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I. PENDAHULUAN 

Teknologi penginderaan jauh mempunyai arti strategis bagi bangsa Indonesia, karena aplikasi 

teknologi ini sangat luas dan beragam. Teknologi penginderaan jauh semakin berkembang 

melalui kehadiran berbagai sistem satelit dengan berbagai misi dan teknologi sensor. Aplikasi 

satelit penginderaan jauh telah mampu memberikan data dan informasi tentang sumberdaya 

alam dan lingkungan secara teratur dan periodik. 

Salah satu tugas dan fungsi Deputi Bidang Penginderaan Jauh yang dibebankan kepada Pusat 

Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (Pustekdata), yaitu melakukan penelitian dan 

pengembangan teknologi penginderaan jauh dan sebagai Bank Data Penginderaan Jauh 

Nasional, sebagaimana tertuang dalam Keppres No 24 Tahun 1994.  

Seiring dengan perkembangan teknologi penginderaan jauh, peranan Pustekdata dituntut untuk 

lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan pembangunan nasional. Oleh karena itu 

kegiatan yang akan dilaksanakan harus mengutamakan pengembangan kemandirian, 

keberlanjutan, kemanfaatan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta 

dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat. 

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diatas diperlukan suatu rencana strategis, yaitu sebuah 

proses penetapan sasaran dan pemilihan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Pustekdata. 

 

1.1 Kondisi Umum 

Evaluasi pencapaian sasaran strategis LAPAN pada tahun 2014 yang terkait dengan 

penginderaan jauh adalah Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Penginderaan 

Jauh untuk Pembangunan Ekonomi, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Secara 

umum, hasil yang dicapai dalam bidang penginderaan jauh selama kurun waktu tahun 2010-

2014 adalah: 

 LAPAN telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan penginderaan jauh, baik 

terkait dengan pengembangan dan penguasaan teknologi maupun pemanfaatannya. 

Pengembangan teknologi penginderaan jauh ditujukan untuk meningkatkan penguasaan 

teknologi penginderaan jauh, antara lain penguasaan teknologi sensor dan sistem stasiun 

bumi, pengembangan perangkat lunak (software) open sources untuk pengolahan data, 

ekstraksi informasi Digital Elevation Model (DEM), ekstraksi informasi dari data Synthetic 

Aperture Radar (SAR), dll. Sementara itu, pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh 

ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan.  

 LAPAN telah menyampaikan berbagai hasil kegiatan penelitian dan pengembangan 

pemanfaatan data satelit penginderaan jauh kepada para pengguna dan masyarakat untuk 

keperluan berbagai sektor pembangunan nasional. Hasil pemanfaatan data penginderaan 

satelit tersebut antara lain inventarisasi dan pemantauan perubahan penutup lahan, 

inventarisasi sumberdaya lahan hutan, perkebunan, pertanian dan pesisir, inventarisasi 

pemanfaatan tata ruang (pengembangan wilayah, pelabuhan, evaluasi patok Hak Guna 
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Usaha perkebunan, basis data pokok distrik, dll), inventarisasi data lingkungan 

(pemantauan perubahan daerah aliran sungai, peta evakuasi daerah-daerah rawan tsunami), 

pemetaan lokasi strategis TNI, dll.   

 LAPAN juga telah memberikan berbagai pembinaan pemanfaatan data penginderaan jauh 

melalui pendidikan dan bimbingan teknis (bimtek) kepada berbagai sektor pengguna di 

Pusat dan Daerah. Bimtek yang telah dilakukan antara lain adalah bimtek untuk pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan untuk berbagai Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Depertemen Kehutanan, dll. 

 pada tahun 2013 terjadi perubahan arah kebijakan Lapan sebagai tindak lanjut kebijakan 

nasional yaitu dengan terbitnya Instruksi PresidenNomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, 

Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan 

Jauh Resolusi Tinggi.Hal tersebut mengakibatkan peningkatan konsentrasi penganggaran 

untuk mendukung penguatan infrastruktur penyediaan data satelit penginderaan jauh, 

sehingga untuk sementara prioritas pembiayaan kegiatan di Lapan berubah. 

 Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan; Dengan disahkannya 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, maka program ini sudah 

terlaksana dengan baik. 

 Kontinuitas litbang teknologi dan pemanfaatan penginderaan jauh serta operasional dan 

pelayanannya dalam mendukung institusi terkait. 

 

Khusus untuk Pustekdata, hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 2010-2014 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Capaian penelitian dan pengembangan:  

 Pustekdata telah berhasil melakukan pengembangan kapasitas stasiun bumi dan 

menerima (akuisisi) data satelit resolusi rendah, menengah dan tinggi untuk seluruh 

Indonesia, yaitu: MTSAT, NOAA, Terra/Aqua, NPP, Feng Yung, Metop, Landsat-7, 

LDCM, SPOT-5, dan SPOT-6  melalui stasiun bumi satelit penginderaan jauh Parepare, 

Pekayon dan Rumpin. Akusisi data ini merupakan bagian dari Bank Data Penginderaan 

Jauh Nasional (BDPJN) yang sudah dioperasional pada tahun 2014. 

 Penguasaan teknologi sistem akusisi data satelit penginderaan jauh (ruas bumi), seperti 

rancang bangun integrasi sistem stasiun bumi untuk akusisi data satelit sumberdaya 

alam, lingkungan dan cuaca serta rancang bangun sistem redundancy dan kemampuan 

kemandirian dalam memelihara sistem stasiun bumi multi-misi dalam rangka 

mempertahankan ketersediaan data penginderaan jauh.  

 Dimulainya pembuatan metode, modul software, dan Standard Operating Procedure (SOP) 

peningkatan kualitas produk data penginderaan jauh, seperti data Landsat, SPOT-2, dan 

SPOT-4 terkoreksi ortho dan terrain.  
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 Kontinuitas penyajian data/informasi, serta peningkatan kualitasnya mengenai sumber 

daya alam, perubahan penutup lahan, dampak perubahan iklim global, serta mitigasi 

bencana bersumber dari bumi, antariksa, dan atmosfer, dengan memanfaatkan teknologi 

penginderaan jauh dan sains antariksa dan atmosfer; 

 

b. Capaian operasional:  

 Kontinuitas ketersediaan data satelit sumberdaya alam (Landsat, SPOT-2, dan SPOT-4). 

 Kontinuitas ketersediaan data satelit lingkungan dan cuaca (NOAA, MTSAT, Fengyun, 

dan Terra/Aqua MODIS). 

 Keberhasilan akusisi data yang memenuhi target standar internasional (diatas 95%). 

 Inisialisasi basis data citra Penginderaan jauh. 

 Tersedianya infrastruktur untuk mendukung JDSN. 

 Jumlah distribusi data yang memenuhi target yang telah ditetapkan. 

 Telah berjalannya sistem operasional hulu-hilir sehingga tercipta mekanisme check and 

balance untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang lebih baik. 

 Telah disusunnya beberapa SOP yang siap diimplementasikan. 

 Telah tersedianya produk data standar dengan metode Quality Control (QC)/Quality 

Assurance (QA) sehingga menghasilkan produk yang lebih terjamin. 

 Pustekdata terlibat dalam project INCAS untuk pemetaan lahan hutan seluruh Indonesia 

menggunakan data satelit penginderaan jauh Landsat multi temporal. Pemetaan hutan 

telah dilakukan setiap tahun untuk seluruh wilayah Indonesia selama periode 2000-2013. 

Informasi spasial hutan yang dihasilkan telah dimanfaatkan oleh Kementerian 

Kehutanan (Kemenhut), UKP4 dan berbagai institusi pemerintah lainnya.Updating akan 

terus dilakukan setiap tahun dengan menggunakan data satelit LDCM. 

 Pustekdata telah berhasil melakukan pengembangan kapasitas stasiun bumi dan 

menerima (akuisisi) data satelit resolusi rendah, menengah dan tinggi untuk seluruh 

Indonesia, yaitu: MTSAT, NOAA, Terra/Aqua, NPP, Feng Yung, Metop, Landsat-7, 

LDCM, SPOT-5, dan SPOT-6  melalui stasiun bumi satelit penginderaan jauh Parepare, 

Pekayon dan Rumpin. Akusisi data ini merupakan bagian dari Bank Data Penginderaan 

Jauh Nasional (BDPJN) yang rencananyaakan dioperasional secara penuh pada tahun 

2014. 

 

c. Capaian pelayanan: 

 Selalu menjalin komunikasi dengan pengguna melalui publikasi (seperti Berita 

Penginderaan Jauh), pameran, sosialisasi, dll. 
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 Jumlah instansi dan sektor pembangunan yang dilayani cukup signifikan dan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

 

1.2 Aspirasi Stakeholder terhadap Pustekdata 

Berdasarkan pengalaman pada periode sebelumnya, kebutuhan atau aspirasi pengguna 

terhadap keberadaan Pustekdata pada tingkat nasional maupun tingkat internasional 

adalah: 

 Penyedia data Terra/Aqua MODIS dan SPOT-4. 

 Pustekdata bersama Kemenko Ekonomi menyediakan dan mengolah data Landsat untuk 

menghasilkan pemetaan lahan sawah di Provinsi Banten, Sumatera Utara, Sumatera 

Selatan, dan Sulawesi Selatan. 

 Pustekdata bekerjasama dengan USGS (USA) mengirimkan arsip data Landsat-7 (format 

DLT) dan Landsat-5 (DCRSi). Data ini berhasil di-reformat kedalam format RCC oleh 

USGS. 

 Pustekdata bekerjasama dengan Wageningen University (Belanda) dalam peningkatan 

kapasitas pengolahan data radar. 

 Pustekdata menjadi salah anggota Tim Teknis MRV dan Moratorium, Satgas REDD+ 

UKP4. 

 Data Terra/Aqua MODIS selanjutnya secara near real- time digunakan untuk 

menghasilkan informasi titik panas (fire hotspot) yang ditampilkan dalam website 

FireWatch Indonesia. 

 Pustekdata bersama PUSFATJA memegang peranan penting dalam suksesnya 

pengolahan penutup lahan seluruh Indonesia dalam kegiatan Indonesia’s Carbon 

Accounting System (INCAS) yang merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Australia. 

 

1.3 Potensi dan Permasalahan  

1.3.1 Peran Pustekdata terhadap pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedirgantaraan dan pemanfaatannya    

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kedirgantaraan merupakan salah satu 

penggerak pembangunan ekonomi seperti pemanfaatan untuk perencanaan tataguna lahan 

dalam pengembangan wilayah, pemantauan kondisi hutan dan lahan, pemantauan pesisir 

dan laut, serta pemantauan lingkungan. Hal ini menjadi dasar dan arah pengembangan 

teknologi kedirgantaraan nasional pada umumnya, dan khususnya pengembangan 

teknologi dan data penginderaan jauh yang dapat menjadi platform dasar kemandirian 

industri teknologi nasional. 



Renstra PUSTEKDATA Tahun 2015- 2019 5 

 

Demi tercapainya tujuan pemanfaatan Iptek kedirgantaraan, Pustekdata turut berperan aktif 

dengan melaksanakan beberapa kegiatan, seperti: 

a.  Pelayanan data kepada pengguna yang meliputi: 

 Pelayanan data penginderaan jauh level standar. 

 Pelayanan data penginderaan jauh level lanjut. 

 Pelayanan penyediaan metadata data penginderaan jauh resolusi rendah, 

menengah dan tinggi pada Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). 

 Pelayanan data penginderaan jauh untuk kejadian kebencanaan/kondisi darurat. 

Terhadap keempat pelayanan tersebut diatas, Pustekdata telah menetapkan standar 

pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat pengguna. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pustekdata berkomitmen dalam memberikan layanan teknologi dan data 

penginderaan jauh. 

b.  Pengembangkan teknologi penerimaan, pengolahan dan pengelolaan data 

penginderaan jauh dalam rangka membangun kemampuan penguasaan teknologi dan 

kemandirian; 

c.  Pemenuhan tuntutan kontinuitas ketersediaan data satelit penginderaan jauh 

dari berbagai pengguna, baik swasta maupun lembaga pemerintah untuk mendukung 

pembangunan nasional pada berbagai bidang antara lain dalam pengelolaan 

sumberdaya alam, pemantauan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, 

pengelolaan DAS, perencanaan dan pengembangan wilayah, dan sebagainya. Tuntutan 

kebutuhan terhadap data satelit penginderaan jauh juga diperlukan untuk kebutuhan 

pelaksanaan sensus penduduk dan ekonomi oleh BPS, audit lingkungan oleh BPK, 

penaksiran objek pajak, dan sebagainya. 

 

1.3.2 Potensi kekuatan 

Potensi kekuatan yang dimiliki Pustekdata, antara lain adalah: 

 Keberhasilan Pustekdata dalam penguasaan iptek kedirgantaraan, antara lain pelayanan 

data/informasi penginderaan jauh untuk pengelolaan sumberdaya lahan, mitigasi bencana, 

dan mendukung keperluan pertahanan dan keamanan.  

 Keberhasilan Pustekdata dalam membangun stasiun bumi penerima data penginderaan jauh 

yang mendapat sertifikasi internasional untuk peralatan penerima data satelit landsat 8. 

 Pustekdata sebagai pengelola Bank Data Penginderaan Jauh Nasional satu-satunya di 

Indonesia 

 Pengakuan Ombudsman terhadap pelayanan publik penginderaan jauh yang dilakukan 

Lapan 

 Kepercayaan dari mitra nasional dan internasional terhadap kompetensi Lapan 
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 Terbinanya kerjasama teknis dengan institusi terkait baik institusi dalam maupun institusi 

luar negeri. 

 Adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan litbang dan penyediaan data 

penginderaan jauh. 

 

1.3.3 Kelemahan 

Kelemahan yang yang dimiliki Pustekdata, antara lain adalah:   

 Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang kurang memadai baik secara kuantitas 

maupun kualitas dibandingkan dengan program yang harus dijalankan. Komposisi 

pendidikan terakhir SDM Lapan kurang lebih 40% berpendidikan terakhir di bawah S1. Hal 

ini disebabkan karena minimnya jumlah penerimaan SDM baru dalam setiap tahunnya.  

 Perlengkapan fasilitas litbang masih kurang memadai dibandingkan dengan lembaga 

Prnginderaan Jauh Negara lain 

 Produktivitas hasil litbang Lapan belum memenuhi standar pusat unggulan Ristek 

 Belum terkuasainya secara lengkap penelitian pengembangan teknologi dan data 

penginderaan jauh. 

 Pengelolaan IT belum menerapkan SLA (Service level agreement) 

 

1.3.4 Peluang 

Peluang yang dimiliki Pustekdata, antara lain adalah: 

 Adanya Inpres No 6 tahun 2012 yang diperkuat dengan UU No 21 tahun 2013, LAPAN 

menjadi satu-satunya lembaga penyedia data penginderaan jauh  

 Peningkatan kebutuhan data dan informasi penginderaan jauh nasional sehingga LAPAN 

makin dibutuhkan oleh pengguna. 

 Semakin banyaknya data penginderaan jauh resolusi tinggi yang tersedia sehingga Lapan 

dapat meningkatkan layanan. 

 Adanya isu perubahan iklim, sehingga LAPAN terpacu untuk menyediakan data satelit 

terkait mitigasi perubahan iklim 

 Banyak tawaran kerjasama pengembangan teknologi dan data penginderaan jauh 

 Trend kerjasama internasional antar lembaga keantariksaan di lingkup asia pacific menjadi 

peluang untuk knowledge & technology sharing yang terbuka luas 

 

1.3.5 Tantangan 

Tantangan yang dihadapi Pustekdata pada saat ini, antara lain adalah: 
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1. Tuntutan standardisasi kualitas produk dan sertifikasi. 

2. Kurangnya industri dalam negeri yang mendukung pengembangan teknologi dan data 

Penginderaan jauh 

3. Anggaran untuk iptek masih rendah, sedangkan fokus RPJMN tahap 3 mengarahkan 

perekonomian berbasis SDA dengan mengutamakan iptek 

4. Indeks pembangunan manusia Indonesia masih rendah sehingga berpengaruh terhadap 

perkembangan litbang teknologi dan data Penginderaan jauh  
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II. VISI, MISI, DAN TUJUAN 

 

2.1 Visi 

Untuk memfokuskan arah kegiatan, PUSTEKDATA merumuskan visi yang searah dengan 

visi LAPAN dan visi Deputi Bidang Penginderaan Jauh. Visi LAPAN adalah “Pusat 

Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri., 

sementara itu visi Deputi Bidang Penginderaan Jauh adalah “Pusat unggulan dalam bidang 

penginderaan jauh untuk mewujudkan Indonesia maju dan mandiri”. 

Visi PUSTEKDATA adalah  “Pusat unggulan dalam bidang teknologi dan data penginderaan jauh 

untuk mewujudkan Indonesia maju dan mandiri”. 

 

2.2 Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi dalam pelaksanaannya, yaitu  

a. Meningkatkan kualitas litbang teknologi dan data penginderaan jauh. 

b. Meningkatkan kualitas produk teknologi dan data penginderaan jauh. 

c. Melaksanakan dan mengelola Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. 

 

2.3 Tujuan 

Tujuan strategi PUSTEKDATA berdasarkan Renstra PUSTEKDATA tahun 2015-2019, 

adalah: 

1. Terwujudnya layanan prima di bidang teknologi dan data penginderaan jauh bagi 

masyarakat. 

2. Terwujudnya Bank Data Penginderaan Jauh Nasional yang memenuhi kepatuhan 

standar dan prosedur. 

 

2.4 Sasaran Strategis  

Sasaran strategis Pustekdata adalah: 

Untuk mencapai tujuan strategis PUSTEKDATA tahun 2015-2019, disiapkan 2 (dua) sasaran 

strategis PUSTEKDATA tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

1. Meningkatnya penguasaan dan kemandirian iptek di bidang teknologi dan data  

penginderaan jauh yang maju. 

2. Meningkatnya layanan data dan informasi di bidang teknologi dan data penginderaan 

jauh yang prima. 

Khusus untuk tahun 2015, dikarenakan masih transisi antara periode Rencana strategis 

tahun 2010-2014 dan Rencana strategis 2015-2019, Sasaran strategis dan Indikator Kinerja 
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Utama (IKU) masih mengadaptasi yang ditetapkan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 75 

Tahun 2013.  Sasaran strategis tahun 2015 adalah sebagai berikut:    

1. penyiapan bahan kajian kebijakan pengembangan di bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh. 

2. penguatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, 

dan pengelolaan data penginderaan jauh. 

3. penguatan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. 

4. penguatan pembimbingan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang teknologi 

dan data penginderaan jauh. 

5. penguatan kerjasama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh. 

 

2.5 Kaitan antara Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama 

Untuk mengukur keberhasilan dalam capaian strategis Pustekdata, maka dibuat indikator yang 

dapat mengukur tingkat keberhasilan tersebut. Tabel 2.1 menunjukkan kaitan antara sasaran 

strategis, dan indikator kinerja utama (IKU). Melalui tabel tersebut terlihat jenis IKU sebagai 

tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis.  

Berdasarkan Renstra PUSTEKDATA tahun 2015-2019, ditetapkan 7(tujuh) IKU 

PUSTEKDATA sebagai berikut: 

1. Jumlah model, metode, modul, dan prototipe di bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumberdaya alam, 

lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim. 

2. Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang teknologi dan data penginderaan 

jauh. 

3. Jumlah publikasi internasional yang terindeks di bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh. 

4. Jumlah HKI yang diusulkan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh. 

5. Jumlah data penginderaan jauh. 

6. Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan layanan teknologi dan data 

penginderaan jauh secara nasional. 

7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan teknologi dan data penginderaan jauh. 

Seperti halnya Sasaran Strategis, khusus untuk tahun 2015 masih mengadaptasi IKU yang 

masih berlaku pada tahun 2015. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga perencanaan, 

pelaksanaan dan sistem monitoring kinerja yang dilaksanakan menjadi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PUSTEKDATA yang baik. IKU PUSTEKDATA pada 

tahun 2015 yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 
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1. jumlah bahan kajian kebijakan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh. 

2. jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, dan HKI di bidang teknologi akuisisi, 

pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh. 

3. jumlah modul dan prototipe di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan 

pengelolaan data penginderaan jauh. 

4. jumlah penambahan data penginderaan jauh pada basis data Bank Data 

Penginderaan Jauh Nasional. 

5. jumlah data penginderaan jauh terdistribusi kepada pengguna. 

6. jumlah bimbingan, pembinaan, dan pelayanan teknis di bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh kepada pengguna. 

7. jumlah kerjasama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh. 

 

Catatan penting dalam RKT 2015 adalah membuat IKU yang tetap berdasar pada 

Keputusan Kepala LAPAN yang masih berlaku dan sejalan dengan IKU yang digunakan 

pada Renstra 2015-2019.  Harmonisasi antara IKU transisi yang telah ditetapkan dan IKU 

pada Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. 

 

Tabel 2.1 Harmonisasi  IKU dalam RKT dan IKU pada Renstra 

Sasaran Strategis 

Pustekdata 

2015-2019 

 

IKU tahun 2015 

(Kepka 75/2013) 

IKU 2015 

Renstra 2015-2019 

 

 Meningkatnya 

penguasaan dan 

kemandirian iptek di 

bidang teknologi dan 

data penginderaan jauh 

yang maju. 

 

Jumlah modul dan prototipe di 

bidang teknologi perolehan, 

pengolahan, dan pengelolaan 

data penginderaan jauh. 

Jumlah model, metode, 

modul, dan prototipe di 

bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh yang 

operasional untuk 

pemantauan sumberdaya 

alam, lingkungan, serta 

mitigasi bencana dan 

perubahan iklim. 

Jumlah dokumen teknis, 

publikasi ilmiah, dan HKI di 

bidang teknologi perolehan, 

Jumlah publikasi nasional 

terakreditasi di bidang 

teknologi dan data 
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Tabel 2.1 Harmonisasi  IKU dalam RKT dan IKU pada Renstra 

Sasaran Strategis 

Pustekdata 

2015-2019 

 

IKU tahun 2015 

(Kepka 75/2013) 

IKU 2015 

Renstra 2015-2019 

 

pengolahan, dan pengelolaan 

data penginderaan jauh. 

penginderaan jauh. 

 Jumlah bahan kajian kebijakan 

di bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh. 

Jumlah publikasi 

internasional yang 

terindeks di bidang 

teknologi dan data 

penginderaan jauh. 

Jumlah HKI yang diusulkan 

di bidang teknologi dan 

data penginderaan jauh. 

 Meningkatnya layanan 

data dan informasi di 

bidang teknologi dan 

data penginderaan jauh 

yang prima. 

Jumlah penambahan data 

penginderaan jauh pada basis 

data BDPJN. 

Jumlah data penginderaan 

jauh. 

Jumlah data penginderaan jauh 

yang dimanfaatkan oleh 

pengguna. 

Jumlah instansi pengguna 

yang memanfaatkan 

layanan teknologi dan data 

penginderaan jauh secara 

nasional. 

Jumlah pembinaan teknis dan 

layanan informasi di bidang 

penginderaan jauh kepada 

pengguna 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat atas layanan 

teknologi dan data 

penginderaan jauh. 

Untuk menjaga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tetap berjalan 

dengan baik,khususnya pemantauan dan pengumpulan data kinerja yang telah dilakukan 

maka proses perencanaan dan penetapan kinerja yang telah dituangkan dalam anggaran 

PUSTEKDATA 2015 tidak akan diubah namun tetap dipetakan dalam capaian Renstra 2015-

2019 yang telah ditetapkan. Berdasarkan harmonisasi di atas, catatan penting perencanaan 

kinerja tahun 2015 sebagai awal dari Renstra 2015-2019 adalah memperkuat kemampuan 

penelitian, pengembangan, dan perekayasaan dengan mentargetkan sejumlah 



Renstra PUSTEKDATA Tahun 2015- 2019 12 

 

modul/prototipe dan jumlah publikasi nasional/internasional namun belum mentarget pada 

jurnal terakreditasi atau terindeks. Sedangkan usaha peningkatan layanan diwujudkan pada 

target sejumlahh penambahan data, pembinaan teknis kepada pengguna, yang didalamnya 

termasuk jumlah instansi yang memanfaatkan layanan data teknologi dan data dan 

gambaran kepuasan atas layanan teknologi dan data penginderaan jauh. 



Renstra PUSTEKDATA Tahun 2015- 2019 13 

 

III.    ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN 

3.1.1. Arah Kebijakan LAPAN 

Selain mengacu pada arah dan strategi kebijakan nasional yang dikemukakan di atas, 

arah kebijakan dan strategi Lapan pada periode 2015-2019 disesuaikan dengan amanat Undang-

undang Nomor: 21 Tahun 2013. Lapan mengemban amanat sebagai lembaga atau instansi 

pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, 

perekayasaan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan. 

Kegiatan keantariksaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional. 

Pembangunan kedirgantaraan Lapan juga tidak terlepas dari hal yang terkait dengan 

pengembangan kelembagaan Iptek, sumberdaya Iptek, jaringan Iptek, kreatifitas dan 

produktifitas litbang, serta pendayagunaanIptek.  

Arah kebijakan pengembangan kedirgantaraan Lapan pada periode 2015-2019 berfokus 

pada:  

1. Pemanfaatan dan layanan publik iptek penerbangan dan antariksa dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

2. Pengembangan kapasitas iptek penerbangan dan antariksa. 

3. Memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional di bidang penerbangan 

dan antariksa. 

4. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui iptek penerbangan dan antariksa. 

5. Melanjutkan RB Lapan sesuai dengan RB Nasional. 

 

3.1.2. Strategi LAPAN  

Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi institusi yang dapat mendorong tercapainya 

Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa Untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan 

Mandiri, Lapan tidak hanya melakukan kegiatan yang terkait dengan sains dan teknologi 

kedirgantaraan saja tetapi diperlukan perhatian secara menyeluruh baik yang bersifat 

penguasaan teknologi maupun yang bersifat dukungan manajemen serta pembinaan 

sumberdaya.Arah kebijakan yang digariskan Lapan akan menuntut strategi yang mampu 

mewujudkan kebijakan tersebut. Berdasarkan analisis internal dan eksternal di lingkungan 

Lapan, strategi yang dilakukan Lapan adalah sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan dan layanan publik iptek penerbangan dan antariksa dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Dengan Menerapkan strategi: 

a. Meningkatkan layanan penginderaan jauh secara nasional yang berstandar 

internasional dan berkesinambungan. 
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b. Melanjutkan pengembangan produk pesawat terbang dalam negeri sesuai dengan 

kebutuhan nasional. 

c. Turut serta mendukung secara aktif pengembangan industri pertahanan. 

d. Meningkatkan pemanfaatan penginderaan jauh untuk pertahanan serta pemantauan 

sumber daya alam dan lingkungan di wilayah maritime. 

e. Menggunakan jasa outsourcing dalam meningkatkan layanan data dan informasi 

penginderaan jauh. 

f. Meningkatkan koordinasi dengan kementrian/ lembaga terkait. 

g. Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia. 

2. Pengembangan kapasitas iptek penerbangan dan antariksa. Dengan menerapkan strategi: 

a. Membangun pusat unggulan UAV. 

b. Membangun pusat unggulan cuaca antariksa. 

c. Membangun pusat unggulan penginderaan jauh. 

d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Lapan. 

e. Meningkatkan fasilitas dan produktivitas litbang. 

f. Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

teknologi satelit. 

g. Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

teknologi penerbangan. 

h. Menjalin kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

teknologi roket, pesawat tempur, rudal, dan propelan. 

i. Menjalin kerjasama dengan institusi litbang atmosfer ekuator-antariksa di dalam dan 

luar negeri. 

j. Meningkatkan kemandirian dalam penguasaan teknologi sensitif dengan melibatkan 

seluruh potensi nasional. 

k. Mengusulkan perubahan Kepres terkait pengadaan barang dan jasa untuk teknologi 

sensitive. 

l. Mengupayakan implementasi sertifikasi desain teknologi penerbangan. 

m. Mengusulkan regulasi operasionalisasi pesawat tanpa awak dan roket. 

n. Melakukan koordinasi dengan Kementrian Perindustrian untuk mendorong 

pertumbuhan industri dalam negeri terkait teknologi penerbangan dan antariksa. 

o. Melakukan koordinasi dengan Pemda dalam penyediaan lahan pengujian roket. 

p. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan Kementrian terkait dalam pengaturan di 

kawasan strategis nasional. 



Renstra PUSTEKDATA Tahun 2015- 2019 15 

 

q. Melakukan koordinasi dengan TNI-AU dalam pemanfaatan fasilitas bandara TNI 

sebagai bandara riset. 

r. Membangun pusat unggulan satelit. 

s. Membangun pusat unggulan roket. 

t. Membangun konsorsium satelit nasional. 

u. Mendorong industri dalam negeri dalam memenuhi komponen untuk pengembangan 

teknologi penerbangan dan antariksa yang dibutuhkan. 

v. Mengembangkan inovasi teknik pengujian roket. 

w. Membangun bandara riset dan bandar antariksa di kawasan strategis nasional (KSN). 

x. Meningkatkan kemampuan satelit penginderaan jauh operasional. 

y. Membangun satelit operasional melalui konsorsium satelit nasional dengan 

memanfaatkan mitra-mitra internasional. 

z. Mengembangkan inovasi teknik pengujian roket. 

3. Memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional di bidang penerbangan 

dan antariksa. 

a. Mengupayakan grant internasional dengan menunjukkan kepercayaan mitra luar 

negeri dan membangun produk unggulan sesuai kebutuhan komunitas internasional. 

b. Melakukan koordinasi dengan Kemenlu untuk membangun hubungan diplomasi 

yang baik dengan negara produsen teknologi keantariksaan. 

4. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui iptek penerbangan dan antariksa. 

a. Turut serta dalam kegiatan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) terkait 

dengan mitigasi perubahan iklim. 

b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional terkait mitigasi 

perubahan iklim. 

c. Memanfaatkan teknologi UAV untuk melengkapi data satelit penginderaan jauh 

5. Melanjutkan RB Lapan sesuai dengan RB Nasional. 

a. Menerapkan human capital management. 

b. Implementasi tata kelola TI. 

 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pustekdata 

1.2.1. Arah Kebijakan Pustekdata 

Selain mengacu pada arah dan strategi LAPAN yang dikemukakan di atas, arah 

kebijakan dan strategi Pustekdata pada periode 2015-2019 disesuaikan dengan amanat Undang-

undang Nomor: 21 Tahun 2013. Pustekdata  mengemban amanat sebagai instansi dalam bidang 
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penginderaan jauh yang melakukan perolehan data, pengolahan data, serta penyimpanan dan 

pendistribusian data. 

Arah kebijakan pengembangan teknologi dan data penginderaan jauh periode 2015-2019 

berfokus pada:  

1. Pemanfaatan dan layanan publik teknologi dan data penginderaan jauh dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

2. Pengembangan kapasitas teknologi dan data penginderaan jauh. 

3. Memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional di bidang penginderaan 

jauh. 

4. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui teknologi dan data penginderaan 

jauh. 

5. Melanjutkan RB Pustekdata sesuai dengan RB LAPAN. 

 

1.2.2. Strategi Pustekdata  

Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi institusi yang dapat mendorong tercapainya 

Pusat Unggulan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk mewujudkan Indonesia yang 

maju dan mandiri, Pustekdata melakukan kegiatan pengembangan dan layanan  teknologi dan 

data penginderaan jauh. Arah kebijakan yang digariskan Pustekdata akan menuntut strategi 

yang mampu mewujudkan kebijakan tersebut. Berdasarkan analisis internal dan eksternal di 

lingkungan Pustekdata, strategi yang dilakukan Pustekdata adalah sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan dan layanan publik teknologi dan data penginderaan jauh dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mererapkan strategi: 

 Meningkatkan layanan penginderaan jauh secara nasional yang berstandar 

internasional dan berkesinambungan. 

 Menggunakan jasa outsourcing dalam meningkatkan layanan data dan informasi 

penginderaan jauh. 

 Meningkatkan koordinasi dengan kementrian/ lembaga terkait. 

 

2. Pengembangan kapasitas teknologi dan data penginderaan jauh, dengan mererapkan 

strategi: 

 Membangun pusat unggulan penginderaan jauh. 

 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Lapan. 

 Meningkatkan fasilitas dan produktivitas litbang. 

 Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

teknologi penginderaan jauh. 
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 Mengembangkan inovasi teknologi perolehan, pengolahan, serta penyimpanan dan 

pendistribusian data penginderaan jauh. 

 

3. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui teknologi dan data penginderaan 

jauh, dengan mererapkan strategi: 

 Turut serta dalam kegiatan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) terkait 

dengan mitigasi perubahan iklim. 

 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional terkait mitigasi 

perubahan iklim. 

 

4. Melanjutkan RB Pustekdata sesuai dengan RB LAPAN, dengan mererapkan strategi: 

 Menerapkan human capital management. 

 Implementasi tata kelola TI. 

 

 

3.3. Kerangka Kelembagaan  

 

 

Pustekdata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi 

sistem akuisisi dan stasiun bumi, pengolahan data serta pengembangan Bank Data 

Penginderaan Jauh. Serta mempunyai fungsi: 

 Penelitian dan pengembangan teknologi sistem akuisisi dan stasiun bumi  

 Penelitian dan pengembangan sistem pengolahan data  

 Penelitian dan pengembangan bank data penginderaan jauh  
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 Pembinaan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh dan  

 Pelaksanaan kerjasama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh  
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IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Peta Strategi 

 

 

4.2. Sasaran Strategis, IKU dan Target 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

TARGET 

2015 2016 2017 2018 2019 

STAKEHOLDER PERSPECTIVE   
     

Penguasaan 

teknologi dan data 

penginderaan jauh  

Indikator Kinerja 1: Jumlah 

Model, pedoman, modul, 

prototype  

(hitam siap, merah tdk siap) 

1 prototipe, 4 modul 

5 6 6 6 6  

CUSTOMER PERSPECTIVE   
     

 Layanan teknologi 

dan data 

penginderaan jauh  

yang prima untuk 

Indikator Kinerja 2 : Jumlah data 

Penginderaan Jauh yang   

terdistribusi kepada pengguna 

 

22500 23000  20000  23000  23000  
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memberikan 

manfaat bagi 

masyarakat 

Indikator kinerja 3: Jumlah 

pengguna yang memanfaatkan  

layanan teknologi dan data  

penginderaan jauh secara 

nasional 

220  240  260  280  300  

Indikator kinerja 4: Indeks 

kepuasan masyarakat atas 

layanan teknologi dan data 

penginderaan jauh 

80 80  81  81  82  

publikasi nasional 

terakreditasi, 

publikasi 

internasional, dan 

HKI  di bidang 

teknologi dan data 

penginderaan jauh  

 

Indikator kinerja 5: Jumlah 

publikasi nasional teraktreditasi 

dibidang teknologi dan data 

penginderaan jauh  

 

7  8  8  8  9  

Indikator  kinerja 6: Jumlah 

publikasi internasional dibidang 

teknologi dan data penginderaan 

jauh yang terindeks 

2  2 2 2 3  

Indikator kinerja 7: umlah HKI 

berstatus granted dibidang 

teknologi dan data penginderaan 

jauh 

0  0  0  1  1  

Terselenggaranya 

layanan informasi 

daerah berbasis 

data penginderaan 

jauh  

 

Indikator kinerja 8: Jumlah 

Pemda yang dilayani 

4 4 4  4 4 

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE   
     

Terselenggaranya 

BDPJN (perolehan, 

pengolahan data  

lanjut dan 

penyimpanan data 

Indikator kinerja 9 : Persentase 

kesiapan sistem Bank Data 

Penginderaan Jauh Nasional 

terhadap ISO 9001, ISO 27001 

0  

0 

100  

50 

100  

100 

100 

100 

100  

100 
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Peningkatan 

kapasitas Litbang 

teknologi dan data 

penginderaan jauh  

 

Indikator kinerja10: Jumlah 

kerjasama internasional yang 

meningkatkan kualitas SDM dan 

fasilitas litbang dibidang 

teknologi dan data penginderaan 

jauh 

8 8 8 8 8 

Indikator kinerja 11: Persentase 

pemenuhan kriteria pusat 

unggulan dibidang teknologi 

dan data penginderaan jauh 

20 40  60  80  100  

Terselenggaranya 

sistem penerimaan 

stasiun bumi, 

pengolahan data 

primer dan 

informasi daerah  

Indikator  kinerja 12: Persentase 

kesiapan sistem penerimaan 

stasiun bumi, pengolahan data 

primer dan informasi daerah  

terhadap ISO 9001 

 

0  100  100  100  100  

Tersedianya 

standar stasiun 

bumi dan  

teknologi 

pengolahan, 

penyimpanan  data 

penginderaan jauh  

Indikator kinerja13: Jumlah 

pedoman, model, dan metode 

teknologi dan data penginderaan 

jauh yang sudah ditetapkan 

menjadi standar (SOP) 

8 8 8 8 9 

Terwujudnya RB di 

lingkungan 

Pustekdata  

 

Indikator kinerja14: Rasio 

program dan kegiatan RB 

Pustekdata yang terlaksana 

sesuai Roadmap RB Lapan 

dibanding total program dan 

kegiatan RB Pustekdata yang 

harus dilaksanakan 

100

% 

100

% 

100

% 

100 

% 

100

% 
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Sesuai Keputusan Kepala LAPAN (Kepka) Nomor 251 tahun 2015, Sasaran strategis yang di 

BSC diringkas menjadi 2 (dua) sasaran strategis PUSTEKDATA tahun 2015-2019 sebagai 

berikut: 

1. Meningkatnya penguasaan dan kemandirian iptek di bidang teknologi dan data  

penginderaan jauh yang maju. 

2. Meningkatnya layanan data dan informasi di bidang teknologi dan data penginderaan 

jauh yang prima. 

Sesuai Keputusan Kepala LAPAN (Kepka) Nomor 251 tahun 2015, Indiktor Kinerja Utama (IKU) 

PUSTEKDATA dipilih dari Indikator Kinerja BSC dan ditetapkan sebagai berikut: 

1. Jumlah model, metode, modul, dan prototipe di bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumberdaya alam, 

lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim. 

2. Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang teknologi dan data penginderaan 

jauh. 

3. Jumlah publikasi internasional yang terindeks di bidang teknologi dan data 

penginderaan jauh. 

4. Jumlah HKI yang diusulkan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh. 

5. Jumlah data penginderaan jauh. 

6. Jumlah instansi pengguna yang memanfaatkan layanan teknologi dan data 

penginderaan jauh secara nasional. 

7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan teknologi dan data penginderaan jauh. 

 

Berdasarkan  Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan BSC yang telah disusun, maka 

roadmap yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut: 
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Tahun 2019 akan dicapai operasionalisasi BDPJN yang dapat melayani seluruh Provinsi di 

Indonesia dan Pusat unggulan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh. Detail roadmap 

dapat dilihat pada tahapan sebagai berikut: 
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Dengan pondasi keberhasilan capaian kinerja sebelumnya, diharapkan Sistem BDPJN dan Pusat 

Unggulan yang ditargetkan dapat dicapai dengan baik. 

 

4.3. Sistem Nilai 

Untuk mencapai target kinerja dalam 5 (lima ) tahun kedepan perlu sistem nilai yang dianut oleh 

seluruh tingkatan pelaksanaan program dan kegiatan PUSTEKDATA. Dengan mengacu pada 

sistem nilai LAPAN yang telah ditetapkan, PUSTEKDATA juga akan berkomitmen 

melaksanakan sistem nilai sebagai berikut: 

1. Pembelajar 

Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal yang baru. 

2. Rasional 

Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. 

3. Konsisten 

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka pendek, menengah 

dan panjang yang sudah ditetapkan. 

4. Akuntabel 

Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. 

5. Berorientasi kepada layanan publik 

Berupaya memberikan layanan prima sesuai dengan kebutuhan publik. 
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KERANGKAPENDANAAN TAHUN 2015-2019 

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 

        PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  

 
KEGIATAN 

ALOKASI 
TOTAL  

2015 2016 2017 2018 2019 

Litbang 8,950,000,000 8,950,000,000 8,950,000,000 8,950,000,000 8,950,000,000 44,750,000,000 

Pembelian Data 52,237,720,500 59,007,360,500 61,507,360,500 60,007,360,500 60,007,360,500 292,767,162,500 

Penguatan Infrastruktur 21,299,212,500 55,610,334,400 22,767,103,890 26,739,550,329 30,509,241,412 156,925,442,531 

Layanan perkantoran (sudah 

termasuk Tukin) 
16,756,641,000 23,382,305,100 25,720,535,610 28,292,589,171 31,121,848,088 125,273,918,969 

Operasional perolehan dan 

pelayanan data (BPJ Parepare) 
        11,284,517,000        15,000,000,000       17,500,000,000        18,000,000,000        20,000,000,000  81,784,517,000 

TOTAL   110,528,091,000 161,950,000,000 136,445,000,000 141,989,500,000 150,588,450,000 701,501,041,000 

          



Renstra PUSDATA Tahun 2010 - 2014 26 

 

V.   PENUTUP 

 

Renstra Pustekdata 2015-2019 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program 

kerja tahunan, sehingga program kegiatan Pustekdata terarah dan terencana dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan serta efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek 

pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.  

Renstra Pustekdata tahun 2015-2019 ini menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan 

Pustekdata dan unit-unit kerja mandiri di bawahnya untuk menyusun kegiatan/program dari 

unit-unit kerja tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Renstra Pustekdata 

tahun 2015-2019 diharapkan dapat memberikan gambaran Pustekdata dalam meningkatkan 

pemanfaatan seluas-luasnya teknologi dan data penginderaan jauh  untuk mendukung 

pembangunan nasional, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder, 

pengguna dari berbagai institusi pemerintah, swasta, dunia usaha, dan masyarakat. 

Terpisah dari Renstra Pustekdata tahun 2015-2019 akan dibangun mekanisme monitoring dan 

evaluasi program/kegiatan sebagai upaya untuk menerapkan dan melaksanakan anggaran 

berbasis kinerja di Pustekdata. Mekanisme rewards and punishment bagi unit-unit kerja yang 

dapat atau tidak mencapai kinerja dan target yang telah disepakati.  


