaan jauh baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, 

LAPAN berupaya meningkatkan pelayanan produk penginderaan jauh 

melalui pengembangan teknologi akusisi, pengolahan, dan distribusi data 

penginderaan jauh seperti penambahan penerimaan data penginderaan jauh 

multi resolusi dari satelit operasional yang sedang maupun diusulkan untuk 

periode tahun 2020-2025. Penambahan penerimaan data penginderaan jauh 

multi resolusi dari satelit operasional yang sedang maupun diusulkan untuk 

diakusisi untuk periode tahun 2020 – 2025 yang lebih detil dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 Penerimaan dan Perencanaan Penerimaan Data Satelit 

Penginderaan Jauh 1978 – 2028 (Sumber: Deinderaja) 

 

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, LAPAN telah merencanakan penerimaan data 

satelit penginderaan jauh hingga tahun 2028 dengan beberapa satelit yang 

diusulkan untuk diakusisi seperti MetOP-C dan Himawari-9. 

2. Strategi 2: Mendorong pemanfaatan penginderaan jauh secara aktif untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan 

LAPAN sebagai salah satu instansi pemerintah terdepan dalam bidang 

penginderaan jauh turut berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan 

penginderaan jauh dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini terkandung 

dalam PRN dengan fokus riset pangan yang mengamanahkan kontribusi 

penginderaan jauh dalam memprediksikan varietas kedelai. Hal ini diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas pembangunan nasional dalam berbagai 

sektor prioritas nasional. Beberapa fokus pemanfaatan penginderaan jauh  

diantaranya adalah pemanfaatan data penginderaan jauh multi resolusi 

sehingga menghasilkan informasi yang presisi untuk sektor prioritas nasional 

diantaranya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, kerjasama 
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lintas kementerian maupun sektor swasta perlu dilakukan dalam pemanfaatan 

penginderaan jauh untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. 

3. Strategi 3: Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan penginderaan 

jauh 

Kolaborasi dalam penyelenggaraan penginderaan jauh berfokus pada digital 

services strategy yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek. Pertama, penyediaan akses 

yang mudah dan sederhana dalam pemanfaatan data multi sensor melalui 

berbagai platform. Kedua, pengembangan digital services sebagai kunci 

pengembangan platform. Terakhir adalah mempromosikan solusi – solusi 

inovatif seperti aplikasi pemantauan SDAL dan Kewilayahan, komersialisasi, 

serta mendorong tumbuhnya space start-up. Aspek – aspek ini tidak hanya 

dikembangkan melalui kegiatan internal LAPAN namun juga diimbangi 

dengan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah maupun sektor swasta 

untuk meningkatkan service excellence dan penyediaan produk penginderaan 

jauh sesuai kebutuhan. 

Adapun kegiatan strategis optimasi produk penginderaan jauh sesuai 

standar nasional dan internasional meliputi: 

a. Melanjutkan akusisi satelit penerimaan data penginderaan jauh oleh LAPAN 

yaitu NOAA-20, Landsat-8, SPOT-6/7, Plaides-1A/1B, TerraSAR-X, dan 

TanDEM-X. 

b. Pengajuan akusisi satelit penerimaan data penginderaan jauh yaitu MetOp-C, 

Himawari-9, dan PA2 

c. Satelit yang akan diluncurkan dan disusulkan untuk diakusisi yaitu NOAA-21, 

Landsat-9, SPOT-8 dan Pleiades-Neo 1,2,3,4. 

d. Pengembangan Sistem Bank Data Penginderaan jauh Nasional (Sistem BDPJN) 

khususnya sistem layanan digital SPACeMAP berbasis cloud, SaaS, PaaS 

e. Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) yang berfokus pada 

layanan Sistem Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SIPANDA) 

dan Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMBA). 
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3.1.3. Penguatan Peran LAPAN dalam Pengembangan Ekosistem Produk 

Teknologi Penerbangan dan Antariksa 

Arah kebijakan terkait ekosistem industri teknologi penerbangan dan 

antariksa adalah penguatan peran LAPAN dalam pengembangan ekosistem 

produk teknologi penerbangan dan antariksa. Strategi yang dilakukan terkait arah 

kebijakan ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1. Strategi 1: Meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan produk dan fasilitas 

teknologi penerbangan dan antariksa untuk pembangunan nasional 

Ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa yang begitu luas 

membutuhkan peran dari masing – masing pemangku kepentingan agar terus 

berkembang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan, salah satu fokus utama LAPAN di bidang penerbangan dan 

antariksa adalah berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga yang 

mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pemberian pertimbangan di 

bidang penerbangan dan antariksa. Selanjutnya, telah dipetakan ekosistem 

industri penerbangan dan antariksa nasional dan terdapat 3 (tiga) area kerja 

sama LAPAN yang dinilai strategis yaitu : 

a. Pendidikan dan Penelitian : keahlian, spesialisasi, dan riset 

b. Regulasi dan penelitian : hibah penelitian, regulasi, dan kerjasama 

internasional 

c. Pengembangan produk dan produksi : Prototipe, sertifikasi, dan produksi 

2. Strategi 2: Meningkatkan hilirisasi produk teknologi penerbangan dan 

antariksa yang berorientasi pada kepentingan nasional 

Strategi ini mengacu pada PRN 2020-2024 dengan keterlibatan produk 

teknologi penerbangan dan antariksa pada PRN diantaranya pada topik riset 

Teknologi Pesawat N219 Amfibi, teknologi roket, teknologi satelit konstelasi 

komunikasi orbit rendah, dan teknologi pesawat udara tanpa awak. Keempat 

PRN tersebut akan didukung melalui pelaksanaan penelitian, pembuatan 

prototipe, produksi, serta kerja sama untuk mempercepat proses hilirisasi. 

Selain daripada itu, kegiatan lain yang juga krusial adalah pengembangan 

pesawat N-245, mengingat pangsa pasar pesawat di kelas ini di tahun 
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mendatang sangat besar sehingga penguasaan teknologi dan hilirisasi produk 

N-245 menjadi sangat penting. Selanjutnya, adapun fokus hilirisasi LAPAN 

yaitu pengembangan ekosistem berbasis program N219 di mulai hingga tahun 

2021.  

3. Strategi 3: Membangun dan mengoperasikan bandar antariksa untuk 

peluncuran 

Bandar antariksa merupakan infrastruktur utama dalam eksosistem 

penerbangan dan antariksa. Dalam memenuhi kebutuhan teknologi 

penerbangan dan antariksa akan peluncur roket sonda dengan ketinggian 300 

km, LAPAN berencana membangun dan mengoperasikan bandar antariksa 

untuk mendukung peluncuran dalam kategori tersebut. Selain itu, LAPAN juga 

akan mendorong dan membuka peluang investasi internasional untuk 

pembangunan bandar antariksa berskala internasional yang dioperasikan 

secara komersial untuk peluncuran roket pengorbit satelit. 

Adapun kegiatan strategis penguatan peran LAPAN dalam hilirisasi 

ekosistem penerbangan dan antariksa meliputi: 

a. Penguatan hilirisasi ekosistem penginderaan jauh di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaaan Jauh 

b. Penguatan hilirisasi ekosistem sains antariksa di dalam kegiatan 

Pengembangan Sains Antariksa 

c. Penguatan hilirisasi ekosistem sains atmosfer di dalam kegiatan 

Pengembangan Sains Atmosfer 

d. Penguatan hilirisasi ekosistem pemanfaatan penginderaan jauh di dalam 

kegiatan  Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

e. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Penerbangan 

f. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi satelit di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Satelit 

g. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi roket di dalam kegiatan 

Pengembangan Teknologi Roket 
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h. Penguatan hilirisasi ekosistem teknologi penerbangan dan antariksa dengan 

kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Inovasi dan Standar di Bidang 

Penerbangan dan Antariksa 

 

3.1.4. Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Nasional Berbasis Penelitian 

(Research-Based Policy) 

Arah kebijakan terkait penelitian dan pengembangan penerbangan dan 

antariksa adalah kebijakan penerbangan dan antariksa nasional berbasis penelitian 

(research based policy). Strategi yang dilakukan terkait arah kebijakan ini adalah: 

1. Strategi 1: Mengelola kebijakan penerbangan dan antariksa berbasis penelitian 

sesuai kebutuhan nasional dengan berorientasi pada komersialisasi dan 

penyelenggaraan keantariksaan, serta pembangunan berkelanjutan 

Industri penerbangan dan antariksa memiliki berbagai macam tantangan dan 

sangat erat kaitannya dengan keselamatan. Selain itu, Undang – Undang Sistem 

Nasional IPTEK masih menjadi isu hangat saat ini. Maka dari itu, Pengelolaan 

kebijakan yang implementatif berdasarkan penelitian dan kebutuhan nasional 

merupakan faktor penting dalam pengembangan kebijakan. Pusat Kajian 

Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN diamanahkan untuk menyusun 

skema kegiatan (roadmap) arah kajian dan kebijakan serta melakukan 

penguatan kapasitas SDM, dan melakukan kerja sama baru dengan berbagai 

organisasi nasional maupun internasional dalam melaksanakan penelitian 

kebijakan. 

2. Strategi 2: Mengelola kebijakan dan implementasi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yang berorientasi pada revolusi industri 4.0 untuk layanan 

dan penyelenggaraan keantariksaan 

Penerapan TIK dalam mendukung layanan penyelenggaraan keantariksaan 

memiliki peran yang sangat penting. Layanan keantariksaan kepada pelanggan 

yang prima merupakan salah satu indikator keberhasilan layanan publik 

LAPAN. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelayanan keantariksaan 

LAPAN maka Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan 

Antariksa sebagai pusat yang bertugas mengelola TIK LAPAN berperan 
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sebagai integrator data dan informasi satu LAPAN dan menjadi leading sector 

dalam dalam penerapan SPBE di lingkup LAPAN untuk menuju birokrasi 

berkelas dunia. 

3. Strategi 3. Mengelola kebijakan inovasi penerbangan dan antariksa serta 

standar keantariksaan 

Pengelolaan kebijakan inovasi serta standar penerbangan dan antariksa 

merupakan salah satu tugas LAPAN dalam memajukan industri penerbangan 

dan keantariksaan nasional. Kedepan, pengelolaan kebijakan inovasi LAPAN 

yang dilakukan oleh Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa 

akan menjadi penggerak utama dalam komersialisasi hasil penelitian dan 

pengembangan LAPAN. Untuk mencapai hal tersebut, maka akan dibentuk 

lembaga inspeksi, laboratorium uji, serta lembaga sertifikasi produk 

penerbangan dan antariksa. Selain itu, kebijakan komersialisasi dan standar 

keamanan akan dibentuk untuk memperkuat payung hukum LAPAN dalam 

melakukan komersialisasi produkserta memfasilitasi dan mendorong kegiatan 

komersial keantariksaan oleh penyelenggara lainnya melalui pembentukan dan 

pengembangan Technology Transfer Office (TTO). Kegiatan strategis yang 

dilakukan dalam kerangka pengembangan kebijakan penerbangan dan 

antariksa nasional berbasis penelitian yaitu Pengembangan Pengkajian dan 

Informasi Penerbangan dan Antariksa. 

 

3.1.5. Implementasi Reformasi Birokrasi LAPAN sesuai Roadmap Reformasi 

Birokrasi nasional menuju birokrasi berkelas dunia 

Arah kebijakan terkait reformasi birokrasi diharapkan mampu 

menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Strategi yang dilakukan terkait arah 

kebijakan iniadalah sebagai berikut: 

1. Strategi 1: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi 

Birokrasi LAPAN 

Arah kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup LAPAN 

dalam rangka mendukung terciptanya birokrasi nasional berkelas dunia yaitu 

pelaksanaan RB LAPAN 2015-2019. Strategi yang dilakukan terkait 
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pelaksanaan RB LAPAN yaitu melaksanakan pembenahan pada area – area 

perubahan RB khususnya area yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan 

berlaku dalam rangka memperkuat LAPAN sebagai penyelenggara 

keantariksaan menuju birokrasi berkelas dunia. Hal ini merujuk pada sasaran 

reformasi birokrasi nasional tahun 2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan 

yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional,  berintegritas 

tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk mencapai sasaran 

tersebut LAPAN berupaya meningkatkan kinerja pada 8 (delapan) area 

perubahan yang menjadi area quick wins RB, meliputi: mental aparatur, 

pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM ASN, perundang-

undangan, dan pelayanan publik. Adapun area perubahan yang menjadi fokus 

pembenahan LAPAN adalah manajemen perubahan, SDM, organisasi dan tata 

laksana, perundang – undangan, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, 

serta layanan publik. Area perubahan yang perlu dilakukan dalam peningkatan 

pelaksanaan RB dilingkup LAPAN meliputi: 

1. Area perubahan mental aparatur bertujuan untuk merubah perilaku negatif 

yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat, sehingga mendorong 

citra negatif birokrasi. Strategi khusus yang akan diterapkan adalah 

penguatan nilai-nilai organisasi menuju visi LAPAN sebagai penggerak 

sektor-sektor pembangunan berbasis IPTEK penerbangan dan antariksa. 

2. Area penguatan pengawasan bertujuan untuk memperkuat sistem 

pengawasan guna mengurangi dan menghilangkan penyimpangan yang 

terjadi dalam birokrasi. Strategi khusus yang akan diimplementasikan antara 

lain adalah penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, 

penguatan Indeks Persepsi Korupsi, dan penguatan Maturitas SPIP. 

3. Area perubahan penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk 

menciptakan desain organisasi yang lebih tepat untuk mendorong efisiensi, 

efektivitas dan percepatan proses layanan serta pengambilan keputusan 

dalam birokrasi. Strategi yang akan diterapkan adalah analisis dan penataan 

organisasi LAPAN secara komprehensif melalui penguatan fungsi 

kelembagaan LAPAN sebagai penyelenggara keantariksaan. Sementara itu, 
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fungsi litbangjirap iptek penerbangan dan antariksa ditata ulang dengan 

mempertimbangkan keberadaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

4. Area perubahan tatalaksana bertujuan untuk mendorong efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan sekaligus mengubah mental 

aparatur. Menghadapi revolusi industri 4.0, perubahan tatalaksana di 

LAPAN diarahkan untuk penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) dalam semua aspek layanan teknis maupun layanan 

dukungan manajemen, serta penguatan proses bisnis untuk menciptakan 

efisiensi dan efektivitas khususnya dalam fungsi LAPAN sebagai 

penyelenggara keantariksaan. 

5. Area perubahan SDM Aparatur bertujuan untuk menciptakan dan 

menerapkan sistem manajemen SDM sehingga pengelolaan SDM aparatur 

akan lebih profesional. Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam 

RPJMN 2020-2024 yang salah satunya adalah meningkatkan daya saing SDM 

Indonesia, maka perlu dilakukan strategi penguatan kapasitas dan 

kompetensi SDM LAPAN dalam melaksanakan fungsi litbangjirap dan 

penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Salah satu strategi yang akan 

dilakukan LAPAN adalah melalui pengusulan jabatan fungsional khusus 

yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara keantariksaan. 

Jabatan fungsional ini diharapkan tidak terbatas pada SDM LAPAN namun 

juga terbuka untuk SDM yang melaksanakan penyelenggaraan 

keantariksaan di Indonesia. 

6. Area perubahan penguatan peraturan perundang-undangan bertujuan 

untuk mengatasi tumpang tindih maupun disharmonis yang kerap kali 

dimanfaatkan sebagai celah untuk memenuhi kepentingan pribadi yang 

merugikan negara. Dalam lima tahun ke depan LAPAN akan melakukan kaji 

ulang dan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan (Per-

UU-an) yang ada terkait dengan penyelenggaraan iptek penerbangan dan 

antariksa, khususnya dalam bentuk Peraturan Lembaga, yang disharmonis. 

Selain itu, LAPAN akan melakukan percepatan dalam penyusunan per-UU-

an turunan dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 
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Keantariksaan. Ada dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan 

disusun dan diusulkan sesuai dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Keantariksaan yaitu RPP tentang Peluncuran dan RPP tentang 

Kegiatan Komersial Keantariksaan. Sejalan dengan arah kebijakan 

Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi guna mendorong investasi, 

maka muatan RPP khususnya RPP tentang Kegiatan Komersial 

Keantariksaan antara lain akan diarahkan untuk mendorong partisipasi 

badan usaha dan masyarakat dalam memajukan kegiatan keantariksaan di 

Indonesia. 

7. Area perubahan pelayanan publik bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

sistem manajemen layanan publik pemerintah kepada masyarakat. Sejalan 

dengan arah kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, khususnya 

mewujudkan birokrasi berkelas dunia, maka pelayanan publik oleh LAPAN 

diarahkan untuk memanfaatkan SPBE seoptimal mungkin, sehingga layanan 

publik berorientasi kepada pengguna, makin mudah dijangkau, cepat, dan 

akurat. 

8. Area perubahan penguatan akuntabilitas bertujuan untuk mendorong 

birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu mempertanggungjawabkan 

kinerjanya sesuai dengan sumber-sumber yang digunakan. Sejalan dengan 

arah kebijakan dan strategi pada reformasi birokrasi dan tata kelola, 

reformasi sistem akuntabilitas kinerja dilakukan melalui perluasan 

implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi 

dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan 

penganggaran. 

Kedelapan area perubahan tersebut akan diturunkan menjadi rencana aksi 

RB yang merupakan langkah konkrit LAPAN dalam meningkatkan kinerja 

birokrasi internal. Rencana aksi selanjutnya disusun dalam roadmap 

Reformasi Birokrasi LAPAN Tahun 2020 – 2024 yang merujuk pada roadmap 

Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 – 2024 dengan Sekretariat Utama 

LAPAN sebagai garda terdepan dalam pengelolaan reformasi birokrasi. 
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2. Strategi2: Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM penerbangan dan 

antariksa 

Pelaksanaan strategi ini sangat penting dalam rangka mendukung agenda 

pembangunan nasional, salah satunya adalah peningkatan SDM berkualitas 

dan berdaya saing. Pada Renstra 2020-2024 ini, LAPAN mengupayakan 

peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Iptek dan Pendukung Iptek hingga 

memperoleh pendidikan bergelar S3. Selain melalui pendidikan bergelar, 

LAPAN juga mengupayakan keikutsertaan pegawainya dalam serangkaian 

kegiatan ToT teknologi strategis. Kedua hal tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM dalam rangka mendukung 

pencapaian target Renstra LAPAN 2020-2024 maupun RPJMN 2020-2024 secara 

nasional diantaranya publikasi ilmiah nasional maupun internasional yang 

tersitasi, jumlah HKI yang didaftarkan, dan menggerakkan tumbuh 

kembangnya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). 

3. Strategi 3: Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik 

LAPAN 

Perubahan kondisi eksternal organisasi dengan berkembangnya teknologi 

informasi yang sangat drastis (disruption) dan sangat berdampak pada setiap 

aktifitas kehidupan manusia menuntut perubahan internal organisasi dalam 

menjalankan proses bisnisnya. Penetapan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut perubahan 

mendasar cara kerja organisasi yang berbasis teknologi informasi. Sehingga 

peningkatan maturitas SPBE ini akan difokuskan pada penguatan tata kelola 

SPBE, pengembangan layanan publik yang terpadu dan bermutu, membangun 

fondasi TIK yang menjamin ketersediaan layanan (availability), keandalan 

sistem  (liability), keamanan data dan informasi (security) dan kerahasian data 

dan informasi (confidentiality), dan membangun SDM yang kompeten, kreatif 

dan inovatif dalam mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk 

mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. 
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3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BUTPAA Garut 

BUTPAA Garut yang berada di bawah Kepala LAPAN memiliki arah 

kebijakan yang tentunya juga mendukung secara penuh arah kebijakan dan strategi 

LAPAN, khususnya yang terkait lingkup BUTPAA Garut. Berdasarkan hal 

tersebut, maka arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut, 

Arah Kebijakan 1. Mendukung Pemanfaatan Produk Sains Antariksa dan 

Atmosfer untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan. 

Untuk mendukung arah kebijakan 1, BUTPAA Garut menetapkan strategi berupa 

menjamin terpenuhinya data hasil pengamatan antariksa dan atmosfer untuk 

mendukung litbangjirap sains antariksa dan atmosfer sehingga mampu 

menghasilkan produk inovasi yang menggerakkan pembangunan nasional secara 

berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan antara lain, peningkatan varian peralatan 

pengamatan melalui proses perekayasaan, pengadaan barang dan jasa maupun 

melalui kerjasama dengan mitra strategis. 

 

Gambar 3.2. Roadmap Kegiatan di BUTPAA Garut 

 

 



35  

Arah Kebijakan 2. Mendukung Penguatan Peran LAPAN dalam Pengembangan 

Ekosistem Produk Teknologi Penerbangan dan Antariksa. 

Untuk mendukung arah kebijakan 2, BUTPAA Garut menetapkan strategi berupa 

penguatan hilirisasi teknologi roket dan aeronautika sehingga mampu 

menghasilkan ekosistem secara nasional dengan berkelanjutan dan 

menguntungkan secara ekonomi. Kegiatan yang dilakukan antara lain, 

peningkatan kualitas layanan pengujian teknologi roket dan aeronautika. Kualitas 

layanan dilakukan dengan meningkatkan kualitas penciptaan peralatan pengujian, 

membangun standar pengujian, meningkatkan kualitas SDM pengujian teknologi, 

dan meningkatkan kualitas kemitraan. 

Arah Kebijakan 3. Mendukung Implementasi Program Reformasi Birokrasi 

LAPAN. 

Untuk mendukung arah kebijakan 3, BUTPAA Garut menetapkan strategi berupa 

implementasi rencana aksi penguatan birokrasi di BUTPAA Garut. Kegiatan yang 

dilakukan antara lain: sosialisasi program RB LAPAN 2020-2024 dan implementasi 

rencana aksi RB.  

 

3.3 Model Bisnis BUTPAA Garut 

Model bisnis BUTPAA Garut untuk periode 2020-2024 merupakan 

gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana BUTPAA Garut menjalankan 

kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penyusunan model bisnis ini 

menggunakan framework Business Model Canvas (BMC). Model bisnis LAPAN terdiri 

atas 9 (sembilan) blok, yaitu: Value Proportitions, Customer Segments, Customer 

Relationship, Channels, Key Resources, Key Activity, Key Partnership, Cost Structure, dan 

Revenue Stream. Kesembilan blok model bisnis BUTPAA Garut tersebut selanjutnya 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut. 
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Mitra Kunci 
1. Perguruan 

Tinggi; 
2. Industri; 
3. Kemenhan; 
4. TNI. 

Aktivitas Utama 
1. Memberikan 

produk/layanan 
sesuai kebutuhan; 

2. Customer Relationship. 
 

Proposisi 
Nilai 
1. Layanan 

Tidak 
Komersi-al; 

2. Produk 
dan 
Layanan 
Berkuali-
tas (akurat, 
cepat, dan 
tepat); 

3. Akuntabel; 
4. Customer 

Oriented. 

Saluran 
Above The Line: 
1. Website; 
2. Media Sosial; 
3. e-layanan. 
 
Below The Line: 
1. Sosialisasi8; 
2. Word of 

Mouth; 
3. Diseminasi; 
4. Bimbingan 

Teknis; 
5. Pameran, 

Event, 
Seminar, 
Pertemuan, 
dan Open 
House. 

Pengguna Layanan 
1. Pemda; 
2. TNI/Polri; 
3. Industri Dalam 

Negeri; 
4. Pasar Luar Negeri; 
5. Perguruan Tinggi; 
6. Masyarakat. 

Sumber Daya Utama 
1. Peneliti; 
2. Perekayasa; 
3. JFT Lainnya; 
4. Sarana dan Prasarana. 

Struktur Penganggaran 
APBN (Rupiah Murni, PHLN, SBSN, PNBP) 
Non APBN (KPBU dan PINA) 

Produk dan Layanan Publik 
1. Produk Inovasi Penerbangan dan 

Antariksa; 
2. Data dan Informasi IPTEK 

Penerbangan dan Antariksa; 
3. Layanan Jasa Teknologi Penerbangan 

dan Antariksa; 
4. Layanan Edukasi Publik 

Keantariksaan. 

 

Gambar 3.1. Model Bisnis BUTPAA Garut 

 

3.4 Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 

memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara 

negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Salah satu kunci dalam tahapan 

implementasi rencana strategis adalah adanya dukungan regulasi. Dengan kata 

lain, kerangka regulasi adalah pemetaan kebutuhan regulasi guna mendukung 

implementasi rencana strategis BUTPAA Garut tahun 2020-2024. Adapun 

peraturan lain yang perlu dibentuk, meliputi: 

1. Peraturan Lembaga terkait dengan operasionalisasi infrastruktur strategis; dan 

2. Peraturan Lembaga terkait Standar Pengujian Teknologi. 

3.5 Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan adalah perencanaan kebutuhan struktur organisasi 

dalam rangka menyeleraskan dengan perubahan arah kebijakan dan strategi 

organisasi dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai LAPAN tahun 2024. Dalam 
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rangka mencapai visi LAPAN tahun 2020-2024 sebagai “Menjadi Penggerak Sektor 

- Sektor Pembangunan Nasional Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa Dalam 

Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju Yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BUTPAA 

Garut perlu melakukan penguatan dan penyederhanaan struktur organisasi sesuai 

dengan arah kebijakan Pemerintah RI namun tetap memperhatikan beberapa 

fungsi yang harus dipenuhi yakni: 

1. Fungsi pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengujian teknologi; 

2. Penguatan jejaring litbangjirap penerbangan dan antariksa; 

3. Pengembangan infrastruktur strategis pengujian teknologi penerbangan dan 

antariksa; 

4. Penguatan fungsi standardisasi pengujian teknologi penerbangan dan 

antariksa;  

5. Fungsi pemberian izin dan monev dalam penyelenggaraan pengujian teknologi 

roket untuk wilayah lingkup kerja BUTPAA Garut. 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk 

membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran 

pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi 

(RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya 

sistem manajemen kinerja yang terukur. Target kinerja dan kerangka pendanaan 

merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi 

sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap 

sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan 

bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan 

kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari 

organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut. 

 

4.1 Target Kinerja 

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh 

organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BUTPAA 

Garut digambarkan dengan indikator kinerja tujuan yang menjadi ukuran 

pencapaian visi dan misi dan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang 

menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BUTPAA Garut. Untuk 

indikator kinerja tujuan sebagaimana tersaji pada tabel 4.1. di bawah ini. 

Tabel 4.1. Target Indikator Tujuan 

Tujuan Indikator Tujuan Target 2024 

Terwujudnya data pengujian 

teknologi dan data pengamatan 

antariksa dan atmosfer yang 

berkualitas serta mampu 

menstimulasi peningkatan kualitas 

litbangjirap teknologi 

keantariksaan di Indonesia. 

Tingkat penyajian informasi 

terhadap perolehan data 

pengujian teknologi dan data 

pengamatan antariksa dan 

atmosfer 

100% 
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Sedangkan untuk target kinerja BUTPAA Garut 2020-2024 yang dijabarkan  

dalam IKSK terlihat pada Tabel 4.2. berikut. 

Tabel 4.2. Target Kinerja LAPAN Tahun 2020-2024 

Sasaran 

Kegiatan 
IKSK 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Terwujudnya 

produk dan 

layanan di 

Balai Uji 

Teknologi 

Pengamatan 

Antariksa dan 

Atmosfer 

sesuai 

kebutuhan. 

Indeks 

Pemenuhan 

produk dan 

layanan uji 

teknologi 

dan 

pengamatan 

antariksa 

dan atmosfer 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase 

pemenuhan 

layanan 

penerbangan 

dan 

antariksa 

oleh Balai Uji 

Teknologi 

dan 

Pengamatan 

Antariksa 

dan 

Atmosfer 

100% 100% 100% 100% 100% 

Terbangunnya 

hubungan 

baik dengan 

pengguna 

produk dan 

layanan di 

Balai Uji 

Teknologi dan 

Pengamatan 

Antariksa dan 

Atmosfer 

sesuai 

kebutuhan. 

Indeks 

Respon 

terhadap 

keluhan 

pengguna 

produk dan 

layanan Uji 

Teknologi 

dan 

Pengamatan 

Antariksa 

dan 

Atmosfer 

(Garut) 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, target kinerja BUTPAA Garut dipetakan kedalam dua 

SK yang capaiannya diukur melalui tiga IKSK. Masing-masing IKSK yang menjadi 

ukuran SK tersebut kemudian dipertajam dengan penjelasan IKSK untuk 

menghindari multitafsir dalam interpretasi. Penjelasan IKSK akan dijabarkan lebih 

detil sebagai berikut: 

1. IKSK1: Indeks Pemenuhan produk dan layanan uji teknologi dan pengamatan 

antariksa dan atmosfer. Pemenuhan yang dimaksud adalah pemenuhan 

permintaan terhadap produk dan layanan uji teknologi dan pengamatan 

antariksa dan atmosfer sesuai dengan permintaan pengguna atau pihak yang 

mengajukan permintaan produk dan layanan. 

2. IKSK2: Persentase pemenuhan layanan penerbangan dan antariksa oleh Balai 

Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer. Pemenuhan yang 

dimaksud adalah pemenuhan permintaan terhadap produk dan layanan 

penerbangan dan antariksa sesuai dengan permintaan pengguna atau pihak 

yang diajukan melalui BUTPAA Garut. 

3. IKSK3: Indeks Respon terhadap keluhan pengguna produk dan layanan Uji 

Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Garut). Respon awal 

terhadap keluhan pengguna adalah respon atau tindak lanjut yang dilakukan 

terhadap keluhan pengguna produk dan layanan uji teknologi dan pengamatan 

antariksa dan atmosfer yang dihasilkan oleh BUTPAA Garut sesuai waktu 

maksimum yang ditentukan (1x24 jam). 
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4.2 Kerangka Pendanaan 

 
Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BUTPAA Garut dilakukan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari 

rupiah murni, Pinjaman Luar Negeri (PLN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan 

Usaha (KPBU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP). Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran kegiatan 

BUTPAA Garut tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut. 

 

Tabel 4.3.  Kerangka Pendanaan BUTPAA Garut 

 

 
KEGIATAN 

Kebutuhan Anggaran (dalam Ribuan Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Pencapaian 

Sasaran 

Kegiatan 

   2.021.000    2.223.100    2.556.565    2.940.050    3.381.057 

Kebutuhan  

Operasional 

   9.500.000  10.450.000  12.017.500  13.820.125  15.893.144 

TOTAL  11.521.000  12.673.100  14.574.065  16.760.175  19.274.201 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Uji Teknologi dan 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut periode 2020-2024 dilakukan untuk 

menyesuaikan terhadap perubahan organisasi LAPAN yang telah ditetapkan 

melalui Peraturan Kepala LAPAN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut. 

Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan BUTPAA Garut sampai dengan 

tahun 2024, diselaraskan dengan Renstra LAPAN dan menjadi acuan bagi 

pelaksanaan kegiatan di lingkungan BUTPAA Garut.  

Renstra BUTPAA Garut 2020-2024 ini dibuat sebagai  pedoman  

penyusunan kegiatan perencanaan program dan anggaran, kebijakan dan strategi 

bagi pegawai di lingkungan BUTPAA Garut agar pelaksanaan kegiatan di BUTPAA 

Garut dapat berjalan sesuai hasil yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas kinerja BUTPAA Garut. 
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LAMPIRAN 1. 

RENCANA PENINGKATAN 
KAPASITAS SDM IPTEK 
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RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS S2/S3 SDM IPTEK 

 

TARGET 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Orang Humas 
(S2-Jurnalistik 
dengan Keahlian 
Multimedia) 

 

1 Orang 
Perekayasa      
(S2-Teknik 
Elekto) 

1 Orang Petugas 
Pengelola BMN         
(S2- Ekonomi 
Jurusan 
Akuntansi) 
 

1 Orang 
Perekayasa (S3-
Teknik Elekto 
Komunikasi) 

1 Orang 
Perekayasa (S3-
Teknik Mesin) 

1 Orang Pengelola 
Keuangan   (S2-
Ekonomi Jurusan 
Akuntansi) 

 

 
 

1 Orang Arsiparis 
(S2-Arsip) 

1 Orang Prakom       
(S2-Jurusan 
Komputer) 

1 Orang Analisis 
Kepegawaian 
(S2-Manajemen 
SDM) 
 

1 Orang 
Pengadaan 
Barang dan jasa            
(S2- Jurusan 
Akuntansi) 
 
 

 
 

 


