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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam pada 

hakekatnya merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat perencanaan kinerja untuk 

mewujudkan visi dan misi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan tahun 2015-2019. Dalam 

penyusunannya, Renstra telah mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan eksternal serta 

memperhatikan pula kapasitas internal. Lingkungan eksternal dimaksud mencakup perubahan 

lingkungan strategic di bidang administrasi negara, sedangkan untuk kapasitas internal sangat 

memperhatikan kemampuan sumber daya dalam melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsi 

organisasi yaitu dalam pelaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Renstra Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 2015-2019 telah disusun 

berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi yang meliputi kebijakan dan program 

serta kegiatan. Renstra Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 2015-2019 berisikan 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Arah Kebijakan Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam. Muatan Renstra dimaksud bersifat indikatif yang 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam. 

Dokumen Renstra ini juga telah mengacu pada Restrukturisasi Program dan Kegiatan sehingga 

diharapkan Renstra Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam ini dapat digunakan 

sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kinerja dan penetapan 

kinerja bagi masing-masing unit di lingkungan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

dalam kurun waktu 2015-2019. 



Begitu pentingnya Renstra Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam ini, maka 
dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Balai 
Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik 
berdasarkan pada perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pegawai Balai Pengamatan Antariksa 
dan Atmosfer Agam, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer LAPAN Bandung, Deputi 
Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN Bandimg maupun pihak 
lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah banyak memberi arahan dan 
masukan dalam pelaksanaan tugas dan fimgsi unit pelayanan teknis sehingga kinerja kegiatan di 
periode sebelumnya terlaksana dengan baik. 

Agam, 02 Januari 2015 
Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

ifigam 

Syafrijow, S.Pd, M. Kom 
NIP. 19730701 200112 1 002 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 Perencanaan strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan 

sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaian tujuan yang produktif, efektif, 

dan efisien. Rencana Strategis Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 2015-2019 

disusun dengan mengacu pada Renstra LAPAN 2015-2019 dan Renstra Deputi Bidang Sains. 

Rencana strategis ini harus mampu menjawab isu aktual yang berkembang dengan 

mempertimbangkan lingkungan strategis yang ada, sehingga Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam berperan sebagai penggerak kemandirian yang mampu menyediakan data 

atmosfer yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

1.1. Kondisi Umum 

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 

15 tahun 2015 yang ditandatangani tanggal 9 Oktober 2015 secara resmi telah mengubah 

Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang menjadi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Agam. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam adalah unit pelaksana teknis di 

lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer.   

 
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 
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Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam mempunyai tugas: “Melaksanakan 

pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer”. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 

b. Pelaksanaan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pengelolaan data antariksa 

dan atmosfer. 

c. Pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan pengamatan antariksa 

dan atmosfer 

d. Pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pengamatan antariksa dan atmosfer 

e. Pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa 

f. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan 

g. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, 

penataausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.   

Struktur organisasi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam terdiri atas 

Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Agam dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala mempunyai tugas 

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas 

melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penataausahaan 

Barang Milik Negara, dan rumah tangga. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

Pada Renstra tahun 2010-2014, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

Visi 

Menjadi Sentral data Atmosfer dan Antariksa yang Bermanfaat Bagi Peneliti dan Masyarakat 

Misi 

• Meningkatkan penguasaan teknik pengamatan dan pengoperasian alat pengamatan 

dalam mendapatkan data yang  baik dan kontinu 

• Meningkatkan penguasan teknik tentang pengolahan data agar didapat data yang 

sudah siap pakai 

• Meningkatkan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pengamat agar 

didapat data yang kontiniu dan berkesinambungan 

• Meningkatkan kegiatan kerja sama pengamatan dan penelitian baik dalam maupun 

luar negeri dan meningkatkan  kemampuan sumber daya manusia (SDM). 

 

Secara umum pada tahun 2014, terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran 

strategis Pusat Sains Teknologi Atmosfer (PSTA) disertai dengan indikator kinerjanya. 

Berbagai program telah dilakukan oleh Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis yang ditetapkan Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Agam pada Renstra 2010-2014, antara lain: 

a. Melaksanakan program/kegiatan yang berhubungan dengan data-data Bidang 

Atmosfer dengan program pengamatan, perekaman, penyimpanan, pengolahan, 
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pengarsipan dan pelaporan data Atmsofer ( EAR, Ceilometer, X-Band Radar, Optical 

Rain Guage, Lidar ) 

b. Melaksanakan program/kegiatan yang berhubungan dengan data-data Bidang Ionosfer 

dengan program : pengamatan, perekaman, penyimpanan, pengolahan, pengarsipan 

dan pelaporan data Ionosfer (Ionosonda, Air Glow, VHF Radar, Meteor Wind Radar, 

FPI, GPS Sintilasi, TEC, GRBR ) 

c. Melaksanakan program/kegiatan yang berhubungan dengan klimatologi dengan 

program: pengamatan, perekaman, penyimpanan, pengolahan, pengarsipan dan 

pelaporan data klimatologi (Desrometer, Micro Rain Radar, Magnetometer, 

Radiometer, Pengamatan CO2 ) 

d. Memverifikasi semua data yang di peroleh dan menyusun sebuah data base di Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam, sehingga memudahkan bagi pengguna 

untuk memperoleh data yang dimiliki oleh Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Agam. 

e. Melaksanakan program Sosialisasi yang berhubungan dengan data Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Agam. Kebijakan program ini dijabarkan dalam kegiatan : 

Pemasyarakatan IPTEK. 

 Setelah dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pencapaian Evaluasi Kinerja 

tahun 2014, pada umumnya nilai pencapaian kegiatan cukup baik dan mencapai sasaran yang 

diharapkan. Program Kegiatan Pengamatan Atmosfer, Ionosfer dan Klimatologi didapat data 

kurang dari target yang ditetapkan di dalam kontrak kinerja karena berbagai macam kendala. 

Kendala yang dihadapi antara lain adalah proses perbaikan peralatan rusak yang memerlukan 

waktu cukup lama karena harus menunggu perbaikan dan pengisian spare part dari pihak luar 

negeri. Pemeliharaan peralatan di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam berjalan 

dengan baik.  Program sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan 

kerjasama teknis juga berjalan dengan sangat baik. 

 

1.2. Aspirasi Masyarakat Terhadap Pelayanan Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam 

 Berdasarkan interaksi dengan masyarakat, pelayanan dari Balai Pengamatan Antariksa 

dan Atmosfer Agam belum terlalu dikenal, bahkan ada yang belum mengetahui apa itu Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam. Namun berdasarkan hasil interaksi dengan 

berbagai pihak melalui wawancara, seminar, kerjasama riset, MOU atau tim kerja nasional, 
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dan sebagainya, dapat diidentifikasi beberapa kebutuhan berbagai stakeholder terhadap 

pelayanan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam. Hubungan Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Agam dengan berbagai stakeholdernya dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 1. Stakeholder Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

 

 Stakeholder internal adalah para stakeholder yang berasal dari intern Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam, seperti Kepala Lapan, Kepala Desains, Eselon II, 

Eselon IV dan seterusnya yang berada di bawah Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Agam. Aspirasi dari para stakeholder internal antara lain: 

a. Diperlukannya penyediaan informasi tentang Iklim, cuaca atmosfer, antisipasi, dan 

peringatan dini sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2013 tentang Keantariksaan; 

b. Diperlukannya peremajaan serta pembaharuan sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan hasil penelitian serta akuisisi dan pengolahan data Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Agam. 

 Sedangkan stakeholder eksternal adalah para stakeholder yang berasal dari luar Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam, terdiri dari stakeholder yang benar-benar 

mengerti tentang pengolahan serta akuisisi data Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Agam yang berupa lembaga-lembaga atau kementerian yang sering berinteraksi dan 

memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta stakeholder yang hanya mengetahui 

adanya Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam saja tetapi tidak tahu apa yang 

sudah dikerjakan oleh Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam seperti masyarakat 

awam. Berikut aspirasi dari para stakeholder eksternal: 

BPAA Agam 

Para 

Ahli 

INTERNAL  

Masyarakat  

EKSTERNAL 
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1. Para Ahli 

a. Pengembangan model atau kajian gangguan ionosfer untuk memberikan informasi 

prediksi gangguan komunikasi, posisi lokasi (navigasi), deteksi “loss of signal” 

yang dapat memberikan gangguan komunikasi dan navigasi pada suatu kawasan 

tertentu di atmosfer yang dapat membahayakan keselamatan  penerbangan; 

b. Diperlukannya informasi kondisi lingkungan, perubahan iklim dan cuaca berbasis 

satelit yang diperlukan oleh KLH, BMKG, Kementerian Pertanian dan lembaga 

lainnya; 

c. Pengembangan aplikasi teknologi antariksa yang dapat digunakan dalam 

mengidentifikasi perubahan iklim. 

2. Masyarakat 

a. Diperlukannya penelitian dan pengolahan data dari teknologi  kedirgantaraan 

khususnya pada bidang atmosfer yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau 

berbasiskan demand;  

b. Tuntutan kontinuitas ketersediaan data khusus tentang cuaca atmosfer, antisipasi 

serta peringatan dini, agar masyarakat dapat terhindar dari bencana yang 

diakibatkan oleh cuaca atmosfer. 

 

 

1.3. Potensi dan Permasalahan 

 Setiap lembaga maupun organisasi memiliki potensi dan permasalahan yang dihadapi 

dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Potensi Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang berhasil dilaksanakan serta terget 

yang berhasil direalisasikan, sedangkan  kelemahan yang dimiliki oleh Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Agam masih dapat diperbaiki agar menjadi lebih baik. Permasalahan 

yang dihadapi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam timbul dari peluang dan 

tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal, dimana Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam dituntut untuk dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan 

tersebut dengan kemampuannya yang ada saat ini. 

 

1.3.1. Dukungan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam terhadap 

Pentingnya Penguasaan Iptek Kedirgantaraan dan Pemanfaatannya 
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Penguasaan Iptek kedirgantaraan khususnya atmosfer sangat penting bagi negara 

seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan aspek geografis yang spesifik 

yaitu wilayahnya luas, daratannya tersebar, berada di jalur katulistiwa di antara dua benua 

dan dua samudera, kaya dengan sumberdaya alam dan rentan terhadap bencana. Pengelolaan 

wilayah negara dengan aspek geografis sangat memerlukan Iptek kedirgantaraan untuk 

mempermudah pengelolaan Negara dalam melayani masyarakat dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. 

 

1.3.2. Kekuatan 

a. Tidak adanya pesaing bagi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam baik 

swasta maupun badan pemerintah dalam akuisisi data dan pengolahan data atmosfer;  

b. Kemampuan dalam mengamati dan kepemilikan data atmosfer membuat Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam memiliki kedudukan yang penting; 

c. Kapasitas peralatan dan teknologi yang dimiliki sudah cukup lengkap dan sesuai 

dengan kemajuan teknologi dengan spesifikasi nomor satu. 

 

1.3.3. Kelemahan 

a. Keterbatasan ketersediaan SDM baik dari internal maupun dari recruitment eksternal 

yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas membuat kurangnya SDM yang 

dapat mengoperasikan peralatan; 

b. Listrik yang digunakan sering terputus karena hanya menggunakan diesel. Hal ini 

dapat menghambat aktivitas dan merusak alat yang sedang digunakan; 

c. Tergantungnya pada SDM asing dalam perbaikan peralatan yang digunakan. 

 

1.3.4. Peluang 

a. Meningkatnya keingintahuan masyarakat mengenai data antariksa dan atmosfer; 

b. Meningkatnya kebutuhan pengguna data antariksa dan atmosfer;  

c. Belum ada lembaga lain yang mengolah data antariksa dan atmosfer; 

d. Meningkatnya sosialisasi khusus mengenai data antariksa dan atmosfer. 

 

1.3.5. Tantangan 

a. Sebanyak 80% peralatan berasal dari Jepang, sehingga ketika kontrak dengan negara 

tersebut selesai, kegiatan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam akan 

terhenti; 
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b. Tuntutan masyarakat akan kesediaan data yang cepat, handal, dan akurat; 

c. Status kepemilikan tanah yang belum jelas menjadikan Balai Pengamatan Antariksa 

dan Atmosfer Agam tidak bisa membangun dan menanam alat dengan bebas, selain 

itu jika ada pengembang lain kemungkinan digusur lebih besar. 
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BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

2.1. Visi 

“Menjadi Sentral data Atmosfer dan Antariksa yang Bermanfaat Bagi Peneliti dan 

Masyarakat” 

 

2.2. Misi 

1. Meningkatkan penguasaan teknik pengamatan dan pengoperasian alat pengamatan 

dalam mendapatkan data yang  baik dan berkelanjutan 

2. Meningkatkan penguasan teknik tentang pengolahan data agar didapat data yang 

sudah siap pakai 

3. Meningkatkan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pengamat agar 

didapat data yang kontiniu dan berkesinambungan 

4. Meningkatkan kegiatan kerja sama pengamatan dan penelitian baik dalam maupun 

luar negeri dan meningkatkan  kemampuan sumber daya manusia (SDM). 

 

2.3. Tujuan 

Menjadi Unit pelaksana teknis akuisisi data antariksa dan atmosfer yang handal dan 

mampu berdiri setara dengan mitra atau pihak lainnya dalam sains atmosfer dan 

pemanfaatannya bagi kesejahteraan bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

 

2.4. Sasaran Strategis dan Target Utama 

Sasaran Strategis: 

1. Tersedianya data sains antariksa dan atmosfer 

2. Terselenggaranya layanan pengguna sains antariksa dan atmosfer  

 

Target Utama: 

1. Melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pelaporan data antariksa dan 

atmosfer 

2. Sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis 

dibidangnya 
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2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1. Jumlah akuisisi data antariksa dan atmosfer 

2. Kontiunitas  operasional peralatan pengamatan dan pengolahan data antariksa  dan 

atmosfer 

3. Jumlah instansi pengguna layanan publik daerah 

4. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Iptek di bidang penerbangan dan antariksa 

 

2.6. Kaitan Antara Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama 

Tabel berikut ini menunjukkan kaitan antara tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Melalui  tabel tersebut terlihat jenis IKU sebagai tolak ukur keberhasilan 

pencapaian tujuan. 

  

Tujuan Strategis Indikator Kinerja 

Tujuan 

Strategis 

Sasaran Strategis  IKU (Indikator 

Kinerja Utama) 

Menjadi Unit 

pelaksana teknis 

akuisisi data 

dirgantara yang 

handal dan mampu 

berdiri setara dengan 

mitra atau pihak 

lainnya dalam sains 

atmosfer dan 

pemanfaatannya bagi 

kesejahteraan bangsa 

dan pembangunan 

nasional yang 

berkelanjutan. 

 

Jumlah sektor 

pembangunan 

(prioritas 

nasional/bidang) yang 

didukung atau yang 

memanfaatkan produk 

akuisisi data Balai 

sebagai hasil 

penguasaan teknologi 

sains antariksa dan 

atmosfer. 

1. Tersedianya data 

sains antariksa dan 

atmosfer 

 

1. Jumlah akuisisi 

data antariksa 

dan atmosfer 

 

 2. Kontiunitas  

operasional 

peralatan 

pengamatan dan 

pengolahan data 

antariksa  dan 
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atmosfer 

 

2. Terselenggaranya 

layanan pengguna 

sains antariksa dan 

atmosfer  

 

3. Jumlah instansi 

pengguna 

layanan publik 

daerah 

 

 4. Indeks kepuasan 

masyarakat atas 

layanan Iptek di 

bidang 

penerbangan 

dan antariksa 
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer 

Arah kebijakan dan strategi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer diturunkan dari 

arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer. Kebijakan dan 

strategi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer diharapkan 

mampu menjadikan Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer sebagai pusat penelitian 

dan pengembangan sains dan teknologi atmosfer serta pemanfaatannya yang andal dan dapat 

bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa.  

  

3.1.1  Arah Kebijakan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 

Dalam rangka mendukung pembangunan kedirgantaraan Lapan dan prioritas nasional 

“Reformasi Birokrasi”, maka Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer (PSTA) melakukan 

kegiatan Integrasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan kemampuan pemberian 

bimbingan, pembinaan dan pelayanan teknis, penciptaan modul, model dan prototype serta 

pelaksanaan kerjasama dan sosialisasi pemanfaatan data oleh stakeholder dimana institusi 

Lapan khususnya PSTA yang Akuntabel dan Transparan, serta  terwujudnya profesionalisme 

pelayanan untuk berbagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan penguasaan teknologi 

dirgantara sebagai bahan kebijakan pimpinan. Arah kebijakan PSTA mengacu pada RPJM 3 

mengenai pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis kemampuan IPTEK 

pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hasil dari kegiatan pemanfaatan PSTA 

dapat digunakan untuk pembangunan di bidang-bidang tersebut. 

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, maka langkah-langkah kebijakan 

yang diambil PSTA adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sains dan teknologi 

atmosfer; 

2. Meningkatkan kemampuan penelitan dan pengembangan sains dan teknologi atmosfer; 

3. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer. 

 

3.1.2 Strategi Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer  
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Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lapan serta upaya sinkronisasinya terhadap 

pencapaian visi dan misi PSTA, berdasarkan matriks TOWS lingkungan PSTA didapatkan 

strategi yang akan digunakan dalam rencana strategik PSTA, maka beberapa upaya strategi 

yang dilaksanakan, antara lain: 

1. Peningkatan kemampuan dalam pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sains dan 

teknologi atmosfer, yang dilaksanakan melalui: 

Persentase peningkatan bimbingan dan pelayanan teknis untuk pengguna di bidang 

sains dan teknologi atmosfer. 

2. Peningkatan kemampuan penelitan dan pengembangan sains dan teknologi atmosfer, 

yang dilaksanakan melalui: 

a. Persentase peningkatan HKI dan publikasi ilmiah di bidang sains dan teknologi 

atmosfer. 

b. Persentase peningkatan produk kedirgantaraan (prototipe, model, dan modul) di 

bidang sains dan teknologi atmosfer yang dimanfaatkan pengguna. 

3. Peningkatan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer, yang 

dilaksanakan melalui: 

Persentase peningkatan hasil kerjasama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer. 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

Arah Kebijakan dan Strategi yang dijalankan oleh Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam dirumuskan untuk melaksanakan pengamatan, perekaman dan pengolahan 

data dan juga pemanfaatannya. Hal tersebut mengarah pada kebijakan Deputi Bidang Sains 

Antariksa dan Atmosfer yang secara tidak langsung terkait dengan kebijakan nasional. 

Kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Agam diharapkan mampu mengarahkan Balai ini menjadi balai yang berstandar internasional 

yang mampu memenuhi kontinuitas ketersediaan data nasional. 

 

3.2.1. Arah Kebijakan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

Arah kebijakan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam  mengacu pada 

RPJM  mengenai pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis kemampuan 

IPTEK pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hasil dari kegiatan pemanfaatan 

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam dapat digunakan untuk pembangunan di 

bidang-bidang tersebut. 
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 Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, maka langkah-langkah 

kebijakan yang diambil Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam adalah sebagai 

berikut : 

1. Mewujudkan ketersediaan data antariksa dan atmosfer yang andal dan akurat; 

2. Mewujudkan penyelenggaraan layanan pengguna data sains antariksa dan atmosfer. 

 

3.2.2. Strategi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lapan serta upaya sinkronisasinya terhadap 

pencapaian visi dan misi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam, berdasarkan 

matriks TOWS lingkungan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam  didapatkan 

strategi yang akan digunakan dalam rencana strategis Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam, maka beberapa upaya strategi yang dilaksanakan, antara lain: 

1. Peningkatan kemampuan dalam penyediaan data dirgantara yang andal dan akurat, yang 

dilaksanakan melalui: 

Persentase peningkatan rata-rata kontinuitas operasional normal peralatan pengamatan 

dan akuisisi data dirgantara. 

2. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan layanan pengguna data, yang dilaksanakan 

melalui: 

      Persentase peningkatan pengguna data dan layanannya. 
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BAB IV. PENUTUP 

 

Renstra Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 2015-2019 yang telah 

disempurnakan ini akan tetap menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja 

tahunan, sehingga program kegiatan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam 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.  

Perubahan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal yang terjadi di Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam  menuntut Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam untuk responsif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang dapat 

berpengaruh terhadap kelangsungan proses kegiatan. Perubahan tersebut harus disikapi 

dengan bijaksana sehingga dampak negatif dapat diminimalisasi dan jika bisa perubahan-

perubahan tersebut dimanfaatkan guna memperkuat sistem yang selama ini sudah 

dijalankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Tabel Analisis Matriks TOWS 
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KEKUATAN /  

STRENGTHS (S) 

A. Tidak adanya pesaing bagi 

Balai Pengamatan Antariksa 

dan Atmosfer Agam baik 

swasta maupun badan 

pemerintah dalam akuisisi 

data dan pengolahan data 

atmosfer  

B. Kemampuan dalam 

mengamati dan kepemilikan 

data atmosfer membuat Balai 

Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam memiliki 

kedudukan yang penting 
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teknologi yang dimiliki 

sudah cukup lengkap dan 

sesuai dengan kemajuan 

teknologi dengan spesifikasi 
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- Peningkatan kemampuan 

dalam penyediaan data 

dirgantara yang andal dan 

akurat 

STRATEGI W-O 

 

 

 

 

 

- peningkatan pengguna data 

dirgantara dan layanannya 

 

- Peningkatan kemampuan 

dalam penyediaan data 

dirgantara yang andal dan 

akurat 
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ketika kontrak dengan negara 

tersebut selesai, kegiatan Balai 

Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam akan terhenti  

B. Tuntutan masyarakat akan 

kesediaan data yang cepat, 

handal, dan akurat 

C. Status kepemilikan tanah yang 

belum jelas menjadikan Balai 

Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Agam tidak bisa 

membangun dan menanam alat 

dengan bebas, selain itu jika 

ada pengembang lain 

kemungkinan digusur lebih 

besar 
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akurat 

 

- peningkatan pengguna data 

dirgantara dan layanannya 

 



 

N

o 
Nama 

T
u

ju
a

n
 

Penang

gung 

Jawab 

P
er

sp
ek

ti
f 

Indikator 

Tujuan/

kepenti

ngan 

Definisi 

Operasio

nal 

Indikator 

Target Kinerja 

yang Diharapkan Standar 

Indikat

or dan 

Batas 

Waktu B
en

ch
m

a
rk

 Perhitungan 

Sumber 

Pengum

pulan 

Data 

W
a

k
tu

 

P
el

a
k

sa
n

a
a

n
 

Peng

elola 

Data 

Indik

ator 

J
a

d
w

a
l 

P
el

a
p

o
ra

n
 

Ham

bata

n 

Peng

ump

ulan 

Data 

Lama Baru 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

Kum

ulatif 

Non 

Kum

ulatif 

1 Inventaris

asi 

operasion

al normal 

peralatan 

pengamat

an dan 

akuisisi 

data 

dirgantara 

  BPAA 

Agam 

IB % Rata-

rata 

kontinuitas 

operasional 

normal 

peralatan 

pengamata

n dan 

akuisisi 

data 

dirgantara 

Persentase 

rata-rata 

kontinuitas 

operasional 

normal 

peralatan 

pengamatan 

dan akuisisi 

data 

dirgantara 

Tersedian

ya data 

dirgantar

a yang 

andal dan 

akurat 

 rata-rata 

kontinuitas 

operasional 

normal 

peralatan 

pengamata

n dan 

akuisisi 

data 

dirgantara 

9
1

%
 

9
2

%
 

9
3

%
 

9
4

%
 

9
5

%
 

    v   Laporan 

Tahunan 
Tahunan BPA

Agam 

    

2 Survey 

pengguna 

data 

dirgantara 

dan 

layananny

a. 

  BPAA 

Agam 

C Jumlah 

pengguna 

data 

dirgantara 

dan 

layanannya

. 

Jumlah  

pengguna 

data 

dirgantara 

dan 

layanannya. 

Tersosiali

sasikan 

pemanfaa

tan data 

perolehan  

jumlah 

peningkata

n 

penggunaa

n data 

dirgantara 

dan 

layanannya 

1
2
 

1
2
 

1
2
 

1
2
 

1
2
 

    v   Laporan 

Tahunan 
Tahunan BPA 

Agam 

    

Perspektif: (LG) Learning and Growth, (F) Finance, (IB) Internal Business, (C) Customer 


