
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH TAHUN 2017
PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA 

www.puskkpa.lapan.go.id 



i 
 

KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat 

KKPA) merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian visi dan misi 

Pusat KKPA tahun 2017 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis  

(Renstra) Pusat KKPA tahun 2015-2019. Laporan Kinerja Pusat KKPA disusun 

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Resntra PusKKPA tahun 2015-2019. 

Selama tahun anggaran 2017 Pusat KKPA telah melaksanakan berbagai 

kegiatan sebagimana tertuang dalam peta strategis Pusat KKPA tahun 2017 yang 

dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja PusKKPA tahun 2017 yang terdiri dari 4 

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai penjabaran dari dua sasaran strategis. 

Dalam Laporan Kinerja Pusat KKPA tahun 2017 akan dijelaskan sejauh mana 

capaian target-target IKU yang telah ditetapkan dan berbagai upaya yang telah 

dilakukan dalam rangka pencapaian IKU tersebut, serta capaian kinerja lainnya 

pada tahun anggaran 2017. 

Dengan memanfaatkan segala sumberdaya strategis yang dimiliki oleh Pusat 

KKPA, telah diupayakan agar target-target IKU yang telah ditetapkan pada tahun 

2017 dapat dicapai yang dicerminkan dengan daya serap anggaran yang cukup 

tinggi sebesar 95,41%, tingkat kepuasan masyarakat yang melampaui target yang 

ditetapkan sebesar 119,6% dan capaian terkait dengan rumusan kebijakan yang 

implementatif sebesar 75%. Namun demikian terdapat target kinerja dengan 

capaian lebih rendah dari taget yang telah ditetapkan yaitu terkait dengan 

publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Guna 

mengatasi hal ini telah dilakukan berbagai langkah strategis agar ditahun yang 

akan datang seluruh target IKU dapat dicapai sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran 

pertanggungjawaban kami kepada para pemangku kepentingan Pusat KKPA 

terhadap mandat yang telah diberikan, sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi 

seluruh komponen Pusat KKPA bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun 

mendatang. 

 
Kepala Pusat 
Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 

AGUS HIDAYAT 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 

Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA) menyajikan 

informasi tentang  tugas pokok dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2017 

Pusat KKPA yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015‐2019 

Pusat KKPA, Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2016, dan wujud 

pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dijanjikan oleh Pusat 

KKPA. 

Pusat KKPA telah menetapkan visi dan misi dalam Renstra Tahun 2015‐

2019, yaitu dengan visi sebagai ”MENJADI PUSAT UNGGULAN KAJIAN DAN 

KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA” yang didukung dengan misi 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan penerbangan dan antariksa.

2. Meningkatkan kualitas produk kebijakan di bidang penerbangan dan

antariksa.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Pusat KKPA telah menetapkan 

dan merealisasikan tujuan dan sasaran strategis, dengan capaian kinerja pada 

tahun 2017 terlihat pada Tabel berikut: 

Sasaran Strategis 

Utama 
Indikator Kinerja Capaian 

(1) (2) (3) 

1. Meningkatnya 

layanan publik di 

bidang kebijakan 

penerbangan dan 

antariksa 

1. IKU 1: indek kepuasan 

masyarakat atas layanan 

informasi kajian kebijakan. 

119,6% 

2. Tersedianya 

rumusan kebijakan 

yang implementatif. 

2. IKU 2: rasio kebijakan yang 

tersedia dibandingkan dengan 

total kebijakan yang dibutuhkan. 

75% 

3. IKU 3: jumlah publikasi nasional 

terakreditasi di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa. 

8% 

4. IKU 4: jumlah publikasi 

internasional di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa. 

0% 
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Capaian sasaran strategis Pusat KKPA melalui 4 (empat) indikator kinerja 

utama (IKU), yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana 

dijelaskan di atas, dimana untuk IKU-1, melebihi target yang telah ditetapkan dan 

IKU-2 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  Sementara untuk IKU-3 

dan 4 belum mencapai seperti yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja. Terdapat 

beberapa kendala mendasar yang menyebabkan tidak tercapainya IKU-3 dan IKU-

4, dan sudah dilakukan berbagai upaya guna menghindari hal serupa di masa 

yang akan datang. 

Capaian di luar IKU seluruhnya melebihi target yang ditetapkan, dimana 

capaian tersebut merupakan modal penting bagi pencapaian sasaran strategis 

Pusat KKPA untuk tahun-tahun berikutnya. 

Dalam mencapai kinerja tersebut Pusat KKPA pada tahun 2017 didukung 

dengan dana APBN sebesar Rp 9.753.000.000,‐ dengan realisasi penggunaannya 

sebesar 95,41%  atau sebesar Rp. 9.304.906.522,-. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Empat kompetensi utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) terdiri dari Sains Antariksa dan Atmosfer, Teknologi 

Penerbangan dan Antariksa, Penginderaan Jauh, dan Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa. Kompetensi yang keempat tersebut selanjutnya 

ditugaskan kepada Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 

(Pusat KKPA). Dengan demikian Pusat KKPA merupakan salah satu satuan 

kerja teknis yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan 

pelaksanan visi dan misi LAPAN. Dalam menjalankan tugasnya melakukan 

kajian kebijakan strategis dibidang penerbangan dan antariksa, Pusat KKPA 

dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan 

prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) 

yang diamanatkan oleh berbagai peraturan diantaranya yaitu Instruksi 

Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan 

setiap instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Azas akuntabilitas dimaksudkan 

untuk menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk 

konkrit atas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam 

bentuk penyusunan Laporan Kinerja.  

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat KKPA selama 
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Tahun 2017 dalam rangka pencapaian visi dan misi yang ditetapkan Pusat 

KKPA dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja 

setiap unit/satuan kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa (LAPAN), serta menjadi alat perolehan masukan dari para pihak 

(stakeholder) demi perbaikan kinerja Pusat KKPA. Selain untuk memenuhi 

prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

an Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

 

Dalam melaksanakan peran strategisnya sebagaimana dijelaskan di 

atas, berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 08 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja LAPAN maka secara spesifik dipertegas bahwa 

Pusat KKPA memiliki tugas untuk melaksanakan pengkajian kebijakan 

strategis di bidang penerbangan dan antariksa. Tugas tersebut kemudian 

dijabarkan kedalam fungsi sebagai berikut:  

a. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran dibidang 

kajian kebijakan penerbangan dan antariksa;  

b. Pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya dan 

pertahanan keamanan dibidang penerbangan dan antariksa;  

c. Pengkajian, perumusan dan penyusunan bahan peraturan 

perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;  

d. Pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan 

antariksa;  

e. Pelaksanaan kerjasama teknis dibidang kajian kebijakan;  
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f. Pelaksaanaan administrasi keuangan, penatausahaan barang milik 

negara, pengelolaan rumah tangga, sumberdaya aparatur dan tata 

usaha pusat; dan  

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. 

 

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 140, Peraturan 

Kepala LAPAN Nomor 08 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja LAPAN, 

Pusat KKPA adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN 

di bidang Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa yang secara 

funsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAPAN, 

dan secara administratif  berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris Utama. Guna menggambarkan kedudukan Pusat KKPA dalam 

struktur organisasi LAPAN, dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1-1. Kedudukan Pusat KKPA dalam Struktur Organisasi LAPAN 
 

Adapun struktur organisasi Pusat KKPA sebagaimana dijelaskan 

dalam Peraturan Kepala LAPAN Nomor Peraturan Kepala LAPAN Nomor 08 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN, terdiri dari dua 

kelompok besar yaitu kelompok jabatan fungsional dan kelompok 

administrasi. Berikut ini adalah struktur organisasi Pusat KKPA 

sebagaimana dimaksud:  

KEPALA 

SEKRETARIAT UTAMA 

INSPEKTORAT 

PUSAT KAJIAN 

KEBIJAKAN 

PENERBANGAN 

DAN ANTARIKSA 

PUSAT TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN STANDAR 

PENERBANGAN DAN 

ANTARIKSA 

PUSAT 

PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI 

DIRGANTARA 

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI 

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  

 

DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN 

JAUH 

 

DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA 

DAN ATMOSFER 
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Gambar 1-2. Struktur Organisasi Pusat KKPA 
 

1.3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS 

 
Mandat yang diberikan kepada Pusat KKPA sesuai dengan Peraturan 

Kepala LAPAN Nomor 08 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

LAPAN, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu adalah 

melaksanakan kajian kebijakan strategis di bidang penerbangan dan 

antariksa. Mandat tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari 

mandat yang tercantum dalam Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaaan, maka Pusat KKPA bertanggung jawab untuk melakukan 

pengkajian kebijakan keantariksaaan dalam rangka pemutakhiran status 

kegiatan keantariksaan dan pemberian rekomendasi bagi kebijakan 

pengembangannya. Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut tersebut, 

Pusat KKPA melakukan tiga fungsi utama: 

a. Pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan 

pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa; 

b. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan 

perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa; 

c. Pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan 

antariksa terkait forum internasional. 

Adapun peran strategis Pusat KKPA adalah memastikan bahwa setiap 

penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia dilandasi dengan kebijakan 

PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN 

PENERBANGAN DAN 

ANTARIKSA 

BAGIAN ADMINISTRASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 

PROGRAM DAN 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN      

SDM DAN UMUM 
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yang baik dan memastikan bahwa kegiatan keantariksaan di Indonesia 

khususnya di LAPAN tidak bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2013 

tentang Keantariksaan dan UU terkait lainnya, serta tidak bertentangan 

dengan penjanjian internasional di bidang Keantariksaan.  

Implementasi dari peran startegis tersebut diwujudkan dalam sasaran 

startegis utama Pusat KKPA berupa kebijakan yang implementatif yang 

merupakan salah satu sasaran strategis LAPAN. Dalam rangka 

melaksanakan peran strategis tersebut, maka Pusat KKPA melakukan 

strategi dan langkah operasional sebagai berikut:  

a. Menyediakan berbagai dokumen kebijakan yang implementatif yang 

dibutuhkan oleh LAPAN maupun pemangku kepentingan lainnya 

secara tepat waktu; 

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dengan 

sasaran utama jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

interansional terindeks; 

c. Mengelompokkan kegiatan kajian/penelitian di Pusat KKPA 

menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 

1) Kelompok kajian/penelitian aspek hukum, politik, sosio-

ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang 

penerbangan dan antariksa (Poklit 1); 

2) Kelompok kajian/penelitian tentang perumusan, dan 

penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang 

penerbangan dan antariksa (Poklit 2);  

3) Kelompok kajian/penelitian kebijakan nasional di bidang 

penerbangan dan antariksa terkait forum internasional(Poklit 3). 

d. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM Pusat KKPA melalui 

pendidikan bergelar maupun tidak bergelar.  

e. Melibatkan SDM Pusat KKPA, utamanya para pejabat fungsional 

khusus dalam berbagai pertemuan ilmiah seperti seminar, 

lokakarya, symposium, dan lain lain. 

f. Melakukan kerjasama dengan berbagai mitra strategis termasuk 

berbagai perguruan tinggi 
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1.4. SDM DAN FASILITAS 

 

a. SDM, Pusat KKPA per 31 Desember 2017 berjumlah 38 orang 

dengan rincian sebagai berikut : 

1) SDM berdasar jenjang pendidikan 

 

Grafik 1-1. Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya maka sampai 

dengan 31 Desember 2016, sebagaimana digambarkan pada Grafik 1-1 

komposisi SDM pendukung kegiatan Pusat KKPA adalah sebagai berikut : 

1) SDM dengan jenjang pendidikan dasar sebanyak 2 personil; 2) SDM 

dengan jenjang pendidikan menengah sebanyak 11 personil; 3) SDM 

dengan jenjang pendidikan diploma sebanyak 2 personil; 4) SDM dengan 

jenjang pendidikan S-1 sebanyak 14 personil; 5) SDM dengan jenjang 

pendidikan S-2 sebanyak 11 personil; dan 5) SDM dengan jenjang 

pendidikan S-3 sebanyak 1 personil. Berdasarkan data tersebut diketahui 

bahwa 41% dari SDM tersebut merupakan para peneliti yang terkait 

langsung dengan upaya pencapaian target yang dinyatakan pada sasaran 

strategis dan indikator kinerja utama Pusat KKPA. Sedangkan sisanya, 

sebanyak 59% merupakan staf bagian administrasi yang berperan dalam 

mendukung pencapaian target – target tersebut. 

 

SD; 1 

SLTA; 10 

D3; 2 

S1; 13 

S2; 11 

S3; 1 

0 1 2 3 4 5 6 7

SDM Bedasarkan Jenjang Pendidikan 
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2) SDM berdasarkan jabatan (Struktural, Fungsional Tertentu, 

Fungsional Umum) 

 

Grafik 1-2. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan 

 

Selanjutnya, secara detil peran para personil Pusat KKPA dalam 

mendukung tugas dan fungsi Pusat KKPA dapat diamati pada 

Grafik 1-2. sebagai berikut:  

1) Eselon 2  : 1 Orang 

2) Eselon 3  : 1 Orang 

3) Eselon 4  : 2 Orang 

4) Arsipari mahir : 2 Orang 

5) Peneliti Madya : 10 Orang 

6) Peneliti Muda   : 1 Orang 

7) Peneliti Pertama : 3 Orang 

8) Pustakawan Madya : 1 Orang 

9) Pranata Komputer Pertama : 1 Orang 

10) Teknisi Litkayasa : 1 Orang 

11) Fungsional Umum : 15 Orang 

 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 

sebaran pegawai dengan posisi jabatan fungsional umum masih cukup 

besar yakni 46%. Prosentase tersebut masih lebih tinggi dibandingkan 

15 

1 
1 

1 2 3 
1 

10 

2 1 1 

SDM Bedasarkan Jenjang Pendidikan 

Fungsional Umum

Teknisi litkayasa

Pranata Komputer
Pertama

Pustakawan Madya

Arsiparis Mahir
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jumlah peneliti pusat KKPA sebesar 41%. Berdasarkan posisi tersebut 

maka penataan SDM pusat KKPA ke depan disamping meningkatkan 

kapasitas para peneliti melalui jalur pendidikan bergelar dan non gelar, 

juga akan memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas staf bagian 

administrasi untuk dapat menduduki jabatan fungsional tertentu sehingga 

dapat memberi kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung tugas dan 

fungsi pusat KKPA. 

 

b. Sumber daya keuangan yang dipergunakan untuk mendukung 

aktivitas Pusat KKPA pada TA 2017 hanya berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2017 sebesar Rp. 

9.753.000.000,-  (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga 

Juta Rupiah). 

 

c. Sarana penunjang yang dimilki oleh Pusat KKPA per 31 Desember 

2017 berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (BMN), terdiri 

atas: 

1) Tanah, Rp. 107.246.439.000 

2) Peralatan dan Mesin, Rp. 4.044.008.620 

3) Gedung dan Bangunan, Rp. 291.220.952 

4) Jaringan, Rp. 61.588.500 

5) Aset Tetap Lainnya, Rp. 659.534.400 

 

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN 

 

Sistematika penyajian laporan kinerja Pusat Kajian Kebijakan 

Penerbangan dan Antariksa tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

I. BAB I Pendahuluan. 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan 

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 
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II. Bab II Perencanaan Kinerja. 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 

yang bersangkutan. 

III. Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Realisasi Anggaran 

IV. Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

Lampiran: 

A. Perjanjian Kinerja 2017 

B. Rencana Aksi 2017 

C. Rencana Kerja Tahunan 2018 

D. SOP Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Monitoring Kinerja 

E. BSC Pusat KKPA 

F. SK Tim Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA  

 

2.1. RENCANA STRATEGIS PUSAT KKPA 2015 – 2019 

 

Berdasar Rencana Strategis (Renstra) Pusat KKPA Tahun 2015 – 

2019, Pusat KKPA telah menetapkan visi-nya untuk “MENJADI PUSAT 

UNGGULAN KAJIAN DAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA”.  

Pusat unggulan yang dimaksud adalah pusat unggulan iptek yang mengacu 

pada kriteria yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Pengembangan Pusat 

Iptek, yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2011. 

Sedangkan kajian dan kebijakan penerbangan dan antariksa dimaksudkan 

bahwa Pusat KKPA melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan 

metode ilmiah yang baku, dan menghasilkan kebijakan penerbangan dan 

antariksa yang implementatif sesuai yang dibutuhkan. Kemudian untuk 

mewujudkan pencapaian visi Pusat KKPA maka ditetapkan misi sebagai 

berikut:  

a. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan penerbangan dan 

antariksa; dan  

b. Meningkatkan kualitas produk kebijakan dibidang penerbangan 

dan antariksa.  

Sesuai dengan Renstra Pusat KKPA Tahun 2015 – 2019, juga telah 

ditetapkan tujuan Pusat KKPA untuk periode 2015-2019 yang terdiri dari:  

a. Terwujudnya layanan prima dibidang kebijakan penerbangan dan 

antariksa bagi pemangku kepentingan; dan  

b. Tersedianya kebijakan penerbangan dan antariksa bagi para 

pemangku kepentingan, khususnya bagi pimpinan LAPAN.  

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut Pusat KKPA 

menetapkan 6 sasaran strategis (SS) yang terdiri dari: 

1. Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan 

dan antariksa; 

2. Tersedianya rumusan kebijakan penerbangan dan antariksa yang 

implementatif; 
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3. Terselenggaranya kajian kebijakan penerbangan dan antariksa; 

4. Meningkatnya kapasitas iptek penerbangan dan antariksa di 

bidang kajian kebijakan strategis; 

5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur lingkup Pusat KKPA; dan 

6. Terkelolanya anggaran Pusat KKPA secara optimal. 

 

Dari keenam sasaran strategis tersebut, hanya sasaran strategis 1 

dan 2 yang yang dinyatakan sebagai indikator kinerja utama (IKU) dan 

selanjutnya akan diuraikan dalam penjanjian kinerja Pusat KKPA. Hal ini 

sesuai dengan Keputusan Kepala LAPAN nomor 13 A Tahun 2016, tentang 

perubahan atas keputusan Kepala LAPAN nomor 252 tahun 2015, tentang 

indikator kinerja utama Satuan Kerja yang secara fungsional berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Adapun Strategis Pusat 

KKPA sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Kepala LAPAN nomor 13 

A Tahun 2016, adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2-1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pusat KKPA 

 
Sasaran 

Strategis 
 

 
Indikator Kinerja Utama 

 
Penjelasan 

 

1. Meningkatnya 

layanan 
publik di 

bidang 
kebijakan 
penerbangan 

dan 
antariksa. 
 

1. Indeks Kepuasan 

Masyarakat atas 
layanan informasi 

kajian kebijakan 
penerbangan dan 
antariksa 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat adalah nilai 
hasil survey kepuasan 

masyarakat atas layanan 
kajian kebijakan. 

2. Tersedianya 
rumusan 

kebijakan 
yang 

implementatif
. 

2. Rasio kebijakan yang 
tersedia dibandingkan 

dengan total kebijakan 
yang dibutuhkan. 

Kebijakan yang dihasilkan 
dapat berupa dokumen 

Delegasi RI maupun 
Peraturan/Keputusan 

Kepala LAPAN sebagai 
tindak lanjut dari kajian 
kebijakan penerbangan 

dan antariksa yang 
dilakukan. 
 

3. Jumlah publikasi Publikasi nasional 



12 
 

nasional terakreditasi 

di bidang kebijakan 
penerbangan dan 
antariksa 

terakreditasi adalah 

terbitan pada jurnal 
nasional yang terakreditasi 
berdasarkan kriteria LIPI 

dan/atau DIKTI 
 

4. Jumlah publikasi 
internasional di bidang 
kebijakan 

penerbangan dan 
antariksa 

Publikasi yang terindeks 
adalah publikasi yang 
terdaftar dalam database 

publikasi internasional. 
 

 

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 

 

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 

dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 

tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah 

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun 

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan 

khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata 

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan 

sanksi.  

Penetapan kinerja Pusat KKPA tahun 2017 telah disesuaikan dengan 

sasaran strategis dan IKU, sebagaimana dinyatakan pada Tabel 2-1 dan 

mengacu pada Balance Scorecard yang telah disusun berdasarkan tugas 

dan fungsi Pusat KKPA  dari level tertinggi sampai dengan level operasional. 

Berikut gambar 2-1 tentang Peta Strategi BSC Pusat KKPA level 1: 
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Gambar 2-1. Peta Strategis BSC Pusat KKPA 

 

Peta strategis Pusat KKPA sebagaimana dijelaskan pada gambar 2-1 

tersebut memuat tentang sasaran strategis yang dikelompokan menjadi 

empat prespektif, yakni: stakeholder perspective, costumer perspective, 

internal process perspective dan learn and growth perspective. Rencana  

kinerja Pusat KKPA tahun 2017 (berdasarkan BSC Level 1) difokuskan pada 

stakeholder perspective dan costumer perspective, yang sesuai dengan 

dengan Keputusan Kepala LAPAN nomor 13A Tahun 2016 dengan rincian 

sebagai berikut berikut : 

 

Tabel 2-2. Rencana Kinerja Tahun 2017  

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Utama Target Waktu 

Penyelesaian 

1. Meningkatnya 

layanan 

publik di 

bidang 

kebijakan 

penerbangan 

1. Indeks Kepuasan 

Masyarakat atas layanan 

informasi kajian 

kebijakan penerbangan 

dan antariksa 

79 Desember 
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dan 

antariksa. 

2. Tersedianya 

rumusan 

kebijakan 

yang 

implementatif

. 

2. Rasio kebijakan yang 

tersedia dibandingkan 

dengan total kebijakan 

yang dibutuhkan. 

100% Desember 

3. Jumlah publikasi 

nasional terakreditasi di 

bidang kebijakan 

penerbangan dan 

antariksa 

12 

makalah 

Desember 

4. Jumlah publikasi 

internasional di bidang 

kebijakan penerbangan 

dan antariksa 

2 

makalah 

Desember 

 

Sasaran stategis 1. Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa. SS-1 dicapai melalui pencapaian IKU-1. Upaya 

pencapaian IKU-1 tentang Indek kepuasan masyarakat atas layanan 

informasi kajian kebijakan penerbangan dan antariksa didasarkan pada 

tugas dan fungsi Pusat KKPA. Jenis layanan tersebut antara lain: 

a. Pelayanan penyiapan bahan kebijakan dibidang penerbangan dan 

antariksa.  

b. Pelayanan penyiapan naskah akademik dan naskah urgensi 

peraturan perundang-undangan sebagai impementasi UU No. 21 

Tahun 2013.  

c. Pelayanan di bidang penyiapan bahan pedoman Delegasi RI pada 

sidang-sidang di forum Internasional. 

d. Pelayanan bimbingan riset dan praktek kerja lapangan. 

 

Metode yang dilakukan dalam pengambilan sampel yakni: purposive 

sampling dan dengan menggunakan skala likert: 4. 

Sasaran strategis 2: Tersedianya rumusan kebijakan penerbangan 

dan antariksa yang implementatif. SS-2 dicapai dengan pencapaian 

beberapa IKU, yakni: IKU-2, 3 dan 4. IKU-2 didefinisikan sebagai rasio 

kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang 
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dibutuhkan, yaitu berupa kebijakan yang dihasilkan dapat berupa 

dokumen Delegasi RI maupun Peraturan/Keputusan Kepala LAPAN sebagai 

tindak lanjut dari kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang 

dilakukan. Untuk 2017 target rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan 

dengan total kebijakan yang dibutuhkan, berupa pedoman delegasi R.I. 

untuk sidang-sidang UNCOPUOS baik sidang-sidang Sub Komite maupun 

sidang Komite. Sedangkan IKU-3 didefinisikan sebagai jumlah publikasi 

nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa, dan 

IKU-4 adalah jumlah publikasi internasional terindeks di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa. 

 

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017 

 

Perjanjian Kinerja Pusat KKPA Tahun 2017 adalah dokumen yang 

berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara 

Kepala Pusat KKPA sebagai pihak yang menerima amanah/tanggung 

jawab/kinerja dengan Kepala LAPAN sebagai pihak yang memberikan 

amanah/tanggung jawab/kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah 

ditetapkan, dan didukung sumber daya yang ada. Jadi perjanjian kinerja 

Pusat KKPA Tahun 2017 ini merupakan suatu Perjanjian Kinerja (PK) yang 

harus diwujudkan oleh Kepala Pusat KKPA selaku pejabat penerima 

amanah kepada Kepala LAPAN selaku atasan langsung. Untuk dapat 

mengukur kinerja tersebut, Pusat KKPA telah menetapkan perjanjian 

kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 2‐5. 

 

Tabel 2-3. Perjanjian Kinerja Pusat KKPA Tahun 2017  

Sasaran 
Strategis 
Utama 

Indikator 
Kinerja 

Target 
Waktu 

Penyeles
aian 

Anggaran 
(ribuan) 

(1) (2) (3) (5) (6) 

1. Meningka
tnya 
layanan 
publik di 
bidang 

1. IKU 1 : 
indek 
kepuasan 
masyarakat 
atas 
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kebijakan 
penerban
gan dan 
antariksa 

 

layanan 
informasi 
kajian 
kebijakan . 

79 12 bulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp. 

2.309.899.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tersedia 
nya 
rumusan 
kebijakan 
yang 
implemen 
tatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. IKU 2: rasio 
kebijakan 
yang 
tersedia 
dibandingka
n dengan 
total 
kebijakan 
yang 
dibutuhkan
. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

12 bulan 

3. IKU 3 : 
jumlah 
publikasi 
nasional 
terakreditas
i di bidang  

kebijakan 
penerbanga
n dan 
antariksa. 

 

 

 

 

12 

makalah 

 

 

 

12 bulan 

4. IKU 4 : 
jumlah 
publikasi 
internasion
al di bidang 
kebijakan 
penerbanga
n dan 
antariksa. 

 

 

 

 

2  

 makalah 

 

 

 

12 ul

an 

 

2.4. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran capaian kinerja Pusat KKPA Tahun 2017 atas target yang 

telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara 

rencana/target (perfomance plan) dengan realisasi (perfomance result) dari 

setiap indikator kinerja yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Pusat 
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KKPA. Indikator kinerja sasaran dan IKU telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja Pusat KKPA yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja 

sasaran berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN No. 13 A Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 252 Tahun 2015 

tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja yang Secara Fungsional 

Berada di bawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala adalah : 

a. Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan 

dan antariksa. 

b. Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif 

1) Rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total 

kebijakan yang dibutuhkan. 

2) Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa. 

3) Jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan 

dan antariksa. 

Dalam rangka pemantauan kinerja untuk pencapaian sasaran 

strategi dan IKU tersebut maka dilakukan pengumpulan data kinerja dari 

individu (pemangku jabatan fungsional tertentu), kelompok penelitian 

sampai dengan level pusat sehingga terkumpul data capaian kinerja Pusat 

KKPA. Indikator kinerja kelompok penelitian dan masing-masing individu 

dituangkan dalam sasaran kerja pegawai (SKP) dan pentahapannya 

dituangkan dalam dokumen rencana aksi Tahun Anggaran 2017 sebagai 

penjabaran dari kontrak kinerja.  

Laporan kinerja individu yang dimaksud berupa logbook bagi para 

pejabat struktural dan fungsional umum, serta laporan teknis bagi para 

pejabat fungsional tertentu. Laporan kinerja individu tersebut sudah harus 

disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Agregasi dari 

kinerja individu tersebut merupakan kinerja dari masing-masing kelompok 

penelitian dan bagian administrasi sesuai dengan target kinerja yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pemantauan kinerja dengan mereviu 

laporan kinerja individu melalui rapat-rapat poklit dan bagian adminstrasi. 

Pemantauan kinerja juga dilakukan secara berkala setiap bulan, triwulan, 

semester dan evaluasi akhir tahun. Bagan alir SOP perencanaan dan 
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pengumpulan data kinerja Pusat KKPA dapat diamati pada Bagan 2-1. dan 

Bagan 2-2. 

 

 

Bagan 2-1. SOP Pengumpulan Data Kinerja Pusat KKPA 

 

 

Bagan 2-2. SOP Monitoring Kinerja Pusat KKPA 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 

 

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 

 

 Kinerja Pusat KKPA tahun 2017 yang merupakan kinerja tahun 

kedua dari Pusat KKPA setelah dilakukan reorganisasi, telah dilaksanakan 

dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada baik SDM, fasilitas 

maupun anggaran. Secara umum pelaksanaan kegiatan Pusat KKPA pada 

tahun 2017 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut juga menunjukkan 

komitmen dari seluruh komponen Pusat KKPA untuk dapat mewujudkan 

visi dan misinya. Namun dari capaian kinerja Pusat KKPA tahun 2017, 

terutama capaian sasaran strategis 2 khususnya IKU-2 s/d IKU-4 belum 

mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pusat KKPA 

Tahun 2017. Rekap hasil capaian kinerja pusat KKPA tahun 2017 sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3-1. Hasil Capaian Kinerja Pusat KKPA tahun 2017 

Sasaran 
Strategis 1 

Indikator Kinerja Utama 
(IKU-1) 

Target 
 

Realiasasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya 
layanan publik 
di bidang 
kebijakan 
penerbangan 
dan antariksa. 
 

 
Indeks kepuasan 
masyarakat atas layanan 
informasi kajian kebijakan. 

 
 

79 

 
 

94,47 

 
 

119.6% 

Sasaran 

strategis 2 

    

Tersedianya 
rumusan 
kebijakan yang 
implementatif. 

Rasio kebijakan yang 
tersedia dibandingkan 
dengan total kebijakan 
yang dibutuhkan. 
 

 
100% 

 
75% 

 
75% 

Tersedianya 
rumusan 
kebijakan yang 
implementatif. 

Jumlah publikasi nasional 
terakreditasi di bidang 
kebijakan penerbangan dan 
antariksa 

 
 

12  
maka 
lah 

 
 

1 makalah 

 
 

8 % 

Tersedianya 
rumusan 

Jumlah publikasi 
internasional di bidang 

 
2 maka 

 
0 

 
0% 
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kebijakan yang 
implementatif. 

kebijakan penerbangan dan 
antariksa 

lah 

 

Selanjutnya penjabaran atas target dan realisasi capaian sasaran 

strategis sebagai berikut : 

 

3.1.1. Capaian Sasaran Strategis 1 Melalui Pencapaian Target IKU-1 

 
Capaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya layanan 20ndica di 

bidang kebijakan penerbangan dan antariksa, melalui pencapaian target 

IKU-1 berupa pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan 

informasi kajian kebijakan sebagaimana disampaikan pada Tabel 3-1 

berikut : 

 
TABEL 3-2. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1  

MELALUI PENCAPAIAN TARGET IKU-1 PUSAT KKPA 

 

Sasaran 
Strategis 1 

Indikator Kinerja Utama 
(IKU-1) 

Target 
 

Realiasasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya 
layanan publik 

di bidang 
kebijakan 
penerbangan 

dan antariksa. 
 

 
Indeks kepuasan 

masyarakat atas layanan 
informasi kajian 
kebijakan. 

 
 

79 

 
 

94,47 

 
 

119.6% 

 

Indeks kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai nilai hasil indeks 

kepuasan masyarakat pengguna atas layanan informasi kajian kebijakan 

yang diberikan oleh Pusat KKPA. Jenis layanan yang diberikan oleh Pusat 

KKPA, sesuai dengan tugas dan fungsinya tediri dari: 

a. Pelayanan penyiapan bahan kebijakan dibidang penerbangan dan 

antariksa.  

b. Pelayanan penyiapan naskah akademik dan naskah urgensi 

peraturan perundang-undangan sebagai impementasi UU No.21 

Tahun 2013.  
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c. Pelayanan di bidang penyiapan bahan pedoman Delegasi RI pada 

21ndica-sidang di forum Internasional. 

d. Pelayanan bimbingan riset dan praktek kerja lapangan. 

 

Tahapan yang dilakukan dalam rangka pengukuran indeks kepuasan 

masyarakat dimaksud, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Identifikasi jenis layanan informasi kajian kebijakan penerbangan 

dan antariksa. 

b. Identifikasi pengguna layanan,  dan penyusunan kuesioner IKM. 

c. Penyebaran kuesioner. 

d. Analisis tingkat kepuasan masyarakat. 

 

Metode yang dilakukan dalam pengambilan sampel yakni: purposive 

sampling dan dengan menggunakan skala likert: 4 pada kuesioner yang 

disebarkan kepada responden. Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 

KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah, maka unsur dalam pelayanan berjumlah 14 

butir, namun pada praktiknya untuk menyusun kuesioner, unsurnya dapat 

diubah atau ditambah yang disesuaikan dengan kondisi unit layanannya. 

LAPAN sesuai dengan karakter tugas dan fungsi pada masing – masing unit 

teknis (satuan kerjanya) menetapkan 8 unsur, yakni: persyaratan, 

prosedur, waktu pelayanan, produk layanan, kompetensi pelaksana, sikap 

pelaksana, penanganan pengaduan; saran dan masukan, serta maklumat 

pelayanan. 

 

Berdasarkan data 13 responden yang diukur diperoleh hasil 

pengukuran IKM Unit Pelayanan pada Pusat KKPA sebesar : 94,47. Jumlah 

13 orang responden yang dimaksud dipilih atas pertimbangan bahwa 

mereka adalah pihak-pihak yang benar-benar menerima layanan Pusat 

KKPA selama tahun 2017. Dari hasil pengukuran tersebut disimpulkan 

bahwa nilai IKM unit pelayan pada Pusat KKPA telah melampui target yang 

ditetapkan pada IKU-1 sebesar 79 atau dapat disampaikan bahwa realisasi 

hasil IKM pusat KKPA yang diukur pada TW4 tahun 2017 sebesar 119,6%.  
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3.1.2.Capaian Sasaran Strategis 2 Melalui Pencapaian Target IKU-2 

a. Dokumen kebijakan di bidang penerbangan dan antariksa 

Capaian sasaran strategis 2 yaitu tersedianya rumusan kebijakan 

yang implementatif melalui pencapaian target IKU-2 berupa rasio kebijakan 

yang tersedia dibandingkan dengan yang dibutuhkan, maka untuk tahun 

2017 capaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 

 
TABEL 3-3. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2  

MELALUI PENCAPAIAN TARGET IKU-2 PUSAT KKPA 

Sasaran 
strategis 2 

Indikator Kinerja 
Utama (IKU-2) 

Target 
 

Realiasas
i 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tersedianya 

rumusan 
kebijakan 
yang 

implementatif. 

Rasio kebijakan yang 

tersedia 
dibandingkan dengan 
total kebijakan yang 

dibutuhkan. 
 

 

100% 

 

75% 

 

75 % 

 

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kepala LAPAN No. 13 A Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala LAPAN No. 252 Tahun 

2015 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja yang Secara Fungsional 

Berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala, sasaran strategis 

2 didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan yang implemtatif 

dapat berupa dokumen delegasi RI maupun peraturan/keputusan Kepala 

LAPAN sebagai tindak lanjut dari kajian kebijakan penerbangan dan 

antariksa yang dilakukan. Untuk tahun 2017 dengan memahami segala 

sumberdaya yang ada maka telah ditetapkan bahwa kebijakan yang 

implementatif yang akan disediakan berupa dokumen pedoman delegasi R.I. 

untuk sidang-sidang United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer 

Space (UNCOPUOS) baik sidang-sidang Sub Komite maupun sidang Komite. 

Sesuai rencana aksi satuan kerja pusat KKPA tahun 2017 dan PK 

pusat KKPA tahun 2017 maka rincian kegiatan dalam sasaran strategis 2 

pusat KKPA adalah : 

1) Penyusunan pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-54 Sub Komite 

Ilmiah dan Tehnik UNCOPUOS; 
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2) Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-55 Sub Komite Hukum 

UNCOPUOS; 

3) Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-59 Komite UNCOPUOS; 

4) Tersedianya Perka LAPAN tentang Penetapan Lokasi Bandar Antariksa. 

Namun demikian sampai dengan TW IV TA 2017 maka realiasasi 

capaian yang atas target tersebut hanya berhasil menyelesaikan dokumen 

penyusunan pedoman delegasi pada sidang UNCOPUOS, yakni :  

1) Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-54 Sub Komite Ilmiah dan Tehnik 

UNCOPUOS; 

2) Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-55 Sub Komite Hukum 

UNCOPUOS; 

3) Pedoman Delegasi RI untuk sidang ke-59 Komite UNCOPUOS. 

 

Proses penyiapan Pedoman Delegasi RI tersebut diawali dengan 

penyiapan draft dokumen Pedoman Delegasi RI oleh salah satu kelompok 

penelitian yang ada di Pusat KKPA. Sumber-sumber yang digunakan dapat 

berupa dokumen laporan sidang sebelumnya, informasi yang diperoleh dari 

KBRI Wina, dokumen-dokumen terkait berupa laporan sub komite dan 

komite, laporan kelompok kerja, conference room papers, yang dapat 

diperoleh dari situs resmi United Nations Office of Outer Space Affairs 

(UNOOSA): http://www.unoosa.org/, informasi yang diperoleh dari satuan 

kerja yang ada di LAPAN dan dari kementerian/lembaga terkait. Kemudian 

dilakukan beberapa kali rapat antar kementerian guna memperoleh 

masukan terhadap draft dokumen Pedoman Delegasi RI tersebut. Tahap 

selanjutnya adalah penyusunan dokumen final Pedoman Delegasi RI untuk 

kemudian ditandatangani oleh Kepala LAPAN dan disampaikan kepada 

Menteri Luar Negeri untuk disahkan menjadi dokumen Pedoman Delegasi 

RI yang resmi, dan menjadi acuan resmi bagi para delegasi RI yang hadir 

pada sidang-sidang UNCOPUOS. 

 

Satu target kegiatan yang tidak berhasil dicapai yakni tersedianya 

Perka LAPAN tentang Penetapan Lokasi Bandar Antariksa. Berdasarkan 

hasil FGD/dialog nasional penetapan lokasi bandar antariksa yang 

http://www.unoosa.org/
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diselenggarakan tanggal 13 Desember 2017, sebenarnya sudah berhasil 

ditetapkan lokasi bandar antariksa yaitu di P. Morotai. Pemilihan P. Morotai 

dibandingkan P. Biak didasarkan pada alasan teknis, dimana kajian teknis 

dilakukan oleh Pustekroket. Namun pada waktu yang bersamaan pihak 

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) telah mengajukan surat kepada 

Presiden yang mengusulkan agar LAPAN menjadikan Biak sebagai pusat 

peluncuran roket nasional atau bandar antariksa. Atas kondisi tersebut 

pembuatan Peraturan Kepala LAPAN yang menetapkan P. Morotai sebagai 

lokasi bandar antariksa menjadi tertunda menunggu dialog dan koordinasi 

antara Kepala LAPAN dengan Sekretaris Jenderal Wantannas. Dengan 

belum terbitnya Peraturan Kepala LAPAN tersebut, maka capaian IKU 2 

bisa dikatakan hanya 75%. 

 

b. Publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan 
penerbangan dan antariksa 

 

Salah satu kriteria yang digunakan bagi suatu pusat unggulan iptek 

adalah publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Untuk tahun 

2017 capaian sasaran strategis 2 melalui pencapaian target IKU-3 berupa 

publikasi ilmiah di bidang penerbangan dan antariksa pada jurnal nasional 

terakreditasi sebagai berikut: 

 

Tabel 3-4. Capaian Sasaran Strategis 2 
Melalui Pencapaian Target IKU-3 Pusat Kkpa 

Sasaran 

strategis 2 

Indikator Kinerja 

Utama (IKU-3) 

Target 

 

Realiasas

i 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tersedianya 
rumusan 

kebijakan 
yang 

implementatif. 

Jumlah publikasi 
nasional terakreditasi 

di bidang kebijakan 
penerbangan dan 

antariksa 

 
 

12  
makalah 

 
 

1 
makalah 

 
 

8 % 

 

Dari 12 makalah yang ditargetkan , capaian sasaran strategis-2 Pusat 

KKPA Tahun 2017 melalui pencapaian target IKU-3,  hanya 3 (tiga) makalah 

yang berhasil dikirimkam ke beberapa jurnal nasional terkreditasi, dan 

hanya 1 (satu) makalah yang dapat terbit dalam jurnal nasional 
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terakreditasi. Hambatan dalam pencapaian IKU-3 di pusat KKPA tersebut 

adalah: 

1) LAPAN dan Pusat KKPA belum memiliki media jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi dibidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang 

dikelola sendiri, sehingga Pusat KKPA masih memiliki ketergantungan 

yang tinggi terhadap pihak lain dalam upaya penerbitan hasil kajian 

khususnya pada jurnal nasional terakreditasi. 

2) Cukup ketatnya persaingan di tingkat nasional dalam mempublikasikan 

naskah kajian/penelitian pada jurnal nasional terakreditasi sehingga 

mempersempit ruang gerak peneliti dalam publikasi tersebut khususnya 

terkait bidang kebijakan penerbangan dan antariksa yang bersifat 

khusus. 

3) Masih kurangnya kemampuan SDM Pusat KKPA dalam menghasilkan 

karya tulis ilmiah untuk bisa diterbitkan pada jurnal nasional 

terakreditasi. 

Dengan membandingkan antara jumlah terbitan yang terealisasi 

yakni 1 (satu) makalah dengan yang  ditargetkan sebanyak 12 (dua belas) 

makalah maka dapat dinyatakan bahwa capaian sasaran strategis untuk 

IKU-3 Pusat KKPA pada Tahun 2017 hanya sebesar 8 % (lihat Tabel 3-4). 

Jadi dengan demikian dapat dikatakan belum mencapai target yang telah 

direncanakan. Data status pengajuan publikasi ilmiah kajian kebijakan 

bidang penerbangan dan antariksa pada jurnal nasional terakreditasi 

Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3-5. Data Status Pengajuan Publikasi Ilmiah  
pada Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun 2017 

 
NO 

JUDUL 
PUBLIKASI 

 

 
PENGARANG 

 
JUDUL JURNAL 

 
STATUS 

 

1. Rezim Hukum 
Khusus Atas 

Orbit 
Geostasioner 

(GSO) : Prospek 
dan Tantangan 

 
Anjar 

Supriadhie 

 
Pandecta 

 
Terbit pada Vol 

13 No.1 
2017/2018 

2. Indonesia’s 

membership of 
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Asisa Pacific 

Space 
Cooperation 
Organization : 

organizational 
performance 
 

 

Shinta 
Rahma 
Diana 

 

 
Jurnal Ekuitas 

 

Awaiting 
Assaignment 

3. Risiko Sosial 
Pembangunan 

Bandar 
Antariksa di 

Pulau Biak – 
Papua 
 

 
 

Nurul Sri 
Fatmawati 

 
 

 
Jurnal Mimbar 

 
 

 
Review 

 

c. Publikasi internasional di bidang kebijakan penerbangan dan 
antariksa. 

 

Capaian sasaran strategis 2 melalui pencapaian target IKU- Pusat 

KKPA Tahun 2017 adalah sebagai berikut:  

Tabel 3-6. Capaian Sasaran Strategis 2  

Melalui Pencapaian Target IKU-4 Pusat KKPA 

Sasaran 

strategis 2 

Indikator Kinerja 

Utama (IKU-4) 

Target 

 

Realiasas

i 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tersedianya 
rumusan 
kebijakan 

yang 
implementatif. 

Jumlah publikasi 
internasional di 
bidang kebijakan 

penerbangan dan 
antariksa 

 
2 

makalah 

 
0 

 
0% 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari 2 publikasi 

internasional yang ditargetkan, tidak satupun makalah yang berhasil 

diterbitkan. Hal ini terjadi karena tidak satupun makalah berbahasa inggris 

yang berhasil dibuat dan siap untuk dikirimkan ke penerbit internasional.   

 

Hambatan dalam pencapaian IKU-4, sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan hambatan untuk pencapaian IKU-3 tersebut diatas, namun kriteria 

untuk menembus jurnal internasional ter-indeks tentunya berbeda dengan 

ketentuan pada publikasi nasional terakreditasi, misalnya : 
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1) Berdasarkan ketentuan Perka LIPI No. 2 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti maka terdapat 

prasyarat agar publikasi pada jurnal internasional terindeks 

Scopus. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para 

peneliti yang harus pandai memilah berbagai jurnal internasional 

yang termasuk terindeks Scopus. 

 

2) Sebagaimanan persaingan di tingkat nasional dalam 

mempublikasikan naskah kajian/penelitian maka publikasi 

internasional juga memerlukan cukup waktu untuk melakukan 

review sesuai standar jurnal tersebut.  

 

Upaya yang dilakukan untuk melakukan percepatan kompetensi SDM 

Pusat KKPA dalam mencapai target untuk mempublikasikan hasil karya 

ilmiahnya di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa baik pada jurnal 

nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terindeks, antara lain: 

 

1) Melaksanakan Training Pengembangan Self Motivation (Tim 

ESQ Leadership Center) 

 

 Bertujuan untuk mengembangkan self motivation, Pusat KKPA 

bekerjasama dengan ESQ Leadership Center 

menyelenggarakan training untuk menguatkan kembali semangat seluruh 

personil pusat KKPA tentang hakekat fitrahnya dalam menjalankan tugas 

masing-masing saat ini. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 

September di Hotel Aston – Sentul tersebut dihadiri oleh hampir semua 

keluarga besar Pusat KKPA. Kepala Pusat KKPA, Ir. Agus Hidayat, M.Sc 

pada awal pertemuan menegaskan bahwa orientasi kegiatan memang 

dimaksudkan untuk meningkatkan kebersamaan dan kesiapan seluruh 

personil dalam menghadapi semua perubahan saat ini yang merupakan 

tantangan sehingga tetap dapat termotivasi dalam mengemban tanggung 

jawab masing-masing dengan baik. 
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Upaya penguatan self motivation personil pusat KKPA dalam 

kegiatan tersebut diarahkan untuk pembangunan karakter melalui 

menggabungkan ketiga kecerdasan IQ, EQ dan SQ setiap individu yang 

selama ini terpisah dalam meraih kebahagiaan yang hakiki. 

a) Kecerdasan intelektual (IQ) yang berfungsi menggali“What I Think” (apa 

yang saya pikirkan) untuk mengelola fisik atau materi. IQ hanya sebatas 

kemampuan seseorang mengetahu sesuatu dan mendalami suatu ilmu. 

Belum tentu orang yang mempunyai ilmu dapat menggali potensi untuk 

membangun kerjasama intrapersonal dan beraqidah yang baik. Jadi, 

selain IQ manusia juga membutuhkan EQ dan SQ untuk menjalani 

aktivitasnya sehari-hari agar lebih bermakna; 

b) Kecerdasan emosional (EQ) yang berfungsi menggali “What I Fell” (apa 

yang saya rasakan) untuk mengelola kekayaan sosial. EQ adalah suatu 

prinsip yang baik dalam manusia mengelola suara hatinya menuju 

suatu yang bijak. Satu strategi yang ditawarkan yakni melalui 

management ERO– Event + Response = Outcome; 

c) Kecerdasan spiritual (SQ) yang berfungsi menggali “Who am I” (siapa 

saya) untuk mengelola kekayaan spiritual secara terintegrasi dan 

trasendental. SQ adalah inti dari segala intelejensia (landasan yang 

diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif). Dengan 

adanya kecerdasan ini, akan membawa seseorang untuk mencapai 

kebahagiaan hakikinya. Karena adanya kepercayaan di dalam dirinya, 

dan juga bisa melihat apa potensi dalam dirinya. Karena setiap manusia 

pasti mempunyai kelebihan dan juga ada kekurangannya. Intinya, 

bagaimana kita bisa melihat hal itu. Intelejensia spiritual membawa 

seseorang untuk dapat menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, dan 

tentu saja dengan Sang Maha Pencipta. 

 

   Salah satu tips simple dari trainer dalam mencapai kebahagiaan 

hakiki yakni dimulai : selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan yakin 

bahwa yang dilakukan untuk kehidupan dimasa mendatang. Pencapaian 

kecerdasan spiritual merupakan perjalanan outer journey (penyatuan 

perasaan dan pemikiran secara holistic dan menepiskan egosentris) - - 
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karenaya perlu kemantapan dalam menetapkan niat untuk berhasil dan 

target sebagai tujuan yang jelas dan konkrit oleh setiap individu. 

 

Pihak ESQ trainer pun telah menyiapkan serangkaian materi yang 

dikemas dalam bentuk permainan kelompok (games), experimental learning, 

ceramah (tutorial), studi kasus (case study) maupun dialog batin /refleksi 

kegiatan. Pada akhir sesi, kembali Ir. Agus Hidayat. M.Sc menyampaikan 

bahwa tingkat keberhasilan training pengembangan self motivation tersebut 

memang akan variatif tergantung pada masing-masing personil, 

dipengaruhi oleh berbagai hal terutama pengalaman kehidupannya selama 

ini. Tapi setidaknya upaya kecil tersebut diharapkan dapat menjadi 

pengingat tentang perspektif lain dari tujuan aktivitas yang selama ini 

mungkin terabaikan. Pada sesi testimoni peserta juga mengungkapkan 

bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan berharap dapat berlanjut dimasa 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-1. Training Pengembangan Self Motivation 
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2) Peningkatan Kompetensi Metode Penelitian Kebijakan (Prof. Dr. Ida 

Bagus Rahmadi Supancana dan Dr. Ir. Setyo Hari Wijanto, SE, MM). 

 

Kamis, 14 Desember 2017, Pusat KKPA menggelar pertemuan ilmiah 

internal untuk para peneliti KKPA untuk Peningkatan Kompetensi Metode 

Penelitian Kebijakan. Sebagaimana diamanatkan dalam Perka No. 8/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN, maka perumusan kebijakan dan 

regulasi merupakan kompetensi inti pusat KKPA.  Pasca penerbitan UU No. 

21/2013 tentang Keantariksaan dan termasuk dalam penilaian proses 

implementasi produk hukum tersebut, ternyata masih cukup banyak 

regulasi yang belum selesai dirampungkan. Disamping itu dinamika isu 

strategis penyelenggaraan keantariksaan tingkat nasional maupun 

internasional makin meningkat dan perlu direspon dengan sigap oleh 

Indonesia.  

 

LAPAN melalui pusat KKPA mengemban tanggung jawab yang cukup 

signifikan dalam merumuskan produk regulasi maupun draft policy brief 

yang memuat rekomendasi kebijakan strategis dalam penyelenggaraan 

keantariksaan nasional ke depan. Oleh karena itu pemahaman berbagai 

metoda strategis untuk penyelesaian tugas dimaksud dirasakan cukup 

penting khususnya bagi para peneliti dan pengambil kebijakan di pusat 

KKPA.  Dengan tugas dan fungsi tersebut, pusat KKPA menggandeng ESQ 

mengadakan pelatihan metodologi penelitian dengan tag line : Tools dalam 

Perumusan dan Evaluasi Kebijakan dan Regulasi.  

 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2017 

di Padjadjaran Suites Hotel, Bogor. Pada hari pertama, training dibawakan 

oleh Bapak Prof. DR. IBR. Supancana dengan judul “Pelatihan Better 

Regulatory Tools dalam perumusan dan Evaluasi Kebijakan”. Selanjutnya, 

hari kedua, training dibawakan oleh Bapak Dr. Ir. Setyo Hari Wijanto, SE, 

MM dengan judul “Overview Structural Equation Modeling (SEM) dan 

Tutorial SEM menggunakan Aplikasi LISREL”. 
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Pertemuan ilmiah hari pertama dipandu guru besar ilmu hukum 

dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi 

Supancana. Prof. Supancana merupakan sosok yang telah sekian waktu 

selalu mendampingi tim peneliti KKPA dalam melakukan perumusan 

berbagai kebijakan dan regulasi. Kegiatan diharapkan dapat menjadi forum 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan menerapkan metode experiental 

learning diharapkan dapat memperkenalkan tools tentang cost and banefit 

analysis (CBA) dalam perumusan kebijakan dan regulasi.  

 

CBA ini pada dasarnya dapat dilakukan baik pada tahap 

penyusunan sebuah peraturan maupun pada tahap evaluasi sebuah 

peraturan. Pada tahap penyusunan peraturan metode CBA dapat 

digunakan untuk melihat apakah undang-undang yang akan dibentuk 

akan menambah beban keuangan negara dan apakah undang-undang yang 

dibentuk menimbulkan dampak positif maupun negatif kepada kelompok-

kelompok tertentu termasuk Pemerintah itu sendiri. Pada tahap ex ante, 

CBA dilakukan untuk mengetahui alasan utama mengapa intervensi 

regulasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. 

Sedangkan pada tahap ex-post regulation, CBA dapat digunakan untuk 

mengukur implementasi dari sebuah peraturan.  

 

“CBA pada prinsipnya merupakan suatu metode analisis yang 

mengukur dan membandingkan seluruh manfaat atau keuntungan yang 

akan diperoleh, serta biaya atau beban atau kerugian yang harus di 

tanggung oleh semua penerima dampak dari suatu kebijakan dan atau 

regulasi tertentu. Materi yang dibahas di hari pertama mengenai kondisi 

regulasi dan pentingnya CBA sebagai bagian dan RIA (Regulatory Impact 

Analysis) “, jelasnya. Oleh karena itu, Prof. Dodi, (panggilan akrab Prof. 

Supancana) memang berharap melalui pelatihan CBA ini dapat membantu 

peserta mengaplikasikan metode tersebut dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sehinggga kualitas kegiatan (produk regulasi maupun dokumen 

kebijakan) dapat makin membaik dan bermanfaat bagi pengguna. CBA 

telah dikenal sebagai alat yang dapat membantu para decision maker 



32 
 

maupun law maker untuk memutuskan sesuatu kebijakan dan membantu 

membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan benar.  

 

Sedangkan materi pelatihan pada hari kedua cenderung lebih 

mengarah pada penggunaan metode statistik dalam menganalisa data. 

Pemateri, Dr. Ir. Setyo Hari Wijanto, SE, MM, merupakan akademisi   dari 

Universitas Indonesia memaparkan tentang Structural Equation Modeling 

(SEM). Ghozali (2008) menuliskan bahwa Structural Equation Modelling 

(SEM) merupakan sebuah evolusi dari model persamaan berganda yang 

dikembangkan dari prinsip ekonometri dan digabungkan dengan prinsip 

pengaturan dari psikologi dan sosiologi. SEM terdiri dari 2 model, yakni : 

model variabel laten dan model pengukuran.  Pada model variabel laten 

(latent variable model) mengadaptasi model persamaan simultan pada 

ekonometri. Jika pada ekonometri semua variabelnya merupakan beberapa 

variabel terukur/teramati (measured/observed variables), maka pada model 

ini  beberapa variabel merupakan variabel laten (latent variables yang tidak 

terukur secara langsung). Selanjutnya, pada model pengukuran 

(measurement model), menggambarkan beberapa indikator atau  beberapa 

variabel terukur sebagai efek atau refleksi dari variabel latennya.  

 

Kedua bagian model ini merupakan jawaban terhadap 2 (dua) 

permasalahan dasar pembuatan kesimpulan ilmiah dalam ilmu sosial dan 

perilaku. Untuk permasalahan pertama yang berkaitan dengan masalah 

pengukuran dapat dijawab dengan model pengukuran, sedangkan 

permasalahan kedua yang berkaitan dengan hubungan kausal dapat 

dijawab menggunakan model variabel laten. Berbeda dengan teknik analisis 

lain yang hanya bisa mengukur hubungan kausal searah saja, SEM juga 

memungkinkan menganalisis hubungan dua arah yang sering kali muncul 

dalam ilmu sosial dan perilaku.  

 

Kepala Pusat KKPA, Ir. Agus Hidayat, M.Sc berharap agar program 

tahunan untuk pelatihan kompetensi peneliti KKPA ini dapat lebih 

memperkuat dasar metodologi peneliti di lingkungan pusat KKPA. Disisi 
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lain output pelatihan pun dapat membantu meningkatkan kualitas ilmiah 

perumusan kajian dan kebijakan di bidang penerbangan dan antariksa 

yang dilakukan oleh para peneliti pusat KKPA. Dengan meningkatnya 

kompetensi peneliti PusKKPA diharapkan juga produktivitas publikasi 

ilmiah untuk jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional 

terindeks dapat meningkat juga. 

 

 
 

Gambar 3-2. Pembekalan Ilmiah tentang Metode Penelitian Kebijakan 

 
 

3.2. PERBANDINGAN REALISASI IKU TERHADAP TAHUN 

SEBELUMNYA 

  
 Perbandingan realisasi IKU tahun 2016 dan tahun 2017 dapat 

dilihat pada Tabel 3-6 berikut ini:   
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Tabel 3-7. Realisasi IKU Tahun 2016 dan Tahun 2017 

TAHUN  INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

TARGET REALISASI 

(1) (2) (3) (4) 

 
 
 

 
 

 
2016 

IKU 1 : indeks kepuasan 
masyarakat atas layanan informasi 
kajian kebijakan . 

 
78,5 

 
84,81 

(108,04%) 

IKU 2: rasio kebijakan yang 
tersedia dibandingkan dengan total 

kebijakan yang dibutuhkan. 

100% 
(3 dokumen) 

100% 
(3 dokumen) 

IKU 3 : jumlah publikasi nasional 

terakreditasi di bidang kebijakan 
penerbangan dan antariksa. 

 

5 makalah 

 

1 makalah 
 

 

IKU 4 : jumlah publikasi 
internasional di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa. 

 
1 makalah 

 
0 makalah 

 

 
 

 
 
 

2017 

IKU 1 : indek kepuasan 

masyarakat atas layanan informasi 
kajian kebijakan. 

 

79 

 

94,47 
(119,6%) 

IKU 2: rasio kebijakan yang 
tersedia dibandingkan dengan total 
kebijakan yang dibutuhkan. 

100% 
(3 dokumen 

pedoman 

DELRI + 
Perka 

LAPAN 

 
 

75% 

(3 dokumen) 

IKU 3 : jumlah publikasi nasional 

terakreditasi di bidang kebijakan 
penerbangan dan antariksa. 

 

12 makalah 

 

1 makalah 

IKU 4 : jumlah publikasi 

internasional di bidang kebijakan 
penerbangan dan antariksa. 

 

2 makalah 

 

0 makalah 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk IKU 1 berupa indeks 

kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan terjadi 

peningkatan capaian, dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 108,04% 

sedang pada tahun 2017 sebesar 119,6%.  

 

Untuk IKU 2 berupa rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan 

dengan total kebijakan yang dibutuhkan terlihat adanya penurunan 

capaian pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena Peraturan Kepala LAPAN 
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tentang Penetapan Lokasi Bandar Antariksa yang seharusnya sudah 

selesai, terpaksa harus ditunda. Terjadinya penundaan disebabkan karena 

masih diperlukannya koordinasi dengan Dewan Pertahanan Nasional terkait 

penetapan lokasi bandar antariksa. Sebenarnya bedasarkan hasil Focus 

Group Discussion Penetapan Lokasi Bandara Antariksa yang dihadiri oleh 

para stakeholder kunci seperti Kementerian Koordinator POLHUKAM, 

Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Ristekdikti, 

Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BAPPENAS, BMKG, 

LIPI, TNI-AU, akademisi, dll., berdasarkan pertimbangan teknis lokasi 

bandar antariksa telah ditetapkan di P. Morotai. Atas dasar hasil FGD 

tersebut Kepala LAPAN sudah memerintahkan Kapus KKPA untuk 

menyiapkan Perka LAPAN dan surat usulan ke Presiden. Namun pada saat 

yang sama Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) berkirim surat kepada 

Presiden yang isinya antara lain merekomendasikan agar LAPAN 

merealisasikan tempat peluncuran satelit (bandar antariksa) di Biak sebagai 

pusat kerjasama internasional serta pelatihan dan pendayagunaan SDM 

satelit nasional. Dengan adanya surat Wantannas tersebut, maka 

pembuatan Perka LAPAN Penetapan Lokasi Bandar Antariksa di P. Morotai 

menjadi ditunda menunggu hasil koordinasi antara Kepala LAPAN dengan 

Sekretaris Jenderal Wantannas.  

 

Dari penjelasan tersebut sebenarnya target IKU 2 pada tahun 2017 

sudah tercapai, namun karena adanya hal-hal di luar kendali Pusat KKPA, 

maka Perka LAPAN yang dimaksud ditunda untuk diterbitkan. Sedangkan 

untuk target IKU 3 dan 4 baik pada tahun 2017 maupun tahun 2016 tidak 

tercapai dengan alasan dan upaya-upaya yang telah dilakukan 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

  

3.3.  PERBANDINGAN CAPAIAN IKU 2017 DENGAN TARGET AKHIR IKU 

PADA AKHIR TAHUN RENSTRA 
 

Untuk menggambarkan berbagai upaya menuju pencapaian target 

akhir IKU Pusat KKPA pada akhir tahun Renstra yaitu 2019, dapat dilihat 

pada table berikut ini: 
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Tabel 3-8. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2017 dengan Target IKU 
Tahun 2019 (Tahun Akhir Renstra) 

 

TAHUN  INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

TARGET REALISASI 

(1) (2) (3) (4) 

 
 

 
 
 

 
2017 

IKU 1 : indek kepuasan 
masyarakat atas layanan informasi 

kajian kebijakan . 

 
79 

 
94,47 

(119,6)% 

IKU 2: rasio kebijakan yang 
tersedia dibandingkan dengan total 

kebijakan yang dibutuhkan. 

100% 
3 dokumen 

Pedoman 
DelRI dan 1 

Perka 
LAPAN 

 
75% 

3 dokumen 

IKU 3 : jumlah publikasi nasional 
terakreditasi di bidang kebijakan 
penerbangan dan antariksa. 

 
12 makalah 

 
1 makalah 

 

 

IKU 4 : jumlah publikasi 

internasional di bidang kebijakan 
penerbangan dan antariksa. 

 

2 makalah 

 

0 makalah 

 
 
 

 
 

 
2019 

IKU 1 : indek kepuasan 
masyarakat atas layanan informasi 
kajian kebijakan. 

 
80 

 
 

IKU 2: rasio kebijakan yang 
tersedia dibandingkan dengan total 

kebijakan yang dibutuhkan. 

 
100% 

 

 

IKU 3 : jumlah publikasi nasional 

terakreditasi di bidang kebijakan 
penerbangan dan antariksa. 

 

5 makalah 

 

 

IKU 4 : jumlah publikasi 
internasional di bidang kebijakan 
penerbangan dan antariksa. 

 
1 makalah 

 
 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa target IKU 1 berupa 

indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan pada 

tahun 2019 naik menjadi 80. Untuk mencapai target tersebut maka 

berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan melakukan 

pembenahan PPID Pusat KKPA. Pembenahan yang dimaksud termasuk 

didalamnya penyediaan ruangan PPID termasuk kelengkapannya, 

memberikan bimbingan teknis kepada petugas PPID serta melengkapi 



37 
 

semua informasi yang seharus tersedia sesuai dengan SOP PPID Pusat 

KKPA. Dengan adanya PPID yang memadai diharapkan layanan informasi 

kepada para pemangku kepentingan Pusat KKPA dapat terus ditingkatkan 

sehingga target ideks kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian 

kebijakan pada tahun 2019 dapat dicapai. 

 

Untuk IKU 2 berupa rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan 

dengan total kebijakan yang dibutuhkan pada tahun 2019 sama dengan 

tahun-tahun sebelumnya yaitu 100%. Artinya bahwa setiap tahun 

diupayakan agar kebijakan yang dibutuhkan pada tahun yang 

bersangkutan (setiap tahunnya) dapat dicapai seluruhnya (100%). Perlu 

dipahami bahwa kebijakan yang dibutuhkan setiap tahunnya dapat 

berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan mendesak terhadap tersedianya 

kebijakan yang implementatif pada tahun tersebut.  

 

Sedangkan untuk IKU 3 dan 4, belajar dari pengalaman tahun 2016 

dan 2017, maka sejak tahun 2018 Renstra Pusat KKPA direvisi dimana 

targetnya diturunkan disamakan dengan target tahun 2016. Hal ini sebagai 

upaya agar target publikasi nasional terakreditasi dan publikasi 

internasional di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa lebih realistis 

untuk dicapai sesuai dengan kemampuan yang ada. Disamping itu upaya 

peningkatan kapasitas untuk penulisan jurnal akan terus ditingkatkan, 

dengan memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi para 

peneliti untuk melakukan penelitian dan melakukan penulisan ilmiah pada 

jurnal nasional dan internasional terakreditasi. 

 

3.4. CAPAIAN LAIN DI LUAR IKU 

  
Sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Pusat KKPA 2015-2019, 

terdapat dua sasaran strategis, SS-3 dan SS-4 pada perspektif internal 

process yang tidak dinyatakan dalam penetapan dan perjanjian kinerja. 

Tetapi pada dasarnya SS-3 dan SS-4 tersebut merupakan sasaran 

pendukung bagi pencapaian SS-1 dan SS-2. Capaian SS-3 melalui indikator 
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kinerja -5 dimaksudkan sebagai bahan dasar bagi pencapaian SS-2 melalui 

IKU-2. Sedangkan capaian SS-4 melalui IKU-6 dimaksudkan untuk 

mendukung pencapaian SS-2 melalui IKU-3 dan 4, dimana melalui 

indikator kinerja-6 diharapkan kemampuan untuk menghasilkan publikasi 

ilmiah bagi para peneliti Psat KKPA dapat ditingkatkan.  Adapun target 

kinerja SS-3 dan SS-4 tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3-9. Target Kinerja SS-3 dan SS-4, Tahun 2017  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Utama 

Target Waktu 
Penyelesaian 

1. Terselenggaranya 

kajian kebijakan 

penerbangan dan 

antariksa 

5. Jumlah rumusan 

kebijakan 

penerbangan dan 

antariksa 

 

15 

 

Desember 

4. Meningkatnya 

kapasitas iptek 

penerbangan dan 

antariksa di 

bidang kajian 

kebijakan 

strategis 

6. Jumlah karya tulis 

ilmiah di bidang 

kebijakan 

penerbangan dan 

antariksa. 

 

30 

 

Desember 

7. Jumlah kerjasama 

teknis di bidang 

kebijakan 

penerbangan dan 

antariksa 

 

5 

 

Desember 

 

Capaian kinerja SS-3 yaitu terselenggaranya kajian kebijakan 

penerbangan dan antariksa dan SS-4 peningkatan kapasitas iptek 

penerbangan dan antariksa di bidang kajian kebijakan strategis untuk 

tahun anggaran 2016, dapat dijelaskan pada beberapa tabel di bawah ini. 

Capaian SS-4 melalui indikator kinerja-6 dapat berupa karya tulis ilmiah 

baik yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi maupun terbitan lainnya 

seperti Buku Ilmiah Pusat KKPA, dipresntasikan dalam seminar nasional, 

diterbitkan dalam proceeding, Buletin KKPA atau bentuk terbitan lainnya. 

Adapun capaian SS-3 dan SS-4 thaun 2016 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a. Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 
 

Berikut disampaikan berbagai kajian di bidang penerbangan dan 

antariksa yang telah dikukan pusat KKPA dalam mendukung SS-3 melalui 

indikator kinerja -5 dimaksudkan sebagai bahan dasar bagi pencapaian SS-

2 melalui IKU-2. 

Tabel 3-10. Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa  
Pusat KKPA Tahun 2017 

 

 
NO. 

 
JUDUL KAJIAN 

 

 
PELAKSANA 

 

1.  Kajian tentang Keanggotaan Indonesia terhadap 

MTCR 

Poklit 1 

2.  Kajian tentang  Nilai Ekonomi Data Penginderaan 
Jauh 

Poklit 1 

3.  Kajian tentang pilihan lokasi Bandar Antariksa Poklit 1 

4.  Kajian Penyusunan RPP Tentang Tata Cara 
Perlindungan dalam Penguasaan dan 
Pengembangan Teknologi Keantariksaan 

Poklit 1 

5.  Kajian Penyusunan RPP Tata Cara Pembangunan 
dan Pengoperasian Bandar Antariksa 

Poklit 2 

6.  Kajian Penyusunan RPP Tata Cara Komersial 
Keantariksaan 

Poklit 2 

7.  Kajian Penyusunan Kebijakan Keantariksaan 
Nasional (National Space Policy) 

Poklit 2 

8.  Penyusunan Pedoman Delegasi untuk sidang ke-
54 Sub Komite Ilmiah dan Tehnik UNCOPUOS 

Poklit 2 

9.  Penyusunan Pedoman Delegasi RI untuk sidang 
ke-55 Sub Komite Hukum UNCOPUOS 

Poklit 3 

10.  Penyusunan Pedoman Delegasi RI untuk sidang 
ke-59 Komite UNCOPUOS 

Poklit 3 

11.  POLICY BRIEF Kepentingan Indonesia Di Centre 
For Space Science And Technology Education In 
Asia And The Pacific (UN-CSSTEAP)  

Poklit 3 

12.  Policy Brief Posisi Indonesia Terkait dengan ICC-
RESAP, ESCAP 

Poklit 3 

13.  POLICY BRIEF Kepentingan Indonesia di Regional 
Centre for Space Science and Technology Education 
in Asia and the Pacific ( RCSSTEAP-China ) 

Poklit 3 

14.  Space Activities of Indonesia in 2016 Poklit 3 

15.  Kajian Posisi Indonesia terhadap GSO Poklit 3 

16.  Penyusunan kajian tentang Definisi – Delimitasi 
Antariksa 

Poklit 3 

17.  Kajian tentang Long Term Sustainability of Outer 
Space (LTS)  

Poklit 3 
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Hasil-hasil kajian kebijakan sebagaimana disebut di atas, 

keseluruhannya disampaikan kepada stakeholder utama Pusat KKPA yaitu 

Kepala LAPAN. Sebagai contoh, pada Kajian Biaya dan Manfaat 

Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Space Cooperation Organization 

(APSCO) yang dilakukan tahun 2016, merekomendasikan kepada Kepala 

LAPAN agar Indonesia segera meratifikasi APSCO sehingga Indonesia dapat 

menjadi anggota penuh APSCO, dengan catatan Indonesia dapat mengambil 

seluruh manfaat yang ditawarkan oleh APSCO, diantaranya dengan 

menempatkan pegawai untuk bekerja di APSCO pada level direktur. Atas 

dasar rekomendasi tersebut, Kepala LAPAN menugaskan Pusat KKPA untuk 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar usulan 

ratifikasi tersebut segera dapat ditindak lanjuti.  

 

Pada tahun 2017 hasil kajian biaya dan manfaat keanggotaan 

Indonesia pada APSCO tersebut telah dibahas pada rapat Kelompok Kerja 

(Pokja) kerjasama internasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Sekretaris Kabinet, dan 

Kementerian Keuangan. Pada rapat Pokja tersebut KapusKKPA telah 

menjelaskan secara rinci tentang manfaat apa saja yang dapat diperoleh 

Indonesia ketika sudah menjadi anggota penuh APSCO dengan membayar 

kontribusi tahunan. Atas dasar penejelasan tersebut Pokja telah 

memberikan lampu hijau bahwa jalan menuju ratifikasi APSCO dapat 

direalisasikan. Pada pertemuan tersebut juga disampaikan oleh Pokja 

bahwa LAPAN perlu menyampaikan dasar hokum atau naskah urgensi 

ratifikasi APSCO. 

 

Serupa dengan APSCO hasil Kajian Biaya dan Manfaat Keanggotaan 

Indonesia Pada ISNET mengindikasikan bahwa Indonesia sebaiknya tetap 

menjadi anggota ISNET, karena dari hasil kajian menunjukkan bahwa 

manfaat yang bisa diperoleh dari ISNET jauh lebih besar dari kontribusi 

tahunan pemerintah Indonesia. Hasil kajian biaya dan manfaat ISNET juga 

sudah dibahas pada rapat Pokja yang sama dengan APSCO. Namun karena 

alasan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melandasi 
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kenggotaan Indonesia pada ISNET, tidak optimalnya manfaat yang 

diperoleh Indonesia selama ini, serta alasan organisasi ISNET dalam 

kaitannya dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) maka pokja 

memutuskan agar Indonesia keluar dari ISNET.  

 

Hasil kajian penentuan lokasi bandar antariksa dan keanggotaan 

Indonesia pada MTCR juga telah disampaikan kepada Kepala LAPAN. Pada 

tahun 2017, Pusat KKPA melengkapi kajian dari aspek non-teknis 

penetapan lokasi Bandar antariksa dengan menerjunkan tim peneliti 

melakukan survey ke P. Biak. Tujuan dari survey tersebut adalah untuk 

memperoleh gambaran secara langsung tetang tingkat penerimaan dan 

fakto-faktor sosial lainnya seandainya  bandar antariksa dibangun di P. 

Biak. 

 

Hasil kajian penentuan lokasi bandar antariksa tersebut selanjutkan 

dibahas dalam Focus Group Discussion bersama pemangku kepentingan 

kunci seperti Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian 

Pertahanan, Kementerian Ristek dan Dikti, Dirjen Perhubungan-

Kementerian Perhubungan, LIPI dan akademisi dari Universitas Indonesia. 

Pada FGD tersebut tim dari Pusat Teknologi Roket menyampaikan hasil 

kajian dari aspek teknis. Dari hasil FGD Penetapan Lokasi Bandar 

Antariksa tersebut, nampaknya Pulau Morotai akan dipilih sebagai 

alternatif lokasi, terutama ditinjau dari aspek teknis terkait dengan daerah 

jatuhnya roket peluncur sateli serta penempatan stasiun bumi penjejakan 

dan kotrol (TT&C). FGD juga memutuskan untuk segera dibentuk panitia 

nasional bagi rencana pembangunan dan pengoperasian Bandar antariksa. 

Dan bila dikaitkan dengan rencana induk keantariksaan, maka selanjutnya 

yang harus dilakukan adalah penyiapan feasibility study dan masterplan.  

 

Sedangkan hasil kajian MTCR yang dibahas dalam workshop yang 

dihadiri oleh satker teknis pengembangan teknologi roket, dan instansi 

terkait seperti Kemenko POLHUKAM, Kementerian Pertahanan, Dewan 

Pertanan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Departemen Perdagangan, 
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Ditjen Bea dan Cukai, LIPI dan Akademisi dari Universitas Indonesia, dll., 

menunjukkan bahwa pada dasarnya unit teknis yang terkait dengan 

pengembangan roket menghendaki agar Indonesia segera berganbung 

dengan MTCR, dengan harapan akan memperoleh kemudahan dalam 

pengadaan komponen-komponen roket dan memdapatkan alih 

pengetahuan dan alih teknologi dari negara-negara anggota MTCR lainnya. 

Namun pihak Kemlu menyatakan bahwa MTCR merupakan sebuah rezim 

yang melakukan export control dan tidak berada dalam kerangka 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan Indonesia menganut prinsip 

politik luar negeri yang bebas aktif. Maka atas dasar hal tersebut pihak 

Kemlu menyarankan untuk tidak terburu-buru bergabung dengan MTCR. 

Disamping itu, disarankan juga agar Indonesia perlu memetakan baik dari 

kesiapan, SDM, regulasi dan hal-hal lainnya sebelum memutuskan untuk 

bergabung dengan MTCR.   

 

Pada tahun 2017 LAPAN mengusulkan RPP Perlindungan Teknologi 

pada Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Atas dasar prolegnas 

tersebut telah disusun naskah urgensi dan RPP Perlindungan Teknologi. 

Naskah urgensi dan RPP yang telah disusun selanjutnya disampaikan 

Kepada Kepala LAPAN untuk selanjutnya dapat dibahas dalam Rapat 

Panitia Antar Kementerian (PAK). Dengan demikian proses selanjutnya 

adalah menjadi tugas dari Biro SDM, Organisasi dan Hukum LAPAN untuk 

mengadakan rapat PAK untuk membahas narkah urgensi dan draf RPP 

Perlindungan Teknologi.   

 

b. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Kebijakan 
Penerbangan dan Antariksa 

 

Tabel 3-11. Karya Tulis Ilmiah di Bidang Kebijakan Penerbangan  
dan Antariksa Pusat KKPA Tahun 2017 

 
No 

 
Judul Karya Tulis 

 

 
Media/Forum 

1.  Rezim Hukum Khusus Atas Orbit 

Geostasioner (GSO) : Prospek dan Tantangan 

Jurnal Pandecta  

2.  Indonesia’s membership of Asisa Pacific Space Jurnal Ekuitas 
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c. Kerjasama Teknis

Dalam rangka melaksanakan amanat Perka LAPAN No. 8 tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN maka pusat KKPA  sejak 

tahun 2016  terus menjajagi dan mengimplementasikan berbagai inisiasi 

dan perjanjian kerjasama teknis di bidang kebijakan penerbangan dan 

antariksa dengan berbagai perguruan tinggi. Sampai dengan tahun 2017 

Pusat KKPA telah melakukan aktivitas penjajangan/inisiasi dan termasuk 

tahap implementasi kerjasama tersebut dengan 8 (delapan) perguruan 

tinggi pada berbagai ruang lingkup kerjasama. Secara umum kegiatan 

tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan dari perspektif perguruan 

tinggi (akademisi) terhadap berbagai kajian yang dilakukan oleh ketiga 

kelompok penelitian yang mewakili kompetensi inti pada satuan kerja pusat 

KKPA untuk melakukan kajian kebijakan strategis di bidang penerbangan 

dan antariksa, yaitu: 

1) Pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan

pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa;

2) Pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan 

perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;

3) Pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa

terkait forum internasional.

Selanjutnya secara spesifik, maka sasaran dari kerjasama teknis di bidang 

kebijakan penerbangan dan antariksa tersebut, meliputi : 

1) Mensosialisasikan kegiatan keantariksaan dilingkungan akademisi;

2) Mengajak akademisi terlibat dalam berbagai kegiatan kajian kebijakan;

3) Membangun network antara lembaga litbang dengan perguruan tinggi;

4) Meningkatkan kapitas peneliti PusKKPA dengan berinteraksi dengan

akademisi.

Cooperation Organization : organizational 

performance 

3. Risiko Sosial Pembangunan Bandar Antariksa 
di Pulau Biak – Papua 

Jurnal Mimbar 
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Berikut ini adalah status kerjasama Pusat KKPA dengan beberapa 

perguruan tinggi pada tahun 2017: 

 

1. Kerjasama dengan FISIP Universitas Airlangga – Surabaya 

 

Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 

Universitas Airlangga ditandai dengan penandantanganan PKS oleh kedua 

belah pihak di Kampus FISIP UNAIR, Surabaya, tanggal 3 Maret 2017. 

Ruang lingkup kerjasama meliputi: 

a. Penyelenggaraan bersama penelitian dan pengkajian kebijakan 

penerbangan dan antariksa yang bermanfaat bagi kepentingan 

PARA PIHAK;  

b. Pertukaran tenaga ahli yang disepakati PARA PIHAK;  

c. Pertukaran data dan informasi;  

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;  

e. Diseminasi dan publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengkajian 

yang disepakati PARA PIHAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-3. Penyerahan Cindera Mata dari Dekan FISIP UNAIR setelah 

Penandatanganan PKS 
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2. Kerjasama dengan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang 

 
Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pusat KKPA dengan FISIP 

Universitas Diponegoro ditandantangani secara desk to desk pada tanggal 

13 Maret 2017. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi: 

a. Penyelenggaraan bersama penelitian dan pengkajian kebijakan 

penerbangan dan antariksa yang bermanfaat bagi kepentingan 

PARA PIHAK;  

b. Pertukaran tenaga ahli yang disepakati PARA PIHAK;  

c. Pertukaran data dan informasi;  

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;  

e. Diseminasi dan publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengkajian 

yang disepakati PARA PIHAK. 

 

Gambar 3-4. Kapus KKPA berjabatan tangan dengan Wakil Dekan III 
FISIP-UNDIP 

 

3. Kerjasama dengan FEB Universitas Diponegoro, Semarang 

 

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pusat KKPA dengan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Diponegoro ditandantangani secara 

desk to desk pada tanggal 13 Maret 2017. Adapun ruang lingkup kerjasama 

meliputi: 
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a. Penyelenggaraan bersama penelitian dan pengkajian kebijakan 

penerbangan dan antariksa yang bermanfaat bagi kepentingan 

PARA PIHAK;  

b. Pertukaran tenaga ahli yang disepakati PARA PIHAK;  

c. Pertukaran data dan informasi;  

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;  

e. Diseminasi dan publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengkajian 

yang disepakati PARA PIHAK. 

Hasil yang telah dicapai pada 2016 -2017 adalah dilakukannya 

konsultasi hasil kajian aspek ekonomi pemilihan lokasi bandar antariksa, 

dan pelibatan akademisi FEB Universitas Diponegoro dalam mendukung 

kajian nilai ekonomi data dan informasi penginderaan jauh di Indonesia. 

 

 

Gambar 3-5.   Diskusi Kajian Nilai Ekonomi Dengan Akademisi  

dari FEB UNDIP 

 

4. Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran –
Bandung  

 

Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas, Padjadjaran 

dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan Pusat Studi 

Hukum Udara dan Hukum Antariksa FH, UNPAD dilakasanakan pada 

tanggal 8 Agustus 2017 bersamaan dengan pelaksanaan workshop on space 

resources yang dilaksanakan di Kantor LAPAN Pusat, Jakarta. Kemudian 
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atas kesepakatan kedua belah pihak, maka kerjasam tersebut diperluas 

dengan pusat-pusat studi lainnya. Maka pada tanggal 6 November 2017, 

bertempat di Kampus FH UNPAD, telah dilakukan penandatanganan 

Perjanjian Kerjasama antara Kepala Pusat KKPA dengan Dekan FH-UNPAD. 

Adapun ruang lingkup kerjasama tersebut terdiri dari: 

a. Penyelenggaraan bersama penelitian dan pengkajian kebijakan 

penerbangan dan antariksa yang bermanfaat bagi kepentingan 

PARA PIHAK;  

b. Pertukaran tenaga ahli yang disepakati PARA PIHAK;  

c. Pertukaran data dan informasi;  

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;  

e. Diseminasi dan publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengkajian 

yang disepakati PARA PIHAK. 

 

 

Gambar 3-6.  Kepala Pusat KKPA dan Dekan FH-UNPAD sedang 
menandatangani PKS dengan disaksikan Kepala LAPAN  

 

Sampai dengan akhir tahun 2017, pelaksanaan kerjasama dengan 

FH-UNPAD ditandai dengan pelaksanaan workshop bersama dan pelibatan 

akademisi pada kajian terkait dengan space resources maupun isu-isu 

hokum internasional di bidang keantariksaan. 
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Gambar 3-7. Workshop on space resources  

 
5. Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik 

Atmajaya – Jakarta 
 
Penandatanganan kerjasama antara Pusat KKPA dengan Fakultas 

Hukum, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta dilaksanakan pada tanggal 

10 Oktober 2017, bertepatan dengan acara peluncuran buku Undang 

Undang Keantariksaan karya Prof. Dr. IBR Supancana, guru besar Fakultas 

Hukum, Universitas Katolik Atmajaya. Pada kesempatan tersebut, Kepala 

Pusat KKPA, Ir. Agus Hidayat, M.Sc., bertindak sebagai pembahas terhadap 

buku Undang Undang Keantariksaan tersebut. 
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Gambar 3-8. Kapus KKPA sedang menyampaikan komentarnya pada 
acara Peluncuran Buku Undang Undang Keantariksaan    

 

Setelah acara peluncuran buku tersebut dilanjutkan dengan 

penandatanganan penandatanganan perjanjian kerjasama anatara Kepala 

Pusat KKPA dengan Dekan Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta. 

Kerjasama dengan FH Atmajaya, Jakarta meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan bersama penelitian dan pengkajian kebijakan 

penerbangan dan antariksa yang bermanfaat bagi kepentingan 

PARA PIHAK;  

b. Pertukaran tenaga ahli yang disepakati PARA PIHAK;  

c. Pertukaran data dan informasi;  

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;  

e. Diseminasi dan publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengkajian 

yang disepakati PARA PIHAK. 
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Gambar 3-9. Penandatanganan PKS dengan FH Atmajaya, Jakarta 

 
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai implementasi dari 

perjanjian kerjasama tersebut antara lain adalah pelibatan pakar hukum 

internasional dari FH Atmajaya dalam berbagai kajian yang dilakukan oleh 

Pusat KKPA dan pelaksanaan pelatihan cost and benefit analysis untuk 

pembuatan dan evaluasi regulasi dan kebijakan. 

  
6. Kerjasama dengan LPT  YAI - Jakarta 

Pada tanggal 22 November 2017 telah dilakukan penandatanganan 

nota kesepahaman antara LAPAN dengan 3 Lembaga Pendidikan Tinggi, 

Yayasan Administrasi Indonesia (LPT-YAI), bertempat di Kampus YAI 

Jakarta. LPT-YAI yang melakukan kerjasama dengan LAPAN adalah 

Universitas Persada Indonesia (UPI-YAI), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

(STIE-YAI) dan Akademi Akuntansi (AA-YAI). Acara penandantanganan 

tersebut didahului dengan Seminar Nasional Mengenal Space Economy dan 

Implementasinya di Indonesia. Seminar tersebut sebagai salah satu bentuk 

pelaksanaan kerjasama antara Pusat KKPA dengan AA-YAI. 
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Gambar 3-10. Seminar Nasional Space Economy di AA-YAI 

Penandatanganan nota kesepahaman antara LAPAN dengan ketiga 

LPT-YAI tersebut dilakukan di Kampus YAI, Jl. Pangeran Diponegoro, 

Jakarta, masing-masing oleh Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si Wakil Rektor 

II Bidang Administrasi, mewakili Rektor UPI-YAI, Dr. RR. Reschiwati, MM. 

Ak., sebagai Ketua STIE-YAI, dan Dr. Marhalinda, SE, MM, sebagai Direktur 

AA-YAI. Dari pihak LAPAN diwakili oleh Kepala Pusat KKPA mewakili Kepala 

LAPAN. 

 

Gambar 3-11. Tukar Menukar Nota Kesepahaman dengan UPI-YAI 
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Gambar 3-12. Tukar Menukar Nota Kesepahaman dengan STIE-YAI 

 

 

Gambar 3-13. Tukar Menukar Nota Kesepahaman dengan AA-YAI 

 

Selesainya penandatanganan nota kesepahaman di atas, masih harus 

ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara 

Pusat KKPA dengan masing-masing LPT yang direncanakan dapat 

dilakukan tahun 2018. 
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7. Penjajakan Kerjasama dengan FH UNSOED, Purwokerto 

Penjajakan kerjasama dengan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal 

Soedirman (FH-UNSOED), Purwokerto dilakukan pada tanggal 28-29 

Agustus 2017. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan 

kerjasama formal antara Pusat KKPA dengan FH-UNSOED dengan ruang 

lingkup kerjasama: Kerjasama penelitian; Publikasi bersama; Kuliah umum; 

Pemagangan Mahasiswa; Bedah buku; dan lain lain. 

 
Namun sampai dengan akhir 2017 perjanjian kerjasama tersebut 

belum juga terwujud, karena pihak FH-UNSOED harus menunggu payung 

kerjasama berupa nota kesepahaman antara Rektor UNSOED dengan 

Kepala LAPAN. 

 

 

 

Gambar 3-14. Penjajakan Kerjasama Dengan FH UNSOED 
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d. Keikutsertaan Dalam Sidang Sidang UNCOPUOS 

Tahun 2017 sebagaimana biasanya Pusat KKPA berasama anggota 

Delegasi RI (DELRI) lainnya hadir dalam sidang-sidang UNCOPUOS yang 

diadakan di Wina, yaitu pada sidang ke-54 Sub Komite Ilmiah dan Tehnik 

UNCOPUOS, sidang ke-57 Sub Komite Hukum UNCOPUOS, dan sidang ke-

59 Komite UNCOPUOS. Sebelum hadir pada sidang-sidang tersebut Pusat 

KKPA bertugas menyiapkan bahan Pedoman Delegasi RI untuk 

disampaikan kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala LAPAN, untuk 

kemudian digunakan sebagai pedoman bagi seluruh anggota DELRI pada 

sisang-sidang tersebut. 

 
Pada pelaksanaan sidang sub komite Ilmiah dan Teknik, Pusat KKPA 

menugaskan dua orang peneliti untuk hadir yaitu Dra. Euis Susilawati, 

M.Si., (peneliti bidang hubungan internasional) dan Shinta Rahma Diana, 

SE., M.Si. (peneliti bidang ekonomi). Hadir juga sebagai anggota DELRI dari 

satuan kerja LAPAN adalah Dra. Clara Yatini, M.Sc., (Kapussainsa), Ir. 

Khusnul Triyudianto (Kapustispan) dan Dr. Soenging Mumpuni (peneliti 

Pussainsa). Sedangkan anggota DELRI di luar LAPAN terdari dari wakil dari 

Kementeian Luar Negeri, Kementerian KOMINFO, dan Dinas Hukum TNI-

AU. Pada sidang tersebut selain membahas agenda-agenda rutin, fokus 

perhatian DELRI adalah pada pembhasan draft LTS guidelines, dan 

persiapan pelaksanaan UNISPACE+50 yang akan dilaksanakan bersamaan 

dengan Sidang Komite UNCOPUOS sekitar bulan Juni 2018. 

 
Pada pelaksanaan Sidang sub komite Hukum, Pusat KKPA 

menugaskan dua orang peneliti yaitu Dikjiratmi S.Sos. (peneliti bidang 

Hubungan Internasional), dan Runggu Prilia Ardes, SH., (peneliti budang 

hukum). Dari satuan kerja LAPAN lainnya hadir juga Kepala Sub Bagian 

Kerjasama Dalam Negeri, Biro KSHU. Sedang dari luar LAPAN hadir wakil 

dari Kemlu dan Prof. Dr. I.B.R. Supancana (guru besar bidang hokum 

Universitas Atmajaya, Jakarta. Kehadiran Prof. Supancana adalah dalam 

rangka memperkuat usulan DELRI terkait dengan pengelolaan orbit 

geostasioner (GSO). Pada kesempatan sidang kali ini DELRI juga 

menyampaikan beberapa dokumen terkait dengan kerjasama internasional, 
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dan terkait kuisioner definisi dan delimitasi ruang antariksa. Dengan 

demikian sedikit demi sedikit posisi Indonesia terhadap beberapa insu 

penting yang dibahas di dalam sidang-sidang UNCOPUOS, sudah mulai 

terdokumentasi di UNOOSA. 

 

Sedangkan pada pelaksanaan sidang komite UNCOPUOS yang 

dilaksanakan pada tanggal 7- 16 Juni 2017, Kepala Pusat KKPA dan 

peneliti bidang hubungan internasional Totok Sujadmiko, S.Sos., M.Si., 

hadir menjadi anggota DELRI mendampingi Kepala LAPAN, Prof. Dr. 

Thomas Djamaluddin, selaku Ketua DELRI. Hadir juga Kepala Biro KSHU, 

Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro KSHU, wakil dari Kemlu, 

Kemhan dan Dinas TNI-AU. Pada kesempatan sidang tersebut DELRI 

menyampaikan berbagai pandangan terkait dengan berbagai upaya guna 

memastikan pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai, laporan hasil 

sidang sub komite ilmiah dan teknik, laporan hasil sidang sub komite 

hukum, pemanfaatan antariksa untuk pembangunan berkelanjutan, 

perubahan iklim, dll. Pembahasan mengenai persiapan penyelenggaraan 

UNISPACE+50 juga masih menjadi fokus pembahasan pada sidang kali itu.   

 

 

Gambar 3-15. Kapus KKPA Membacakan Statement Pada Sidang ke 60 

Komite UNCOPUOS - Wina 
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Gambar 3-16. Rapat Antar Kementerian Penyiapan Bahan Pedoman    

Delegasi RI Pada Sidang UNCOPUOS 
 

e. Fokus Group Discussion Posisi Keanggotaan Indonesia Dalam 

Missile Technology Control Regime (MTCR) 

 

Guna memperoleh kepastian terhadap posisi Indonesia dalam MTCR 

dan memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan kunci, 

maka pada tanggal 27 dan 28 April 2017 telah dilaksanakan workshop 

dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan kunci. Berikut ini 

adalah hasil diskusi dan tanggapan yang diberikan oleh wakil 

kementerian/lembaga terkait dan perguruan tinggi peserta workshop, 

antara lain:   

a) Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan 

b) Dewan Ketahanan Nasional 

c) Kementerian Luar Negeri 

d) Kementerian Pertahanan 

e) Kementerian Perdagangan 

f) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

g) Chusnul Mar’iyah (Universitas Indonesia) 

h) Pusat Teknologi Roket (Pustekroket) 



57 
 

i) Pusat Teknologi Satelit 

j) Pusat Teknologi Penerbangan 

 

Dari diskusi yang berkembang secara aktif dan produktif selama 

pelaksanaan workshop, berikut ini adalah rekomendasi dari para peserta 

workshop baik yang terkait langsung dengan posisi Inonesia dalam MTCR 

maupun berkenaan dengan pengembangan teknologi roket pada umumnya: 

a) Penentuan posisi final Indonesia terkait MTCR harus berupa keputusan 

strategis yang diambil pada tingkat tertinggi. 

b) Program keantariksaan merupakan program jangka panjang. Untuk itu 

perlu dirumuskan cara mengunci program keantariksaan menjadi 

program jangka panjang agar tidak terganggu oleh kepentingan politik 

jangka pendek. 

c) Perlu membentuk national taskforce pengembangan teknologi roket di 

bawah koordinasi Kemenkopolhukam RI. 

d) Perlu berbicara dengan politisi untuk mendukung pengembangan 

teknologi roket bagi kepentingan nasional. 

e) Penguasaan teknologi roket perlu dukungan politik nasional yang kuat 

dan konsisten terutama menyangkut kebijakan program dan anggaran. 

f) Perlu dukungan SDM yang memadai. Untuk itu perlu menciptakan ahli-

ahli roket nasional. 

g) Manfaatkan University Link untuk mengkaji, merumuskan serta 

mendorong pemerintah berkaitan dengan program strategis nasional ke 

depan termasuk program peroketan nasional. 

h) Perlu kemampuan untuk menjelaskan manfaat pengembangan teknologi 

roket kepada para pemangku kepentingan. 

i) With or without MTCR pengembangan peroketan nasional harus tetap 

berjalan.  

j) Harus ada gerakan politik untuk menyukseskan program 

keantariksaan, khususnya pengembangan teknologi peroketan. 

k) Supaya bisa memperoleh anggaran yang memadai untuk program 

pembangunan teknologi peroketan di Indonesia sebaiknya program 

tersebut juga masuk ke dalam program Kementerian Pertahanan RI. 
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Gambar 3-17. Rapat FGD MTCR di Pusat KKPA 

 

f. Worshop on Space Resources 2017 

 
Pada Selasa, 08-08-2017 Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan 

Antariksa (KKPA) LAPAN bekerjasama dengan The Indonesian Centre of Air 

and Space Law (ICASL) – Universitas Padjadjaran mengadakan workshop 

tentang sumber daya antariksa (space resources). Pertemuan ilmiah yang 

dihadiri oleh para peneliti, akademisi dan perwakilan dari K/L terkait 

tersebut dilaksanakan di ruang rapat Antariksa, kantor LAPAN Pusat. 

 
Saat ini negara-negara space faring nations mulai memberi perhatian 

terhadap sumber daya antariksa (space resources) sebagai alternatif makin 

menipisnya sumber daya di bumi. Negara-negara dengan kapasitas 

teknologi antariksa yang cukup memadai, seperti: Amerika Serikat pun 

mulai aktif mengembangkan berbagai kegiatan terkait eksplorasi dan 

eksploitasi antariksa, misalnya: penambangan di antariksa (space mining). 

Wacana penambangan di antariksa (space mining) lebih populer dengan 

istilah ‘space resource activities’, khususnya yang terkait dengan masalah-

masalah hukum, mengemuka dan menarik perhatian negara-negara setelah 

Amerika Serikat menerbitkan undang –undang yang dikenal sebagai 

“Asteroid Act 2015”. Undang-undang tersebut mengatur mengenai 

eksplorasi sumber daya di antariksa secara komersial. 
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Dr. Emanuel Sungging, salah satu narasumber dari Pusat Sains 

Antariksa – LAPAN Bandung menyampaikan bahwa asteroid ada di tata 

surya dalam jumlah besar dan bernilai ekonomi tak terhingga. Berbagai 

unsur fisik dalam asteroid, seperti: besi, nikel, kobalt, magnesium, emas 

dan platinum, gas, air dan unsur-unsur lainnya dapat dipergunakan 

sebagai sumber energi ataupun berbagai kegiatan yang menunjang 

keberlangsungan umat manusia. Salah satu tantangan kedepan yakni 

penyiapan teknologi untuk mendukung eksplorasi dan/atau eksploitasi 

bagi kepentingan ilmiah maupun komersial. 

 

Dr. Budi Dermawan, narasumber dari Jurusan Astronomi ITB 

menegaskan bahwa berbagai unsur fisik sumber daya antariksa dapat 

diklasifikasikan sebagai Benda Kecil Tata Surya (BKTS) yang memiliki 

ukuran lebih kecil dari planet (sub planet), misalnya: asteroid, komet, 

satelit-alami, cincin, debu antar-planet. BKTS memiliki kekhasan seperti: 

bentuk fisiknya cenderung rapuh dan memiliki komposisi mineral yang 

tinggi sehingga lebih murni dibandingkan unsur serupa di bumi. Selain 

memahami berbagai manfaat ekonominya, maka ancaman atas keberadaan 

BKTS yang jumlahnya tersebar di tata surya tersebut juga perlu 

diwaspadai, misalnya: potensinya untuk menabrak bumi dan 

kecenderungannya mempengaruhi cuaca antariksa. Secara teknis yang 

perlu diantisipasi adalah upaya melakukan mitigasi terhadap potensi 

bahaya dengan meminimalisir dampak tabrakan akibat aktivitas BKTS 

terhadap bumi. 

 

Pada perspektif hukum atas kegiatan eksplorasi dan/atau 

eksploitasi sumber daya antariksa (space resources) tersebut, maka Pakar 

hukum internasional dan ketua The Indonesian Centre of Air and Space Law 

(ICASL) – Universitas Padjadjaran, Dr. Atip Latifulhayat menyampaikan 

bahwa memang belum banyak negara yang mengikuti langkah Amerika 

Serikat ini, sejumlah negara misalnya Luxembourg merespon dengan 

menerbitkan undang-undang sejenis yang juga memberikan hak kepada 
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perusahaan swasta untuk melakukan kegiatan penambangan di antariksa. 

Sementara itu sebagian negara khususnya negara berkembang memberikan 

beberapa catatan dan bahkan reaksi kritis terhadap langkah-langkah yang 

dilakukan oleh ‘space faring nations’ khususnya Amerika Serikat.  

 

Salah satu persoalan krusial terkait dengan eksplorasi sumber daya 

antariksa ini adalah tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur 

mengenai kegiatan ini. Hukum antariksa hanya mengatur mengenai 

kegiatan negara di antariksa, bukan mengeksplorasi sumber daya 

antariksa. Persoalan lainnya adalah terkait dengan akses dan pembagian 

keuntungan dari kegiatan tersebut (benefit sharing). Pembahasan oleh the 

Hague Space Resources Governance Working Grouppada pertemuan tahun 

2016 setidaknya telah berhasil merumuskan dasar pertimbangan kerangka 

hukum sebagai berikut: 

1) Menjelaskan tentang keterkaitan kegiatan eksplorasi dan/atau 

eksploitasi sumber daya antariksa (space resources) dengan ketentuan 

perjanjian keantariksaan yang ada; 

2) Memberi petunjuk bagi negara-negara maupun organisasi internasional 

bagi pengembangan kerangka hukum atas kegiatan eksplorasi dan/atau 

eksploitasi sumber daya antariksa (space resources); 

3) Mampu memberi contoh atas praktek terbaik negara-negara. 

Secara spesifik juga disampaikan bahwa kelompok kerja telah 

dirumuskan kisi-kisi pengaturan kegiatan, seperti : tujuan, definisi dan 

peristilahan, ruang lingkup, prinsip-prinsip hukum internasional, 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan kegiatan, keselamatan 

kegiatan, pencegahan dan pengurangan dampak berbahaya kegiatan, 

pembagian keuntungan atas pemanfaatan kegiatan, pertukaran 

informasi berdasarkan kerangka hukum internasional, penyediaan 

bantuan jika terjadi kesusahan, kewajiban dalam hal terjadi kerusakan, 

monitoring dan inspeksi kegiatan, kepatuhan terhadap dan penegakan 

kerangka hukum internasional, pengaturan kelembagaan, penyelesaian 

sengketa, dan klausul akhir. Selanjutnya, peneliti Pusat Kajian 

Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Dr. Mardianis, menambahkan 
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bahwa perspektif hukum internasional telah mengatur sumber daya di 

luar yurisdiksi nasional, seperti: antariksa, dasar laut dalam, Bulan, 

dan GSO. Meskipun, regulasi internasional yang berlaku efektif baru 

pengaturan terhadap dasar laut dalam dan GSO. Sedangkan untuk 

Antariksa dan Bulan baru sebatas aturan saja sehingga masih terdapat 

kekosongan (moratorium) terhadap eksplotasi sumber dayanya. 

Terdapat 3 (tiga) alternatif pendekatan bagi pengaturan sumber daya 

antariksa, yakni : 

a) Menggunakan prinsip-prinsip umum pendekatan sumber daya 

bersama (a common-pool resources approach - CPR) bagi kegiatan 

keantariksaan berkelanjutan;  

b) Mengajukan protocol tentang cara melindungi lingkungan antariksa 

terhadap kegiatan Ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya 

antariksa; 

c) Prinsip arsitektur sistem terbuka (open-system architectures) dalam 

pemanfaatan sumber daya antariksa. 

Pendekatan ketiga dinilai lebih realistis, namun perlu lebih mengakomodir 

kepentingan negara berkembang. Terkait kegiatan eksplotasi sumber daya 

antariksa juga disarankan untuk membentuk pengawas kegiatan tersebut 

di tingkat global (global authority on space resources). 

 

Pembahasan isu pemanfaatan sumber daya antariksa di Indonesia 

masih jarang dilakukan, baik dari sisi teknololgi, manfaat ekonomi, 

maupun dari aspek regulasinya. Para pakar yang berkecimpung dalam 

kegiatan keantariksaan perlu mulai mengkaji, dan mengantisipasi 

sekiranya kegiatan penambangan di antariksa menjadi kenyataan. Terkait 

hal tersebut, Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer, Drs. Afif 

Budiyono, MT menyarankan untuk mensosialisasikan isu penting mengenai 

eksplorasi sumber daya antariksa, mengidentifikasi peluang-peluang dan 

potensi bagi negara ASEAN khususnya Indonesia, serta mengantisipasi 

masalah yang mungkin timbul dan mencari solusinya. Melalui workshop on 

Space Resources tersebut setidaknya dapat disimpulkan beberapa hal yang 

perlu dicermati oleh Indonesia, antara lain: 
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1. Mempertimbangkan untuk meratifikasi Moon Agreement, 1979; 

2. Perlu meningkatkan kajian terkait nilai ekonomi atas sumber daya 

antariksa (space resources); 

3. Perlu meningkatkan kajian terkait aspek hukum atas sumber daya 

antariksa (space resources) yang dirumuskan oleh negara-negara 

maupun berbagai organisasi terkait. 

 

Pada workshop juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja 

sama antara Pusat KKPA - LAPAN dengan Fakultas Hukum Unpad. Naskah 

ditandatangani Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 

LAPAN, Ir. Agus Hidayat, M.Sc dan Dekan Fakultas Hukum Unpad (diwakili 

Dr. Atip Latifulhayat). 

 

 

Gambar 3-18. Worshop on Space Resources 2017 
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g. Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Tahun 

2017 

 

LAPAN menyelenggarakan seminar nasional bertemakan “Kebijakan 

dan Regulasi Kegiatan Penerbangan dan Antariksa Menuju Kemandirian 

Nasional”. Acara ini berlangsung di Hotel Santika Taman Mini Indonesia 

Indah, Jakarta, Rabu (25/10). Kegiatan tersebut untuk memasyarakatkan 

hasil riset LAPAN serta menampung masukan dalam mendukung kebijakan 

dan regulasi kegiatan penerbangan dan antariksa. Sebagai pembicara 

kunci, hadir Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, Pakar 

Penerbangan, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, Guru Besar FH 

Universitas Atma Jaya Jakarta, Prof. Dr. I.B.R. Supancana, Wakil Dekan – 

Riset dan Inovasi FEB UNDIP, Firmansyah, serta Chusnul Mar’iyah (FISIP 

UI) yang dikenal sebagai sosok aktivis pejuang hak perempuan.  

 

Kepala LAPAN menyampaikan, LAPAN mempunyai lima tema kegiatan 

yang diwujudkan dalam perencanaan jangka panjang. Tema kegiatan 

tersebut adalah sains, penginderaan jauh, penguasaan teknologi, 

peluncuran, dan komersialisasi. Hal tersebut akan diwujudkan sesuai 

dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan yang mengatur tugas dan fungsi LAPAN. Kemudian 

dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksan Tahun 2016—2040. 

Menurutnya, amanat tersebut diwadahi LAPAN dalam struktur organisasi 

agar bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu LAPAN punya mimpi besar 

yang akan diwujudkan, yaitu bandar antariksa, observatorium nasional 

(obnas), Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) dan Sistem 

Pemantau Bumi Nasional (SPBN), serta pengembangan teknologi.  

 

LAPAN bekerja sama dengan ITB dan pihak pemerintah daerah terkait 

akan membangun obnas di Kupang, NTT. Di lokasi tersebut akan berdiri 

fasilitas riset sains antariksa terbesar di Asia Tenggara, dengan fasilitas 

teleskop berdiameter 3,8 meter. “Untuk mewujudkan bandar antariksa 



64 
 

secara mandiri, target tahun ini sudah ditetapkan lokasi, sehingga tahun 

depan dilakukan visibilitas studi,” ungkap Thomas. Tantangan besar bagi 

LAPAN saat ini adalah penguasaan teknologi roket dan mewujudkan bandar 

antariksa. Rencananya, Indonesia dapat meluncurkan satelit sendiri 

dengan Roket Pengorbit Satelit (RPS) secara mandiri. Adapun LAPAN sedang 

mengkaji dua lokasi sebagai bandar antariksa, yaitu Biak dan Morotai.  

 

Sementara, Chappy Hakim mengungkapkan berbagai permasalahan 

yang terjadi di dunia penerbangan. “Jika kita membahas tentang 

permasalahan di dunia penerbangan, maka juga akan terkait dengan udara 

dan antariksa,” jelasnya. Ia berpendapat, untuk dapat mencapai 

penyelesaian yang komplit dan komprehensif, diperlukan kerja sama yang 

baik secara nasional dengan melakukan koordinasi lintas sektor dan 

institusi. 

 

Supancana menyampaikan, Indonesia harus maju dalam menguasai 

antariksa. “Untuk melakukan peluncuran wahana antariksa, program-

programnya sangat perspektif bagi Indonesia yang maju dan mandiri,” 

ujarnya. Maka, kebijakan harus dikembangkan dalam bentuk regulasi. 

Satu hal lagi, komersialisasi sudah menjadi suatu kegiatan. Maka di dalam 

menyusun regulasi, hal tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan. 

 

Teknologi roket memang tidak mudah dikembangkan. Hal ini menjadi 

kunci pembahasan pertemuan kali ini. Yang menjadi titik paling penting 

adalah wahana dan peluncuran. Sehingga dalam mempersiapkan 

pengembangannya perlu dikaji mulai dari aspek politik, ekonomi, hukum, 

dan sektor pendukung lainnya. “Jika semua kajian tersebut tidak punya 

political will, maka LAPAN tidak mempunyai dana yang cukup. Sehingga 

swasta yang akan menguasai. Kemudian kesejahteraan rakyat akan sangat 

jauh, maka kedaulatan dan keamanan negara terancam!” tegas Chusnul 

dalam paparannya. Maka, ia menyarankan, untuk mencapai mimpi-mimpi 

besar LAPAN, harus dibuat kisi-kisi program yang sangat penting untuk 
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dicapai dengan alasan kepentingan nasional. Hal tersebut sangat penting 

dari segi politis untuk menyentuh kebijakan pemerintah.  

 

Sedangkan Firmansyah memandang, untuk mempertahankan 

kedaulatan, dilihat juga dari sejauh mana bangsa ini mempertahankan 

lingkungan. Bahkan, menurutnya, ada peluang bisnis sebagai dampak dari 

hasil pengembangan dan penguasaan teknologi keantariksaan. Kepala 

Pusat Kajian dan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (KKPA), Agus 

Hidayat menyampaikan, seminar ini memaparkan berbagai makalah dan 

tampilan poster terkait beberapa bidang. Antara lain pengembangan 

peroketan, penyelenggaraan satelit di Indonesia dan kegiatan antariksa 

lainnya di sektor ekonomi, serta peran RI di forum Internasional. Seluruh 

paparan akan dijadikan masukan dan saran bagi LAPAN dalam 

menentukan kebijakan pengembangan teknologi penerbangan dan 

antariksa secara nasional.  

 

 

Gambar 3-19. Seminar Nasional di Hotel Santika – Jakarta 
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h. Focus Group Discussion  Penetapan Lokasi Bandar Antariksa 

 

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan diamanatkan bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) harus membangun dan mengoperasikan Bandar 

Antariksa. Amanat tersebut kemudian dirinci pentahapannya dan targetnya 

di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rencana 

Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016—2040. Bandar 

Antariksa didefinisikan di dalam Undang-Undang Keantariksaan adalah 

kawasan di daratan yang dipergunakan sebagai landasan dan/atau 

peluncuran Wahana Antariksa yang dilengkapi dengan fasilitas Keamanan 

dan Keselamatan serta fasilitas penunjang lainnya.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut, LAPAN dalam hal ini  Pusat Kajian 

Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA) dan Pusat Teknologi 

Roket (Pustekroket) telah melakukan kajian awal pemilihan lokasi bandar 

antariksa, baik ditinjau dari aspek teknis maupun non-teknis.  Hasil kajian 

tersebut perlu segera ditindaklanjuti sebelum ditetapkan oleh LAPAN. Oleh 

karena itu, dalam rangka mendukung penetapan lokasi tersebut diperlukan 

masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui pelaksanaan focus 

group discussion (FGD).  Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat 2 

UU RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, bahwa lokasi bandar 

antariksa ditetapkan oleh Lembaga. Lokasi bandar antariksa yang 

dimaksud menurut Perpres Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk 

Penyelenggaraan Keantariksaan 2016—2040, sudah harus ditetapkan oleh 

LAPAN pada tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pusat 

KKPA LAPAN pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 telah melakukan kajian 

ditinjau dari berbagai aspek non teknis seperti aspek ekonomi, politik, 

sosial budaya, pertahanan keamanan, dan hukum, terhadap dua kandidat 

lokasi bandar antariksa yaitu Pulau Biak (Papua) dan Pulau Morotai 

(Maluku Utara). Disamping itu, pada tahun anggaran 2017, Pustekroket 

LAPAN telah melakukan kajian ditinjau dari aspek teknis terhadap kedua 

kandidat lokasi Bandar Antariksa tersebut (ringkasan eksekutif terlampir). 
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Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing lokasi yang 

merupakan pulau terluar dan sangat dekat ke garis equator, sangat ideal 

untuk dijadikan lokasi bandar antariksa. Namun, pada keduanya terdapat 

kelebihan dan kekurangan yang perlu dijadikan pertimbangan untuk 

ditetapkan sebagai lokasi Bandar Antariksa. Mengingat pembangunan dan 

pengoperasian Bandar Antariksa merupakan program nasional yang akan 

melibatkan berbagai institusi terkait selain LAPAN, maka diperlukan 

semacam dialog nasional sejak dari awal, termasuk ketika akan 

menetapkan lokasi bandar antariksa. 

Untuk itu LAPAN dalam hal ini Pusat KKPA akan menyelenggarakan 

FGD guna membahas dan memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait 

dengan rencana penetapan lokasi bandar antariksa.  FGD tersebut juga 

dimaksudkan untuk membahas hal-hal penting lainnya berkenaan dengan 

rencana pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa di Indonesia. 

Hal-hal penting yang dimaksud antara lain penyiapan feasibility study dan 

masterplan, pembentukan panitia nasional, dan penyusunan rencana kerja 

selanjutnya. 

Peserta FGD Penetapan Lokasi Bandar Antariksa akan berasal dari 

LAPAN dan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta para akademisi 

dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Adapun peserta 

yang diharapkan hadir dan dapat berpartisipasi secara aktif pada FGD 

tersebut terdiri dari:  

1) Staf Khusus Presiden RI

2) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

(Kemenko PMK)

3) Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko

Polhukam)

4) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

5) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

6) Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI

7) Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI

8) Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri  RI
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9) Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) 

10) Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) 

11) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) 

12) Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI 

13) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI 

14) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI 

(Kemenristekdikti) 

15) Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI 

16) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 

17) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 

18) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

19) Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara 

20) Bupati Kabupaten Biak Numfor, Papua 

21) PT Bandar Internasional Jawa Barat (BIJB) 

22) Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc, P2P LIPI 

23) Dr. Chusnul Mariyah, FISIP Universitas Indonesia 

24) Prof. Dr. Rachmadi Supancana, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta.  

25) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 

 

Berdasarkan hasil FGD tersebut maka: 

1) Menulis surat ke presiden terkait rencana pembangunan bandar 

antariksa sebagai amanat UU No 21 tahun 2013 dan renduk 

penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016—2040 (untuk mendorong 

awareness/kesadaran ke Presiden terkait kegiatan antariksa di 

Indonesia) 

2) Akan koordinasi dengan K/L terkait yang dikoordinasikan oleh Pusat 

KKPA 

3) Awal Tahun 2018 Pusat KKPA koordinasi untuk melakukan pertemuan 

dengan K/L terkait tentang rencana aksi pembangunan bandar 

antariksa 

4) Penetapan Lokasi, memutuskan: 

a) Alternatif 1  Pulau Morotai 

b) Alternatif 2  Pulau Biak 
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5) Selanjtunya terkait penetapan lokasi LAPAN (tahun 2018) akan 

mengirimkan surat ke K/L terkait untuk mendapatkan dukungan dalam 

hal SDM untuk bisa menjadi panitia/tim teknis pembangunan bandar 

antariksa di wilayah NKRI 

6) Terkait analisis dampak sosial, maka nantinya bisa masuk dalam FS 

(feasibility study), jangan diparsialkan namun masuk dalam FS 

tersebut, berikut dengan dampak ekonomi juga. 

7) Tahun 2018 maka harus sudah ada FS dan Master Plan 

8) Tahun 2018 sudah harus melakukan FS (terutama Morotai), Kajian-

kajian ditambahkan yang belum ada, yang ada dikuatkan 

9) Bisa menggunakan konsultan baik konsultan nasional maupun 

konsultan asing (negara-negara yang akan dijajaki ekrja sama) 

10) Membuat proposal yang akan disampaikan ke Kemenko untuk bisa 

disampaikan langsung ke Presiden) 

 

 
 

Gambar 3-20. FGD Bandar Antariksa Swiss Bell Hotel Jakarta 

 
 

i. Menghadiri Sidang  24th Session of the Asia Pacific Regional 
Space Agency Forum (APRSAF-24) di Bengaluru, India 
 

Memenuhi undangan dari JAXA dan ISRO, pada tanggal 16 – 17 

November 2017 Kepala Pusat KKPA mengadiri pertemuan tahunan the 24th 

Session of the Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-24) di 
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Bengaluru, India. Pada pertemuan tersebut KapusKKPA bertindak sebagai 

salah satu panelis pada Space Policy Session dengan memaparkan materi 

yang berjudul National Space Policy of Indonesia. Pada acara tersebut 

KapusKKPA menyampaikan hal-hal yang terkait dengan telah adanya 

Undang Undang No. 21 tahun 2013 tentang keantariksaan yang diikuti 

dengan lahirnya Peraturan Presiden No. 45 tahun 2017 tentang Rencana 

Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016-2040.  

 

 

 

Gambar 3-21. Space Policy Session pada  24th Session of the Asia 
Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-24) di Bengaluru, India 

 

 
j. Penerbitan Buletin Pusat KKPA 

 

Pada tahun 2017 Pusat KKPA juga menerbitkan Buletin KKPA, yang 

digunakan sebagai wadah bagi para peneliti muda dan calon peneliti untuk 

mengungkapkan pemikirannya melalui tulisan-tulisan yang bersifat 

popular. Hal ini dimaksudkan untuk melatih para peneliti muda dan calon 

peneliti untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah terkait kebijakan 

penerbangan dan antariksa. Selain dari itu, bulletin tersebut dimaksudkan 

sebagai media sosialisasi hasil-hasil kegiatan Pusat KKPA serta berbagai isu 

strategis yang menjadi topik kajian Pusat KKPA.  
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Gambar 3-22. Buletin Pusat KKPA 2017 

 

3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

Dengan mengacu pada Renstra Pusat KKPA 2015-2019 yang 

kemudian dijabarkan pada penetapan kinerja Pusat KPA tahun 2017, maka 

analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan 

sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan pencapaian kedua sasaran strategis dilakukan dengan 

mengukur dan menganalisa capaian indikator kinerja utama, yaitu Indeks 

kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan, rasio 

kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang 

dibutuhkan, jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa, jumlah publikasi nasional terakreditasi di 

bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.  

 
Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung 

capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja 
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utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara 

langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap 

perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa 

sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator 

kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan 

capaian penggunaan sumberdaya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala 

capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan 

sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya 

keuangan dan sumber daya manusia.  

 

Terhadap analisa efisiensi penggunaan input untuk mencapai target 

kinerja pusat KKPA sebagaimana ditampilkan pada uraian sebelumnya  

dapat disampikan catatan sebagai berikut : 

a) Terhadap pencapaian IKU-2 sebagaimana di tampilkan pada Tabel 3-3. 

Maka tidak tercapainya target 100% yang disebabkan karena belum 

diterbitkannya Perka lokasi bandar antariksa lebih disebabkan oleh 

kondisi diluar kendali pusat KKPA (dhi.  pihak Wantanas yang telah 

melayangkan surat kepada Presiden tentang lokasi bandar antariksa 

yang tepat dalam versi Wantanas yang berbeda dengan rekomendasi 

kebijakan hasil FDG pilihan lokasi bandar antariksa yang telah 

ditetapkan oleh Kepala LAPAN pad bulan Desember tahun 2017). 

Apabila dikaitkan dengan analisa efisiensi penggunaan sumber daya 

maka dapat disampaikan bahwa pusat KKPA telah berupaya melakukan 

kajian tersebut secara optimal dengan didukung oleh sumber daya 

(peneliti dan adminitrasi), namun hambatan yang timbul bersifat diluar 

kendali pusat KKPA (berasal dari pihak luar) dalam memutuskan 

kebijakan lebih lanjut. 

b) Terhadap pencapaian IKU-3 dan IKU-4 terkait jumlah publikasi pada 

jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks 

sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3-4 dan 3-5. Maka tidak 

tercapainya jumlah publiksi sesuai yang ditargetkan disimpulkan 

disebabkan karena : 
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1) LAPAN dan Pusat KKPA belum memiliki media jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi dibidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa 

yang dikelola sendiri, sehingga Pusat KKPA masih memiliki 

ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dalam upaya 

penerbitan hasil kajian khususnya pada jurnal nasional 

terakreditasi. 

2) Cukup ketatnya persaingan di tingkat nasional dalam 

mempublikasikan naskah kajian/penelitian pada jurnal nasional 

terakreditasi sehingga mempersempit ruang gerak peneliti dalam 

publikasi tersebut khususnya terkait bidang kebijakan penerbangan 

dan antariksa yang bersifat khusus. 

3) Masih kurangnya kemampuan SDM Pusat KKPA dalam 

menghasilkan karya tulis ilmiah untuk bisa diterbitkan pada jurnal 

nasional terakreditasi. 

 

Apabila dikaitkan dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

maka dapat disampaikan bahwa target pada IKU 3 dan IKU 4 tidak terkait 

langsung dengan penyerapan anggaran, karena pada dasarnya angaran 

Pusat KKPA digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam 

rangka pencapaian target IKU 1 dan 2, yang dilandasi dengan pelaksanaan 

berbagai kegiatan non-IKU. Sedangkan untuk IKU 3 dan IKU 4 lebih pada 

pemenuhan kewajiban sebagai pusat unggulan iptek dan kewajiban moral 

masing-masing individu peneliti sesuai dengan tingkatannya.  

 

Bukan berarti tidak ada upaya dari Pusat KKPA agar para peneliti 

lebih produktif dalam mempublikasikan karya-karya ilmiahnya pada jurnal 

nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks. Sebagaimana 

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai upaya yang 

berkesinambungan dari tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2017 

diupayakan untuk menumbuhkan motivasi diri dari masing-masing 

individu Pusat KKPA, terutama para peneliti, agar memiliki motivasi yang 

kuat untuk terus berupaya mebuat karya-karya tulis ilmiah pada jurnal 

ilmiah terakreditasi. Disamping itu, kemampuan metodologi risetnya juga 
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terus ditingkatkan agar dapat melakukan kajian yang sesuai dengan 

kaidah-kaidah ilmiah, yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya 

kemampuan menulis pada jurnal terakreditasi. Namun upaya ini belum 

membuah hasil yang memadai.   

  

3.6. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 

Dalam pelaksanaan program/kegiatan, Pusat KKPA dibiayai oleh 

APBN yang dijabarkan dalam dokumen DIPA. Pagu awal tahun 2017 yang 

tertera di dokumen PK adalah sebesar Rp. 10.753.000.000,- (Sepuluh 

Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah). Namun di dalam proses 

pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, pagu awal tersebut mengalami 

2 (dua) kali perubahan.  

a. Perubahan pertama dikarenakan adanya pemotongan sebesar                             

Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga total pagu 

anggaran Pusat KKPA yang tertera di dokumen DIPA menjadi                                  

Rp. 10.603.000.000,- (Sepuluh miliar enam ratus tiga juta rupiah) , 

yang terdiri dari : 

1) Belanja Barang (52) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh 

juta rupiah); 

b. Perubahan kedua dikarenakan pergeseran pagu tunjangan kinerja 

pegawai untuk membiayai tunjangan kinerja pegawai satker lain yang 

kekurangan sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta 

rupiah), yang terkait dengan Belanja Pegawai (51) sebesar Rp. 

850.000.000,- (delapan  ratus lima puluh juta rupiah); 

Tabel 3-12. Perubahan Pagu dan Realisasi Tahun Anggaran 2017 

 

URAIAN PAGU AWAL PEMOTO 

NGAN I 

PEMOTO 

NGAN II 

PAGU 

AKHIR 

 

REALISASI 

Belanja 

Pegawai (51) 

6.509.816.000 - 850.000.00

0 

5.659.816.00

0 

5.305.471.58

0 

Belanja 

Barang (52) 

3.973.184.000 150.000.00

0 

- 3.823.184.00

0 

3.729.607.94

2 

Belanja 

Modal (53) 

270.000.000 - - 270.000.000 269.827.000 

TOTAL 10.753.000.00
0 

150.000.00
0 

850.000.00
0 

9.753.000.00
0 

9.304.906.52
2 
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3.6.1. Realisasi Anggaran Tahun 2017 

Dalam mendukung program LAPAN, yakni : Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan, maka arahan 

kegiatan yang diemban Pusat KKPA, yakni : Pengembangan Pengkajian dan 

Informasi Penerbangan dan Antariksa. Pada tahun 2017 pagu total 

anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut berjumlah Rp. 

9.753.000.000,- . Pagu anggaran tersebut dialokasikan dalam mendukung 

aktivitas pada 3 (tiga) sub kegiatan besar, meliputi : 1) Layanan  kebijakan 

penerbangan dan antariksa; 2) Layanan Internal; 3) Layanan Perkantoran, 

sebagaimana dimuat pada Tabel 3-12. Realisasi Anggaran Tahun 2017. 

 

Tabel 3-13. Realisasi Anggaran tahun 2017 

Alokasi Anggaran 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Realisasi (Rp) 

 
Realisasi (%) 

 

(1) (2) (3) (4) 

Layanan Kebijakan 
Penerbangan dan 

Antariksa 

2.309.899.000,- 2.225.090.409,- 96,33 % 

Layanan Internal 270.000.000,- 269.827.000,- 99,94 % 

Layanan Perkantoran 7.173.101.000,- 6.809.989.113,- 94,94 % 

 

Realisasi atas pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 9.304.906.522,- 

(95,41%) dari pagu anggaran Rp. 9.753.000.000,. Capaian tersebut berasal 

dari kegiatan : (1) Layanan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa dengan 

realisasi sebesar Rp. 2.225.090.409,- (96,33 %) dari Pagu Anggaran Rp. 

2.309.899.000,-. (2) Layanan Internal dengan realisasi sebesar Rp. 

269.827.000,- (99,94 %) dari Pagu anggaran Rp. 270.000.000,‐. (3) Layanan 

Perkantoran dan Operasional terealisasi sebesar Rp. 6.809.989.113,-  

(94,94 %) yang terdiri dari 73,96% Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan 

20,97% dari Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. 

Anggaran tidak terealisasi sebesar Rp. 448.093.478,- atau sebesar 4,59%. 

Secara detil tidak terserapnya anggaran tersebut diuraikan pada Tabel 3-13 

berikut : 

 

 



76 
 

Tabel 3-14. Rincian Pagu anggaran Tidak Terserap 

Alokasi Anggaran 
Sisa Anggaran  

(Rp) 
Sisa Anggaran  (%) 

(1) (2) (3) 

Belanja Bahan (521211) 8.016.800,- 0,01 % 

BBNOL (521219) 12.864.000,- 0,01% 

Narasumber (522151) 23.000.000,- 0,02% 

SPD Luar Kota (524119) 36.464.041,- 0,04% 

Gaji dan Tunjangan  354.344.420,- 0,36% 

Operasional Perkantoran 8.767.467,- 0,01% 

 

Kontribusi terbesar tidak terserapnya anggaran dikarenakan tidak 

terserapnya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 

354.344.420,- atau sebesar 0,36%. Berdasarkan data yang dihimpun oleh 

bagian program dan keuangan maka tidak terserapnya anggaran tersebut 

disebabkan oleh hal – hal berikut : (1) terdapat pegawai pensiun, (2) 

terdapat pegawai yang meninggal dan (3) tidak terserapnya anggaran 

lembur pegawai.  

 

3.6.2. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2017 

Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3-12 di atas, anggaran Pusat 

KKPA tahun 2017 diperuntukkan untuk mendanai dua kegiatan besar yaitu 

penyediaan Dokumen Kebijakan Penerbangan dan Antariksa dengan pagu 

anggaran sebesar Rp. 2.309.899.000,- dan untuk Layanan perkantoran 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.443.101.000,-.   

Sebenarnya anggaran sebesar Rp. 2.544.859.000,- tidak hanya 

diperuntukkan untuk mendukung capaian sasaran strategis 1 dan 2 saja, 

tetapi juga guna mendukung capaian sasaran strategis Pusat KKPA secara 

keseluruhan sebagaimana dituangkan dalam peta strategis BSC Pusat 

KKPA. Dengan kata lain angaran sebesar Rp. 2.309.899.000,- dengan 

realisasi sebesar Rp. 2.225.090.409,-( 96,33 %), digunakan juga untuk 

pencapaian sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4 serta kegiatan 

pendukung lainnya sebagaimana telah dijelaskan pada bagian capaian IKU 

dan capaian selain IKU .  
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3.6.3.Capaian IKU dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2017 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian 4.4.2., bahwa anggaran yang 

dialokasikan sebesar untuk mebiayai pencapaian sasaran strategis Pusat 

KKPA yang telah ditetapkan tidak hanya diperuntukkan untuk mendanai 

pelaksanaan kegiatan guna pencapaian IKU sebagaimana dinyatakan dalam 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Tetapi juga digunakan untuk pencapaian 

sasaran strategis lainnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya 

sasaran strategis 1 melalui IKU-1 dan sasaran strategis 2 melalui IKU-2, 

IKU-3 dan IKU-4 yang lebih bersifat outcome, baru bisa dicapai bila sasaran 

strategis 3, 4 yang lebih bersifat output, sebagimana dituangkan dalam peta 

strategis BSC Pusat KKPA. Dengan demikian sulit untuk memisahkan 

berapa anggaran yang terealisasi khusus untuk mencapai IKU-1, IKU-2, 

IKU-3 dan IKU-4. 

 

Jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa realisasi anggaran untuk 

capaian IKU-1 (indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian 

kebijakan) yang mencapai 94.47 (119,6%), capaian IKU-2 (rasio kebijakan 

yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan) 

dengan capaian 75%, capaian IKU-3 (jumlah publikasi nasional 

terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa) dengan 

capian 8%, dan capaian IKU-4 (jumlah publikasi internasional terindeks di 

bidang kebijakan penerbangan dan antariksa) denga capaian 0%, adalah 

bagian dari Rp. 2.309.899.000,-( 96,33 %). 

 

3.6.4. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 dan 

2016 

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan tentang pagu dan realiasasi 

anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 dapat diamati pada Tabel  3-14 

berikut : 
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Tabel 3-15. Perbandingan Pagu Anggaran  
dan Realisasi Tahun 2016 dan 2017 

 
 

Program 
Tahun 2016 Tahun 2017 

Pagu Anggaran 
(Rp) 

Realisasi         
(Rp) 

Pagu Anggaran 
(Rp) 

Realisasi     
(Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
Program 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaa
n Tugas 
Teknis 
Lainnya 
Lapan 

 
10.018.000.00,

- 

 
9.759.217.038,

- 

  

 
Program 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaa
n Tugas 
Teknis 
Lainnya 
Lapan 

   
9.753.000.000,

- 

 
9.304.906.522,

- 
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BAB IV PENUTUP 

 

Pelaksanaan kegiatan Pusat KKPA pada tahun 2017 sudah berjalan 

dengan baik. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 

2017 menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh komponen Pusat 

KKPA untuk dapat mewujudkan visi dan misinya. Namun dari capaian 

kinerja Pusat KKPA tahun 2017, terutama capaian sasaran strategis 2 

khususnya IKU-3 dan IKU-4, belum mencapai target yang ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja Pusat KKPA Tahun 2017. Kondisi ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Sasaran strategis‐1: meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa, melalui pencapaian IKU‐1: indeks 

kepuasan masyarakat atas layanan informasi kajian kebijakan 

penerbangan dan antariksa, telah mencapai hasil 94,47 dari target 79 

.Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa capaian sasaran 

strategis tersebut adalah 119,6% atau sangat baik. 

b. Sasaran strategis‐2: tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif, 

melalui pencapaian sebagai berikut : 

1) IKU-2 Rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total 

kebijakan yang dibutuhkan telah mampu merealisasikan 3 target 

capaian dari 4 target capaian yang ditargetkan. Kondisi ini dapat 

diinterpretasikan bahwa capaian sasaran strategisnya adalah 75 % 

atau kurang baik. 

2) IKU-3 jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa telah mampu merealisasikan 1 makalah 

dari 12 makalah yang ditargetkan. Kondisi ini dapat 

diinterpretasikan bahwa capaian sasaran strategisnya adalah 8 % 

atau kurang baik. 

3) IKU-4 jumlah publikasi internasional di bidang kebijakan 

penerbangan dan antariksa telah mampu merealisasikan 0 makalah 

dari 2 makalah yang ditargetkan. Kondisi ini dapat diinterpretasikan 

bahwa capaian sasaran strategisnya adalah 0 % atau kurang baik 
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Kendala dalam pencapaian sasaran strategis 2 tersebut disebabkan 

hal-hal berikut : 

a) Pada pencapaian IKU-2 yakni adanya kondisi saat akan disusunnya

Perka LAPAN tentang lokasi bandar antariksa yang direkomendasikan,

yakni P. Morotai (sebagai hasil FGD/dialog nasional oleh stakeholder

pada bulan Desember 2017) pada waktu yang bersamaan pihak Dewan

Ketahanan Nasional (Wantanas) telah mengajukan surat kepada

Presiden (tanpa koordinasi dengan Pusat KKPA) tentang lokasi

alternative bandar antariksa yang berbeda dengan hasil FGD, yakni : P.

Biak. Oleh karena itu sesuai instruksi Kepala LAPAN maka penerbitan

Perka Lokasi Bandar Antariksa ditunda sampai dilakukan diskusi lebih

lanjut untuk lokasi bandar antariksa yang tepat.

a. Selanjutnya terkait pencapaian IKU-3 dan IKU 4 maka perlu

diperhatikan hal-hala berikut :

1) LAPAN dan Pusat KKPA belum memiliki media jurnal ilmiah nasional

terakreditasi dibidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa

yang dikelola sendiri, sehingga Pusat KKPA masih memiliki

ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dalam upaya

penerbitan hasil kajian khususnya pada jurnal nasional terakreditasi.

2) Cukup ketatnya persaingan di tingkat nasional dalam

mempublikasikan naskah kajian/penelitian pada jurnal nasional

terakreditasi sehingga mempersempit ruang gerak peneliti dalam

publikasi tersebut khususnya terkait bidang kebijakan penerbangan

dan antariksa yang bersifat khusus.

3) Masih kurangnya kemampuan SDM Pusat KKPA dalam menghasilkan

karya tulis ilmiah untuk bisa diterbitkan pada jurnal nasional

terakreditasi.

Guna mengatasi hal tersebut berbagai upaya sebenarnya telah 

dilakukan diantaranya dengan mengadakan workshop dan pelatihan 

metodologi penelitian kebijakan dan penulisan ilmiah pada jurnal 

terakreditasi. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun anggaran 2017 

adalah akan lebih mendorong lagi para peneliti Pusat KKPA, terutama 
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peneliti madya ke atas untuk wajib membuat karya tulis ilmiah yang 

diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi. Kewajiban tersebut akan 

dituangkan dalam SKP terutama untuk para peneliti madya.  

Upaya lain yang akan dilakukan adalah dengan memberikan 

pembimbingan (coaching) kepada para peneliti Pusat KKPA agar dapat 

menulis karya tulis ilmiah untuk kemudian dapat diterbitkan dalam jurnal 

nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks. Disamping itu 

guna mewujudkan adanya jurnal ilmiah kebijakan penerbangan dan 

antariksa yang dikelola sendiri, maka pada tahun 2017 akan diupayakan 

untuk bekerjasama dengan Biro Kerjasama, Humas dan Umum (KSHU) 

agar jurnal kebijakan yang dikelola oleh Biro KSHU dapat terbit mulai 

tahun 2017, dan secara bertahap akan didorong untuk menjadi jurnal 

nasional terakreditasi. 

Dilihat dari daya serap anggaran, maka kinerja Pusat KKPA Tahun 

Anggaran 2017 yang didanai dengan anggaran sebesar Rp 9.753.000.000,‐ 

dan terealisasi sebesar Rp. 9.304.906.522,- atau sebesar 95,41%. 

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 448.093.478,- atau sebesar 4,59% tidak 

terealisasi.  Pencapaian kinerja Pusat KKPA tahun 2017 tersebut turun 

dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 2,01%.  

Kontribusi terbesar tidak terserapnya anggaran dikarenakan tidak 

terserapnya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 

354.344.420,- atau sebesar 0,36%. Berdasarkan data yang dihimpun oleh 

bagian program dan keuangan maka tidak terserapnya anggaran tersebut 

disebabkan oleh hal – hal berikut : (1) terdapat pegawai pensiun, (2) 

terdapat pegawai yang meninggal dan (3) tidak terserapnya anggaran 

lembur pegawai.  
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