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BAB I. 
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum
1.1.1 Profil Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Berdasarkan Peraturan Kepala 

LAPAN Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer. Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Sumedang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer.

Balai Pengamatan Antariksa Dan Atmosfer Sumedang (BPAA 

Sumedang) dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala mempunyai tugas 

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi balai serta melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang berada di Jl.

Raya Bandung-Sumedang Km 31, Desa Haurngombong, Kecamatan 

Pamulihan, Kabupaten Sumedang. BPAA Sumedang menempati lahan 

seluas ± 13.595m2/1,3 hektar yang berada di daerah perbukitan. 

Lingkungan kantor dijaga oleh tenaga satuan pengamanan (satpam).

Sumber Daya Manusia BPAA Sumedang pada tahun 2016 terdiri dari 

13 pegawai PNS dan 12 pegawai honorer. Latar belakang pendidikan PNS 

meliputi 7 lulusan sarjana (S1), 1 lulusan Diploma III (D3), dan 5 lulusan 

SLTA/sederajat. Sedangkan latar belakang pendidikan pegawai honorer 

terdiri dari 12 orang lulusan SLTA/sederajat.

Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 2 orang (2 

jabatan) dan 11 orang pada jabatan fungsional. Jabatan fungsional 

Litkayasa sebanyak 6 orang dan jabatan fungsional umum sebanyak 5 

orang.

Balai Pengamatan Antariksa Dan Atmosfer Sumedang mempunyai 

tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pengelolaan 



Renstra Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang 2015 - 2019

data antariksa dan atmosfer, pelaksanaan kerja sama teknis di bidang 

pengamatan antariksa dan atmosfer, dan pemberian layanan publik 

penerbangan dan antariksa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

Peraturan Kepala LAPAN Nomor 15 Tahun 2015, Balai Pengamatan 

Antariksa Dan Atmosfer Sumedang 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 dibidang pengamatan antariksa dan 

atmosfer; 

e. pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;

f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan

g. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata 

usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi di atas dilaksanakan oleh Kepala Sub. Bagian Tata 

Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tampak pada 

gambar di bawah ini :

KEPALA BPAA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA 
USAHA
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1.1.2. Capaian Balai Pengamatan Antariksa Dan Atmosfer Sumedang
2010-2014

NO
INDIKATOR 
KINERJA

CAPAIAN 
2010

CAPAIAN 
2011

CAPAIAN
2012

CAPAIAN
2013

CAPAIAN
2014

1. Prosentase 
rata-rata
kontinuitas 
operasional
normal 
peralatan
pengamatan 
dan akuisisi
data 
dirgantara

- - 94% 89% 98,9%

2. Jumlah 
pengguna 
data 
dirgantara 
dan 
layanannya

- - 7 8 6

1.1.3 Aspirasi Masyarakat Terhadap Balai Pengamatan Antariksa Dan 
Atmosfer Sumedang

Berdasarkan interaksi dengan masyarakat, pelayanan Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang belum terlalu dikenal 

masyarakat, bahkan ada yang belum mengetahui apa itu Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Sumedang. Namun berdasarkan hasil interaksi 

dengan berbagai pihak melalui wawancara, seminar, kerjasama riset, MOU 

atau tim kerja nasional, dan sebagainya, dapat diidentifikasi beberapa 

kebutuhan berbagai stakeholder terhadap pelayanan Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Sumedang. Hubungan Balai Pengamatan Antariksa 

dan Atmosfer Sumedang dengan berbagai stakeholdernya dapat 

digambarkan sebagai berikut :



Renstra Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang 2015 - 2019

Gambar 2. Stakeholder BPAA Sumedang

Stakeholder internal adalah para stakeholder yang berasal dari intern 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, seperti Kepala LAPAN, 

Desains, eselon II, eselon III, eselon IV. Aspirasi dari para stakeholder 

internal antara lain : 

a. Diperlukannya penyediaan informasi dan pengkajian tentang 

kedirgantaraan sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; 

b. Diperlukannya peningkatan hasil hak paten dan HKI yang diakui 

tidak hanya oleh pihak nasional, tetapi juga oleh pihak internasional; 

c. Diperlukannya peremajaan atau revitalisasi peralatan serta 

pembaharuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil 

penelitian serta akuisisi data dan pengolahan data Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Sumedang. 

Sedangkan stakeholder eksternal adalah para stakeholder yang berasal dari 

eksternal Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang yang terdiri 

dari stakeholder yang benar benar mengerti akan pengolahan serta akuisisi 

data Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang yang berupa 

lembaga-lembaga atau kementerian yang sering berinteraksi dan 

memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Sumedang serta stakeholder yang memandang 

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang hanya dari luarnya 

saja tetapi tidak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Balai Pengamatan 

BPAA 
SUMEDANG

Para Ahli

INTERNAL 

Masyarakat 

EKSTERNAL
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Antariksa dan Atmosfer Sumedang seperti masyarakat awam pada 

umumnya. Aspirasi dari para stakeholder eksternal antara lain : 

1. Para Ahli 

Diperlukannya peningkatan kapasitas pengkajian kebijakan dan 

sumber daya manusia di bidang penerbangan dan antariksa untuk 

meningkatkan rumusan kebijakan keantariksaan nasional yang dapat 

dijadikan landasan bagi bangsa Indonesia. 

2. Masyarakat 

Diperlukannya penelitian dan pengkajian tentang penerbangan dan 

antariksa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau berbasiskan 

demand. 

1.1.4 Layanan Publik

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik 

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun 

tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar 

Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan kepada 

masyarakat. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang sebagai 

unit kerja instansi Pemerintah sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tersebut juga melakukan pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik

yang sering dilakukan oleh Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Sumedang adalah melayani kunjungan tamu dalam rangka studi ilmiah, 

melaksanakan diseminasi sains antariksa dan atmosfer, serta melayani 

permohonan data hasil pengamatan dan juga melayani siswa/mahasiswa 

berupa bimbingan dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Kekuatan (Strengths)

1. Kualitas SDM Balai Pengamatan Antariksa Dan Atmosfer Sumedang

yang sudah berpengalaman;

2. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai;
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3. Suasana lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan 

kompetensi;

4. Adanya dukungan dari pimpinan BPAA Sumedang bagi pegawai yang 

hendak meningkatkan kompetensi diri;

5. Tidak adanya pesaing bagi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer

Sumedang baik swasta maupun badan pemerintah dalam akuisisi 

data dan pengolahan data antariksa dan atmosfer;  

6. Kemampuan dalam mengamati dan kepemilikan data antariksa dan 

atmosfer yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. 

1.2.2 Kelemahan (Weaknesses)

1. Sistem pengelolaan SDM belum dilakukan secara optimal, seperti 

belum adanya standar baku untuk sistem pola karir jabatan di 

LAPAN dan kode etik SDM. Selain itu perlu dikembangkan model 

assessment center dan Cetak Biru Pembangunan SDM Aparatur 

LAPAN;

2. Latar belakang pendidikan mayoritas pegawai BPAA Sumedang masih 

rendah, lebih dari 50% nya masih lulusan SLTA/sederajat;

3. Dokumen dan arsip tentang pengelolaan data hasil pengamatan 

belum tersimpan dengan baik;

4. Peralatan akuisisi data antariksa dan atmosfer yang digunakan rata-

rata sudah berusia lebih dari 10 tahun, penggunaan ini melebihi 

ketentuan yang seharusnya mengganti peralatan setiap 5-10 tahun;

5. Belum tersediannya genset dengan kapasitas yang memadai sebagai 

cadangan daya listrik apabila listrik dari PLN mati.

1.2.3 Peluang (Opportunities)

1. Meningkatnya pengguna data dan informasi karena meningkatnya 

sosialisasi LAPAN di media massa (media cetak dan elektronik), 

meskipun pengguna belum memahami cara penggunaan data; 

2. Meningkatnya keingintahuan masyarakat mengenai fasilitas 

pengamatan antariksa dan atmosfer di BPAA Sumedang; 
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3. Peningkatan kebutuhan informasi terkait fenomena antariksa dan 

atmosfer bagi masyarakat, seperti terjadinya fenomena cuaca 

antariksa, fenomena hujan meteor, perubahan iklim, gerhana 

matahari, gerhana bulan dan lain-lain yang merupakan kejadian 

antariksa yang banyak mendapat perhatian masyarakat luas. Hal ini 

merupakan peluang bagi humas BPAA Sumedang untuk 

meningkatkan pelayanan dan kemajuan TIK agar masyarakat dapat 

dengan mudah memperoleh dan mengakses informasi dari berbagai 

sumber.

4. Ruang untuk penambahan alat pengamatan masih ada, sehingga 

dapat dikembangkan lebih jauh lagi, dan dapat menjalin lebih banyak 

kerjasama dengan pihak/peneliti yang ingin memasang alatnya di 

BPAA Sumedang. 

5. Kerjasama litbang keantariksaan dengan instansi dalam dan luar 

negeri dilakukan agar mendapat nilai tambah dalam peningkatan 

penguasaan iptek keantariksaan. Kerjasama tidak saja dalam 

peningkatan penguasaan iptek melalui alih teknologi tetapi juga 

dalam pemanfaatannya. Dalam PP Nomor 20 Tahun 2005 Tentang 

Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan 

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan, alih teknologi didefinisikan sebagai pengalihan 

kemampuan memanfaatkan dan menguasai iptek antar lembaga, 

badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri 

maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau 

sebaliknya. Alih teknologi sering dikaitkan dengan peralihan know-

how teknologi dari luar negeri yang kemudian harus dikuasai oleh 

SDM BPAA Sumedang.

1.2.4 Tantangan (Threats) 

1. Tuntutan good governance

Good governance adalah tata pemerintahan yang baik, bersih 

dan berwibawa. Good governance sebagai pola dalam penyelenggaraan 

pemerintahan akan sulit diwujudkan tanpa dibarengi dengan upaya 
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menciptakan pemerintah yang bersih (clean governance) dan bebas 

KKN. Pemerintahan yang bersih sendiri terkait erat dengan 

akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi 

dan tanggung jawabnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Balai 

Pengamatan Antariksa Dan Atmosfer Sumedang menyikapi tuntutan 

good governance sebagai tantangan dengan tekad mewujudkan ke

dalam program dan kebijakan yang mengedepankan transparansi dan 

akuntabilitas kinerja. 

2. Implementasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku 

(KIP, kearsipan, pelayanan publik, perpustakaan, pengawasan)

Balai Pengamatan Antariksa Dan Atmosfer Sumedang

memandang implementasi peraturan perundang-undangan yang 

sudah berlaku sebagai suatu tantangan sekaligus tekad untuk 

menerapkannya secara murni dan konsekuen. Betapapun baiknya 

suatu peraturan perundang-undangan tanpa penerapan yang benar 

tidak akan ada gunanya. Peraturan perundang-undangan tentang 

KIP, Kearsipan, Pelayanan Publik, Perpustakaan, Pengawasan, dan 

lain-lain merupakan peraturan yang wajib diketahui, dipahami, 

dimengerti dan dilaksanakan dalam ketatalaksanaan kegiatan 

perkantoran oleh aparatur LAPAN. 

3. Peningkatan Kinerja Lembaga

Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN dari predikat Baik 

menjadi Sangat Baik dan memperoleh predikat WTP bagi laporan 

keuangan LAPAN.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

2.2. Misi

Meningkatkan kualitas produk data dan informasi antariksa dan 

atmosfer

2.3. Tujuan

1. Terwujudnya layanan prima data antariksa dan atmosfer bagi 

masyarakat 

2. Terwujudnya sistem pengamatan, akuisisi, pengolahan dan 

pengelolaan data yang memenuhi standar dan prosedur

2.4. Sasaran Strategis

1. Tersedianya data sains antariksa dan atmosfer 

2. Terselenggaranya layanan pengguna sains antariksa dan atmosfer

3. Terselenggaranya operasional peralatan akuisisi data antariksa 

dan atmosfer

4. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur lingkup Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Sumedang

5. Tersedianya informasi valid, handal dan mudah di akses lingkup 

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang

6. Terkelolanya DIPA Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Sumedang secara optimal

“ Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer yang andal untuk 

mendukung pusat unggulan “
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2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase kontinuitas akuisisi data antariksa dan atmosfer

2. Jumlah akuisisi data antariksa dan atmosfer

3. Jumlah instansi pengguna layanan publik daerah

4. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan sains antariksa 

dan atmosfer

2.6. Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU

VISI MISI TUJUAN SASARAN 
STRATEGIS IKU

Balai 
Pengamatan 
Antariksa dan 
Atmosfer yang 
andal  untuk 
mendukung 
pusat unggulan 

Meningkatkan 
kualitas produk 
data dan 
informasi 
antariksa dan 
atmosfer

Terwujudnya 
layanan prima data 
antariksa dan 
atmosfer bagi 
masyarakat.
Terwujudnya sistem 
pengamatan,
akuisisi, pengolahan 
dan pengelolaan 
data yang 
memenuhi standar
dan prosedur

Tersedianya 
data sains 
antariksa dan 
atmosfer

1. Persentase 
kontinuitas 
akuisisi data 
antariksa dan 
atmosfer
2. Jumlah 
akuisisi data 
antariksa dan 
atmosfer

Terselenggara
nya layanan 
pengguna 
sains 
antariksa dan 
atmosfer

3. Jumlah 
instansi 
pengguna 
layanan publik 
daerah

4. Indeks 
kepuasan 
masyarakat 
(IKM) atas 
layanan iptek 
sains 
antariksa dan 
atmosfer

2.7. Sistem Nilai

1. Pembelajar : Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan 

beradaptasi dengan hal-hal yang baru.

2. Rasional : Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum dan ilmiah.
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3. Konsisten : Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan 

rencana jangka pendek, menengah dan panjang yang sudah 

ditetapkan.

4. Akuntabel : Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan 

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 

monitoring dan evaluasi.

5. Berorientasi kepada layanan publik : Berupaya memberikan 

layanan prima sesuai dengan kebutuhan publik.
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan DESAINS

LAPAN memiliki 4 bidang kompetensi utama, yaitu sains antariksa 

dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, serta penginderaan 

jauh, dan kebijakan penerbangan dan antariksa (kedirgantaraan). Agenda 

prioritas LAPAN disusun berdasarkan target utama yang mengacu pada 

RPJMN, terutama pada buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional.  

Sebagai lembaga litbang, LAPAN diarahkan untuk menjadi pusat 

unggulan penerbangan dan antariksa. Pusat unggulan dicirikan dengan 

produk-produk litbang yang berkualitas internasional serta produk 

teknologi dan informasi yang dapat memecahkan permasalahan nasional. 

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi LAPAN periode 2015 -

2019,  maka arah kebijakan deputi bidang sains anatriksa dan atmosfer  

yang harus dilakukan selama periode 2015 – 2019 adalah : 

1. Penguatan kompetensi litbang sains antariksa dan atmosfer;

2. Penguatan  kapasitas litbang sains antariksa dan atmosfer;  

3. Penguatan sistem pendukung keputusan sains antariksa dan 

atmosfer sebagai interface antara hasil litbang dan pengguna; serta 

4. Penguatan networking litbang sains antariksa dan atmosfer dalam 

dan luar negeri.  

Dengan target utama adalah tersedianya informasi tentang dinamika 

atmosfer dan lingkungan antariksa seperti : penyebaran polusi udara, 

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

ionosfer terhadap penentuan posisi dan komunikasi transionosfer, data 

hasil pengamatan matahari, ionosfer, geomagnet, dan benda antariksa di 

wilayah Indonesia, peningkatan akurasi prakiraan cuaca antariksa, prediksi 

frekuensi komunikasi radio, dan pemantauan sampah antariksa serta 
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pengembangan sistem informasi peringatan dini cuaca antariksa dan benda 

jatuh antariksa, yang difokuskan pada pengembangan sistem pendukung 

keputusan berbasis informasi antariksa dan atmosfer untuk wilayah 

Indonesia, serta pengembangan kapasitas sistem pemantau antariksa dan 

atmosfer serta pembangunan observatrorium nasional. 

3.2. Strategi DESAINS

Dalam melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan,  maka 

penerapan strategi yang dilakukan adalah : 

(1) Membangun pusat unggulan cuaca antariksa dan sains atmosfer.

(2) Pengembangan dan penguatan sistem pendukung  keputusan 

(DSS : Decision Support System) untuk mitigasi Cuaca Antariksa, 

Dinamika Atmosfer dan perubahan iklim.

(3) Meningkatkan kerjasama litbang atmosfer ekuator dan antariksa 

dengan lembaga nasional dan internasional.

(4) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah 

daerah dalam pembangunan observatorium nasional. 

(5) Persiapan, pembangunan laboratorium terbang untuk 

pemantauan atmosfer ekuator Indonesia. 

(6) Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia.

(7) Melanjutkan RB deputi bidang sainsa antariksa dan atmosfer

sesuai dengan RB Nasional. 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BPAA Sumedang

Arah kebijakan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang 

mengacu pada arah kebijakan dan strategi deputi bidang sains antariksa 

dan atmosfer periode 2015-2019, dengan target utama adalah tersedianya 

informasi tentang dinamika atmosfer dan lingkungan antariksa, maka arah 

kebijakan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang yang harus 

dilakukan selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

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

2. Terwujudnya layanan publik sains antariksa dan atmosfer yang prima 
bagi masyarakat.  
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Dalam rangka mewujudkan visi dan misi deputi sains antariksa dan

atmosfer serta upaya sinkronisasinya terhadap pencapaian visi dan misi 

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang, berdasarkan matriks 

TOWS lingkungan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang 

strategi yang akan dilaksanakan, antara lain : 

1. Peningkatan kemampuan dalam penyediaan data antariksa dan 

atmosfer yang andal dan akurat, dengan indikator kinerja utamanya 

adalah :

a. Persentase kontinuitas akuisisi data antariksa dan atmosfer

b. Jumlah akuisisi data antariksa dan atmosfer

2. Peningkatan kemampuan melaksanakan layanan publik dibidang 

sains antariksa dan atmosfer, dengan indikator kinerja utamanya 

adalah :

a. Jumlah instansi pengguna layanan publik daerah

b. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan iptek sains 

antariksa dan atmosfer

Tabel 3.1 Rencana Target Pencapaian Balai Pengamatan Antariksa dan 

Atmosfer Sumedang 2015-2019

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1.  Tersedianya 
data sains 
antariksa dan 
atmosfer

IKU-1:

Persentase 
kontinuitas akuisisi 
data antariksa dan 
atmosfer

IKU-2:

Jumlah akuisisi 
data antariksa dan 
atmosfer

80 %

11,6 GB

80 %

12 GB

80 %

37 GB

80 %

37,5 GB

80 %

38 GB
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2. 
Terselenggarany
a layanan 
pengguna sains 
antariksa dan 
atmosfer

IKU-3:

Jumlah instansi 
pengguna layanan 
publik daerah

20 
Instansi

21 
Instansi

22 
Instansi

23 
Instansi

24 
Instansi

IKU-4:

Indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) atas 
layanan iptek sains 
antariksa dan atmosfer

78,5 79 80 80
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Sumedang

Penjabaran visi dan misi Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 

Sumedang dengan mengunakan metode Balance Score Card (BSC) 

ditunjukan pada gambar 3.

Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang, mempunyai 2 

(dua) customer perspective yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis 

yaitu : 1. Tersedianya data sains antariksa dan atmosfer dan 2. 

Terselenggaranya layanan pengguna sains antariksa dan atmosfer. Guna 

mendorong capaian sasaran strategis customer perspective, maka 1 (satu) 

proses internal organisasi harus dilakukan, melalui penyelenggaraan 

operasional peralatan akuisisi data antariksa dan atmosfer. Tabel 4.1 

berikut menunjukkan sasaran strategis dan target indikator kinerja Balai 

Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang yang diturunkan dari 

sasaran strategis pada customer perspective.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, IKU dan Target

Sasaran Strategis IKU
Target

2015 2016 2017 2018 2019
Customer Perspective
1 Tersedianya data sains 

antariksa dan atmosfer
1 Jumlah akuisisi data antariksa 

dan atmosfer
11.6 GB 12 GB 37 GB 37.5 GB 38 GB

2 Terselenggaranya 
layanan pengguna sains 
antariksa dan atmosfer

2 Jumlah instansi pengguna 
layanan publik daerah

20 
Instansi

21  
Instansi

22  
Instansi

23  
Instansi

24  
Instansi

3 Indeks kepuasan masyarakat 
atas layanan IPTEK dibidang 
sains antariksa dan atmosfer

- 78.5 79 80 80

Internal Process Perspective
3 Terselenggaranya 

operasional peralatan 
akuisisi data antariksa 
dan atmosfer

4 Kontinuitas operasional 
peralatan pengamatan dan 
pengolahan data antariksa 
dan atmosfer

80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Learn and Growth Perspective
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4.2. Kerangka Pendanaan

Pendanaan sangat terkait dengan target kinerja yang ditetapkan 

sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Pendanaan meliputi program generik, 

sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan

Program, Bidang Kompetensi, Kegiatan
Kebutuhan Anggaran (Milyar Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 Total
Program Pengembangan Teknologi 
Penerbangan dan Antariksa
a. Pengembangan Sains Antariksa 2.826 3.168 4.5 5.5 6.5 22.494

4 Meningkatnya kapasitas 
SDM aparatur lingkup 
BPAA Sumedang

5 Jumlah pegawai yang 
mengikuti pelatihan dan atau 
lulus pelatihan per tahun

- 2 2 2 2

5 Tersedianya informasi 
yang valid, handal dan 
mudah di akses lingkup 
BPAA Sumedang

6 Indeks persepsi pengguna 
internal terhadap layanan 
informasi di BPAA Sumedang

- 2.5 2.5 2.5 2.5

6 Terkelolanya DIPA 
BPAA Sumedang secara 
optimal

7 Persentase penyerapan DIPA 
Balai Pengamatan Antariksa 
dan Atmosfer Sumedang

- 95% 95% 95% 95%
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PETA STRATEGI BALANCED SCORE CARD (BSC) LEVEL 2

BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER SUMEDANG

Visi : Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer yang andal untuk 
mendukung pusat unggulan

Gambar 3. Peta Strategis Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang
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SS1 : Tersedianya data sains antariksa 
dan atmosfer

SS2 : Terselenggaranya layanan 
pengguna sains antariksa dan atmosfer

SS3 : Terselenggaranya operasional 
peralatan akuisisi data antariksa dan 

atmosfer

SS4 : Meningkatnya 
kapasitas SDM aparatur 
lingkup BPAA Sumedang

SS5 : Tersedianya informasi 
yang valid, handal dan mudah di 
akses lingkup BPAA Sumedang
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BAB V.
PENUTUP

Renstra Balai Pengamatan Antariksa Dan Atmosfer Sumedang 2015-

2019 memberikan gambaran kuat bahwa Balai Pengamatan Antariksa Dan 

Atmosfer Sumedang menjadi penggerak utama LAPAN untuk menjadi 

manajemen lembaga yang akuntabel dan berbasis pelayanan prima kepada 

setiap pengguna, guna mendukung LAPAN menjadi organisasi yang 

menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta 

penyelenggaraan keantariksaan di tingkat nasional yang bertaraf 

internasional di bidang penerbangan dan antariksa dengan standar hasil 

yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna, untuk 

mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengamatan 

Antariksa dan Atmosfer Sumedang periode 2015-2019 dilakukan untuk 

menyesuaikan terhadap perubahan organisasi LAPAN yang telah ditetapkan 

melalui Peraturan Kepala LAPAN Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer. Dokumen ini 

merupakan dokumen perencanaan BPAA Sumedang sampai dengan tahun 

2019, diselaraskan dengan Renstra LAPAN dan menjadi acuan bagi 

pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPAA Sumedang.

Renstra BPAA Sumedang 2015-2019 ini dibuat sebagai pedoman 

penyusunan kegiatan perencanaan program dan anggaran, kebijakan dan 

strategi bagi pegawai di lingkungan BPAA Sumedang agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan sesuai hasil yang diharapkan sehingga dapat 

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. 

Pada akhirnya, tercapainya peningkatan akuntabilitas dan kinerja 

BPAA Sumedang diharapkan dapat turut mendukung akuntabilitas dan

kinerja LAPAN secara keseluruhan. 
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Analisis Matriks TOWS

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN / 
STRENGTHS (S)

A. Kualitas SDM BPAA 
Sumedang yang sudah 
berpengalaman

B. Memiliki sarana dan 
prasarana yang cukup 
memadai

C. Suasana lingkungan yang 
mendukung untuk 
meningkatkan kompetensi

D. Adanya dukungan dari 
pimpinan BPAA Sumedang 
bagi pegawai yang hendak 
meningkatkan kompetensi 
diri

E. Tidak adanya pesaing bagi 
BPAA Sumedang baik 
swasta maupun badan 
pemerintah dalam akuisisi 
data dan pengolahan data 
antariksa dan atmosfer

F. Kemampuan dalam 
mengamati dan kepemilikan 
data antariksa dan atmosfer 
yang tidak dimiliki oleh 
lembaga lain

KELEMAHAN /     
WEAKNESSESS (W)

A. Sistem pengelolaan SDM
belum dilakukan secara 
optimal

B. Latar belakang pendidikan 
mayoritas pegawai BPAA 
Sumedang masih rendah, 
lebih dari 50%nya masih 
lulusan SLTA/sederajat

C. Dokumen dan arsip tentang 
pengelolaan data hasil 
pengamatan belum tersimpan 
dengan baik

D. Peralatan yang digunakan 
rata-rata sudah berusia lebih 
dari 10 tahun, penggunaan ini 
melebihi ketentuan yang 
seharusnya mengganti 
peralatan setiap 5-10 tahun

E. Belum tersedianya genset 
dengan kapasitas memadai 
sebagai cadangan daya listrik 
apabila listrik dari PLN mati

PELUANG / 
OPPORTUNITIES (O)

A. Meningkatnya pengguna data 
dan informasi karena 
meningkatnya sosialisasi 
LAPAN di media massa, 
meskipun pengguna belum 
memahami cara penggunaan 
data

B. Meningkatnya keingintahuan 
masyarakat mengenai fasilitas 
pengamatan antariksa dan 
atmosfer di BPAA Sumedang

C. Peningkatan kebutuhan 
informasi terkait fenomena 
antariksa dan atmosfer bagi 
masyarakat

D. Ruang untuk penambahan 

STRATEGI S-O

- Peningkatan kemampuan 
dalam penyediaan data 
antariksa dan atmosfer 
yang andal dan akurat

STRATEGI W-O

- Peningkatan kemampuan dalam 
penyediaan data antariksa dan 
atmosfer yang andal dan akurat
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alat pengamatan masih ada, 
sehingga dapat dikembangkan 
lebih jauh lagi dan dapat 
menjalin lebih banyak 
kerjasama dengan pihak yang 
ingin memasang alatnya di 
BPAA Sumedang

E. Kerjasama litbang 
keantariksaan dengan 
instansi dalam dan luar negeri 
dilakukan agar didapat nilai 
tambah dalam peningkatan 
penguasaan IPTEK 
keantariksaan

TANTANGAN /
THREATS (T)

A. Tuntutan good governance
yang dijadikan sebagai 
tantangan dengan tekad 
mewujudkan ke dalam 
program dan kebijakan yang 
mengedepankan transparansi 
dan akuntabilitas kinerja

B. Pengimplementasian 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku

C. Peningkatan kinerja lembaga 
dari predikat baik menjadi 
sangat baik dan memperoleh 
predikat WTP bagi laporan 
keuangan LAPAN

STRATEGI S-T

- Peningkatan kemampuan 
dalam perumusan 
kebijakan 
kedirgantaraan yang 
dilaksanakan 

- Peningkatan kemampuan 
kajian kebijakan 
kedirgantaraan yang 
dilaksanakan

STRATEGI W-T

- Peningkatan kemampuan 
sosialisasi pemanfaatan 
data perolehan Balai


