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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Alhamdulillahirrabbil’alamin, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2017. Laporan Kinerja ini dibuat sebagai wujud dari  transparansi, 
akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan anggaran berbasis kinerja yang dikelola 
selama tahun anggaran 2017. LAPAN memiliki kontribusi besar dalam mendukung pengembangan iptek 
penerbangan dan antariksa nasional dalam rangka penguasaan iptek penerbangan dan antariksa 
untuk mewujudkan Indonesia maju dan mandiri. Wujud dari program tersebut adalah penguasaan 
sains antariksa dan sains atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, penginderaan jauh, serta 
kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang sudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. 

Laporan Kinerja ini berisi pencapaian sasaran strategis tahun 2017 dan hasil analisis atas keberhasilan 
maupun hambatan dalam menjalankan program Pengembangan Iptek Penerbangan dan Antariksa. 
Secara umum pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan perencanaan 
yang telah dibuat, walaupun masih ditemukan beberapa hambatan dalam pencapaian target kinerja. 
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh pelaksanaan penguasaan iptek 
penerbangan dan antariksa sebagai upaya mencapai target Sasaran yang tertuang dalam Rencana 
Strategis LAPAN 2015-2019. 

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap 
pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja 
untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN di masa yang akan datang.  

Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh    

Jakarta, Februari 2018                                                                                                                          
Kepala,

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin
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ikhtisar  
eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2017 
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini sebagai bahan evaluasi dan parameter dalam rangka 
meningkatkan kinerja LAPAN di masa yang akan datang untuk mendukung terwujudnya visi LAPAN 
yaitu: “Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa Untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan 
Mandiri”. Seluruh kebijakan yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2017 merupakan 
penjabaran dari 4 (empat) pilar LAPAN yang meliputi: Sains Antariksa dan Atmosfer, Penginderaan 
Jauh, Teknologi Penerbangan dan Antariksa, serta Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa yang 
dalam sistem pengelolaannya ditetapkan sasaran-sasaran strategis. 

Laporan Kinerja LAPAN berisi pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Strategis LAPAN 2015-2019. Secara umum  pelaksanaan pencapaian sasaran strategis tesebut di atas 
berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dengan melaksanakan Indikator Kinerja Utama 
(IKU) LAPAN yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAPAN Nomor 150 Tahun 2014 tentang Indikator 
Kinerja Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Hasil pelaksanaan program penelitian 
dan pengembangan iptek penerbangan dan antariksa tahun 2017 telah dihasilkan dan dimanfaatkan 
oleh beberapa instansi pemerintah dan swasta, antara lain :  
a. Dimanfaatkannya 2 (dua) tipe roket buatan LAPAN  untuk penggunaan khusus yaitu: RX-1220B dan 

RX-450 (tercapai 100%);
b. Dimanfaatkannya 2 (dua) tipe satelit buatan LAPAN untuk survey dan monitoring wilayah maritim 

Indonesia serta observasi muka bumi yaitu: LAPAN-A2 dan LAPAN-A3 (tercapai 100%);
c. Dimanfaatkannya 2 (dua) tipe pesawat UAV buatan LAPAN untuk pemotretan, pemetaan garis 

pantai, daerah hotspot, pemetaan desa, pemantauan illegal logging yaitu : LSU-01 dan LSU-02 
(tercapai 100%);

d. Dihasilkannya 1 (satu) produk desain pesawat transport nasional N219 Nurtanio yang siap untuk 
diproduksi oleh industri penerbangan PT. Dirgantara Indonesia (tercapai 100%);

e. Dihasilkannya 17 (tujuh belas) model pemanfaatan iptek penerbangan dan antariksa untuk 
pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim (tercapai 100%)

f. Dihasilkannya 60 (enam puluh) makalah publikasi nasional yang terakreditasi dibidang iptek 
penerbangan dan antariksa (tercapai 92,31%);
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g. Dihasilkannya 54 (lima puluh empat) makalah publikasi Internasional yang terindeks tentang iptek 
penerbangan dan antariksa (tercapai 180%);

h. Dihasilkannya 10 (sepuluh) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berstatus granted hasil penelitian 
dan perekayasaan teknologi roket, satelit dan penerbangan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (tercapai 250%);

i. Tercapainya pelayanan terhadap 265 (dua ratus enam puluh lima) instansi pengguna yang 
memanfaatkan layanan iptek penerbangan dan antariksa (tercapai 132,5%);

j. Pelayanan hasil litbangyasa iptek penerbangan dan antariksa yang memuaskan dengan nilai Indek 
Kepuasan Masyarakat 85,6 (tercapai 108,35%).

Rata-rata capaian kinerja LAPAN tahun 2017 adalah 123,98%, hal ini berarti capaian kinerja LAPAN 
mengalami peningkatan dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 109%. 
Capaian kinerja yang belum optimal akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan 
kegiatan tahun berikutnya, yang disusun dalam rencana aksi kinerja LAPAN.   

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin
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nurtanio, menjadi pilihan nama 
yang disematkan Presiden ri 
joko Widodo pada tanggal 10 
november 2017 untuk pesawat 
transport nasional n219.

Nurtanio bermesin 2 dan berpenumpang 
19 orang, sebagai hasil dari program 
pengembangan pesawat yang dibangun LAPAN 
bekerja sama dengan PTDI.
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a. umum

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimulai dengan 
dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XI/1998 dan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam peraturan perundang-undangan 
tersebut dinyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan 
adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 pada intinya 
berisikan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan 
seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil 
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, 
dilaporkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja (Lakin).

Sebagaimana Instruksi Presiden tersebut, Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
yang mempunyai peran strategis di bidang keantariksaan telah me-
nyusun Lakin dalam rangka perwujudan tanggungjawab pelaksanaan 
akuntabilitas kinerjanya. Lakin LAPAN disusun sebagai salah satu bentuk 
pertanggungjawaban LAPAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 
tahun 2017 dalam rangka melaksanakan misi, dan mencapai visi serta 
sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap 
unit kerja LAPAN. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Lakin juga 
merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 
Pelaporan Keuangan dan 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 Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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B. organisasi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan 
dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, LAPAN menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan 

sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, 
dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan 
atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan 
jauh serta pemanfaatannya; 

c. penyelenggaraan keantariksaan; 
d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN; 
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN; 
f. pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa; 
g. pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa; 
h. pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi pener-

bangan dan antariksa; 
i. pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN; dan
j. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan 

pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan 
dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Peraturan Presiden tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan 
Peraturan LAPAN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional.

Dalam Peraturan Kepala tersebut, struktur organisasi LAPAN digambarkan 
sebagai berikut:

Pendahuluan
01 02 03 04 05 

Perencanaan 
kinerja
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Dalam menjalankan tugasnya, Kepala LAPAN dibantu oleh pejabat Eselon 
I yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN yaitu Sekretaris 
Utama, Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Deputi Bidang Sains Antariksa 
dan Atmosfer, Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa. Untuk 
pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAN 
adalah pimpinan Inspektorat, pimpinan Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan 
dan Antariksa, pimpinan Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan 
Antariksa, pimpinan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan 
dan Antariksa. 

Sekretaris Utama memimpin Sekretariat Utama yang membawahi Biro 
Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Biro Perencanaan dan 
Keuangan, dan Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Umum. Untuk 
Deputi Bidang Penginderaan Jauh membawahi Pusat Teknologi dan Data 
Penginderaan Jauh, dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Deputi 
Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer membawahi Pusat Sains Antariksa dan 
Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan 
dan Antariksa membawahi Pusat Teknologi Penerbangan, Pusat Teknologi 
Roket, dan Pusat Teknologi Satelit. Untuk pimpinan Biro dan Pusat yang 
merupakan eselon II bertanggung jawab kepada pimpinan Eselon I sesuai 
dengan struktur organisasi LAPAN. 

C. Sumber Daya dan Lokasi Fasilitas

LAPAN sampai dengan 31 Desember 2017 memiliki Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang berjumlah 1.196 orang. Data pegawai berdasarkan tingkat 
pendidikan yaitu S3 sebanyak 38 orang (3%), S2 sebanyak 263 orang (22%), 
S1 sebanyak 513 orang (43%), Diploma IV sebanyak 12 orang (1%), Diploma 3 
sebanyak 32 orang (3%), Diploma 1 sebanyak 2 orang (0,1%), SLTA sebanyak 
311 orang (26%), SLTP sebanyak 13 orang (1%), dan SD sebanyak 12 orang (1%). 
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Adapun komposisi SDM berdasarkan jabatannya, pegawai yang menduduki 
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) adalah sebanyak 654 orang, pejabat 
struktural sebanyak 118 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 419 orang. 
Komposisi JFT di LAPAN adalah sebagai berikut: peneliti sebanyak 226 orang 
(37%), litkayasa sebanyak 157 orang (25%), perekayasa sebanyak 87 orang 
(14%), arsiparis sebanyak 42 orang (7%), pranata komputer sebanyak 31 
orang (5%), pranata humas sebanyak 16 orang (3%), perencana sebanyak 4 
orang (2%), analis kepegawaian sebanyak 19 orang (3%), auditor sebanyak 10 
orang (2%), pengelola barang dan jasa sebanyak 4 orang (0,93%), pustakawan 
sebanyak 7 orang (0,93%), pengendali dampak lingkungan sebanyak 3 orang 
(0,30%), penerjemah sebanyak 0 orang (0%) berhenti sementara dikarenakan 
menduduki jabatan struktural, dan perancang peraturan perundang-
undangan sebanyak 1 orang (0,1%). Sesuai dengan kegiatan utama LAPAN 
sebagai lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), komposisi tiga 
JFK terbesar adalah peneliti, litkayasa, dan perekayasa. Komposisi pegawai 
berdasarkan JFK disajikan sebagai berikut:

 

Gambar 1.2
Komposisi SDM Berdasarkan 
Jenjang Pendidikan.

43%

22% 26%

3%

3%

1%

1%
1%

SD

SMP

SMA
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D3

D4

S1

S2

S3
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Gambar 1.3 
Komposisi SDM Berdasarkan 
Jabatan Fungsional Khusus.

Peneliti

Perekayasa

Teknisi Litkayasa

Perencana

Pranata Komputer

Analisis Kepegawaian

Arsiparis

Auditor

Penerjemah

Pendali

Pecundang

Pranata Humas

Pustakawan

Pengadaan Barang/jasa

Dalam proses pelaksanaan tugas LAPAN di bidang penelitian dan pe-
ngem bangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan 
keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 
yang berlaku, LAPAN telah membangun sarana dan prasarana yang digunakan 
untuk mendukung pelaksanaan tugas LAPAN. Sarana prasarana yang dimilikii 
LAPAN ada di beberapa daerah di seluruh Indonesia, yaitu: Rawamangun, 
Pekayon (DKI Jakarta); Rancabungur, Rumpin, Bandung, Sumedang, serta 
Garut (Jawa Barat), Agam (Sumatera Barat); Pontianak (Kalimantan Barat), 
Pasuruan (Jawa Timur), Pare-pare (Sulawesi Selatan), dan Biak (Papua).
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Gambar 1.4
Lokasi Fasilitas LAPAN.

D. Potensi dan Permasalahan

1.  Potensi

Teknologi keantariksaan memiliki kemampuan untuk dapat berkontribusi 
bagi tumbuh kembangnya sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti 
pertanian, kemaritiman, kehutanan, perhubungan, dan telekomunikasi. 
Dalam upaya berkontribusi terhadap kegiatan pembangunan, teknologi 
keantariksaan menjadi aspek penting yang keberadaannya harus berkaitan 
dengan sektor ekonomi, politik, dan lingkungan. Pada sektor ekonomi, 
teknologi keantariksaan merupakan salah satu ukuran bagi perkembangan 
modernisasi suatu negara. Perannya sebagai engine of tomorrow membuat 
keberadaan teknologi keantariksaan dapat menentukan pembangunan 
ekonomi yang terintegrasi dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi 
dianggap berbanding lurus dengan penguasaan teknologi keantariksaan. 
Semakin tinggi tingkat penguasaan teknologi keantariksaannya, maka 
perekonomian suatu negara pun akan semakin meningkat. Pada sektor 
politik, teknologi keantariksaan terbukti mampu mempengaruhi politik luar 
negeri, isu mengenai teknologi keantariksaan merupakan salah satu isu yang 
menjadi domain utama pada sebagian perjanjian politik luar negeri baik 
yang sifatnya bilateral, multilateral, maupun regional. Negara yang memiliki 
keunggulan penguasaan teknologi keantariksaan dapat memiliki posisi 
tawar yang lebih strategis dalam aktivitas kerjasama internasional. Pada 
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sektor lingkungan, pemanfaatan teknologi keantariksaan mendatangkan 
konsekuensi, salah satunya adalah sebagai antisipasi terhadap perubahan 
iklim ekstrim yang mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat di bumi. 
Hingga hari ini, teknologi keantariksaan dapat mengkonversi dirinya menjadi 
sebuah sistem pintar untuk mendukung pengambilan keputusan mitigasi 
bencana dan pengurangan dampak kerugian pasca terjadinya bencana. 
Indonesia, dalam hal ini sangat membutuhkan teknologi keantariksaan di 
berbagai aplikasi kehidupan masyarakat.

2. Permasalahan

Pada perkembangannya hingga kini, teknologi keantariksaan Indonesia 
belum menunjukkan kontribusi bagi sektor-sektor pembangunan lainnya. 
Politik anggaran negara dan dukungan industri dalam negeri yang 
belum sepenuhnya mendukung menyebabkan kegiatan penelitian dan 
pengembangan teknologi keantariksaan sulit mengimbangi kemajuan 
teknologi keantariksaan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Rusia, 
Jerman, Jepang, India, dan Cina. Politik anggaran negara hingga hari ini 
masih belum menempatkan teknologi keantariksaan sebagai prioritas utama. 
Pemenuhan anggaran sebagaimana kita ketahui merupakan syarat mutlak 
untuk mendukung penguatan infrastruktur riset baik meliputi SDM maupun 
sarana prasarana lainnya. Industri dalam negeri yang belum mendukung 
juga menjadi konstrain utama lainnya yang tidak kalah penting dalam 
mempengaruhi penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Dukungan yang 
lemah dari industri dalam negeri berbanding lurus dengan perkembangan 
teknologi keantariksaan itu sendiri. Hambatan lain bagi Indonesia dalam 
pengembangan teknologi keantariksaan adalah adanya Missile Technology 
Control Regime (MTCR). MTCR adalah sebuah asosiasi non-traktat informal 
pemerintah atau rejim yang pada awalnya ditetapkan oleh negara-negara 
G-7 pada tahun 1987. MTCR bertujuan untuk membatasi dan mengawasi alih 
teknologi (termasuk di dalamnya teknologi antariksa) yang dapat berperan 
dalam teknologi misil, senjata pemusnah masal, dan teknologi guna ganda 
(untuk sipil dan militer). Penguasaan minim di teknologi keantariksaan 
membawa pengaruh terhadap kondisi Indonesia dimana situasi middle 
income trap terjadi, daya tawar politik luar negeri yang rendah, dan kini 
menjadi konsumen netto teknologi keantariksaan.

e. Peran Strategis LaPan

LAPAN mempunyai peran strategis yang pelaksanaan kegiatannya dijamin 
oleh peraturan, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan 
ini memperkuat peran LAPAN dalam penyelenggaraan kegiatan 
keantariksaan. Kewajiban LAPAN yang harus dilaksanakan adalah 
sebagai berikut:

Pendahuluan
01 02 03 04 05 
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a. Memberikan informasi khusus tentang cuaca antariksa, mitigasi 
dan peringatan dini;

b. Memberikan bantuan teknis terkait bencana akibat cuaca antariksa;
c. Membangun dan mengoperasikan stasiun bumi untuk perolehan 

data;
d. Melaksanakan pengadaan data penginderaan jauh resolusi tinggi 

untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
e. Menetapkan metode dan kualitas pengolahan data penginderaan 

jauh; 
f. Menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian data melalui 

bank data;
g. Menetapkan pedoman pemanfaatan data penginderaan jauh
h. Menguasai teknologi keantariksaan;
i. Mengupayakan alih teknologi melalui kerjasama internasional;
j. Menyusun program, perancangan dan prototipe serta pengujian 

teknologi roket;
k. Menjaga keselamatan dan keamanan terhadap resiko kecelakaan 

dalam penguasaan dan pengembangan teknologi roket;
l. Mengembangkan sarana dan prasarana teknologi roket; 
m. Melakukan pengembangan, perancangan dan prototipe, serta 

pengujian satelit, pembangunan dan pengoperasian stasiun bumi, 
peluncuran satelit

n. Menyusun dan melaksanakan program penguasaan teknologi 
aeronatika 

o. Menyusun rencana induk keantariksaan sebagai pedoman nasional;
p. Melaksanakan kajian kebijakan keantariksaan;
q. Mengawasi kepatuhan terhadap pemenuhan standar dan prosedur 

keamanan kegiatan keantariksaan;
r. Mengidentifikasi benda jatuh antariksa di wilayah Republik 

Indonesia.

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, 
Pengendalian Kualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit 
Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2012 
merupakan awal penguatan peran LAPAN melalui Deputi Bidang 
Penginderaan Jauh sebagai penyedia data penginderaan jauh secara 
nasional. Tujuan dari Inpres No. 6 tahun 2012 adalah terwujudnya 
efisiensi	 anggaran	 negara	 serta	 efektivitas	 pelaksanaan	 penyediaan	
data satelit penginderaan jauh, khususnya resolusi spasial tinggi 
(4 meter) untuk Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah 
Daerah. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh LAPAN melalui Deputi 
Bidang Penginderaan Jauh adalah:
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a. Menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan 
lisensi Pemerintah Indonesia; 

b. Meningkatkan kapasitas dan operasi sistem akuisisi data satelit 
penginderaan jauh resolusi tinggi; 

c. Melaksanakan penyediaan data satelit penginderaan jauh resolusi 
tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

d. Melakukan pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi 
tinggi berupa koreksi radiometrik dan spektral; 

e. Membuat metadata atas data satelit penginderaan jauh resolusi 
tinggi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; 

f. Melakukan penyimpanan data satelit penginderaan jauh resolusi 
tinggi, dan

g. Bersama Badan Informasi Geospasial melakukan pengendalian 
kualitas terhadap data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi. 

3. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk 
Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, meningkatkan 
peran LAPAN dalam hal :
a. Penguasaan sains antariksa melalui pemajuan sains antariksa, 

termasuk sains atmosfer di Indonesia yang berkelas dunia;
b. Penyelenggaraan penginderaan jauh melalui penyelenggaraan 

penginderaan jauh berkelas dunia berdasarkan pemenuhan 
kebutuhan nasional, antara lain dilakukan dengan kerjasama;

c. Penguasaan teknologi keantariksaan melalui pemajuan penguasaan 
teknologi roket, teknologi satelit, teknologi aeronatika, dan industri 
nasional berdasarkan pemenuhan kebutuhan nasional, antara lain 
dilakukan dengan kerjasama;

d. Penyelenggaraan kegiatan peluncuran melalui pembangunan dan 
pengoperasian bandar antariksa termasuk bandar udara riset di 
wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 
dan pemerintah daerah terkait;

e. Menumbuhkan kegiatan komersil keantariksaan melalui penyertaan 
badan usaha milik Negara, sektor industri, dan/atau swasta. 

 

F.  Sistematika Penyajian Laporan

Lakin LAPAN tahun 2017 berisi tentang pencapaian kinerja (performance 
results) periode tahun 2017. Pengukuran Pencapaian Kinerja tahun 2017 
diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) 
tahun 2017 merupakan tolak ukur dan indikator keberhasilan organisasi 
dalam malaksanakan target yang telah ditentukan dan realisasi kinerja. 
Analisis atas realisasi kinerja terhadap rencana kinerja ini berfungsi untuk 
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mengidentifikasikan	 adanya	 celah	 perjanjian	 kinerja	 (performance gap) 
sehingga dapat dipergunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan 
dan sebagai landasan dalam memperbaiki kinerja dan mencari solusi 
terhadap permasalahan yang terjadi di masa mendatang. Berdasarkan 
kerangka	 fikir	 tersebut	 maka	 sistematika	 penyajian	 LAKIN	 LAPAN	 tahun	
2017 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Menjelaskan pencapaian kinerja LAPAN secara singkat di tahun 2017.

2. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang organisasi, sumber daya, lokasi fasilitas dan isu 
strategis yang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang proses perjanjian kinerja tahun 2017.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Menjelaskan tentang proses perjanjian kinerja sasaran strategis 
organisasi.

5. Bab IV Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja LAPAN

Menjelaskan langkah perbaikan terhadap hasil rekomendasi Menteri 
PAN dan RB. 

6. Bab V Penutup

Menjelaskan hasil kesimpulan pencapaian organisasi dan langkah 
meningkatkan kinerja.
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a. rencana Strategis 2015-2019

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2015 Tentang 
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Peraturan Kepala LAPAN 
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga 
Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional, serta 
Peraturan Kepala LAPAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis 
LAPAN Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Visi dan Misi LAPAN, yaitu :

V

M

T

Visi 

Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa Untuk Me wujud-
kan Indonesia yang Maju dan Mandiri.

Misi
1. meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan 

penerbangan dan antariksa bertaraf internasional;
2. meningkatkan kualitas produk teknologi dan informasi di 

bidang penerbangan dan antariksa dalam memecahkan 
permasalahan nasional;

3. melaksanakan dan mengatur penyelenggaraan ke-
antariksaan untuk kepentingan nasional.

Tujuan

Terwujudnya layanan prima di bidang penerbangan dan 
antariksa bagi masyarakat.
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1. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, LAPAN telah 
mer umuskan peta strategis yang berisi sasaran-sasaran strategis dan 
menterjemahkannya ke dalam 4 perspektif yaitu : Stakeholder Perspective, 
Customer Perspective, internal process perspective dan learn and growth 
perspective. Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Rencana Strategis LAPAN Tahun 2015-2019, telah ditetapkan sasaran 
strategis LAPAN yaitu :
1. meningkatnya penguasaan dan kemandirian Iptek penerbangan dan 

antariksa (Stakeholder perspective);
2. meningkatnya layanan Iptek penerbangan dan antariksa yang prima 

(Customer perspective);
3. terselenggaranya keantariksaan di Indonesia yang memenuhi standard 

(Customer perspective);
4. terlaksananya pemanfaatan dan layanan publik iptek penerbangan 

dan antariksa (Internal Process perspective);
5. meningkatnya kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa (Internal 

Process perspective);
6. tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif (Internal Process 

perspective);
7. tersedianya DSS lintas sektoral untuk mitigasi bencana alam dan 

perubahan iklim (Internal Process perspective);
8. terselenggaranya Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN (Learn and 

Growth perspective).

Pendahuluan
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2. Indikator Kinerja Utama

Dalam Peraturan Kepala LAPAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana 
Strategis LAPAN Tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa Indikator Kinerja 
Utama LAPAN adalah indikator yang terdapat di sasaran strategis pada 
stakeholder perspective dan costumer perspective. Berdasarkan hal tersebut 
telah ditetapkan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 150 Tahun 2015 tentang 
Indikator Kinerja Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yaitu:
1. Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus;
2. Jumlah tipe satelit untuk pemantauan;
3. Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan;
4. Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi 

oleh industri penerbangan;
5. Jumlah model pemanfaatan Iptek penerbangan dan antariksa untuk 

pemantauan sumber daya alam (SDA), lingkungan serta mitigasi bencana 
dan perubahan iklim;

6. Jumlah publikasi nasional terakreditasi;
7. Jumlah publikasi internasional yang terindeks;
8. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berstatus granted;
9. Jumlah instansi pengguna layanan iptek penerbangan dan antariksa;
10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Iptek penerbangan 

dan Antariksa;
11. Persentase penyelenggara keantariksaan di Indonesia yang memenuhi 

standar.

3. Sistem Nilai

Sistem nilai merupakan orientasi dan rujukan dalam bertindak bagi setiap 
pegawai. Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Rencana Strategis LAPAN Tahun 2015-2019, sistem nilai yang berlaku di 
LAPAN adalah:

1. Pembelajar

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

2. Rasional

Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 
dan ilmiah;

3. Akuntabel

Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses 
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi;
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4. Konsisten

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka 
pendek, menengah dan panjang yang sudah ditetapkan;

5. Berorientasi kepada layanan publik

Berupaya memberikan layanan prima sesuai dengan kebutuhan publik.

B. rencana Kerja Tahunan (rKT) Tahun 2017

Rencana Kerja Tahunan adalah penjelasan dari rencana strategis yang telah 
dibuat oleh LAPAN dalam bentuk yang mendetail dan terukur dengan target 
yang telah ditentukan. Rencana Kerja Tahunan bertujuan untuk memastikan 
proses pelaksanaan berfokus kepada hasil pencapaian rencana strategis 
yang telah ditentukan. Rencana Kerja Tahunan LAPAN untuk tahun 2017 
bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahunan LAPAN 2017.

Sasaran Strategis indikator Kinerja utama Target

Meningkatnya penguasaan dan 
kemandirian Iptek penerbangan dan 
antariksa

IKU 1 : Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus
IKU 2 : Jumlah tipe satelit untuk pemantauan
IKU 3 : Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan
IKU 4 : Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi 

oleh industri penerbangan
IKU 5 : Jumlah model pemanfaatan Iptek penerbangan dan antariksa untuk 

pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan 
iklim

IKU 6 : Jumlah publikasi nasional terakreditasi
IKU 7 : Jumlah publikasi internasional yang terindeks
IKU 8 : Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berstatus granted

3 Tipe
2 Tipe
3 Tipe

1 Produk desain

17 Model

65 Makalah
30 Makalah

4 Judul

Meningkatnya layanan Iptek 
penerbangan dan antariksa yang prima

IKU 9 : Jumlah instansi pengguna layanan Iptek penerbangan dan antariksa
IKU 10 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Iptek penerbangan 

dan antariksa

145 Instansi
79

Terlaksananya penyelenggaraan 
keantariksaan yang memenuhi standar

IKU 11 : Persentase penyelenggara keantariksaan di Indonesia yang memenuhi 
standar

 -

Sumber : Dok. Rencana Kerja Tahunan LAPAN 2017.

Dalam Rencana Strategis LAPAN tahun 2017 terdapat 3 sasaran strategis 
dan 11 Indikator Kinerja Utama. Untuk Sasaran Strategis ke 1 “Meningkatnya 
penguasaan dan kemandirian iptek penerbangan dan antariksa” terdapat 
8 Indikator Kinerja Utama. Sedangkan pada Sasaran Strategis ke 2 
“Meningkatnya layanan iptek penerbangan dan antariksa prima” terdapat 
2 Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis ke 3 “Terlaksananya 
penyelenggaraan keantariksaan yang memenuhi standar” memiliki 1 
Indikator Kinerja Utama. 
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C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Dalam perencanaan kinerja, perumusan target kinerja merupakan tahap awal 
yang harus dilakukan. Dalam menentukan target kinerja harus disepakati 
antara pihak yang menentukan kinerja dan pihak yang melaksanakan target 
kinerja tersebut agar dalam proses pelaksanaan untuk mencapai target 
kinerja	 tersebut	 dapat	 dilaksanakan	 dengan	 efektif	 dan	 efisien.	 Setelah	
terjadi kesepakatan target yang ditetapkan maka dilanjutkan dengan tahap 
perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan 
pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selain itu perjanjian 
kinerja merupakan upaya untuk mewujudkan manajemen pemerintahan 
yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Perjanjian 
Kinerja LAPAN tahun 2017 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja LAPAN Tahun 2017.

Sasaran Strategis indikator Kinerja utama Target

Meningkatnya penguasaan dan 
kemandirian Iptek penerbangan dan 
antariksa

1. Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus.
2. Jumlah tipe satelit untuk pemantauan.
3. Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan.
4. Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi oleh 

industri penerbangan.
5. Jumlah model pemanfaatan Iptek penerbangan dan antariksa untuk 

pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim.
6. Jumlah publikasi nasional terakreditasi.
7. Jumlah publikasi internasional yang terindeks.
8. Jumlah HKI yang berstatus granted.

2 Tipe
2 Tipe
2 Tipe

1 Produk Desain

17 Model

65 Makalah
30 Makalah

4 Judul

Meningkatnya layanan Iptek 
penerbangan dan antariksa yang prima

9. Jumlah instansi pengguna layanan Iptek penerbangan dan antariksa.
10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Iptek penerbangan dan 

Antariksa .

200 Instansi
79

Terlaksananya penyelenggaraan 
keantariksaan yang memenuhi standar

11. Persentase penyelenggara keantariksaan di Indonesia yang memenuhi 
standar.

 -

Sumber : Dok. Perjanjian Kinerja LAPAN 2017.

Pada tahun 2017, untuk mendukung pencapaian layanan yang diberikan 
kepada stakeholder dan costumer yaitu: masyarakat ilmiah dan masyarakat 
umum, LAPAN juga mengukur capaian indikator-indikator yang terdapat 
pada internal process dan learn and growth perspective. Kedua perspektif 
tersebut adalah bagian pengungkit yang mempengaruhi kinerja layanan 
LAPAN. Dari pemantauan Sasaran Strategis dan indikator kinerja pada 
perspektif internal process dan learn and growth, maka LAPAN dapat 
memberikan hasil layanan secara maksimal. Tabel berikut menyajikan 
target indikator kinerja yang terdapat pada perspektif internal process 
dan learn and growth.
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D. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 

Mekanisme pengumpulan data kinerja di lingkungan LAPAN dilakukan secara 
bottom-up dan telah didukung oleh sistem pelaporan berbasis teknologi 
informasi bernama Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 
(Siforen Monev) yang diakses melalui jaringan intranet LAPAN yang beralamat 
di 10.14.1.34. LAPAN melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan untuk 
validasi capaian kinerja dan mengenali hambatan/kendala di lingkungan 
Satker LAPAN. Evaluasi capaian diperoleh melalui serangkaian penghitungan 
data target dan realisasi indikator kinerja yang tersedia. Kategori penilaian 
adalah berwarna merah untuk capaian kinerja <69, berwarna kuning untuk 
capaian kinerja >70 s.d <79 dan berwarna Hijau untuk capaian kinerja > 
80. Sistem ini dimulai dari penyampaian data kinerja di tingkat unit kerja 
(Eselon II dan Balai), Eselon I sampai dengan tingkat lembaga. 

Tabel 2.3
Internal Process dan Learn Growth 
Perspective LAPAN.

Sasaran Strategis indikator Kinerja Target

Internal Process Perspective

Terlaksananya pemanfaatan dan layanan publik 
Iptek penerbangan dan antariksa

12. Persentase kesiapan sistem pemanfaatan dan layanan penginderaan 
jauh terhadap total layanan.

100%

Meningkatnya kapasitas iptek penerbangan dan 
antariksa

13. Jumlah kerjasama yang meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas litbang
14. Jumlah pusat unggulan

30

Meningkatnya kapasitas iptek penerbangan dan 
antariksa

15. Persentase rumusan kebijakan yang diimplementasikan terhadap 
rumusan kebijakan yang dihasilkan

2

Tersedianya Decision Support System (DSS) untuk 
mitigasi bencana alam dan perubahan iklim

16. Jumlah Decision Support System (DSS) lintas sektoral yang operasional 70%

Learn and Growth Perspective

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi  
di lingkungan LAPAN

17. Kategori Nilai Reformasi Birokrasi  A

Sumber : Dok. Peta Strategis BSC LAPAN 2015-2019.
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Gambar 2.2
Tampilan Aplikasi Siforen Monev.

Dalam proses pelaksanaannya, LAPAN menunjuk Sekretariat Utama c.q Biro 
Perencanaan dan Keuangan (Biro Renkeu) bekerjasama dengan Person 
In Charge (PIC) manajemen kinerja di seluruh unit kerja LAPAN untuk 
memastikan setiap kegiatan dalam proses pengelolaan manajemen kinerja 
di masing-masing unit berjalan sesuai yang direncanakan. PIC manajemen 
kinerja di LAPAN berjenjang dari level satuan kerja, Eselon I hingga level 
lembaga. Adapun secara visual PIC Manajemen Kinerja LAPAN adalah seperti 
pada gambar di bawah ini.
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Pada akhir tahun, Laporan Kinerja Unit Kerja dan Eselon I dijadikan sebagai 
bahan penyusunan Lakin LAPAN. Konsep akhir Lakin LAPAN disampaikan 
kepada Inspektorat untuk mendapat reviu internal. Selanjutnya Lakin 
LAPAN ditandatangani Kepala LAPAN dan disampaikan kepada Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan 
kepada Presiden Republik Indonesia.

Kepala 
LaPan

Satker Satker Satker Satker

Deputi
Deinderaja

Deputi
Sains

Deputi
Teknologi

Sekretariat  
utama

Gambar 2.3
PIC Manajemen Kinerja LAPAN.
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A. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja LaPan dilakukan dengan cara membandingkan 
antara target rencana dan realisasi ikU. tahun 2017, seperti telah tertuang 
dalan renstra 2015-2019 dimana LaPan bertanggung jawab terhadap 11 
indikator kinerja Utama (ikU) sesuai dengan Perjanjian kinerja (Pk) yang 
disusun pada awal tahun 2017. dari hasil pengukuran kinerja, secara 
keseluruhan tingkat capaian kinerja LaPan terhadap capaian ikU adalah 
sebesar 123,98%. nilai tersebut dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
dari seluruh capaian ikU. dari 11 (sebelas) ikU yang diperjanjikan, sebanyak 
9 (sembilan) ikU dinyatakan berhasil, 1 (satu) ikU tidak tercapai dan 1 (satu) 
IKU belum dapat dilaksanakan. IKU dinyatakan berhasil jika capaiannya ≥ 
100% dari target yang telah ditetapkan.

dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan 
LaPan sejak tahun 2012 menggunakan aplikasi sistem informasi Perencanaan 
dan monitoring evaluasi (siforenmonev) LaPan yang dimonitoring secara 
berkala setiap triwulan. adapun capaian kinerja LaPan tahun 2017 
berdasarkan sasaran strategis dan ikU adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja Tahunan LAPAN 2017.

Sasaran Strategis dan IKU Target Realisasi Capaian

1. Meningkatnya penguasaan dan kemandirian Iptek penerbangan dan antariksa

IKU 1 : Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus
IKU 2 : Jumlah tipe satelit untuk pemantauan
IKU 3 : Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan
IKU 4 : Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi oleh 

industri penerbangan
IKU 5 : Jumlah model pemanfaatan Iptek penerbangan dan antariksa untuk 

pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim
IKU 6 : Jumlah publikasi nasional terakreditasi
IKU 7 : Jumlah publikasi internasional yang terindeks
IKU 8 : Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berstatus granted

2 Tipe
2 Tipe
2 Tipe

1 Produk desain

17 Model

65 Makalah
30 Makalah

4 HKI

2 Tipe
2 Tipe
2 Tipe

1 Produk desain

17 Model

60 Makalah
54 Makalah

10 HKI

100%
100%
100%
100%

100%

92,31%
180%
250%

2. Meningkatnya layanan Iptek penerbangan dan antariksa yang prima

IKU 9 : Jumlah instansi pengguna layanan Iptek penerbangan dan antariksa
IKU 10 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Iptek penerbangan dan 

antariksa

200 Instansi
79

264 Instansi
85,60

132%
108,35%

3. Terlaksananya penyelenggaraan keantariksaan yang memenuhi standar

IKU 11 : Persentase penyelenggara keantariksaan di Indonesia yang memenuhi standar - - -

RATA-RATA CAPAIAN 123,98%

Sumber : Capaian PK LAPAN 2017.
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sasaran strategis ke-1 bertujuan untuk mewujudkan salah satu tujuan 
dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 yaitu mewujudkan kemandirian 
dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam penyelenggaraan 
keantariksaan. sasaran strategis ke-1 terdiri dari 8 (delapan) ikU yang 
dapat menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu: 
Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus, Jumlah tipe satelit untuk 
pemantauan, Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan, 
Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi 
oleh industri penerbangan, Jumlah model pemanfaatan iptek penerbangan 
dan antariksa untuk pemantauan sda, lingkungan serta mitigasi bencana 
dan perubahan iklim, Jumlah publikasi nasional terakreditasi, Jumlah 
publikasi internasional yang terindeks di bidang teknologi penerbangan 
dan antariksa, dan Jumlah Hak kekayaan intelektual (Hki) yang berstatus 
granted. Pada periode pengukuran tahun 2017, capaian sasaran strategis 1 
adalah sebesar 127,79%, dengan penjelasan capaian untuk masing-masing 
ikU dijabarkan sebagai berikut:

inDiKATor KinerjA uTAMA 1: 
Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus

ikU ini bertujuan untuk mengukur hasil pelaksanaan penelitian, pengem-
bangan dan perkayasaan roket LaPan dan selanjutnya dapat digunakan 
secara khusus oleh pengguna. Yang dimaksud tipe roket adalah jenis roket 
baik kendali maupun balistik berdasarkan ukuran diameter yang dibuat 
dan dimanfaatkan untuk penggunaan khusus. tahun 2017 menargetkan 2 
tipe yaitu rX 450 (rhan 450) dan rX 1220 (rhan-122b) untuk penggunaan 
khusus (roket pertahanan), bekerjasama dengan konsorsium roket nasional 
di bawah koordinasi kementerian Pertahanan dalam pengembangannya, 
dimana sasarannya adalah pengujian dinamis roket. adapun capaiannya 
sebagai berikut: 

Sasaran Strategis
meningkatnya penguasaan dan kemandirian 
iptek penerbangan dan antariksa 1
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Perencanaan 
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a. Roket RX 450 (Rhan 450)

Pada tahun 2016 telah dilakukan pengujian terbang rX-450 dengan hasil 
roket dapat terbang secara lurus dan stabil menggunakan potensial muatan 
yang dapat dibawa (ballast) dengan berat 350 kg karena misi utama 
pengujian terbang saat itu adalah roket mampu terbang secara stabil, 
dengan cara memodifikasi faktor yang mempengaruhi kestabilan terbang 
roket (static margin). Pada tahun 2017 ini kembali dilakukan pengujian 
terbang roket RX-450 dengan spesifikasi yang sama hanya mengurangi 
berat ballast menjadi 250 kg, dengan alasan pada kondisi seperti ini roket 
masih memiliki static margin yang cukup untuk dapat terbang secara stabil, 
dan dengan berkurangnya berat ballast diharapkan roket dapat mencapai 
jarak jangkau yang lebih jauh.

Pengujian dinamis roket rX-450 dilakukan pada akhir tahun 2017 di 
Pameungpeuk garut. Pada saat penyalaan, terlihat roket belum memiliki 
akselerasi yang cukup sehingga ketika keluar dari launcher roket terlihat 
sedikit menunduk dikarenakan beban roket di bagian depan. namun setelah 
itu roket terlihat terbang secara lurus dan stabil. kondisi terbang secara 
stabil ini juga didukung oleh data accelerometer dimana tidak menunjukkan 
percepatan yang besar ke arah sumbu Y dan Z. Pada pengujian kali ini 
roket membawa 2 jenis muatan (payload) yaitu gPs yang dilengkapi dengan 
sensor accelerometer dan gyroscope serta muatan radar untuk melacak 
jarak yang ditempuh roket. 

Gambar 3.1
Uji Terbang Roket RX-450.
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namun data telemetri yang ditunjukkan oleh 2 jenis payload tersebut 
menampilkan data jarak jangkau yang berbeda. secara umum, capaian jarak 
jangkau roket pada uji terbang tahun 2017 tidak lebih baik dibandingkan 
jarak jangkau yang dicapai pada tahun 2016. Hal ini diperkirakan terkait 
dengan kecepatan awal roket pada saat keluar dari launcher, dimana secara 
visual terlihat roket belum memiliki gaya dorong yang cukup sehingga 
terlihat sudut elevasinya berkurang saat keluar dari launcher.

Hal ini disebabkan bahwa propelan yang digunakan pada roket tersebut 
merupakan hasil produksi tahun 2016, dan selama setahun belum dilakukan 
penyimpanan di dalam ruangan yang sudah terkondisikan, sehingga propelan 
mengikat uap air dari udara di sekitarnya yang menyebabkan menjadi 
roket tidak responsif lagi. terkait dengan ruangan untuk penyimpanan 
propelan, saat ini telah direncanakan untuk penambahan fasilitas pengatur 
kelembaban (dehumidifier) di setiap ruangan yang terdapat proses 
pengerjaan propelan atau motor roket dan juga ruangan penyimpanannya. 
saat ini baru beberapa ruangan saja yang tersedia fasilitas dehumidifier-
nya. roket rX-450 ini belum menunjukkan hasil yang optimal khususnya 
terkait jarak jangkau, namun dapat dikatakan bahwa misi roket yang telah 
terbang secara stabil dengan ballast yang lebih ringan menunjukkan salah 
satu target pengembangan roket ini telah dapat dicapai dengan baik.

Gambar 3.2
Penurunan Sudut Elevasi 

Roket RX-450 Sesaat Hendak 
Meninggalkan Launcher.

b. Roket RX 1220 (Rhan-122B)

Pada awalnya kegiatan pengembangan roket untuk pemanfaatan khusus 
untuk tipe rX-1220 adalah roket yang diproduksi menggunakan metoda 
case-bonded (cara memasukkan propelan langsung ke dalam tabung 
motor) menggunakan fasilitas production line. kegiatan ini diawali 
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dengan melakukan formulasi propelan dan liner dimana untuk pengujian 
karakteristiknya dilakukan menggunakan peralatan uji kecepatan 
pembakaran (burning rate) untuk karakteristik balistik, dan pengujian 
kuat tarik, kekerasan dan densitas untuk pengujian karakteristik fisiknya. 
berdasarkan data hasil pengujian karakteristik ini, dilakukanlah simulasi 
propulsi untuk menentukan formulasi mana yang dipilih sesuai dengan 
rancangan kinerja roket. dari sini dimulailah proses pembuatan dan 
pengisian liner dan propelan ke dalam tabung motor roket. banyak sekali 
ditemukan permasalahan dalam proses, seperti ketidakakuratan peralatan 
casting yang dirancang, peralatan boiler yang bermasalah, hingga masalah 
dalam proses curing (proses pematangan polimer/propelan). sehingga 
propelan yang dihasilkan juga tidak sempurna diantaranya ada propelan 
yang mengalami crack (retakan yang disebabkan karena proses casting 
atau tekanan dari luar (jatuh/benturan)), dll. kendala seperti ini membuat 
jadwal pengembangan roket menjadi tertunda, dan juga berpengaruh pada 
kegiatan pengembangan jenis roket yang lain. 

Gambar 3.3
Uji Statik Dan Uji Terbang 
RX-1220 (Rhan-122B). dalam wadah konsorsium roket nasional, tahun 2017 ditargetkan produksi 

sebanyak 77 unit roket untuk tujuan pembuatan tabel tembak dan sertifikasi 
tahap ke-i. sehingga kegiatan produksi ini difokuskan pada produksi roket 
dengan menggunakan metoda konvensional. Proses produksi roket ini juga 
melalui tahapan beberapa kali pengujian statik dan juga pengujian terbang. 

Pengujian terbang rX-1220 telah dilakukan 2 kali, yaitu 10 unit yang telah 
diuji terbang bulan september 2017 di Lumajang dan 5 unit bulan nopember 
2017 di Pameungpeuk garut (2 unit terbang stabil dengan perbaikan material 
cover nozzle untuk dudukan fin) menggunakan metoda konvensional dan 
masih ada permasalahan pada kestabilan terbang roket, khususnya pada 
saat mencapai kecepatan maksimal (burn out). Pengujian terbang roket 
memang belum sempurna, dimana ada beberapa roket yang menunjukkan 
gerakan wobbling (keadaan gerakan bodi roket mirip spiral saat roket 
sedang terbang) yang berarti roket terbang dengan tidak stabil. 



33

inisiatif Peningkatan 
Akuntabilitas Kinerja LAPAn 

Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

menurut hasil evaluasi diketahui bahwa terjadi deformasi pada struktur 
sirip roket (fin) akibat tidak mampu menahan beban thermal dan mekanik 
selama terbang. struktur fin ini bukan dibuat oleh LaPan, namun diproduksi 
oleh anggota konsorsium roket yang lain. sementara kinerja motor roketnya 
sendiri berdasarkan beberapa hasil uji statik menunjukkan hasil yang 
serupa, hal ini berarti bahwa LaPan berhasil memproduksi motor roket 
secara konsisten. selain 2 (dua) tipe roket yang dimanfaatkan untuk 
pemanfaatan khusus tersebut di atas, LaPan juga mengembangkan 5 (lima) 
tipe roket yaitu :

a. RX-550 

target pengembangan roket rX-550 pada tahun 2017 adalah uji statik, 
dimana kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya. 
target tahun 2017 tersebut telah direalisasikan pada tanggal 8 desember 
2017 ditandai dengan dilakukannya pengujian statis roket rX-550 di balai 
Uji teknologi dan Pengamatan antariksa dan atmosfer garut. Hasil yang 
diperoleh yaitu motor roket berhasil dinyalakan dan dapat menghasilkan 
gaya dorong rata-rata sebesar 20.000 kgf dengan gaya dorong maximum 
mencapai 25.000 kgf dan lama pembakaran selama 15 detik. Hasil yang 
menggembirakan adalah nosel mampu menahan beban mekanik dan thermal 
hingga proses pengujian selesai. ini merupakan capaian yang sangat baik, 
karena pada 2 pengujian statik sebelumnya bagian nosel ini mengalami 
kerusakan karena tidak mampu menahan beban thermal dan mekanik. 
Fakta ini menunjukkan bahwa desain modifikasi nosel yang mengadopsi 
lapisan komposit carbon phenolic mampu berfungsi secara optimal untuk 
menahan beban thermal. namun demikian ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan lagi yaitu terkait dengan adanya penurunan gaya dorong 
dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada pengujian sebelumnya. 

Propelan yang digunakan pada motor roket rX-550 ini merupakan propelan 
produksi tahun 2012 yang lalu, dan selama ini propelan disimpan dalam 
kondisi ruang terbuka tanpa pengkondisian khusus. ini mengindikasikan 
bahwa selama masa penyimpanan, kemungkinan adanya reaksi dengan 
uap air yang ada di sekitar, yang menyebabkan ikatan Hydroxyl-Terminated 
Poly Butadiene (HtPb) dan tdi (struktur poliurethane) putus dengan adanya 
uap air tersebut, sehingga mengakibatkan penurunan kinerja propelan. 
Untuk ke depannya perlu dilakukan pengkondisian ruangan penyimpanan 
propelan dan motor roket sebelum dilakukan pengujian.

b. RSX-100 

Pada tahun 2017 telah dikembangkan roket untuk keperluan komurindo 
dengan melakukan perancangan dan fabrikasi serta pengujian roket baik 
statik maupun dinamik, sebelum roket ini dinyatakan layak untuk digunakan 
dalam ajang kompetisi tersebut. Pengembangan roket tipe ini untuk 
mengakomodir layanan teknologi roket khususnya dalam pemanfaatan 
roket-roket berdiameter kecil, seperti roket Komurindo, Teknologi Modifikasi 
Cuaca  (TMC) dan roket Petir. Selain itu pengembangan roket tipe ini juga 
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diperuntukkan untuk pengujian karakteristik balistik propelan dengan 
menggunakan Solid Rocket Motor (srm), untuk dikomparasi dengan hasil 
pengujian yang diperoleh menggunakan strand burner/accoustic emission 
burning rate. 

Pada tahun 2017 telah dilakukan pengujian karakteristik balistik propelan 
menggunakan motor roket ini, diantaranya adalah pengujian karakteristik 
formulasi propelan yang digunakan untuk roket rX-1220 dan rX-450. 
metoda penentuan karakteristik propelan dengan melakukan uji statik 
beberapa motor roket rsX-100 dengan penggunaan jumlah propelan yang 
cukup banyak, dalam bentuk 1 unit motor roket dengan menggunakan 
propelan dari sebagian proses propelan rX-450 adalah metoda yang lebih 
baik. Pengujian rsX-100 dan juga dengan jumlah motor roket sebanyak 3 
unit untuk setiap sampel dapat memberikan informasi yang lebih akurat 
mengenai karakteristik propelan roket rX-450. Hasil pengujian statik 3 unit 
rsX-100 untuk menentukan karakteristik propelan rX-450. 

dari hasil pengujian diketahui bahwa karakteristik propelan rX-450 yang 
dihasilkan dari setiap motor roket rsX-100 sangat mirip satu sama lain. 
dengan menggunakan data ini, akan meningkatkan keakurasian dalam 
melakukan simulasi propulsi untuk seluruh jenis roket. 

c. RKX-200 

Pada tahun 2017 telah dilakukan pengembangan sistem kendali roket 
menggunakan wahana kendali turbojet dimana kegiatan ini bertujuan untuk 
penguasaan teknologi sistem kendali pada regime low-subsonic. rkX-200 
diluncurkan dengan menggunakan sistem Catapult dengan daya dorong 
berasal dari sistem pneumatic. Tahapan ini masih menguji konfigurasi 
wahana. Penggunaan pilot masih dibutuhkan. sistem pendorong sustainer, 
dimana gaya dorong yang dihasilkan lebih stabil dan mudah dikontrol, 
menggunakan sistem propulsi edF. Penerapan sistem kendali mulai 
dilakukan. sistem autopilot dipakai saat kondisi terbang jelajah dengan 
sistem way point. Untuk sistem pendorongnya masih menggunakan edF. Pada 
tahapan selanjutnya mulai digunakan mesin turbo jet untuk menggantikan 
mesin pendorong edF. akan tetapi rkX-200 masih diluncurkan menggunakan 
sistem pelontar pneumatic (Catapult). sistem Jet Assisted Take-Off (Jato) 
mulai diperkenalkan, dimana pada stage-1 wahana diluncurkan dengan 
menggunakan roket booster sebagai pendorong awal (yang menggantikan 

Gambar 3.4
Kompetisi Muatan Roket 
Indonesia Bagi Para Mahasiswa.
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sistem Catapult) dilanjutkan pada stage-2 dengan menggunakan sistem 
propulasi edF. Untuk sistem pengendalian wahana menggunakan bantuan 
pilot saat take-off dan dilanjutkan sistem autopilot, dimana wahana 
dikendalikan secara automatis, dan dilakukan dengan sistem way point, 
artinya wahana dipandu dari satu titik ke titik lainnya. 

rkX-200/tJ autonoumous dengan double–stage mulai diujicobakan. Stage-1 
diluncurkan dengan roket booster bersamaan sistem kendali auto take-off. 
selanjutnya, stage-2 pendorong sustainer turbo jet dan sistem auto pilot 
(autonomuous way point). dibandingkan dengan desain wahana tahun 2016, 
ada beberapa perubahan konfigurasi dan massa wahana terbang RKX-200 
sebagai berikut : 
a. Posisi letak engine turbo jet berada dibelakang yang semula berada 

di tengah. 
b. Penambahan potensial muatan (ballast). setidaknya seberat 5-10 kg, 

sehingga massa total wahana menjadi 29 kg. 
c. Peningkatan volume tangki bahan bakar (fuel tank) agar dapat 

membawa fuel yang lebih banyak, dari 4 liter menjadi 8 liter.

realisasi pengembangan roket ini pada tanggal 8-9 desember 2017 telah 
dilakukan pengujian terbang untuk menguji sistem kendali berbasis PiXHaWk 
menggunakan pesawat aeromodelling first star dan juga pengujian wahana 
dummy menggunakan booster dengan tujuan untuk melihat kestabilan 
terbang dari wahana ketika take-off. beberapa pengujian sudah menunjukkan 
hasil yang cukup baik, meskipun masih memerlukan banyak perbaikan 
selanjutnya.

d. RCX-1000 

Pengembangan enjin roket cair rCX-1000 pada tahun 2017 difokuskan 
untuk meningkatkan kinerja enjin yang ditargetkan mampu menghasilkan 
gaya dorong rata-rata 1000 kgf. gaya dorong ini merupakan gaya dorong 
minimum yang harus dicapai untuk dapat dilakukan pengujian dinamis. 
kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya, 
dimana pada tahun 2016 telah dilakukan modifikasi sistem penyalaan. 
sebelumnya nyala api dari sistem penyalaannya hanya mengarah lurus, 
tidak menyebar ke segala arah yang menyebabkan proses pembakaran di 
chamber pembakaran tidak berjalan sesuai perancangan. selain itu tidak 
tercapainya gaya dorong 1000 kgf seperti perancangannya adalah karena 
rendahnya debit asam nitrat. Pada tahun 2017 ini, kegiatan difokuskan 
untuk meningkatkan debit asam nitrat dan mengoptimasikan mixing ratio 
dengan memodifikasi injektor dan nepel enjin.

disamping itu, kegiatan pengembangan enjin roket cair juga dilakukan 
dengan fabrikasi komponen dan perakitan sistem pompa turbin yang 
akan digunakan untuk mengalirkan fuel dan oksidator sebagai pengganti 
penggunaan gas bertekanan. 
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kegiatan lain yang dilakukan terkait pengembangan roket cair adalah 
kerjasama dengan itb untuk melakukan perancangan trolley multifungsi 
yang dapat berfungsi bukan hanya sebagai trolley pembawa roket, 
namun juga dapat berfungsi sebagai meja assembling sekaligus untuk 
peluncur (launcher) pada saat uji terbang. Pada tahun 2017 ini juga telah 
dikembangkan software desain propulsi yang digunakan untuk formulasi 
reaksi pembakaran fuel dan oksidator. namun target utama pengujian 
statik enjin yang dapat menghasilkan gaya dorong 1000 kgf belum dapat 
dicapai pada kegiatan tahun 2017 ini.

e. RX-320

target pengembangan roket rX-320 dilakukan melalui pengembangan 2 unit 
roket untuk pengujian statis maupun dinamis. Hal ini diperlukan karena 
terjadi perubahan bahan baku propelan, akibat dari bahan baku yang 
dipergunakan sebelumnya telah habis, dan yang tersedia adalah bahan 
baku baru yang memiliki spesifikasi yang sedikit berbeda. Tabung motor 
RX-320 yang baru memiliki spesifikasi yang berbeda dibandingkan dengan 
tabung sebelumnya. disamping itu juga adanya kenyataan bahwa tabung 
motor RX-320 yang baru memiliki spesifikasi yang berbeda dibandingkan 
dengan tabung sebelumnya. tahun 2017, pengembangan motor roket rX-320 
tidak berhasil dilakukan karena fokus pengembangan tahun 2017 adalah 
lebih memprioritaskan roket rX-1220 dan rX-450 untuk penggunaan khusus. 
Proses pembuatan propelan mengalami kendala akibat tabung baru yang 
dimiliki saat ini memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan 
tabung sebelumnya, yang berarti dapat diisi dengan propelan yang memiliki 
diameter lebih besar. tahun 2017 berhasil dilakukan perancangan dan 
fabrikasi tabung cetakan propelan, namun proses propelannya sendiri 
belum sempat dilakukan. sementara itu untuk pengerjaan terkait tabung, 
saat ini sudah dimiliki hasil uji radiografi tabung RX-320 sehingga sudah 
dapat ditentukan tabung mana yang akan digunakan untuk tahapan 
pengembangan selanjutnya.

Gambar 3.5
Desain Trolley Multifungsi Hasil 
Kerjasama Dengan ITB.
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Proses pengembangan sistem separasi dan payload sensor atmosfer 
bekerjasama dengan tU berlin dengan hasil yang sudah dicapai yaitu 
: pembuatan dan perakitan sistem payload dan sistem separasi roket 
rX-320 yang meliputi : manufaktur nosecone, desain sistem separasi 
hingga manufakturnya, termasuk assembling electronic subsystem dan 
pneumatic ejector subsystem, pengembangan atmosperic payload dan 
pengembangan ground station serta ground supporting equipment, yang 
mencakup komponen-komponen sebagai berikut : nosecone Qm dan dm, 
upper part dan lower part separation system, payload structure, power 
control unit compartment, transceiver compartment, ground station, test 
bed separation system, payload sensor, radio transceiver, antenna dan 
recovery system. sedangkan pengujian yang sudah dilakukan mencakup : 
pengujian horizontal separation system, pengujian gas sensor kecuali ozon 
dan no2, pengujian motor rotator ground station, pengujian gas sensor di 
temperature chamber. adapun perbandingan dan perkembangan capaian 
ikU Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus dalam periode renstra 
2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKU 1
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah tipe roket untuk 
penggunaan khusus

3 Tipe
•	 RX-1220
•	 RX-450
•	 Roket	Petir

2 Tipe
•	 RX-1220
•	 RX-450

2 tipe 
•	 RX	1220
•	 RX	450

2 tipe
•	 	 RX	1220B
•	 	RX	450

100% 4 tipe 

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian IKU 1.

Pada tahun 2015, metode pembuatan propelan roket rX-1220 masih 
menggunakan metoda konvensional, yang masih mencakup proses 
pemotongan dan penyambungan propelan secara manual. dari hasil uji 
dinamis diketahui roket mampu terbang stabil. namun beberapa roket 
masih menunjukkan ketidakstabilan terbang, artinya LaPan masih memiliki 
masalah ketidakkonsistenan dalam performa roket. Pada tahun 2016, 
pengembangan roket rX-1220 telah mengaplikasikan proses pengisian 
propelan dengan metode yang lebih modern yaitu case bonded dan roket 
terbang dengan sangat stabil sesuai dengan desainnya. 

tahun 2015, roket rX-450 masih terjadi fenomena wobbling (ketidakstabilan 
terbang) sebelum uji dinamis/uji terbang sehingga uji terbang tidak jadi 
dilaksanakan. tahun 2016, roket rX-450 berhasil dilakukan uji dinamis/
uji terbang dan roket ini mampu terbang lurus secara stabil. berdasarkan 
pelaksanaan litbang roket 2017, hambatan yang paling utama adalah belum 
menemukan mitra kerjasama litbang luar negeri yang tepat dan proses 
dalam pengadaan bahan roket. adapun upaya yang dilakukan adalah 
aktif dalam penguatan kerjasama luar negeri dan mengusulkan peraturan 
terkait dengan pengadaan barang/jasa berteknologi sensitif melalui aplikasi 
kerangka regulasi nasional (karina) bappenas. 
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inDiKATor KinerjA uTAMA 2: 
Jumlah tipe satelit untuk pemantauan

ikU ini bertujuan untuk mengukur hasil pelaksanaan penelitian, pengem-
bangan dan perekayasaan satelit LaPan dan selanjutnya dapat berfungsi 
untuk pemantauan. Pengembangan teknologi satelit merupakan salah satu 
dari 7 program utama LaPan. target tahun 2017 adalah 2 tipe satelit untuk 
pemantauan yaitu satelit LaPan-a2/LaPan-orari dan LaPan-a3/LaPan-iPb. 
tipe satelit yang dibuat ini mempunyai misi pengamatan bumi, pemantauan 
pergerakan kapal laut, komunikasi radio amatir dan pengamatan lingkungan. 
Uraian capaian kinerja ikU 2 dijabarkan sebagai berikut :

a. Satelit LAPAN-A2

satelit LaPan-a2 mulai dibangun pada tahun 2008 dan diluncurkan pada 
tanggal 28 september 2015 menggunakan roket PsLV-C30 dari Satish Dawan 
Space Center, sriharikota, india. Proses separasi atau pelepasan satelit 
LaPan-a2 dari wahana peluncur terjadi pada pukul 04:55:52 UtC (11:55:52 
WIB) di atas samudera Pasifik di utara Papua Nugini pada ketinggian 650 
km. satelit ini merupakan satelit hasil pengembangan para peneliti LaPan 
yang seluruh kegiatan perancangan, pembangunan dan pengujian (Assembly 
Integration and Test) dilakukan di dalam negeri dengan memanfaatkan 
fasilitas yang dimiliki LaPan dan beberapa fasilitas alat uji milik Lembaga 
ilmu Pengetahuan indonesia (LiPi). 

Pencapaian kemandirian penguasaan teknologi satelit mikro ini merupakan 
langkah maju setelah sebelumnya melakukan pembelajaran dalam hal 
yang sama ketika melaksanakan program pembangunan satelit LaPan-a1/
tUbsat yang dilakukan di tU berlin Jerman yang berhasil diluncurkan 
pada tanggal 10 Januari 2007 dan masih beroperasi hingga hingga saat ini. 
satelit LaPan-a2 beroperasi di orbit ekuatorial dengan inklinasi 6 derajat 
sehingga menyapu seluruh wilayah indonesia sebanyak 14 kali sehari. 
dengan demikian tidak membutuhkan stasiun bumi relay di negara lain. 
adapun misi penting yang dilakukan oleh satelit LaPan-a2 antara lain :
a. Pengamatan bumi dari ketinggian 650 km menggunakan Space Cam, 

kamera Charge Coupled Device (CCD) dengan spesifikasi : picture 
element 2000x2000 pixels, resolusi 5 m, swath 12 km, dan lensa 1000 
mm. kamera ini dapat digunakan untuk mengamati wilayah bencana, 
pembangunan infrastruktur, dan perbatasan.

b. Pengamatan lalu lintas kapal laut di wilayah perairan indonesia meng-
gunakan sensor Automatic Identification System (ais). dengan regulasi 
International Maritime Organization (imo) dimana seluruh kapal dengan 
bobot diatas 300 ton wajib menggunakan ais Transceiver maka ais 
sangat berguna sebagai alat bantu navigasi kapal dan menghindari 
terjadinya illegal logging, pencurian sda, perampokan, penyelundupan, 
trafficking melalui wilayah maritime indonesia.
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c. komunikasi berbasis radio amatir menggunakan Voice Repeater dan 
Automatic Packet Reporting System (aPrs) dapat digunakan untuk 
membangun komunikasi yang lebih luas dalam melakukan aktifitas saat 
terjadi bencana atau eksplorasi wilayah yang belum terjangkau sistem 
komunikasi terestrial seperti daerah pegunungan dan hutan dimana 
sarana komunikasi tidak tersedia. berkerjasama dengan organisasi 
radio amatir indonesia (orari) dan komunikasi radio amatir dunia 
satelit ini juga digunakan untuk pelatihan/bimbingan teknis serta 
pertukaran iptek di bidang teknologi satelit dan operasi satelit amatir. 
sebagai apresiasi dari komunitas radio amatir dunia satelit ini diberi 
nama io 86 (Indonesia Oscar 86).

adapun aktivitas kegiatan operasi satelit tersebut dengan memanfaatkan 
seluruh stasiun bumi milik LaPan, dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut:

Gambar 3.6
Satelit LAPAN-A2 dan orbitnya.
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kegiatan ini meliputi kegiatan ttC dan akuisisi data. data yang dihasilkan 
oleh satelit LaPan-a2 antara lain:

	 Permintaan kementerian bUmn melalui Pt. telkom dalam pemantauan 
pembangunan infrastruktur kereta Cepat Jakarta-bandung. 

SATELIT TTC MISI 

Stasiun Bumi Bogor Biak Pare-pare Biak

LAPAN-A2 10 x 10 x 10 x AIS = 1x
Digital Camera = 1x
APRS = 2x
Voice Repeater = 1x

Tabel 3.3
Kegiatan operasi satelit 
LAPAN-A2 per hari.

Gambar 3.7
Pembangunan Infrastruktur 
Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

	 Permintaan menko maritim terkait data history pergerakan kapal 
pesiar MV Caledonian Sky yang kandas dan merusak area karang di 
raja ampat, Papua barat. dalam data yang diterima satelit LaPan 
dapat menunjukan pergerakan kapal tersebut mulai dari Papua, dan 
terhenti lama di raja ampat, kemudian melanjutkan perjalanan ke 
negara Philipina seperti yang dapat dilihat dalam gambar di bawah 
ini.
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	 satelit LaPan-a2 dimanfaatkan oleh komunitas orari mulai dari aceh 
sampai Papua. rata-rata penggunaan perbulan sekitar 1114 menit. 

Gambar 3.8
Data AIS Yang Dihasilkan Satelit 

LAPAN-A2 Dalam Memantau 
Pergerakan Kapal Pesiar MV 

Caledonian Sky.

Gambar 3.9
Kegiatan Orari Menggunakan 

Satelit LAPAN-A2.
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	 Pada tahun 2017, satelit LaPan-a2 telah dimanfaatkan untuk kompetisi 
Tracking satelit (komtras) dan bimbingan teknis operasi satelit amatir.

Pemanfaatan data satelit LaPan-a2 lainnya dapat dilihat dalam tabel 
dibawah ini:

No. Pemohon Subjek Permohonan

1. Telkom Rekaman Video/Citra dari Satelit LAPAN-A2 (JPG tertanggal 1/1/2017 daerah Sukatani-
Purwakarta, 2/1/2017 daerah Cisomang-Purwakarta)

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Data gambar Riau Bengkalis 
- Data Gambar Merauke 

3. ORARI - APRS, Voice Repeater (real time) untuk komunikasi antar pengguna anggota ORARI yang 
tersebar dibeberapa wilayah Indonesia 

- Dukungan Operasi Satelit LAPAN-ORARI untuk kegiatan HUT ORARI 
- Dukungan operasi satelit LAPAN-A2/ LAPAN-ORARI untuk kegiatan JOTA Pramuka 
- Komunitas Amatir Dunia antara lain : Brazil, Philipina, Thailand dan lain-lain. 

4. ITB Informasi payload LAPAN-A2: Jenis material, misi durasi, ketinggian perigee operasional, dll 

5. PT. Gemilang Ananta Data AIS Satelit LAPAN-A2 dan LAPAN-A3 

6. BPPT Pemanfaatan kemampuan satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI 

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.4
Pemanfaatan Data Satelit LAPAN-A2

sampai akhir tahun 2017, LaPan melaksanakan akuisisi data satelit LaPan 
a2 yaitu operasi ttC di semua jaringan stasiun bumi sebanyak 2160 kali, 
melaksanakan misi aPrs yang akan dimanfaatkan oleh orari sebanyak 
432 kali, melaksanakan misi Voice Repeater yang akan dimanfaatkan oleh 
orari sebanyak 252 kali, melaksanakan misi ais yang dimanfaatkan oleh 
Pt. gemilang ananta dalam 270 hari, melaksanakan misi observasi bumi 
sebanyak 144 kali, dan melaksanakan misi scientific akuisisi data gPs 
sebanyak 12 kali.

b. Satelit LAPAN-A3

satelit LaPan-a3/LaPan-iPb mulai dari proses perancangan, pembangunan 
dan pengujiannya dilaksanakan di dalam negeri, menggunakan fasilitas 
laboratorium integrasi dan uji yang dimiliki LaPan serta memanfaatkan 
alat uji Electro Magnetic Compatibility (emC) di Pusat Penelitian sistem 
Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP) LIPI. Seluruh aktifitas Assembly, 
Integration and Test (ait) dilaksanakan oleh sdm LaPan. satelit ini 
diluncurkan menggunakan wahana peluncur PsLV-C34 pada tanggal 22 Juni 
2016 dengan orbit polar pada ketinggian 505 km.
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satelit mikro generasi ketiga LaPan ini memiliki tiga misi penting antara lain : 
a. Pemantauan lahan daratan dari ketinggian 505 km menggunakan 

Line Imager Space Application (Lisa), kamera push-broom 4 band 
multispektral dengan spesifikasi : band (Red 630 690 nm, Green 520 
- 600 nm, Blue 450 - 520 nm, NIR 760 - 900 nm), resolusi 16 m dan 
swath 100 km. kamera ini dapat digunakan untuk pemantuan lahan 
pertanian seperti pertumbuhan padi, daerah siap tanam dan panen. 

b. Pengamatan lalu lintas kapal laut secara global menggunakan ais. selain 
itu juga sebagai pelengkap data ais yang dihasilkan oleh LaPan-a2.

c. Pengukuran medan magnet bumi menggunakan sensor magnetometer. 

dengan beroperasinya satelit ini di orbit polar maka diperlukan dukungan 
stasiun bumi di daerah kutub (svalbard) untuk meningkatkan jumlah kontak 
dengan satelit. adapun aktivitas kegiatan operasi satelit tersebut yang 
dilakukan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut ini.

Gambar 3.10
Satelit LAPAN-A3.

SATELIT TTC MISSION 

Stasiun Bumi Bogor Biak Pare-pare Svalbard Svalbard

LAPAN-A3 - 4 x 4 x 8 x Satu paket Camera Imager, AIS,dan Magnetometer

Tabel 3.5
Kegiatan operasi satelit 

LAPAN-A3 per hari.

misi utama satelit LaPan-a3 adalah fokus pada pengamatan bumi wilayah 
indonesia. Hingga saat pengambilan gambar sudah mencapai 4.133.268 km2 
dari total 5.322.186 km2, dengan demikian pencapaian sekitar 77,7% wilayah 
indonesia. kondisi indonesia yang berawan hampir sepanjang tahun menjadi 
kendala dalam pengambilan gambar tersebut.
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dalam pengolahan data satelit LaPan-a3, LaPan melakukan analisa 
perbandingan data imager satelit LaPan-a3 dengan satelit Landsat-8. 
adapun hasilnya dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 3.11
Akuisisi data imager 
melalui Satelit LAPAN-A3.

Gambar 3.12
Hasil Perbandingan Data Satelit 
LAPAN-A3 Dengan Landsat-8.
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data-data yang dihasilkan satelit LaPan-a3 antara lain : 

	 gambar yang diambil melalui satelit LaPan-a3 pada tahun 2017 untuk 
wilayah Jakarta, medan, bali dan singapura.

	 data ais satelit LaPan untuk mendeteksi kapal Pencuri ikan Fu Yuan 
Yu 831 (ditangkap satgas kementerian kelautan dan Perikanan pada 
tanggal 1 desember 2017). 

Gambar 3.13
Jakarta, Medan, Bali, Dan 

Singapura Diambil Melalui 
Satelit LAPAN-A3.
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Gambar 3.14
Pergerakan Kapal Pencuri 
Ikan Fu Yuan Yu.

Gambar 3.15
Perbandingan Pattern Hasil Interpolasi 
Dengan Data Swarm Satelit.

	 data medan magnet bumi secara global, LaPan memanfaatkan data 
tersebut untuk pengukuran medan magnet bumi dan pengaruhnya 
terhadap lingkungan antariksa.

Pemanfaatan dan pendistribusian data imager satelit LaPan-a3 juga 
dilakukan bekerjasama dengan institut Pertanian bogor (iPb). Permohonan 
data tersebut dapat dilakukan secara online melalui situs: https://lisat.
ipb.ac.id. 

selain 2 tipe satelit tersebut, LaPan mengembangkan 2 satelit yang lain, 
yaitu satelit LaPan-a4 dan LaPan-a5 dengan capaian sampai akhir tahun 
2017 sebagai berikut :
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a. Satelit LAPAN-A4 

satelit LaPan-a4 adalah satelit generasi ke-4 milik LaPan dengan membawa 
misi : 
a. Pengamatan bumi menggunakan sensor optik resolusi tinggi, menengah 

dan thermal infra red (mikrobolometer). 
b. Pemantauan lalu lintas kapal laut menggunakan perangkat penerima 

ais. 
c. misi ilmiah dengan membawa sensor magnetometer. 

Pada tahun 2017 fokus kegiatan LaPan-a4 adalah menyelesaikan desain 
detil, pengadaan beberapa komponen satelit dan pengujian komponen. 
Untuk kegiatan yang sifatnya non teknis telah dilakukan diantaranya adalah 
Focus Group Discussion (Fgd) LaPan dengan Universitas Hasanuddin pada 
tanggal 19 Januari 2017 dengan tujuan mendapatkan rekomendasi sensor 
mikrobolometer yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat diakomodasi 
pada satelit LaPan-a4. dari hasil diskusi diperoleh tipe sensor yang dapat 
dibawa, yaitu Long Wave Infra Red (LWir) dengan panjang gelombang 
8-14 µm untuk pengamatan kebakaran hutan (hotspot) dan 4 µm Midle 
Wavelength Infra Red (mWir) untuk monitoring uap air. misi tersebut tersebut 
rencananya bekerjasama dengan bPPt dan Universitas Hokkaido (Jepang) 
sebagai penyedia sensor. kemudian pada bulan maret 2017 ditandatangani 
Perjanjian kerja sama (Pks) antara LaPan dengan Universitas Hasanuddin.

Gambar 3.16
Focus Grup Discussion LAPAN-

Universitas Hasanuddin.

Pada bulan mei 2017 dilakukan pengujian ais didekat area ancol dan 
tanjung Priuk dimana banyak lalu lintas kapal laut, dengan hasil pengujian 
sebagai berikut :
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selanjutnya pada bulan agustus 2017 dilakukan kegiatan diskusi dengan 
pihak bPPt terkait muatan mikrobolometer dengan dicapai kesepakatan-
kesepakatan diantaranya dibutuhkannya payung hukum sebagai dasar untuk 
mewujudkan misi pengamatan bumi menggunakan sensor mikrobolometer 
pada satelit LaPan-a4. Pada tanggal 28 september 2017 dilakukan pertemuan 
The 2nd Indonesia-China Joint Committee Meeting on Aerospace Cooperation 
bertempat di denpasar, diperoleh rekomendasi untuk membentuk Work 
Group (Wg) khusus yang membahas tentang sistem peluncuran satelit 
LaPan-a4 menggunakan roket Long March (Lm) sebagai muatan piggyback. 
secara umum, kegiatan program pengembangan satelit LaPan-a4 pada tahun 
2017 adalah penyelesaian desain detil setelah pada tahun 2016 dihasilkan 
desain awal (Preliminary Design). desain detil mencakup desain muatan, 
desain bus, dan desain struktur. Untuk desain muatan telah ditetapkan 5 
muatan untuk memenuhi kebutuhan misi satelit LaPan-a4, yaitu:
1) untuk misi pengamatan bumi;
2) imager resolusi tinggi sebagai hasil kegiatan penelitian, pengembangan, 

dan perekayasaan teknologi satelit LaPan;
3) pemantauan lalu lintas kapal laut dengan menggunakan ais generasi 

keempat buatan kongsberg (norwegia);
4) untuk misi ilmiah memuat magnetometer;
5) misi eksperimental pengamatan bumi menggunakan sensor termal 

inframerah.

Gambar 3.17
Pengujian Komponen AIS 
Satelit LAPAN-A4.
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b. Satelit LAPAN-A5 

satelit LaPan-a5 adalah satelit generasi ke-5 yang dibangun oleh LaPan. 
saat ini masih dalam proses pematangan desain. Pengembangan satelit 
LaPan-a5 telah menyelesaikan Codr, dan merancang spring-hinges untuk 
deployable solar panel. Hal terpenting dalam Codr adalah penentuan misi. 
Untuk penentuan misi dilakukan Fgd untuk mendengarkan pendapat dari 
pengguna dengan mengundang perwakilan dari kementerian kelautan dan 
Perikanan (kkP), institut Pertanian bogor (iPb), dan Chiba University yang 
mempunyai misi adalah deteksi tutupan lahan dan deformasi (penurunan 
muka) tanah, pemetaan tanah gambut, pemantauan kegiatan illegal di laut, 
dan pemantauan es di artik.

Gambar 3.18
Hasil desain Satelit LAPAN-A4.

Gambar 3.19
Focus Grup Discussion misi LAPAN-A5.
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misi tersebut menjadi acuan utama bagi penentuan parameter utama 
muatan. Komponen yang sangat berpengaruh pada kinerja dan konfigurasi 
satelit adalah diameter antenna sar. saat ini diameter antena sar 
cukup besar sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk diminiaturisasi 
sehingga dapat ditempatkan pada satelit kelas mikro. dengan parameter 
tersebut, dapat dipastikan bahwa LaPan-a5 akan bisa melaksanakan misi 
yang ditetapkan. Parameter utama tersebut juga membuat satelit dapat 
diluncurkan secara piggyback dengan wahana sekelas PsLV, dan mempunyai 
kemampuan memasok daya untuk mengkaktifkan muatan sar selama 5 
menit per-orbitnya. 

Gambar 3.20
Hasil Desain Satelit LAPAN-A5.

adapun perkembangan capaian ikU Jumlah tipe satelit untuk pemantauan 
dalam periode renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKU 2
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah tipe satelit untuk 
pemantauan

2 Tipe
- Satelit 

LAPAN A1
- Satelit 

LAPAN A2

2 Tipe
- Satelit 

LAPAN A2
- Satelit 

LAPAN A3

2 Tipe
- Satelit 

LAPAN A2
- Satelit 

LAPAN A3

100% 3 tipe 

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU 2.

berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2015 satelit yang dimanfaatkan untuk 
pemantauan adalah satelit tipe LaPan-a1/LaPan-tUbsat dan LaPan-a2/
LaPan-orari. satelit LaPan-tUbsat digunakan untuk mengumpulkan data 
misi berupa video, sedangkan LaPan-a2/LaPan-orari beroperasi penuh 
menghasilkan data citra satelit, ais dan aPrs/voice repeater. kemudian 
pada tahun 2016, satelit yang digunakan untuk pemantauan adalah satelit 
LaPan-a2/LaPan-orari dan LaPan-a3/LaPan-iPb, LaPan-tUbsat tidak lagi 
gunakan dikarenakan satelit tersebut sudah melebihi waktu operasinya yaitu 
11 tahun (diluncurkan tahun 2007), data yang diterima kualitasnya sudah 
tidak sebagus pada waktu masa beroperasinya. tahun 2016 merupakan 
tahun peluncuran satelit LaPan a3 dan operasi pemanfaatan satelit 
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LaPan a2 dan LaPan a3. Hingga saat ini, satelit LaPan-a2 dan LaPan-a3 
masih beroperasi dengan baik. semua misi masih bekerja dengan baik 
dan pemanfaatan data satelit akan terus ditingkatkan lebih lanjut. Upaya 
untuk meraih target renstra tahun 2019 adalah mengupayakan pengadaan 
komponen, proses Assembly, Integration and Test (ait) yang tepat waktu dan 
melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam proses pengembangan 
dan peluncuran satelit LaPan-a4.

inDiKATor KinerjA uTAMA 3: 
Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan

ikU ini bertujuan untuk menghitung jumlah tipe pesawat udara tanpa 
awak yang dibuat dan dimanfaatkan untuk pemantauan (mitigasi bencana, 
sumberdaya alam, maritim dan pertahanan). target dan realisasi pada tahun 
2017 adalah 2 tipe pesawat udara tanpa awak untuk pemantauan yaitu 
LsU-01 dan LsU-02. meneruskan kerjasama tahun sebelumnya dengan pihak 
badan informasi geospasial (big) dalam rangka pemenuhan Pemotretan 
nsPk (norma, standar, Prosedur dan kriteria). nsPk ini ditetapkan oleh big, 
nantinya standar ini diuji untuk mendapatkan aturan pokok yang rasional 
dan dapat diterima oleh pelaku kegiatan pemotretan dengan UaV. selain 
itu diharapkan ada data posisi pesawat dan kamera saat memotret. dalam 
hal ini data pitch, roll dan yaw. 

target pemotretan nsPk kerjasama dengan big pada tahun 2017 ditetapkan 
untuk dua daerah yaitu pemotretan di wilayah kretek, bantul, Yogyakarta 
dan pemotretan garis pantai Parangtritis, Yogyakarta. Pada kegiatan ini 
menggunakan pesawat LsU-02 yang embedded dengan LsU-01 dilengkapi 
dengan sistem kontrol Pixhawk dan Feiyu tech Panda autopilot atau sering 
disingkat Panda. Pixhawk dipasang pada LsU-01 sedangkan Panda dipasang 
pada LsU-02. LsU-02 dengan Pixhawk mampu terbang selama 2,5 jam dengan 
jarak tempuh kurang lebih 230 km dan meliput daerah seluas 6380 Ha. 
berikut adalah jalur terbang LsU-02, dibuat agar mendapatkan overlapp 
85% dan sidelapp 65% dengan ketinggian terbang 750 meter untuk daerah 
perbukitan dan 500 meter untuk daerah datar.
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dari hasil pengujian di lapangan, penggunaan sistem autonomous Panda 
untuk LsU-02 belum memberikan hasil yang memuaskan. sistem kendali 
mode manual dan stabil telah bekerja dengan baik. mode stabil me-
mungkinkan Remote Control bekerja. sedangkan data pitch dan roll di 
lintasan yang lurus, masih berada di bawah 3 derajat. Untuk kepentingan 
pengembangan selanjutnya diperlukan pengujian terbang di lintasan lurus 
yang lebih panjang. 

selain di daerah kretek dan Parangtritis, Yogyakarta LsU-01 digunakan dalam 
kegiatan pemotretan area muara angke, Jakarta pada tanggal 4-5 oktober 
2017. daerah khusus ibukota Jakarta (dki Jakarta) sedang giat melaksanakan 
pembangun penataan lingkungan. Untuk memantau perkembangan tata kota, 
dki ingin memiliki foto wilayah dari udara yang diambil secara periodik. 
Foto ini salah satunya akan digunakan untuk melakukan analisis daerah 
minimum terbuka hijau yang harus disediakan. sebagai langkah awal dki 
dan LaPan akan melakukan pemotretan secara periodik daerah muara angke 
menggunakan LsU-01. daerah muara angke dipilih sebagai contoh karena 
daerah ini sedang melakukan kegiatan penataan lingkungan pelelangan 
ikan. dimana daerah terbuka hijau akan dipindahkan sesuai dengan luas 
yang harus disediakan. 

metode, sistem control serta payload yang digunakan untuk pemotretan 
daerah muara angke sama seperti pada kegiatan pemotretan wilayah 
kretek, bantul dan Parangtritis. Untuk takeoff dan landing ditetapkan 
dilapangan terbuka disamping tempat pelelangan ikan. sedangkan waktu 
pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 5 oktorber 2017 pagi hari, hal 
ini dilakukan untuk menghindari adanya angin dan hujan. sebelum LsU-
01 diterbangkan, dilakukan pembuatan jalur terbang seperti terlihat pada 
gambar dibawah ini. Luas daerah yang difoto adalah 180 Hektar dengan 
total lintasan terbang sejauh 23,6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 
25 menit. kamera di-setting dengan kecepatan shutter speed 1/1000 detik, 
iso dan pembukaan diafragma di-setting auto.

Gambar 3.21
Jalur Terbang Foto Udara 
di Kecamatan Kretek.



53

inisiatif Peningkatan 
Akuntabilitas Kinerja LAPAn 

Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

adapun perkembangan capaian ikU jumlah tipe pesawat udara tanpa awak 
untuk pemantauan dalam periode renstra 2015-2019 dapat dilihat pada 
tabel berikut :

Gambar 3.22
Tempat Take Off Landing LSU-01 

(Tanda Lingkaran) Dan Jalur Terbang 
LSU-01 di Muara Angke, Jakarta.

IKU 3 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah tipe pesawat 
udara tanpa awak untuk 
pemantauan

2 Tipe
•	 LSU-01
•	 LSU-02

2 Tipe
•	 LSU-02
•	 LSU-03

2 Tipe
•	 LSU-01
•	 LSU-02

2 Tipe
•	 LSU-02
•	 LSU-03

100% 3 tipe 

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian IKU 3.

berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun awal 
pemanfaatan litbang pesawat LsU lebih difokuskan kepada peningkatan 
Safety Flight untuk setiap kegiatannya. LsU-01 digunakan untuk memotret 
daerah padat penduduk, sedangkan untuk pemotretan garis pantai, lahan 
gambut/hutan, daerah minor penduduk, maka dimungkinkan penggunaan 
pesawat LsU bermesin piston seperti LsU-02 dan LsU-03/03ng. sedikit 
berbeda di tahun 2017, setelah dilakukan pendataan kebutuhan instansi 
pengguna layanan teknologi penerbangan ternyata cukup dilayani dengan 
menggunakan fasilitas LsU-01 dan LsU-02. Pemanfaatan LsU-01 dan 
LsU-02 digunakan untuk kepentingan pemotretan area muara angke dan 
pemeotretan garis pantai serta daerah bantul yang merupakan kerjasama 
dengan big. dalam upaya memenuhi target renstra LaPan tahun 2019 akan 
dilakukan riset lebih lanjut terkait dengan pengoperasian dan pemanfaatan 
tipe LsU-03/03ng.
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inDiKATor KinerjA uTAMA 4: 
Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi 
oleh industri penerbangan

ikU 4 untuk menghitung jumlah rancangan pesawat transport nasional yang 
sudah siap diproduksi yaitu pesawat n219. sampai dengan bulan desember 
2017, n219 telah melaksanakan 16 jam uji terbang. n219 mempunyai enam 
aspek penting dalam rangka pengembangan industri penerbangan nasional, 
yaitu :
1) pesawat yang dibangun atas kebutuhan riil terkait dengan penerbangan 

perintis (design by demand), 
2) wahana bagi pengembangan generasi baru engineer penerbangan, 
3) pesawat dengan tingkat kandungan dalam negeri (tkdn) yang tinggi, 
4) pesawat yang dibangun 100% oleh engineer dalam negeri/tanpa 

bantuan asistensi dan teknisi asing, 
5) program pesawat ini mampu mendorong tumbuhnya Ukm dirgantara 

yang mensuplai kebutuhan produksi (misalnya inaCom) maupun dari 
sisi engineering (iaeC), 

6) pesawat yang relatif unggul di kelasnya. 

Pengembangannya dimulai awal 2006 hingga 2008 dengan program yang 
secara besar-besaran digaungkan sejak 2014 hingga saat ini.  Program ini 
merupakan perwujudan kembali peran LaPan dalam dunia penerbangan. 
sebab, hampir 40 tahun lamanya, setelah program Xt-400 (pesawat i 
LaPan), LaPan tidak terdengar dalam dunia penerbangan. Program ini 
sekaligus sebagai bukti pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 
tentang Penerbangan dan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 tentang 
kebijakan industri nasional terkait pengembangan produk penerbangan 
perintis yang mengamanahkan LaPan sebagai pembinanya. 

kegiatan program pengembangan pesawat transport nasional n219 adalah 
melanjutkan kegiatan pada tahun sebelumnya yaitu assembly 4 (empat) 
prototipe pesawat dan pengujian pengujian (ground test dan flight test) 
dengan target akhir adalah Type Certificate. Untuk itu kegiatan fisik di 
hanggar perakitan pesawat n219 di Pt. di di bandung yang berlangsung 
adalah sebagai berikut:

1. Assembly pesawat n219
a. instalasi sistem Prototipe terbang 1 (Pd1)
b. instalasi sistem Prototipe terbang 2 (Pd2)
c. integrasi fuselage, vertical, dan horizontal Test Article 1 (td1), dan
d. integrasi fuselage, wing, vertical, dan horizontal Test Article 2 (td2)

2. Ground test, terdiri dari;
a. Wing static test s.d 100 % load
b. Ground Vibration Test
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c. Fuselage Static Test s.d 40 % load
d. Tail Static Test 40 % load
e. Electrical Test for Nose Radome

3. Flight Test; sebanyak 16 jam terbang (Flight Hours) prototipe Pd1

setelah sempat mundur dari target awal 2016, pada tanggal 16 agustus 
2017 Pesawat n219 berhasil menyelenggarakan terbang perdananya (first 
flight) di bandara Udara internasional Husein sastranegara, bandung, Jawa 
barat disaksikan oleh kepala LaPan dan direktur Utama Ptdi. Pesawat 
n219 dengan nomor registrasi Pk-Xdt terbang dengan sukses melakukan 
serangkaian uji coba terbang, seperti kontrol kemudi dan navigasi. kapten 
penerbang esther gayatri saleh menjadi pilot utama dalam uji terbang 
tersebut didampingi kopilot kapten penerbang adi budi atmoko dan dua 
orang flight test engineer. dalam uji terbang tersebut, pesawat melintas dan 
berputar-putar di sekitar kawasan batujajar dan Cililin. Pesawat terbang 
dalam rute aman dan tidak melintasi permukiman padat penduduk.

Progress capaian desain pesawat n219 sampai dengan tahun 2017 adalah 
telah diserahkan Dokumen Sertifikasi Tahap 2 sebanyak 179 Dokumen. Sejak 
tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 telah dihasilkan 1 set 3d desain 
n219, 480 dokumen desain, 7292 dokumen Production Drawing (Structure, 
sistem & Propulsi, dan Interior/Payload) dan 349 Dokumen Sertifikasi, 1 
set dokumen Test Result & Structure Coupon Test, 3 set dokumen analisa 
Wtt & Power On, 225 dokumen Drawing Flight Test Instrumentation System 
dan 197 Dokumen kualifikasi untuk melengkapi dokumen - dokumen tahun 
sebelumnya.

Gambar 3.23
Penampakan Terbang Perdana 

(first flight) Pesawat N219.
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nurtanio, menjadi pilihan nama yang disematkan Presiden ri Joko Widodo 
pada tanggal 10 november 2017 untuk pesawat transport nasional n219. 
nurtanio bermesin 2 dan berpenumpang 19 orang, sebagai hasil dari program 
pengembangan pesawat yang dibangun LaPan bekerja sama dengan Ptdi. 
Jenis n219 merupakan ikon baru dalam pengembangan mandiri pesawat 
terbang nasional. sebab, pesawat ini menjadi tanda kebangkitan kembali 
industri dirgantara nasional pasca n250. Program ini mampu menghidupkan 
kembali semangat insan penerbangan nasional, serta menggairahkan 
kembali simpul-simpul dan ekosistem penerbangan nasional yang pernah 
ada. mereka antara lain bPPt, dkUPPU, Lagg, LUk, balitbang dephub, Ukm 
dirgantara yang tergabung dalam Indonesia Aircraft Component Manufacture 
(inaCom), Ukm dirgantara yang tergabung dalam indonesia Aeronautical 
Engineering Center, ITB, dan komponen lainnya. 

dalam aplikasinya, pesawat ini diharapkan menjadi penyambung tol laut 
yang berorientasi pada pengangkutan logistik dan penumpang bagi daerah 
pedalaman. Hal tersebut untuk mengurangi biaya yang mengakibatkan 
harga komoditas yang tinggi di daerah pedalaman. nurtanio akan menjadi 
tulang punggung penerbangan perintis, khususnya di daerah pegunungan di 
indonesia. manfaatnya sekaligus menjadi feeder (pengisi) bagi penerbangan 
lokal dan regional, sehingga sistem rute menjadi lebih efektif secara 
nasional. Pesawat transport ini menjadi simbol kebangkitan kedua bagi 
dunia industri dan pengembangan pesawat terbang nasional. Pesawat 
ini akan diproduksi massal oleh PT. DI setelah mendapatkan Sertifikasi 
pada tahun 2018. selanjutnya, akan berpeluang bagi program berikutnya, 
seperti pesawat n219 amphibi dan variannya, pesawat n245, serta pesawat 
n270, sebagaimana road map pengembangan penerbangan nasional yang 
tersirat di rPJmn. 

Gambar 3.24
Penyematan Nama 
“Nurtanio” kepada 
Prototipe Terbang 1 (PD1) 
Pesawat N219.
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adapun perbandingan capaian ikU jumlah produk desain pesawat transport 
nasional yang siap diproduksi oleh industri penerbangan dalam periode 
renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKU 4 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah produk desain 
pesawat transport 
nasional yang siap 
diproduksi oleh industri 
penerbangan

1  
produk desain

(21 Modul/
dokumen)

1  
produk desain
(228  Modul/

dokumen)

1  
produk desain
(179 Modul/

dokumen)

1  
produk desain
(179 Modul/

dokumen)

100% 2  
produk desain

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian IKU 4.

tahun 2015 pengembangan 1 produk disain pesawat transport nasional 
n219 pada tahap menghasilkan sebanyak 21 modul dan komponen program 
n219 yaitu radome, engine, fuel system, powerplant, wind screen, wiper, ECS, 
instrument, electrical, avionics, flight control, brealing system, airframe 
component, landing gear, payloads, propeller, cabin window dan software 
design, engineering flight simulator, drop test, wind tunnel model and 
testing. selain itu terselenggara kegiatan Roll Out pada tanggal 10 desember 
2015 di Pt. dirgantara indonesia yang dihadiri oleh menteri koordinator 
Polhukam mewakili Presiden, menteri Pan dan rb, gubernur Jawa barat, 
kepala LaPan, direktur Utama Pt. di, dan segenap struktural dari berbagai 
lembaga yang diundang pada acara tersebut. 

tahun 2016 pengembangan pesawat transport nasional dilanjutkan dengan 
melakukan pemenuhan sertifikasi berupa sertifikasi fase I sebanyak 170 
dokumen (LaPan) dan 58 dokumen (Pt.di). sedangkan capaian tahun 2017 
berupa integrasi pesawat Pd2, td1 dan td2 serta target uji terbang baik 
uji terbang perdana maupun 15 jam uji terbang tambahan telah terlaksana 
sampai dengan 31 Desember 2017. Dalam mewujudkan target sertifikasi, 
prototype ke-2 (Pd2) didorong untuk segera diselesaikan supaya dapat 
memenuhi target uji terbang sebanyak kurang lebih 300 jam.

inDiKATor KinerjA uTAMA 5: 
Jumlah model pemanfaatan iptek penerbangan dan antariksa untuk 
pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan 
iklim

ikU 5 bertujuan untuk menghitung jumlah model operasional yang dihasilkan 
oleh LaPan. selain menghasilkan model, LaPan juga menghasilkan prototipe, 
modul dan pedoman untuk pemantauan sumber daya alam (sda), lingkungan 
serta mitigasi bencana dan perubahan iklim. sehingga capaian yang 
diukur untuk ikU ini adalah model, prototype, modul dan pedoman yang 
dikembangkan sebagai sistem Pendukung keputusan atau Decision Support 
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System (DSS). DSS merupakan sistem berbasis komputer yang berfungsi 
untuk membantu pengguna dengan informasi yang dibutukan dalam proses 
pengambilan keputusan. Pembangunan DSS merupakan kemitraan untuk 
memastikan informasi yang dihasilkan (output) dapat meningkatkan kinerja 
pengguna (outcome) dan memberikan manfaat bagi stakeholder (impact), 
sehingga meningkatkan akuntabilitas. Target pada IKU 5 adalah 17 model 
penerbangan dan antariksa yang dimanfaatkan untuk pemantauan SDA, 
lingkungan serta mitigasi bencana dan perubahan iklim. Realisasi dari 
IKU 5 adalah 17 model untuk pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi 
bencana dan perubahan iklim dengan capaian kinerja sebagai berikut:

a. Pengembangan Model Peringatan Dini Bencana (SADEWA)

Satellite Disaster Early Warning System   (SADEWA) merupakan sistem 
informasi peringatan dini yang mampu membantu mitigasi bencana 
yaitu memprediksi terjadinya cuaca ekstrem berbasis antariksa dengan 
menggabungkan data dari satelit cuaca dengan model atmosfer terkait 
dengan dinamika atmosfer. SADEWA memantau kondisi lingkungan 
mendekati real-time dari satelit maupun sensor-sensor permukaan, 
kemudian memprakirakan kemungkinan terjadinya potensi bencana dengan 
menggunakan model-model komputer, dan menyampaikan informasi 
peringatan dini bencana melalui monitor display di sebuah ruang kontrol. 
Sistem ini berfungsi untuk memberikan kepada pihak-pihak yang terkait 
dengan penanganan kejadian bencana baik pada tingkat pemerintah 
pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan resiko bencana. LAPAN 
berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk 
memantau kondisi cuaca wilayah Indonesia. SADEWA meliputi seluruh 
wilayah Indonesia dengan resolusi spasial 5 km, resolusi waktu 1 jam, dengan 
jangkauan prediksi 24 jam ke depan. Informasi SADEWA diupdate secara 
otomatis setiap jam dan dapat dilihat di alamat website http://SADEWA.
sains.lapan.go.id. Dalam kasus hujan es dan banjir juga bisa tercitrakan 
dengan baik. SADEWA 1.0 mulai dikembangkan pada tahun 2010 sebagai pilot 
project untuk wilayah Jawa Barat yang rentan terhadap berbagai kejadian 
bencana seperti banjir dan longsor, dan dikembangkan ke SADEWA 2.0 
untuk wilayah Indonesia. Informasi SADEWA diupdate setiap jam dan dapat 
diakses secara online terkait : Informasi Pengamatan (Himawari-8, wilayah 
Indonesia resolusi 5 km), Informasi Prediksi (Model WRF, wilayah Indonesia 
resolusi 5 km) dan Peringatan dini hujan ekstrem (via website & SMS). 
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Pada tahun 2017 ini, sadeWa telah mengalami beberapa perkembangan, 
antara lain: 
	 integrasi data Himawari-8 (kanal ir1, ir2, ir3, ir4, b04) dan model 

WrF telah dapat dilakukan secara otomatis, stabil dan berkelanjutan 
dengan ketersediaan data mencapai 90%. 

	 Peringatan dini hujan ekstrim telah diintegrasikan ke dalam aplikasi 
sadeWa. 

	 data dari aWs telah dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi sadeWa 
untuk kebutuhan uji validasi. 

	 Jangkauan waktu prediksi WrF sadeWa telah meningkat dari 24 jam 
menjadi 48 jam ke depan. 

	 aplikasi web sadeWa telah dikembangkan sehingga dapat menampilkan 
navigasi waktu multi data sehingga dapat melihat data-data yang 
sudah lewat serta animasinya. 

aplikasi ini masih berpotensi untuk dikembangkan, antara lain dari sisi 
parameterisasi The Weather Research and Forecasting (WrF), penurunan 
fungsi komposit kanal-kanal Himawari-8, penambahan lokasi aWs LaPan 
untuk verifikasi spasial, metode mencari hujan ekstrem, asimilasi data satelit 
Himawari-8 atau mobile radar, dan informasi untuk pengguna spesifik.

b. Pengembangan Model Sistem Embaran Maritim (SEMAR)

dinamika atmosfer dan lautan memberikan pengaruh yang luas terhadap 
aktivitas di sektor kemaritiman. oleh karena itu, informasi mengenai kondisi 
atmosfer dan lautan serta prediksinya sangat penting dalam mendukung 
kinerja pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. sistem embaran 
maritim (semar) merupakan sebuah dss di bidang kemaritiman yang 

Gambar 3.25
Tampilan Online DSS SADEWA.
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dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan oleh kementrian/
dinas terkait dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap serta 
keselamatan dan keamanan pelayaran. semar terdiri dari dua komponen 
input, yaitu: (1) sistem pemantauan dan pengukuran dari satelit, sensor-
sensor di daratan dan sensor-sensor di lautan, dan (2) model atmosfer 
dan lautan yang merupakan kepanjangan dari sistem pengamatan untuk 
memprediksi kondisi ke depan. output berupa data observasi secara 
near real time dan prediksi ke depan merupakan komponen utama dari 
semar. informasi dari sistem Pendukung keputusan ini diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja di sektor keselamatan pelayaran dan peningkatan 
produksi perikanan tangkap sebagai outcome, dan pada akhirnya dapat 
memberikan dampak untuk keselamatan dan kesejahteraan para nelayan.

semar merupakan prototipe produk kerjasama pengembangan sistem 
pendukung keputusan antara LaPan dengan dinas kelautan dan Perikanan 
Propinsi daerah istimewa Yogyakarta (dkP diY), kementerian kelautan dan 
Perikanan (KKP), dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 
semar mengintegrasikan data pengamatan LaPan (data Zona Potensi 
Penangkapan ikan (ZPPi), data ais dan data komunikasi radio) dan bmkg 
(data dan informasi lautan) serta validasi sistem. tahun 2017 aplikasi dss 
semar mengalami perkembangan, antara lain:
	 integrasi informasi aWs untuk Pelabuhan sadeng
	 integrasi informasi HYCom, ZPPi dan ais yang lebih stabil. 
	 Peningkatan tampilan aplikasi web semar yang lebih baik dan mudah 

dipahami. 

selain itu, LaPan melakukan validasi sistem dan informasi semar, perbaikan 
tampilan untuk parameter, memperbaharui data ZPPi dengan memperluas 
dari wilayah Yogyakarta menjadi seluruh indonesia dan pengujian ais pada Gambar 3.26

Tampilan Online DSS SEMAR.
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kapal datar, pengujian alat komunikasi dengan pemasangan di kapal dan di 
area eyecatching, penggantian tampilan angin permukaan ke arus, proses 
pengecekan arsitektur semar dari segi kecepatan, menampilkan chart aWs 
di web semar, dan memberikan bimtek penggunaan dss berupa tahapan 
pengamatan sebelum keputusan melaut kepada Pelatih di dkP Yogyakarta 
dan Pengguna di Yogyakarta bertempat di dkP.

c. Pengembangan Model Sistem Informasi Komposisi Atmosfer Indonesia 
(SRIKANDI) 

sistem informasi komposisi atmosfer indonesia (srikandi) merupakan 
salah satu sistem pendukung keputusan (Decision Support System) berbasis 
web yang dibangun oleh LaPan. tujuan dari pengembangan srikandi 
adalah untuk menyediakan informasi komposisi atmosfer indonesia berupa 
pengamatan berbasis satelit, pengukuran in situ dan prediksi berbasis 
model transpor kimia untuk mendukung pengambilan keputusan terutama 
terkait dampak aktivitas manusia dan kebakaran hutan terhadap kualitas 
udara. Fitur srikandi berupa pemantauan harian komposisi atmosfer (Co, 
o3, CH4, so2, no2, aerosol) dari sensor satelit yaitu airs-aqua, omi-aura, 
modis-aqua, Viirs-snPP, dan Himawari. Prediksi setiap jam selama 24 
jam komposisi atmosfer (Co, o3, so2, no2, Pm10, Pm2,5) menggunakan 
WrF-Chem versi 3.6.1 yang di-overlay terhadap arah angin dalam bentuk 
online di: http://srikandi.sains.lapan.go.id/, seperti tampak pada gambar 
di bawah ini.

Gambar 3.27
Tampilan Online DSS SRIKANDI.
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Pada tahun 2017, aplikasi srikandi telah mengalami beberapa perkembangan, 
antara lain : 
	 data pengamatan satelit penyusun informasi kualitas udara near real 

time tersedia dalam fitur SRIKANDI versi 2.0. 
	 data prakiraan penyusun informasi kualitas udara luaran model kimia 

atmosfer untuk 24 jam mendatang hasil perbaikan dari input emisi 
dan pilihan peningkatan resolusi menjadi 9 km tersedia dalam fitur 
srikandi versi 2.0. 

d. Pengembangan Model Perubahan Iklim (SRIRAMA)

sistem informasi Perubahan iklim (srirama) merupakan sebuah sistem 
Pendukung keputusan (dss) di bidang Perubahan iklim. srirama memberikan 
informasi proyeksi perubahan iklim di seluruh wilayah indonesia berbasis 
hasil simulasi dan skenario model iklim Cubic Conformal Atmospheric Model 
(CCam). srirama dapat diakses secara online melalui website internet 
dengan alamat http://srirama.sains.lapan.go.id, seperti yang ditampilkan 
oleh gambar di bawah ini.

Gambar 3.28
Tampilan Online DSS SRIRAMA. aplikasi srirama dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan 

di berbagai sektor yang membutuhkan informasi iklim jangka panjang 
seperti pengelolaan tata ruang, pertanian, kelautan dan perikanan, energi, 
lingkungan hidup dan kehutanan, kesehatan, dan sebagainya. beberapa 
kementerian yang menjadi stakeholder srirama antara lain kementrian 
Lingkungan Hidup dan kehutanan (kLHk), badan Perencanaan Pembangunan 
nasional (bappenas), dan sebagainya.
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e. Model prediksi Coronal Mass Ejection (CME) 

kejadian pelontaran massa korona (Coronal Mass ejections/Cme) adalah 
salah satu kejadian penting dalam kejadian aktivitas matahari, akan tetapi 
belum banyak kajian dilakukan pada prediksi kejadian Cme< dibandingkan 
prediksi kejadian eruptif matahari yang lain. Pada pekerjaan ini dilakukan 
kajian prediksi Cme mempergunakan informasi yang diperoleh dari dinamika 
magnetik dari pengamatan sdo/Hmi. dari informasi tersebut, dilakukan 
kajian pada parameter-parameter fisis yang ada, lalu dilakukan kajian 
statistik berdasarkan rentang kejadian yang telah ada dari pengamatan 
sdo/Hmi mempergunakan metode numerik Support Vector Machine, 
kemudian hasilnya dipergunakan untuk kajian statistik pada parameter-
parameter apa saja yang menjadi petunjuk penting terjadinya Cme. Hasil 
yang diperoleh, ada empat parameter penting yang signifikan, dengan 
akurasi prediksi mencapai 60%.

f.  Model gangguan geomagnet/CME dan corona Hole

gangguan geomagnet merupakan salah satu parameter cuaca antariksa 
yang selalu dipantau keberadaannya. Hal ini akan terkait dengan sumber 
gangguannya di matahari diantaranya lontaran massa koronal dan lubang 
koronal. dengan mengetahui karakteristik masing masing parameter itu 
maka dibangunlah model gangguan geomagnet berdasarkan lontaran 
massa koronal dan lubang koronal yang bertujuan untuk memprakirakan 
besarnya gangguan geomagnet di regional indonesia bila terjadi peristiwa 
lontaran massa koronal dan lubang koronal. Hasil analisis maka dibangunlah 
model multivariate regresi untuk model gangguan geomagnet dan model 
waktu transit di bumi. diharapkan kedua model ini bisa dijadikan panduan 
dalam prakiraan gangguan geomagnet dalam memberikan informasi cuaca 
antariksa. 

g. Model Indeks gangguan ionosfer untuk Global Navigation Satellite 
System (GNSS)

Untuk prediksi indeks W di atas indonesia, diperlukan data teC gnss real 
time. data gnss big dengan resolusi 1 detik (inaCors) telah digunakan 
untuk penentuan teC real time. sebanyak 24 data real time yang disediakan 
big untuk LaPan, 17 stasiun telah dapat diakses secara real time dan 
simultan. Peta ionosfer real time telah dapat operasional dan disimpan 
dalam storage sWiFts. Hasil-hasil pemetaan ionosfer meliputi teC, foF2, 
roti dan s4 dari satu stasiun gnss. Prediksi teC 24 jam ke depan juga 
telah dapat dikembangkan dari satu stasun gnss. Untuk pemetaan indeks 
W yang mencakup seluruh wilayah indonesia, proses komputasi teC real 
time untuk 17 stasiun gnss big telah berhasil. tetapi pemetaan teC 
ionosfer dari beberapa stasiun gnss secara simultan dan real time serta 
otomatis belum berhasil dikembangkan karena keterbatasan sdm, waktu 
dan sarana. sehngga indeks W dan prediksinya 24 jam ke depan belum 
dapat direalisasikan pada akhir tahun ini.
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h. Model Propogasi gelombang radio HF untuk DSS 

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan penelitian 
tahun 2016 sebagai bentuk peningkatan dan pengembangan dari layanan 
sWiFts bagi pengguna komunikasi radio ssb secara khusus. sebagai bentuk 
dari tindak lanjut dari hasil penelitian tahun 2016, yakni berupa surat 
rekomendasi frekuensi komunikasi radio HF serta diperolehnya prototype 
modul interface, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian 
tahun 2016 tersebut kedalam layanan dss semar. kegiatan yang dilakukan 
dalam penelitian ini meliputi kegiatan pengembangan kemasan informasi 
dan tools analisis yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi serta 
mendisitribusikannya kepada nelayan yang sedang berada dilaut. kegiatan 
pengembangan kemasan informasi terdiri dari pengembangan software dan 
hardware yang diperuntukkan dalam proses distribusi informasi kepada 
nelayan dalam layanan dss semar. sedangkan pengembangan tools analisis 
merupakan pengembangan dari metoda time seris forecasting dengan model 
arima yang dapat digunakan untuk menghasilkan konten informasi prediksi 
gangguan komunikasi radio HF berdasarkan data nilai foF2. Penelitian pada 
tahun ini telah menghasilkan konsep sistem komunikasi radio HF yang 
dapat diterapkan dalam layanan dss semar dan tools predictor untuk 
informasi gangguan komunikasi radio HF. implementasi hasil penelitian 
kedalam sistem dss semar tidak dapat dilakukan, karena terkendala 
oleh dana pembuatan perangkat keras yang dibutuhkan dan keterbatasan 
kontribusi personil penelitian akibat terlibat dalam aktifitas lainnya yang 
cukup banyak. kendatipun demikian, hasil penelitian berupa tools predictor 
yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional sWiFts 
yang merupakan kegiatan utama LaPan.

i. Pengembangan Model Fase Pertumbuhan Padi Dari Data Landsat-8.

Peningkatan produksi tanaman pangan khususnya tanaman padi perlu 
dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai swasembada dan kemandirian 
pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut kondisi pertumbuhan padi dan 
lahan sawah perlu dipantau berkelanjutan menggunakan teknologi satelit, 
sehingga pemerintah dapat segera mengambil tindakan yang cepat dan 
tepat untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi padi nasional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pertumbuhan 
tanaman padi sawah menggunakan data Landsat 8 multitemporal di 
pulau Jawa. Lokasi penelitian adalah area persawahan Pt sang Hyang sri, 
subang, Jawa barat dan sekitar malang, Jawa timur. manfaat penelitian 
dapat menentukan kelas tingkat kehijauan vegetasi (tkV) tanaman padi, 
memantau fase pertumbuhan tanaman padi, dan memprediksi waktu dan 
luas panen berdasarkan estimasi umur tanaman padi.

Profil pertumbuhan padi berdasarkan indeks vegetasi (EVI) dari data satelit 
dari mulai awal tanam hingga menjelang panen dapat diperoleh dari 
piksel-piksel tanaman padi yang waktu tanamnya berbeda-beda di suatu 
lokasi. Pengambilan sampel dilakukan di areal kerja lahan sawah milik Pt 
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sang Hyang sri, subang, Jawa barat. Umur tanaman padi aktual diketahui 
berdasarkan realisasi tanam di setiap blok sawah Pt. sang Hyang sri dan 
tanggal perekaman data Landsat 8. 

j. Pengembangan Model Pertumbuhan Kelapa Sawit Dari Data SPOT-6

kelapa sawit (Elaeis guineensis Jack) merupakan salah satu tanaman pohon 
tropis yang paling penting di dunia. Produksi minyak kelapa sawit telah 
meningkat spektakuler dalam 20 tahun terakhir, terutama di malaysia dan 
indonesia. informasi mengenai umur kelapa sawit merupakan informasi 
yang penting untuk mengetahui besar produksi yang akan dihasilkan. 
Penginderaan Jauh memiliki potensi signifikan untuk membantu pemantauan 
pertumbuhan kelapa sawit dan upaya identifikasi umurnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkanmetode untuk menganalisa pertumbuhan 
kelapa sawit dan menghasilkan profil pertumbuhannya dengan menggunakan 
data satelit optik Landsat dan sPot.

dari data Landsat 8 dansPot 6 dilakukan ekstraksi ndVi. dari analisa spectral 
data multi spectral Landsat dan sPot 6 dan analisa ndVi dibuat model 
pertumbuhan, demikian pula dengan menggunakan data sar aLos. dari 
hasil analisa diperoleh bahwa terdapat hubungan antara umur tanaman 
kelapa sawit dengan ndVi sPot 6 dan Landsat, serta antara nilai backscatter 
dan usia. secara umum model pertumbuhan yang diperoleh adalah model 
kuadratik untuk data optic (dengan r2 sekitar 0.56 untuk sPot dan 0.8 
untuk Landsat), sedangkan untuk data sar berpola logaritmik dengan r2 
sekitar 0.65 untuk polarisasi HH dan 0.75 untuk polarisasi HV. 

Gambar 3.29
Contoh Informasi Spasial Umur dan 

Fase Tanaman Padi Kawasan Bekasi, 
Karawang, Subang tanggal 21 

September 2017 dari Data Landsat-8.
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k. Pengembangan Model Deteksi Lahan Gambut Dari Data ALOS Palsar 
dan Ladang Ganja Dari Data Landsat-8 Multitemporal

Perhatian pembukaan lahan rawa secara besar-besaran pada tahun 1969-
1985 untuk pertanian, khususnya pangan terhadap lahan gambut meningkat 
setelah pemerintah indonesia merencanakan. kajian lahan rawa gambut 
dalam lingkup wilayah yang luas (regional) memerlukan waktu yang lama 
dan biaya yang besar sehingga dapat memperlambat kegiatan kajian. 
kendala ini dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi Penginderaan 
Jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) yang mampu memberikan informasi 
yang dibutuhkan dalam kurun waktu yang relatif cepat, obyektif, dan 
mutakhir. tujuan penelitian ini adalah melakukan kegiatan penelitian dan 
pengembangan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk identifikasi 
lahan gambut menggunakan data penginderaan jauh optik dan sar.

Untuk mendapatkan model prediksi kedalaman gambut di daerah bengkalis 
dan kubu raya, digunakan data backscatter sar dan data hasil pengukuran 
lapangan. dari hasil analisa regresi yang dilakukan, terdapat hubungan yang 
cukup tinggi (70%) antara nilai backscatter dengan kedalaman gambut dan 
land system-nya untuk daerah bengkalis, riau, sedangkan untuk daerah 
kubu raya, hanya sekitar 30%.

Gambar 3.30
Grafik pertumbuhan dengan 
menggunakan data SPOT6.
(Lokasi: Mamuju-Sulbar)
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selain penelitian tentang gambut, juga dilakukan penelitian tentang 
identifikasi tanaman ganja. tanaman ganja jenis Cannabis sativa L 
mengandung zat psikoaktif, karena mengandung tetra Hydro Cannabinol 
(tHC) yang dapat merusak sistem kesehatan tubuh manusia, sehingga 
dilarang di indonesia. Peredaran tanaman ganja menjadi perhatian serius 
pemerintah, dalam hal ini badan narkotika nasional (bnn), sehingga untuk 
tahun 2017 lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi aceh. Usia tanaman 
ganja hingga dipanen umumnya memerlukan waktu sekitar 9 bulan. metode 
yang digunakan untuk identifikasi adalah dengan menganalisis perubahan 
penutup lahan di hutan lindung, dimana tahapan pertumbuhan dimulai 
dengan pembukaan areal hutan. selanjutnya terjasi fase vegetatif, dan 
fase pasca panen yaitu kembali menjadi lahan terbuka dengan jangka 
waktu sekitar 9 bulan yang dapat dideteksi menggunakan indeks Vegetasi. 
dengan kondisi tersebut, maka diperlukan data multi temporal, dan untuk 
penelitian ini akan digunakan data penginderaan jauh satelit yaitu data 

Gambar 3.31
Contoh data ALOS Palsar 

2017 HH, HV, RGB (HH, 
HV, HV/HH) untuk deteksi 

lahan gambut dibandingkan 
dengan data SPOT-6.

Gambar 3.32
Ladang ganja di Aceh yang 

teridentifikasi dari citra 
Landsat multitemporal
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Landsat 8 dan SPOT. Identifikasi awal pertumbuhan (kultivasi) tanaman 
ganja menggunakan data Landsat multi temporal berdasarkan titik lokasi 
yang telah diketahui telah ditanami ganja, dan selanjutnya menggunakan 
data sPot. analisis spektral dilakukan untuk mengetahui pola pertumbuhan 
tanaman ganja.

l. Pengembangan model Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) dari data 
SNPP VIIRS dan Himawari-8

informasi ZPPi harian merupakan produk layanan rutin kepada pengguna 
di berbagai instansi di wilayah indonesia. informasi ZPPi dihasilkan dengan 
input data suhu permukaan laut. dari data suhu permukaan laut dideteksi 
kejadian thermal front menggunakan metode single image edge detection 
(sied). Hasil deteksi thermal front merupakan area polygon, kemudian 
ditentukan titik tengahnya menggunakan metode pusat massa polygon. 
titik tersebut merupakan titik koordinat ZPPi yang terdiri dari posisi bujur 
dan lintang. Dalam penelitian ini dilakukan analisis klorofil di perairan laut 
Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui konsentrasi klorofil –a pada posisi 
titik koordinat ZPPi. berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagian 
besar atau 80% titik koordinat ZPPi terdapat pada perairan laut dengan 
konsentrasi klorofil-a antara 0,2 mg/m3 sampai 0,5 mg/m3. Gambar 3.33 
memperlihatkan titik koordinat ZPPi dari s-nP Viirs dan Himawari-8. selain 
itu dilakukan juga analisis pemanfaatan data suhu permukaan laut dari 
satelit Himawari-8. tujuannya untuk mengetahui keakuratan data sPL dari 
Himawari-8 sebagai alternatif atau pengganti data sPL dari modis. dari 
analisis yang dilakukan hasil menunjukkan bahwa titik koordinat ZPPi dari 
Himawari-8 sebanyak 20% posisinya berdekatan hampir sama dengan titik 
koordinat ZPPi dari s-nPP Viirs dan 80% posisi titiknya berjauhan. Untuk 
titik yang berjauhan perlu dilakukan uji coba di lapangan untuk mengetahui 
kesahihannya sebagai titik ZPPi.

Gambar 3.33
Contoh Titik koordinat ZPPI dari 
S-NP VIIRS dan Himawari-8
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m. Pengembangan model banjir dan longsor berdasarkan data Digital 
Elevation Model (DEM) dan bentuk lahan pesisir.

banjir merupakan salah satu bencana hidrometereologi yang paling sering 
terjadi, dengan frekuensi tertinggi atau sebesar 32% dari total seluruh 
kejadian bencana di indonesia. das Citarum merupakan salah satu das 
di Provinsi Jawa barat yang memiliki masalah kompleks. Perubahan 
penggunaan/penutup lahan (LULC) menjadi masalah besar dengan 
semakin meningkatnya lahan terbangun dan semakin menyusutnya lahan 
resapan yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan limpasan 
permukaan, debit aliran sungai saat musim penghujan dan menyebabkan 
banjir. terobosan pemanfaatan teknologi data penginderaan jauh dapat 
menjawab keterbatasan dan kebutuhan dalam menyediakan informasi 
secara historis, yang selanjutnya berdasarkan pola dari perubahannya 
dapat dikembangkan suatu model untuk keperluan prediksinya di beberapa 
waktu yang akan datang. rancangan “geo-design” suatu wilayah dalam hal 
untuk meminimalkan resiko bencana hidrometereologi merupakan tujuan 
dari penelitian ini. model rancangan geo-design yang dibuat juga dapat 
digunakan sebagai prototype untuk analisa di wilayah lainnya. Hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi pilot project dan percontohan untuk 
beberapa wilayah das lainnya, selanjutnya upaya penanganan pengelolaan 
lingkungan das dapat dilakukan untuk mengurangi dan meminimalkan 
dampak terjadinya bencana hidrometereologi, khususnya bencana banjir. 
Perencanaan dan design sistem operasional terintegrasi dengan sistem 
informasi mitigasi bencana (simba) - LaPan.

Penelitian juga dilakukan untuk analisa penyebab banjir pasang air laut 
(rob). banjir rob dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, ekologi, 
sosial dan ekonomi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan banjir rob 
secara umum adalah a) pemenasan global, b) pemanfaatan air tanah dan 
penurunan muka tanah (land subsidence), b) buruk dan rusaknya sistem 
drainase, c) terjadinya perubahan bentang alam karena aktivitas kegiatan 
manusia dan alam. Peranan data citra penginderaan jauh untuk mendukung 
penanggulangan dan permasalahan banjir rob adalah a) identifikasi 
perubahan morfologi pada bentuk lahan, b) identifikasi perubahan pada 
penggunaan lahan, c) identifikasi penurunan land subsidence, d) identifikasi 
sumber dan daerah terdampak banjir rob. metode penelitian yang digunakan 
adalah interpretasi bentuk lahan dengan pendekatan geomorfologi, 
klasifikasi penggunaan lahan, pemodelan dem berdasarkan skenario 
penurunan tanah, pemodelan banjir dengan menggunakan pendekatan 
iterasi berbasis piksel. berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan 
lapangan diperoleh fakta-fakta yang diduga kuat sebagai penyebab banjir 
rob di Pesisir Pekalongan, yaitu: a) telah terjadi perubahan morfologi “beting 
Gisik” sebagai tanggul alami pada periode 1978 – 2016.
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Gambar 3.34
Hasil pemetaan dan pemodelan 
dinamika topografi pesisir: 
(a) DEM di tahun 1978.
(b) DEM di tahun 1988. 
(c) DEM di tahun 2000. 
(d) DEM di tahun 2007. 
(e) DEM di tahun 2011. 
(f ) DEM di tahun 2017

Gambar 3.35
Hasil pemetaan bentuklahan pesisir: 
(a) Bentuklahan pesisir tahun 1978. 
(b) Bentuklahan pesisir tahun 1988. 
(c) Bentuklahan pesisir tahun 2000. 
(d) Bentuklahan pesisir tahun 2007. 
(e) Bentuk lahan pesisir tahun 2011. 
(f ) Bentuklahan pesisir tahun 2017.
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n. Modul LAPAN Fire Hotspot: Sistem Peringatan Dini Potensi 
Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Web Dan IOS.

merupakan modul pengolahan data modis yang menghasilkan 
informasi titik panas (hotspot) wilayah indonesia. informasi 
tersebut disimpan di dalam database dan disajikan dalam 
bentuk website (http://modis-catalog.lapan.go.id) dan aplikasi 
mobile (android dan ios).

o. Modul otomatisasi MOSAIK data Landsat-8 6 bulanan.

merupakan modul untuk menjalankan proses mosaik data 
Landsat-8. modul tersebut berfungsi untuk menjalankan 
proses mosaik data secara otomatis. dengan modul 
otomatisasi data Landsat-8 yang terdapat pada storage bdPJn 
akan dimosaik secara otomatis dengan kombinasi kanal 
654 (swir,nir dan red). algorithma yang digunakan dalam 
mosaik data Landsat-8 dengan metode pixel based sehingga 
hanya pixel paling clear dari awan yang dipilih dan dijadikan 
kandidat untuk dilakukan mosaik. Pixel yang sudah difilter 
tersebut akan dilakukan tilling dengan ukuran 1x1 degree 
selanjutnya dilakukan mosaik untuk ukuran citra seluruh 
indonesia. resolusi data yang dihasilkan dengan spasial 30 
meter ini sering ditunggu-tunggu dan dimanfaatkan oleh 
beberapa instansi pemerintah untuk analisis cepat dan data 
dukung. manfaat adanya mosaik otomatisasi ini biasanya 
digunakan untuk memantau perubahan lahan oleh direktorat 
Jenderal Planologi kehutanan dan tata Lingkungan kLHk, 
membantu penegakan hukum dan pemantauan kawasan 
taman nasional oleh dirjen gakum kLHk dan analisis indeks 
vegetasi oleh LaPan.

Gambar 3.36
Modul LAPAN Fire Hotspot: Sistem 

Peringatan Dini Potensi Kebakaran Hutan 
Dan Lahan Berbasis Web Dan IOS

Gambar 3.37
Modul otomatisasi MOSAIK data 

Landsat-8 6 bulanan
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p. Modul Pengelolaan Storage Tiering

merupakan modul pengelolaan data inderaja yang mengintegrasikan sistem 
archive dan sistem katalog dengan menggunakan metode storage tiering 
(tingkatan storage). modul ini terdiri dari 2 bagian, yaitu modul integrasi 
archive (meningkatkan efisiensi proses archive dengan mengganti proses 
manual yang ada) dan modul integrasi retrive (menangani permasalahan 
yang terjadi akibat lokasi data yang telah berubah karena proses archive). 
Proses archive ditriger oleh pelaksanaan kebijakan archive kemudian proses 
selanjutnya berdasarkan nilai ambang kapasitas. Parameter yang digunakan 
dalam menentukan data yang darchivei dipilih berdasarkan tingkat ke-
pentingan dan urgensi. modul ini berfungsi sebagai modul otomatisasi 
yang menggantikan proses manual archive yang sebelumnya ada. selain 
itu, modul ini juga berfungsi untuk mempercepat proses archive data.

Gambar 3.38
Modul Pengelolaan 
Storage Tiering.

q. Prototipe sistem perekayasaan konten informasi Sistem Pemantauan 
Bumi Nasional (http://spbn.pusfatja.lapan.go.id/)

rekayasa konten dan informasi sistem Pemantauan bumi nasional untuk 
mendukung ketahanan pangan dan sumber daya kelautan. Prototipe 
sistem perekayasaan konten informasi sistem Pemantauan bumi nasional 
memberikan capaian berupa integrasi konten informasi hasil litbang 
kedalam sPbn dengan geonode dan get sdi Portal dengan ouput berupa 
standarisasi data/informasi, metadata, tabulasi, simbol dari setiap informasi 
yang akan ditampilkan pada sPbn. 

informasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh dalam sPbn dikelompokkan 
dalam dua kelompok yaitu sistem informasi mitigasi bencana alam (simba) 
dan sistem informasi sumber daya alam (siPanda). simba adalah layanan 
informasi peringatan dini dan tanggap darurat bencana berbasis data 
penginderaan jauh. informasi ini ditujukan sebagai bahan masukan bagi 
para pemangku kepentingan (diantaranya: kementerian Lingkungan dan 
kehutanan, badan nasional Penanggulangan bencana, pemerintah daerah 
dll) baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah terkait kondisi sebelum, 
pada saat, dan sesudah terjadinya bencana. sedangkan siPanda adalah 
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layanan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan wilayah 
darat, pesisir dan laut berbasis data satelit penginderaan jauh. informasi 
ini ditujukan sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan 
(diantaranya: kementerian Pertanian, kementerian Lingkungan dan 
kehutanan, kementerian kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah dll) 
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan yang lestari. 

adapun capaian ikU Jumlah model pemanfaatan iptek penerbangan dan 
antariksa untuk pemantauan sda, lingkungan serta mitigasi bencana dan 
perubahan iklim dalam periode renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 
berikut :

Gambar 3.39
Sistem SPBN hasil 

modifikasi sistem GoeNode

IKU 5 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah model 
pemanfaatan iptek 
penerbangan dan 
antariksa untuk 
pemantauan SDA, 
lingkungan serta mitigasi 
bencana dan perubahan 
iklim

15  
Model/Modul/

Prototipe

15  
Model/Modul/

Prototipe

17  
Model

17  
Model/Modul/

Prototipe

100% 21  
Model

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian IKU 5.
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Capaian ikU 5 merupakan pengembangan lanjutan dari model-model yang 
sudah ada dan pengembangan model-model baru dari hasil litbang LaPan. 
terjadinya peningkatan terhadap model pemanfaatan iptek penerbangan 
dan antariksa disebabkan karena implementasi untuk meningkatkan per-
formansi operasional dan layanan kepada pengguna. Upaya untuk me-
ningkatkan capaian ikU 5 antara lain dengan meningkatkan kapasitas sdm 
dengan pendidikan formal dan informal serta mengikuti seminar nasional/
internasional.

inDiKATor KinerjA uTAMA 6: 
Jumlah publikasi nasional terakreditasi

ikU 6 bertujuan untuk menghitung jumlah makalah yang diterbitkan 
dalam publikasi ilmiah nasional terakreditasi berdasarkan kriteria LiPi 
dan dikti. Pada tahun 2017 LaPan menargetkan 65 makalah, dan realisasi 
meng hasilkan 60 makalah di bidang penerbangan dan antariksa, dengan 
uraian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Publikasi Nasional Terakreditasi.

NO JUDUL PENULIS MEDIA

BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER

1. Analisis Respon Medan Geomagnet Antara Stasiun di Ekuator Magnet dan 
Stasiun Biak saat Badai Geomagnet Pada Meridian Magnet 210⁰ MM

Anwar Santoso Jurnal Sains Dirgantara Vol 13 
No 2, Juni 2017

2. Pengaruh Orientasi Medan Magnet Antarplanet pada  Gangguan Geomagnet di 
Lintang Rendah

Anton Winarko, et.al Jurnal Sains Dirgantara Vol 13 
No 2, juni 2016

3. Perbandingan Karakteristik Aktivitas Sintilasi Ionosfer di Atas Manado, 
Pontianak dan Bandung dari Data Penerima GPS (Characteristics Comparison of 
Ionospheric Scintillation Activities Over Manado, Pontianak and Bandung Based On 
GPS Receiver Data) 

Sri Ekawati et.al Jurnal Sains Dirgantara Vol 14 
No 1, Desember 2016

4. Estimasi Badai Geomagnet Berdasarkan Perilaku Parameter Angin Surya dan 
Medan Magnet Antarplanet Sebelum Badai Geomagnet (The Estimation Of 
Geomagnetic Storm Based On Solar Wind Parameters And Interplanetary Magnetic 
Field Behavior Before Geomagnetic Storm)

Anwar Santoso, et.al Jurnal Sains Dirgantara Vol 14 
No 1, Desember 2016

5. Analisis Propagasi Gelombang Radio Mode Angkasa Saat Peristiwa Gerhana 
Matahari 9 Maret 2016 [Skywave Propagation Analysis During Solar Eclipse On 9 
March 2016]

Varuliantor Dear, et.al Jurnal Sains Dirgantara Vol 14 
No 1, Desember 2016

6. Kemampuan Model Wrf Dalam Memprediksi Curah Hujan Diurnal Di Pulau Jawa. 
(Predictability Of Diurnal Rainfall Over Java Island Using Wrf)

Suaydhi Jurnal Sains Dirgantara (JSD)

7. Pengaruh Aerosol Terhadap Fluks Radiasi Neto dan Radiative Forcing di Puncak 
Atmosfer dan di  Permukaan Berdasar Data Satelit (The Influence Of Aerosol 
On The Net Radiation Flux And Radiative Forcing At The Top Of Atmosphere And 
Surface Based On Satellite Data)

Rosida et.al Jurnal Sains Dirgantara Vol 14 
No 1, Desember 2016

8. Impacts of Extreme Weather on Sea Surface Temperature in the Western Waters of 
Sumatera and the South of Java in June 2016

Martono ISSN: 0852-0682, EISSN: 
2460-3945. Forum Geografi, 
Vol 31 (1) July 2017: 108-117 
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NO JUDUL PENULIS MEDIA

9. Karakteristik Temporal Pencemar Udara Ambien di Kota Surabaya Dessy Gusnita Jurnal Kimia dan Pendidikan 
Kimia – UNS Solo  Vol.1 No.3  

(Des 2016)

10. Karakteristik Konsentrasi Ch4 (Metana) Di Beberapa Kota Besar Dan Kota Kecil 
Di Indonesia 
(Characteristics of CH4 (Methane) in Some Large Cities and Small Towns in 
Indonesia) 

Indah Susanti, 
et.al

Jurnal Globe  
P-ISSN.1411-0512 
E-ISSN.2502-2172 

11. Pengaruh Kualitas Air Hujan Pada Konsentrasi Metana.  (The Effect of Rainwater 
Quality on The Methane Concentration) 

Lilik S.Supriatin, 
et.al

Jurnal Kimia dan Pendidikan 
kimia.vol 2, No 2, tahun 2017 
ISSN 2503-4146 

12. Evaluation of performance of POAMA forecast system in predicting monthly 
precipitation over Indonesia 

Suaydhi Journal of Science and 
Science Education Vol. 1 No. 2 
November 2017 45–53 ISSN: 
2598-3830 (Online) 

13. Analysis of Long-Term Temperature Trend as an Urban Climate Change Indicator Dadang Subarna Indonesian Journal of Spatial 
and Regional Analysis Vol 31 
No 2 (2017) ISSN : 0852-0682 

14. Impacts of El Nino 2015 and the Indian Ocean Dipole 2016 on Rainfall in the 
Pameungpeuk and Cilacap Regions 

Martono Indonesian Journal of Spatial 
and Regional Analysis Vol 31 
No 2 (2017) ISSN : 0852-0682 

BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

15. Simulasi Detumbling pada Satelit Piko Menggunakan Aktuator Sikap Magnetik Ali Muksin, et.al Jurnal Teknologi Dirgantara 

16. Kendali Sakelar Empat Antena Bersusun untuk Penjejakan Interferensi Frekuensi 
TTC Satelit LAPAN 

Arif Hidayat, dkk et.al Jurnal Teknologi Dirgantara 

17. Pengaruh Aktivitas Matahari Terhadap Kerapatan Atmosfer Atas Berdasarkan 
Data Posisi GPS Satelit LAPAN-A2 

Tiar Dani, et.al Jurnal Sains Dirgantara 

18. The Effect of Motivation and Competence on Employee Performance in Satellite 
Technology Center, National Institute of Aeronautics and Space 

Sujiati, et.al Jurnal Aplikasi Manajemen 

19. Aplikasi Perangkat Lunak Sistem Akuisisi Kecepatan Reaction Wheel Harry Septanto, et.al Jurnal Teknologi Dirgantara 

20. Investigasi Gaya Kontak/Impak Pada Main Landing Gear Pesawat Komuter 
Dengan Pendekatan Multi-Body Simulation (Mbs) Rigid Models

Dony Hidayat Jurnal Teknologi Dirgantara 
Vol.15 No. 1 Juni 2017

21. Analisis CFD Karakteristik Aerodinamika Pada Sayap Pesawat LSU-05 Dengan 
Penambahan Vortex Generator (Analysis Of Cfd Aerodynamic Characteristics At 
The Wing Of Aircraft Lsu-05 With The Addition Of Vortex Generator)

Awalu.R, et.al Jurnal Teknologi Dirgantara 
Vol.15 No. 1 Juni 2017

22. Prediksi Kekuatan Struktur Alat Uji Getaran Engine Lsu Series Menggunakan 
Metode Elemen Hingga (Strength Prediction Of The Engine Vibration Test Stand 
Of Lsu Series Using Finite Element Method)

Fajar Ari Wandono, 
et.al

Jurnal Teknologi Dirgantara 
Vol.15 No. 1 Juni 2017

23. Lendutan Struktur Twin Boom Pesawat Terbang Nir Awak Lsu-05 Pada Saat 
Menerima Beban Terbang (Deflection Of Lsu-05 Uav Twin Boom Structure On 
Recieving The Flight Load)

Atik Bintoro Jurnal Teknologi Dirgantara 
Vol. 14 No. 2 Desember 2016 
(dicetak pada tahun 2017)

24. Pengukuran Turbulensi Dan Angularitas Aliran Pada Terowongan Angin Subsonik 
Lapan (The Measurement Of Turbulence And Flow Angularity In Lapan’s 
Subsonic Wind Tunnel)

Firman Hartono, et.al Jurnal Teknologi Dirgantara 
Vol. 14 No. 2 Desember 2016 
(dicetak pada tahun 2017)

25. Sistem Pengaman Power  Shape-Charge Pada Flight Termination System Effendi Dodi Jurnal Teknologi Dirgantara 
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NO JUDUL PENULIS MEDIA

BIDANG PENGINDERAAN JAUH

26. A Partial Acquisition Technique Of Sar System Using Compressive Sampling Method Rahmat Arief International Journal of
Remote Sensing and 
EarthSciences, Vol. 14 No. 
1June 2017
ISSN 0216-6739 No.
371/AU1/P2MBI/07/2011

27. Simulation of Direct Georeferencing for Geometric Systematic Correction on LSA 
Pushbroom Imager

M.Sholeh, et.al

28. Steganografi pada Citra Penginderaan Jauh (Landsat-8) dengan Metode Least 
Significant Bit Hiding

Destri Yanti Hutapea

29. Pengembangan Subsistem Antena untuk Penerimaan Secara Langsung (Direct 
Receiving System) Data Satelit Optik Resolusi Sangat Tinggi dan Resolusi Tinggi 
SAR (Synthetic Aperture Radar)

Muchammad Sholeh

30. Pengukuran Kualitas Geometri Hasil Orthorektifikasi Citra Worldview-2 Randy Prima B, et.al Jurnal Penginderaan Jauh dan 
Pengolahan Citra Digital
ISSN 1412-809831. Model Koreksi Atmosfer Citra Landsat-7 Fadila Muchsin, et.al

32. Pengolahan Geometrik Produk Data Gas Rumah Kaca (GRK) dari Satelit Suomi 
NPP ATMS dan CrIS

Andy Indrajad, et.al

33. Landsat-8 Cloud Masking Product Comparison And Evaluation (Case Study: Central 
Java, Indonesia)

Kustiyo,
et.al

Journal of Geomatics and 
Planning
ISSN: 2355-6544

34. Pengolahan Data NOAA-18 Dengan Menggunakan
Software CSPP-IAPP Untuk Menghasilkan Data Relative Humidity

B. Pratiknyo Adi
Mahatmanto, et.al

SIPTEKGAN 2016

35. Integrasi Antena Penerima Data Satelit Resolusi Rendah Di Stasiun Bumi 
Penginderaan Jauh Parepare

Agus Suprijanto, et.al SINASJA 2016

36. Otomatisasi Sistem Pengolahan Data Satelit NOAA 18/19 Dan Metop A/B Di 
Stasiun Bumi enginderaan Jauh Parepare

Agus Suprijanto, et.al

37. Perbandingan Nilai Spektral Berbagai Metode Resampling Pada Pada Proses 
Pembuatan Primary Product Spot 6/7

Ferman Setia
Nugroho

SINASJA 2016

38. Desain Simulasi Antena Horn Conical Frekuensi 7.8 - 8.5 Ghz Bayu Sukarta

39. Validation of Cochlodinium Polykrikoides Red Tide
Detection Using Seawifs-Derived Chlorophyll-A Data With NFRDI Red Tide Map In 
South East Korean Waters

Gathot
Winarso,
et.al 

International Journal of
Remote Sensing and
Earth Sciences Vol 14 No. 1 
(2017)

40. Harmful Algal Bloom 2012Event Verification In Lampung Bay Using RedTide 
Detection On Spot 4 Image

Emiyati, et.al 

41. A Comparison Of Object-Based And Pixel-Based Approaches For LandUse/Land 
Cover Classification Using Lapan-A2 Microsatellite Data

Jalu Tejo
Nugroho, et.al

42. In-Situ Measurement Of Diffuse Attenuation Coefficient And Its Relationship With 
Water Constituent And Depth Estimation Of Shallow Waters By Remote Sensing 
Technique

Budhi Agung Prasetyo,
et.al

43. Time Series Analysis Of Total Suspended Solid (Tss) Using Landsat Data In Berau 
Coastal Area, Indonesia

Ety Parwati,
et.al 

44. Estimation Of Peat Thickness Classes With Approach Of Land Cover Type Based 
On Satellite
Imagery

Bambang
Trisakti

45. Metode Edge Detection Untuk Deteksi Perubahan Garis Pantai Studi Kasus: 
Ujung Pangkah, Gresik-Jawa Timur

Nanin Anggraini,
et.al

Jurnal Penginderaan Jauh 
dan Penginderaan Data Citra 
Digital Vol 14 No. 1 (2017)

46. Pengembangan Layanan Web Spasial Informasi Pemanfaatan Penginderaan 
Jauh (Development Of Spatial Web Services For Remote Sensing Application 
Information) 

Sarno
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Akuntabilitas Kinerja LAPAn 

Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

NO JUDUL PENULIS MEDIA

47. Metode Dual Dimensi Untuk Estimasi Kedalaman Di Perairan Dangkal 
Menggunakan Data Spot 6 Studi Kasus : Teluk Lampung (Dual Dimentional
Method To Bathymetry Estimation In Shallow Waters Depth Using Spot 6 Data 
Case Study : Lampung Bay)

Muchlisin
Arief

48. Pengembangan Model Fase Pertumbuhan Tanaman Padi Berbasis Citra MODIS 
Menggunakan Citra Landsat8 Multi waktu dan Data Survey Lapangan (Studi 
Kasus Pulau Lombok); Phase Growth of Rice Development Model Based MODIS 
Images Using multitemporal Landsat8 Images

Made Parsa,
et.al 

49. Akurasi Luas Areal Kebakaran Dari Data Landsat-8 Oli Di Wilayah Kalimantan Any Zubaidah, et.al Majalah Ilimiah Globe Vol 19 
No. 1 (2017)

50. Klasifikasi Spasial Penutup Penggunaan Lahan Menggunakan Data Sentinel Sar Doni Kushardono, et.al Jurnal Penginderaan Jauh 
dan Penginderaan Data Citra 
Digital Vol 15 No. 2 (2017)

51. Pengembangan metode klasifikasi genus mangrove menggunakan citra SPOT-6 Wikanti
Asriningrum, et.al

Jurnal Penginderaan Jauh 
dan Penginderaan Data Citra 
Digital (In Review)

52. Uji ketelitian DTM ALOS PALSAR terhadap pengukuran kombinasi DGNSS 
Altimeter

Atriyon
Julzarika

Jurnal Penginderaan Jauh 
dan Penginderaan Data Citra 
Digital (In Review)

53. Kajian potensi tematik data resolusi tinggi untuk mendukung penyusunan RDTR Dipo
Yudhatama

Jurnal Penginderaan Jauh 
dan Penginderaan Data Citra 
Digital (In Review)

54. Analisis data LAPAN-A3 untuk klasifikasi penutup lahan (studi kasus wilayah 
Danau Toba, Sumatera Utara)

Jalu Tejo
Nugroho

IJReSES (In Review)

55. Analisis pemanfaatan data Himawari-8 untuk deteksi titik panas (hotspot)
kebakaran hutan/lahan di Sumatera dan Kalimantan

Hana Listi
Fitriyana

IJReSES (In Review)

56. Kerusakan lahan akses terbuka akibat pertambangan berbasis data citra satelit 
di Bangka Belitung

Suwarsono, et.al IJReSES (In Review)

57. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk analisis dan pemantauan pola 
perkembangan fisik kota

Samsul
Arifin

IJReSES (In Review)

58. Kajian informasi zona potensi penangkapan ikan berdasarkan data satelit SNPP 
VIRS dan Himawari-8

Sartono
Marpaung

IJReSES (In Review)

59. Model informasi kedalaman laut dangkal di perairan Teluk Lampung 
Menggunakan data satelit Landsat-8

Nana
Suwargana

IJReSES (In Review)

60. Can the peat thickness classes be estimated from land cover type approach? Bambang
Trisakti, et.al

IJReSES Vol. 19 No. 1 (2017)

Sumber : telah diolah kembali.

adapun capaian ikU Jumlah publikasi nasional terakreditasi dalam periode 
renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKU 6 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah publikasi nasional 
terakreditasi

39  
Makalah

60  
Makalah

65  
Makalah

60  
Makalah

92,31% 80  
Makalah

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKU 6.
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berdasarkan tabel diatas, realisasi tahun 2017 tidak tercapai dikarenakan 
terbatasnya kuota dan jumlah publikasi nasional yang diterbitkan oleh 
LaPan yaitu jurnal teknologi dirgantara. disamping itu para peneliti dan 
perekayasa LaPan belum memanfaatkan jurnal yang diterbitkan lembaga 
lain. Upaya LaPan dalam usaha memenuhi target renstra tahun 2019 adalah 
meningkatkan dan mengintensifikan komunikasi ilmiah (kolokium dan FGD), 
training penulisan karya tulis ilmiah, manajemen kelompok penelitian, 
memberikan penghargaan kepada peneliti yang produktif menghasilkan 
publikasi di jurnal nasional terakreditasi, dan memotivasi peneliti/
perekayasa mempublikasikan tulisan di jurnal nasional terakreditasi lainnya.

inDiKATor KinerjA uTAMA 7: 
Jumlah publikasi internasional yang terindeks dibidang teknologi 
penerbangan dan antariksa

ikU 7 bertujuan untuk menghitung jumlah makalah yang diterbitkan pada 
publikasi ilmiah internasional terindeks (yang terdaftar dalam database 
publikasi internasional). Pada tahun 2017 LaPan menargetkan 30 makalah 
internasional dan akhir tahun terealisasi sebanyak 54 makalah internasional 
di bidang penerbangan dan antariksa. adapun rincian publikasi internasional 
yang terindeks, sebagai berikut:

NO JUDUL PENULIS MEDIA

BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER

1. Investigation of Ionospheric Precursors  Related to Deep and Intermediate 
Earthquakes Based on Spectral and Statistical 

Buldan Muslim,           
et al

Advances In Space Research 

2. Magnetohydrodynamic Simulations for Studying Solar Flare Trigger Mechanism Johan Mohamad The Astrophysical Journal, 
V.842, Number 2

3. Equinoctial Asymmetry in the zonal distribution of scintillation as observed by GPS 
receivers in Indonesia 

Prayitno Abadi,  
et al

Journal of Geophysical 
Reserach  Published 24 Ags 
2017 

4. Identificatioin Of Ionosfer GPS TEC Anomalies Prior to Earthquake in Sumatra 
Between 2007-2012 using Correlation
Technique

Aprilia Nur Vita, 
et al

Internasional Symposium
On Earth Hazard and
Disaste Mitigation(ISEDM)
2016

5. Geomagnetically Conjugate Observations Of Ionosferic and Thermospheric Variation 
Accompanied by a Midnight Brightnss Wave at Low Latitude

Clara Y Yatini, et al Fukushima et al.Earth,
Planet and Space ( 2017)

6. Equatorial and Low-latitude Ionosfer response to the 17-18 March 2015 Great Storm 
Over South East Asia Longitude Sector

Clara Y Yatini Journal Of Geophysical
Reaserch: Space Physics
Tahun 2017 Volume 122,
Halaman 5756-5767

7. Ionospheric delay gradient model for GBAS in the Asia-Pacific region Slamet Supriyadi GPS SOLUTION
Publish 12 September 2017

8. Statiscal Analysis of the Occurrences of MSTIDs Observed by All-Sky Imager in Low 
Magnetic Latitude

Dessi Marlia, dkk IGARSS 2017

Tabel 3.12
Publikasi Internasional yang Terindeks.
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Akuntabilitas Kinerja LAPAn 

Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

NO JUDUL PENULIS MEDIA

9. Seasonal Ionospheric Scintillation Analysis During Increasing Solar Activity at Mid-
Latitude

Dessi Marlia, dkk Proceeding of Spie

10. Ionospheric Scintillation Mapping At Low Latitude : Over Indonesia Dessi Marlia, dkk IGARSS 2017

11. Evaluation of CMIP5 models on sea surface salinity in the Indian Ocean  Ibnu Fatrio, dkk IOP Science Series: 
Earth and Evironmental 
Science 54 (2017) 012039 
(LISAT) 12. A composite analysis of the Mesoscale Convective Complexes (MCCs) development 

over the Central Kalimantan and its relation with the propagation of the rainfall 
systems

Trismidianto, dkk

13. The Contribution of the Mesoscale Convective Complexes (MCCs) to total rainfall 
over Indonesian Maritime Continent

Trismidianto, dkk

14. MJO modulation on diurnal rainfall over West Java during  pre-monsoon and strong 
El Niño periods 

Erma Yulihastin, dkk IOP Science Series: 
Earth and Evironmental 
Science 54 (2017) 012029 
(LISAT) 

15. Wideband Circularly Polarized Triangular Ring Slot Antenna for GAIA-I Microsatellite Asif Awaludin, dkk IEEE Explore, 2017 11th 
European Conference on 
Antennas and Propagation 
(EUCAP) 

16. Coordinated Observation and Numerical Study on a Diurnal Cycle of Tropical 
Convection over a Complex Topography in West Java, Indonesia 

Noersomadi, dkk Journal of the Meteorological 
Society of Japan, Vol. 95, No. 
4, pp. 261−281, 2017 

17. Assessment of western Indian Ocean SST bias of CMIP5 models Ibnu Fatrio, dkk American Geophysical Union 
(AGU)

18. Emission Factor from Small Scale Tropical Peat Combustion W.Setyawati, dkk IOP Conf. Series: Materials 
Science and Engineering 180 
(2017) 012113 

19 Identification Of Changing In Diurnal Pattern Of Rainfall In Case Of Flooding In 
Northern Coastal Of West Java 2014

Erma Yulihastin, dkk ISSH 2017 
ISSN : 2579 - 5554 

20 Comparation Of Three Retrivals of COSMIC GPS radio occultation results in the 
tropical upper trophosfer  and lower stratosphere 

Noersomadi, dkk Earth, Planets and Space 
(2017) 69:125 DOI 10.1186/
s40623-017-0710-7 

21 Development of the Statistical ARIMA Model: An Application for Predicting the 
Upcoming of MJO Index 

Eddy Hermawan IOP Conf. Series: Journal of 
Physics : Conf. Series 893 
(2017) 012019 

22 Rainfall Prediction of Cimanuk Watershed Regions with Cononical Correlation 
Analysis (CCA) 

Shailla Rustiana IOP Conf. Series: Journal of 
Physics : Conf. Series 893 
(2017) 012021 

BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

23. Layout Optimization of Microsatellite Components Using Generic Algorithm M. Mukhayadi Journal Telecomunication 
Computing, Electronics and 
Control (Index Scopus) 

24. The Development and Design of LAPAN-s IR Camera Equipped with Micro Bolometer 
Sensor 

Bustanul Arifin Proceeding IEEE International 
Geoscience and Remote 
Sensing Symposium, July 23-
28, 2017, Fort Worth, Texas, 
USA (Index Scopus) 
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NO JUDUL PENULIS MEDIA

25. Material of LAPAN’s IR Camera Equipped with Two Micrbolometer in One Aperture Bustanul Arifin Proceeding SPIE OPTIFAB 
2017, 17-19 October 2017, 
Rochester-New York, USA 

26. Dual Band Coating of LAPAN’s Thermal IR Camera to Enhance System and Reduce 
Stray Light 

Bustanul Arifin Proceeding SPIE OPTIFAB, 17-
19 October 2017, Rochester-
New York, USA (Index 
Scopus) 

27. Pre-Flight Radiometric Model Of Liniear Imager On LAPAN-IPB Satellite A. Hadi Syafrudin Proceedings of Earth Earth 
and Environmental Science 
(Index Scopus) 

28. Band co-registration modeling of LAPAN-A3/IPB multispectral imager based on 
satellite attitude 

Patria Rahman H 

29. Acquisition Performance of LAPAN-A3/IPB multispectral imager in real time mode 
of operation 

Patria Rahman H Proceedings of Earth Earth 
and Environmental Science 
(Index Scopus) 

30. Momentum Biased Performance of LAPAN-A3 Satellite for Multispectral Pushbroom 
Imager Operation 

Satria utama 

31. Experiment Test For Receiving X-Band Data LAPAN-A3 Satellite with 5.4 m Antenna 
Diameter 

Sony D 

32. Design and Implemtation of Effective Electrical Power ystem for Surya Satellite-1 Afiq 

33. Studies on Micro Satellite Aerial Launch System Fuad Pranoto, dkk Digest of Papers 2017 IEEE 
Aerospace Conference, Big 
Sky Montana-201734. Preliminary Design of UAV Recovery System Utilizing GSM Network Fuad Pranoto, dkk

35. Wideband circularly polarized triangular-ring slot antenna for GAIA-I microsatellite Asif Awaludin, dkk IEEE Explore, Antennas and 
Propagation (EUCAP), 2017 
11th European Conference 
on France

36. Wideband lhcp truncated-circular-shape microstrip antenna for sar application Farohaji Kurniawan, 
dkk

IEEE Explore, Antennas 
and Propagation & USNC/
URSI National Radio 
Science Meeting, 2017 IEEE 
International Symposium on 
San Diego, USA

37. Linearly polarized slotted patch antenna array fed by power weighting distribution Achmad Munir

38. Patch Antenna Using Rectanguler Centre Slot and Circular Ground Slot 
for Circularly Polarized Synthetic Aperture Radar CP-SAR Application)                                                                                                                                     
                                                                            

Farohaji Kurniawan, 
dkk

PIER (Progress In 
Electromagnetic Research), 
Vol.160,2017

39. LHCP X-band printed antenna with ellipse-shaped truncation for microsatellite data 
com_ISAP 

Farohaji Kurniawan, 
dkk

IEEE Explore, Antennas and 
Propagation (ISAP), 2017 
International Symposium on 
Phuket Thailand

40. Effect of Truncation Shape Against Axial Ratio Of Left-Handed Circularly Polarized 
X-band antenna 

Farohaji Kurniawan, 
dkk

IEEE Explore, Quality In 
Research (QIR) International 
Symposium on Electrical & 
Computer Engineering, 2017 
15th International Conference 
on Nusa Dua, Bali

41. Wide Band Left handed circularly polarized printed antenna with crescent slot Farohaji Kurniawan, 
dkk

IEEE Explore, PIERS (Progress 
In Electromagnetic Research 
Symposium), St.Petersburg, 
Rusia
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Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

NO JUDUL PENULIS MEDIA

42. Development of autonomous controller system of high speed UAV from simulation 
to ready to fly condition

Herma Yudhi 
Irwanto

THE 4TH INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON 
SMART MATERIAL AND 
MECHATRONICS 2017 
(ISSMM2017). Makasar, Oct 
12-13, 2017. Index Scopus

43. Increase Maneuver Performance of High Speed UAV Herma Yudhi 
Irwanto

The 2017 International 
Seminar on Sensors, 
Instrumentation, 
Measurement and Metrology. 
Surabaya, August 25-26, 
2017. IEEE Indonesia Section

BIDANG PENGINDERAAN JAUH

44. Cloud and Cloud Shadow Removal of Landsat 8 Images Using Multitemporal Cloud 
Removal Method

Danang Surya 
Chandra

Agro-Geoinformatics, 2017 6th

International Conference on
Publisher : IEEE
DOI:10.1109/Agro-
Geoinformatics.2017.8047007

45. Temporal Decorrelation Effect in Carbon Stocks Estimation Using Polarimetric 
Interferometry Synthetic Aperture Radar
(PolInSAR) (Case Study: Southeast Sulawesi Tropical Forest)

Katmoko Ari Indonesian Journal of Spatial
and Regional Analysis
DOI 10.23917/forgeo.
v31i1.2518

46. Observation of Aerosol Optical Properties by Means Himawari 8 from Space and Lidar 
System from Surface

Babag
Purbantoro

The 24th CEReS International
Symposium

47. Accuracy Analysis of DEM Generated from Cokriging Interpolators Andie Setiyoko Proceeding Aeroearth 2017,
IOP Conf. Series: Earth
Enviromental Science. Vol 88,
conference 1

48. Recent development of feature extraction and classification multispectral/ 
hyperspectral images: a systematic literarturereview

Andie Setiyoko Journal of Phisics: Conference
Series, Vol 801 Number 1

49. The analysis of junior high schools educational facilities, infrastructure needs 
and location determination based on social demand approach and geographical 
information system

Andie Setiyoko Proceedings of the Asian
Education Symposium 2016
ISBN 9781351680394

50. Relationship between Mixed Pixel Spectral Value of Landsat 8 OLI Data and LAPAN 
Surveillance Aircraft (LSA) Aerial Photo Data

Nurwita Mustika
Sari, dkk

Forum Geography Indonesian
Journal of Spatial and 
Regional
Analysis

51. Detecting the brightness temperature from Landsat-8 thermal infra red scanner
preceding the Rinjanistrombolian eruption 2015

Suwarsono, dkk American institute of 
Physicsd

52. Analysis of the dynamic of land use change and its prediction based on the
integration of remotely sensed data and CAMarkov model in the upstream Citarum
Watershed, West Java, Indonesia

Fajar Yulianto International journal 
of digital earth, Taylor 
and Francis http://www.
tandfonline.com/loi/tjde20

53. Extraction of Satellite Derived Bathymatry (SDB) information from Landsat-8 in 
Jakarta Bay using IHO IOC GEBCO method

Maryani Hartuti, dkk Procceding : Joint Convention 
Malang 2017

54. The spatial dynamic model of mangrove forest changes in Segara Anakan Cilacap. Supriatna, dkk American Institute of Physic 
(AIP)

Sumber : Laporan Kinerja Eselon 1 yang telah diolah kembali.
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adapun capaian ikU Jumlah Publikasi internasional Yang terindeks dibidang 
teknologi penerbangan dan antariksa dalam periode renstra 2015-2019 
dapat dilihat pada tabel berikut :

IKU 7 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah publikasi 
internasional yang 
terindeks dibidang 
teknologi penerbangan 
dan antariksa

22  
Makalah

37  
Makalah

30  
Makalah

54  
Makalah

180% 39  
Makalah

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian IKU 7.

berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 terjadi peningkatan realisasi 
pada capaian ikU 7. Hal ini disebabkan karena banyaknya media publikasi 
internasional yang tersedia dan para peneliti/perekaya memiliki antusiasme 
dan etos kerja yang baik dalam menyusun publikasi internasional di bidang 
penerbangan dan antariksa. Upaya LaPan dalam usaha memenuhi target 
renstra Tahun 2019 adalah meningkatkan dan mengintensifikan komunikasi 
ilmiah (kolokium dan Fgd), training penulisan karya tulis ilmiah, manajemen 
kelompok penelitian, dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang 
produktif menghasilkan publikasi internasional.

inDiKATor KinerjA uTAMA 8: 
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berstatus granted

ikU 8 untuk menghitung jumlah hasil karya di bidang iptek penerbangan 
dan antariksa yang telah mendapat kekuatan hukum (granted) dari 
kementerian Hukum dan Ham. tahun 2017 LaPan menargetkan Hki yang 
berstatus granted adalah 4 Hki dan realisasi adalah 10 Hki yang terdiri 
dari 2 jenis, yaitu Paten (6 judul) dan desain industri (4 judul) dengan 
penjelasan sebagai berikut :

a)	 6	 Judul	Paten	bersertifikasi	granted, terdiri dari:

1. Penggunaan Lensa Plano-Convax (Datar-Cembung) untuk Teknik 
Identifikasi	 Posisi	 Obyek dengan inventor drs. gunawan setyo 
Prabowo, m.t. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham pada 
tanggal 18 oktober 2012 dengan nomor permohonan P00201200881. 
kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan Ham 
dengan memberikan status granted pada tanggal 16 Januari 2017 
dengan nomor paten idP000044094.
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2.	 Sayap	 Pesawat	 Yang	 Dimodifikasi	 Untuk	 Meningkatkan	 Prestasi	
Lepas Landas dan Mendarat Pesawat dengan inventor agus aribowo, 
m.eng. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham pada 
tanggal 2 april 2014 dengan nomor permohonan P00201401912. 
kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan Ham 
dengan memberikan status granted pada tanggal 9 Oktober 2017 
dengan nomor paten idd idP000048136.

3.	 Sistem	Distribusi	Daya	Untuk	Mencapai	Target	Lama	Terbang	Pada	
LSU-01 dengan inventor drs. gunawan setyo Prabowo, m.t. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham pada 
tanggal 2 april 2014 dengan nomor permohonan P00201401910. 
kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan Ham 
dengan memberikan status granted pada tanggal 16 Agustus 2017 
dengan nomor paten idP000047289.

4. Sistem Pelontar Peluru Kendali atau Pesawat Terbang Tanpa Awak 
dengan inventor endro artono, spd.,mt. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham pada 
tanggal 2 april 2014 dengan nomor permohonan P00201401913. 
kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan Ham 
dengan memberikan status granted pada tanggal 2 Agustus 2017 
dengan nomor paten idP 000046956.

5. Sistem dan Metode Pemutus Senar Balon Menggunakan Kawat 
Panas	 Pada	 Teflon	 dengan	 Moda	 Terprogram	 dengan inventor 
rachmat sunarya, st. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham pada 
tanggal 4 agustus 2016 dengan nomor permohonan a00201503290. 
kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan Ham 
dengan memberikan status granted pada tanggal 7 Agustus 2017 
dengan nomor paten idP000047167.

6. Muatan Roket Sonda Pengukur Parameter Atmosfer dengan inventor 
asif awaludin, mt, m.t. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham pada 
tanggal 4 agustus 2016 dengan nomor permohonan P00201403345. 
kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan Ham 
dengan memberikan status  granted  pada tanggal 3 Januari 2017 
dengan nomor paten idP000047170.

b)	 4	 Judul	Desain	 Industri	bersertifikasi	granted, terdiri dari:

1.	 Pesawat	Udara	N	219	Bermesin	Dua	dengan	Penumpang	19	Orang	
dengan inventor drs. gunawan setyo Prabowo, m.t. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham 
pada tanggal 5 november 2015 dengan nomor permohonan 
a00201503290. kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum 
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dan HAM dengan memberikan status  granted  pada tanggal 31 
agustus 2016 dengan nomor paten idd 0000044432. tetapi LaPan 
baru menerima sertifikasi ini pada tanggal 3 Januari 2017 sehingga 
judul ini dihitung sebagai capaian tahun 2017 karena pada Lakin 
LaPan tahun 2016 judul ini belum dihitung sebagai capaian Hki 
yang berstatus granted. 

2.	 Pesawat	 Terbang	 Tanpa	 Awak	 LSU03-NG dengan inventor drs. 
gunawan setyo Prabowo, m.t. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham pada 
tanggal 5 Februari 2016 dengan nomor permohonan a00201600365. 
kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan Ham 
dengan memberikan status  grantedpada tanggal 23 maret 2017 
dengan nomor paten idd 0000045587.

3. Sayap Penambah Jarak Tempuh Pada Roket Peledak (Bom)/Wing 
Rack Smart Glide Bomb dengan inventor agus aribowo, m.eng. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham pada 
tanggal 5 Februari 2016 dengan nomor permohonan a00201600364. 
kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan Ham 
dengan memberikan status  granted  pada tanggal 11 September 
2017 dengan nomor paten idd 0000045912.

4.	 Roket	Uji	Muatan	 (RUM) dengan inventor agus aribowo, m.eng. 

Judul ini telah didaftarkan ke kementerian Hukum dan Ham pada 
tanggal 5 Februari 2016 dengan nomor permohonan a00201600366. 
kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian Hukum dan Ham 
dengan memberikan status  granted  pada tanggal 11 Juli 2017 
dengan nomor paten idd 0000045913.

adapun perbandingan capaian ikU Jumlah Hak kekayaan intelektual (Hki) 
yang berstatus granted dalam periode renstra 2015-2019 dapat dilihat 
pada tabel berikut:

IKU 8 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) yang 
berstatus granted

0 HKI 2 HKI 4 HKI 10 HKI 250% 8 HKI

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian IKU 8.

terdapat peningkatan capaian ikU 8 tahun 2017 bila dibandingkan dengan 
capaian tahun sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa LaPan terus 
mendorong capaian Hki melalui peran aktif para pimpinan dan peneliti/
perekayasa LaPan, walaupun proses pendaftaran sampai dengan granted 
di kemenkumHam membutuhkan waktu yang cukup lama melalui proses 
pemeriksaan administrasi, pemeriksaan substantif dan baru diterbitkan 
sertifikat HKI (granted) sekitar 2-5 tahun.
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Sasaran Strategis
Meningkatnya layanan iptek penerbangan 
dan antariksa yang prima 2

Sasaran strategis ke-2 mengukur peningkatan pemanfaatan dan layanan 
publik iptek penerbangan dan antariksa dalam mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan, serta berstandar internasional dan ber
kesinambungan. Terdapat 2 IKU yang menggambarkan upaya pencapaian 
sasaran strategis tersebut, yaitu : IKU 9) Jumlah instansi pengguna layanan 
Iptek penerbangan dan antariksa, dan IKU 10) Indeks Kepuasan Masyarakat 
atas pelayanan Iptek penerbangan dan antariksa. Pada periode pengukuran 
tahun 2017, capaian Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 120,18% dengan 
penjelasan capaian untuk masingmasing IKU dijabarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 9: 
Jumlah instansi pengguna layanan Iptek penerbangan dan antariksa

IKU 9 bertujuan untuk menghitung banyaknya pengguna yang telah men
dapatkan layanan iptek penerbangan dan antariksa. Target pada tahun 
2017 adalah 200 instansi dan pada akhir tahun 2017 terealisasi sebanyak 
264 instansi terdiri dari Kementerian/Badan/Lembaga/TNI/POLRI/
Perguruan Tinggi/Swasta yang telah memanfaatkan layanan LAPAN di 
bidang sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, 
dan penginderaan jauh. Kegiatan layanan di bidang sains antariksa dan 
atmosfer meliputi layanan prediksi frekuensi komunikasi radio triwulanan 
dan insidental, layanan Buletin Cuaca Antariksa pemanfaaatan data dan 
informasi sains antariksa dan atmosfer, dan bimbingan teknis dibidang sains 
antariksa dan atmosfer. Kegiatan pelayanan di bidang teknologi penerbangan 
dan antariksa meliputi pemanfaatan hasil litbangyasa di bidang teknologi 
roket, satelit dan peenrbangan. Kegiatan pelayanan data penginderaan jauh 
meliputi pelayanan data resolusi rendah dan menengah, serta pelayanan 
data resolusi tinggi dalam rangka amanat UndangUndang Nomor 21 Tahun 
2013 tentang Keantariksaan dan implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan Dan 
Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Berikut tabel yang 
menyajikan Daftar Pengguna Layanan Iptek Penerbangan dan Antariksa 
sepanjang tahun 2017.
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adapun capaian ikU Jumlah instansi pengguna layanan iptek penerbangan 
dan antariksa dalam periode renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 
berikut :

NO NAMA INSTANSI UNIT KERJA NAMA PELAYANAN

KEMENTERIAN

1 Kementerian Politik, Hukum dan 
Keamananan

Deputi Kamtibnas Informasi Kebakaran Hutan/Lahan

2 Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Informasi Pencemaran Minyak

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim

3 Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK)

Dirjen PPI Partisipasi dalam festival Iklim 
JCC 1-4, Sinergitas data hotspot, 
Transboundary Haze
Pollution Analisis lingkungan Bekas 
tambang Analisis DAS Kritis

Dir. PHKA

DJPPKL 

PDAHSL

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan 
Hutan Lindung

Sekretariat Jenderal KLHK

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Pusat Pengelolaan Pembangunan Ekoregion Papua

4 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Pemetaan Kebun
Kelapa Sawit, Informasi 
fasepertumbuhan padiBBSDLP 

PUSDATIN 

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian

5 Kementerian Kesehatan Balitbangkes Analisis LULC untuk Identifikasi 
lokasi rawan perkembangan dan 
penyebaran penyakitBalai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan 

Reservoir Penyakit

6 Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Penyusunan rancangan peraturan 
presiden (Raperpres) tentang 
rencana tata ruang (RTR) Kawasan 
Strategis Nasional) Perkotaan 
Cekungan Bandung

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan 
Pemanfaatan Ruang Daerah

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

Tabel 3.15
Instansi Pengguna Layanan Iptek 
Penerbangan Dan Antariksa.
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7 Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat

Badan Penelitian dan Pengembangan Pengembangan daerah irigasi : 
LULC dan DEM

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air

Balai Irigasi

Pusat Pengelolaan Pembangunan Ekoregion Papua

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Direktorat Jenderal Tata Ruang

8 Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Peningkatan Kinerja PK 
Dalam Penanganan Kebakaran
(Permukiman, Hutan dan Lahan)”Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

9 Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP)

Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Data AIS Satelit, Pulau-pulau Kecil, 
ZPPI, Budidaya Kualitas perairan

Dirjen Perikanan Tangkap 

Puslitbang Perikanan 

Badan Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Laut dan Pesisir

Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Pusat Riset Kelautan

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

10 Kementerian Keuangan Dirjen Pajak Kanwil Bengkulu dan Lampung Identifikasi perubahan obyek pajak

Dirjen Pajak Kanwil Jawa Tengah I

Kanwil DJP Jawa Tengah I Direktorat Jenderal Pajak

Dirjen Pajak Kanwil Solo

Kanwil DJP Jawa Tengah II Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

11 Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Informasi pertambangan

LEMIGAS

Pusat Survey Geologi

12 Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo)

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Posdan Informatika Informasi citra satelit

13 Kementerian Pertahanan Dirjen Pothan Teknologi penerbangan dan 
antariksa

DEWAN/BADAN/LEMBAGA

14 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII ZPPI

15 Badan Keamanan Laut SPKKL Tanjung Balai Karimun ZPPI
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16 Badan Narkotika Nasional (BNN) Direktorat Penanganan Narkoba Identifikasi Lahan Ganja 
Pengembangan

17 Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan (BNPP)

Informasi perbatasan

18 Badan Pemeriksa Keuangan Potensi Pemanfaatan Teknologi 
Remote Sensing dalam Pengawasan
Pelaksanaan Perizinan Lingkungan 
Hidup di PT Freeport

19 Bappenas Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Pengembangan
Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)

Direktorat Pengairan dan Irigasi

20 Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penyidikan Supervisi Pengelolaan Perkebunan 
Kelapa Sawit di Provinsi Jambi

Kawasan hutan dan lingkungan 
wilayah PT Anugrah Harisma 
Barakah di pulau Kabaena Sulawesi 
Tenggara mulai tahun 2008 s/d 
2012

21 BMKG Pusat Meteorologi, Penerbangan dan Maritim Sinergitas data 
hotspot dan info asap

Informasi kebakaran hutan

22 BNPB Direktorat Pengurangan Resiko Bencana Informasi tanggap
darurat bencana LULC, Penyusunan 
buku gunungapi, Peringatan dini 
bencana, Pulau-pulau Kecil

Pusdatin dan Humas

Direktorat Pencegahan dan Kesiapsiagaan

23 BIG Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Pemanfaatan LSU 01 dan LSU 02 
untuk memotret di wilayah Kretek 
Bantul dan pemotretan garis 
pantai Parangtritis, Yogyakarta, 
RTRW, RDTR, Informasi Mangrove 
dan Terumbu Karang untuk 
Onemap, Data/Informasi/Bimtek 
penginderaan jauh

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

24 Badan Intelegen Strategis Analisa kawasan strategis

25 Badan Intelijen Negara (BIN) Direktorat Monitoring Informasi citra satelit

26 Badan Pusat Statistik (BPS) Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Informasi citra satelit

Deputi Bidang Statistik Produksi

27 Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI)

Pusat Penelitian Geoteknologi Informasi citra satelit

28 BPPT Tim Rudal Perancangan booster untuk wahana 
kendali, Pemanfaatan kemampuan 
satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI

29 KOMNASHAM - Layanan Kunjungan Ilmiah

TNI/POLRI

30 TNI AL Dishidros Bathymetri

STT-AL Aplikasi kelautan

31 TNI AD KOPASUS Info kondisi S. Ciliwung
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32 TNI AU Dinas Litbang Informasi citra satelit

33 POLRI Korlantas Jalur mudik

Bareskrim Hotspot

PEMDA

34 Pemprov Jawa Barat Bappeda SPB-Provinsi, ZPPI

DKP Kab. Indramayu 

UPTD PPI Parigi Ciamis 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Kehutanan

35 Pemprov Banten Bappeda SPB-Provinsi dan ZPPI

36 Pemprov Jatim Bappeda SPB-Provinsi dan ZPPI

37 Pemprov Jawa Tengah Bappeda SPB-Provinsi dan ZPPI

38 Pemprov Bangka Belitung Bappeda SPB-Provinsi

39 Pemprov Sumatera Selatan Bappeda SPB-Provinsi & Aplikasi Kebakaran 
Hutan/Lahan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan

40 Pemprov Gorontalo Bappeda SPB-Provinsi, ZPPI

DKP

Sekretariat Daerah

41 Pemprov Kalimantan Barat Bappeda SPB-Provinsi

Sekretariat Daerah

42 Pemprov Kalimantan Utara Bappeda ZPPI

43 Pemprov Kalimantan Selatan Bappeda SPB-Provinsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

44 Pemprov Kalimantan Timur Bappeda SPB-Provinsi

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan 
Rakyat 

45 Pemprov Kalimantan Tengah Bappeda SPB-Provinsi, Informasi
Lahan kebakaran lahan

SKPD Kabupaten Katingan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Penanaman Modal

46 Pemprov Kalimantan Selatan DKP ZPPI

47 Pemprov Aceh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan SPB-Provinsi, Tata Ruang,Tsunami 
and Disaster Mitigation Research 
CenterBappeda 

48 Pemprov NTB Bappeda SPB-Provinsi

49 Pemprov NTT Bappeda SPB-Provinsi

50 Pemprov Papua Dinas Kehutanan SPB-Provinsi

51 Pemprov DIY Bappeda SPB-Provinsi dan ZPPI

52 Pemprov Sulawesi Utara Bappeda SPB-Provinsi

02 03 04 05 
Perencanaan 
Kinerja

Pendahuluan
01



90

LAporAn KinerjA TAhun 2017 L e m B A g A  P e n e r B A n g A n  d A n  A n tA r i K s A  n A s i o n A L

NO NAMA INSTANSI UNIT KERJA NAMA PELAYANAN

53 Pemprov Sulawesi Barat Bappeda SPB-Provinsi

54 Pemprov Sulawesi Tengah Bappeda SPB-Provinsi

55 Pemprov Sulawesi Tenggara Bappeda SPB-Provinsi

Dinas Sumber Daya Alam Dan Bina Marga 

56 Pemprov Sulawesi Selatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah SPB-Provinsi dan ZPPI

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penataan Ruang

DKP Prov. Sulsel 

DKP Kab. Maros

DKP Kab. Pangkep

DKP Kab. Barru

57 Pemprov DKI Jakarta Dinas Tata Ruang Pemanfaatan LSU 01 dan LSU 02 
untuk memotret daerah Muara 
Angke, Tata ruang, Ruang Terbuka 
Hijau, ZPPI

Bappeda 

Dinas Pemakaman dan Pertamanan

Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta 
Utara

58 Pemprov Babel Gubernur Informasi citra satelit

Bappeda 

Sekretariat Daerah

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS

59 Pemprov Jambi Bappeda Informasi citra satelit

Dinas Pekerjaan Umum 

Gubernur

60 Pemprov Sumatera Barat Bappeda SPB-Provinsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

61 Pemprov Maluku Bappeda Informasi citra satelit

62 Pemprov Sumatera Utara DKP. Kota Sibolga ZPPI

DKP Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup

63 Pemprov Lampung DKP Kab. Lampung
Barat

ZPPI

64 Pemprov Bengkulu DKP ZPPI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penartaan Ruang

Bappeda 

Sekretariat Daerah

Dinas Kehutanan 
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65 Pemprov Kepulauan
Riau

Dinas Kelautan dan Perikanan

Informasi citra satelitDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bappeda

66 Pemkab Agam Bupati Informasi citra satelit

67 Pemkab Asahan Bupati Informasi citra satelit

68 Pemkab Raja Ampat Bupati Informasi citra satelit

69 Pemkab Banggai Kepulauan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Informasi citra satelit

70 Pemkab Bangka Barat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian 
Pengembangan Daerah 

Informasi citra satelit

71 Pemkab Bangka Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Informasi citra satelit

72 Pemkab Bangka Tengah Bupati Informasi citra satelit

73 Pemkab Banjar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

74 Pemkab Bandung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

75 Pemkab Bantaeng Dinas PU Informasi citra satelit

76 Pemkab Banyuasin Bappeda Informasi citra satelit

77 Pemkab Banyumas Bappeda Informasi citra satelit

78 Pemkab Banyuwangi Bappeda Informasi citra satelit

79 Pemkab Barito Selatan Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

80 Pemkab Barito Selatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Informasi citra satelit

81 Pemkab Batang Bappeda Informasi citra satelit

82 Pemkab Batanghari Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

83 Pemkab Batubara Bupati Informasi citra satelit

84 Pemkab Belitung Bappeda Informasi citra satelit

85 Pemkab Belitung Timur DPRD Informasi citra satelit

86 Pemkab Bintan Bappeda Informasi citra satelit

87 Pemkab Bogor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

88 Pemkab Bolaang Mongondow Timur Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

89 Pemkab Bone Bolango Bupati Informasi citra satelit

90 Pemkab Boven Digoel Bappeda Informasi citra satelit

91 Pemkab Bulungan Bappeda dan Balitbang Informasi citra satelit

92 Pemkab Buton Pemkab Informasi citra satelit

93 Pemkab Cilacap Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Informasi citra satelit

94 Pemkab Cirebon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

95 Pemkab Dharmasraya Bappeda Informasi citra satelit

96 Pemkab Dompu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit
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97 Pemkab Humbang Hasundutan Dinas Lingkungan Hidup Informasi citra satelit

98 Pemkab Indragiri Hilir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

99 Pemkab Indramayu Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

100 Pemkab Jayawijaya Bappeda Informasi citra satelit

101 Pemkab Kampar Bupati Informasi citra satelit

102 Pemkab Kapuas Hulu Bappeda Informasi citra satelit

103 Pemkab Karawang Bappeda Informasi citra satelit

104 Pemkab Kaur Bappeda Informasi citra satelit

105 Pemkab Kayong Utara Bappeda Informasi citra satelit

106 Pemkab Kepulauan Sangihe Bupati Informasi citra satelit

107 Pemkab Kepulauan Selayar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

Dinas Kepariwisataan Informasi citra satelit

108 Pemkab Kepulauan Talaud Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Informasi citra satelit

109 Pemkab Kolaka Utara Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

110 Pemkab Konawe Selatan Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Informasi citra satelit

111 Pemkab Kotabaru Bappeda Informasi citra satelit

112 Pemkab Kotawaringin Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

113 Pemkab Kotawaringin Barat Bappeda Informasi citra satelit

114 Pemkab Kuningan Bappeda Informasi citra satelit

115 Pemkab Kupang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

116 Pemkab Kutai Barat Bappeda Informasi citra satelit

117 Pemkab Kutai Kartanegara Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

118 Pemkab Kutai Timur Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

119 Pemkab Lampung Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Informasi citra satelit

120 Pemkab Lampung Tengah Bupati Informasi citra satelit

121 Pemkab Lima Puluh Kota Bupati Informasi citra satelit

122 Pemkab Luwu Utara Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

123 Pemkab Mamuju Bupati Informasi citra satelit

124 Pemkab Manggarai Barat Bupati Informasi citra satelit

125 Pemkab Merangin Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

126 Pemkab Merauke Bupati Informasi citra satelit

127 Pemkab Mesuji Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

128 Pemkab Mimika Bappeda Informasi citra satelit

129 Pemkab Minahasa Tenggara Bappeda Informasi citra satelit

130 Pemkab Muara Enim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit
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131 Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

132 Pemda Sumenep Bupati Informasi citra satelit

133 Pemkab Pakpak Bharat Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

134 Pemkab Pandeglang Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

135 Pemkab Pegunungan Bintang Bappeda Informasi citra satelit

136 Pemkab Pesisir Selatan Bappeda Informasi citra satelit

137 Pemkab Pidie Jaya Bupati Informasi citra satelit

138 Pemkab Poso Bappeda Informasi citra satelit

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

139 Pemkab Probolinggo Bappeda Informasi citra satelit

140 Pemkab Pulau Taliabu Bappeda Informasi citra satelit

141 Pemkab Puncak Jaya Bupati Informasi citra satelit

142 Pemkab Purbalingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

143 Pemkab Sambas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

144 Pemkab Samosir Bappeda Informasi citra satelit

145 Pemkab Serang Dinas Pertanian Informasi citra satelit

146 Pemkab Sidoarjo Bappeda Informasi citra satelit

147 Pemkab Simeulue Bappeda Informasi citra satelit

148 Pemkab Sintang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Informasi citra satelit

149 Pemkab Solok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

150 Pemkab Sorong Selatan Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

151 Pemkab Sumba Barat Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

152 Pemkab Tanah Datar Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

154 Pemkab Teluk Bintuni Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

155 Pemkab Teluk Wondama Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

156 Pemkab Tojo Una-Una Bupati Informasi citra satelit

157 Pemkab Mahakam Ulu-Una Bupati Informasi citra satelit

158 Pemkab Aceh Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

159 Pemkot BandarLampung Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

160 Pemkot Bandung BPPD Informasi citra satelit

161 Pemkot Banjarmasin Walikota Informasi citra satelit

162 Pemkot Batam Dinas Pertanian Informasi citra satelit

Bappeda Informasi citra satelit

163 Pemkot Bengkulu Bapelitbang Informasi citra satelit

164 Pemkot Binjai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

Sekretariat Daerah Informasi citra satelit
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165 Pemkot Bitung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

166 Pemkot Depok Bappeda Informasi citra satelit

167 Pemkot Jambi Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

168 Pemkot Manado Walikota Informasi citra satelit

169 Pemkot Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Informasi citra satelit

170 Pemkot Padang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

171 Pemkot Padangsidempuan Bappeda Informasi citra satelit

172 Pemkot Pagar Alam Walikota Informasi citra satelit

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

173 Pemkot Pangkal Pinang Walikota Informasi citra satelit

174 Pemkot Payakumbuh Sekretariat Daerah Informasi citra satelit

175 Pemkot Serang Bappeda Informasi citra satelit

176 Pemkot Solok Bappeda Informasi citra satelit

177 Pemkot Tangerang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Informasi citra satelit

178 Pemkot Tangerang Selatan Bappeda Informasi citra satelit

179 Pemkot Ternate Bappelitbangda Informasi citra satelit

180 Pemkot Tidore Kepulauan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Informasi citra satelit

181 Pemkot Tual Bappeda Informasi citra satelit

UNIVERSITAS

182 Kyoto University - Validation of the WRF atmospheric 
model using radiosondes over 
Pameungpeuk-West Java, Indonesia 

183 ITERA Lampung - Pemodelan Iklim 

184 Universitas Negeri Yogyakarta - Research and Education for 
Developing Scientific Attitude in 
Science dan Mathematics 

185 Universitas Brawijaya - ZPPI

186 Politeknik Pertanian Pangkep - ZPPI

187 Universitas Teuku Umar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ZPPI

188 UNSOED - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

189 Universitas Sam Ratulangi - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

190 UNISBA Bandung - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir 

191 Akademi Sekretaris ARYANTI 
Bandung 

- Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir 

192 STMIK Sinar Nusantara Surakarta - Layanan Kunjungan Ilmiah 

193 STT Pagar Alam Sumatera Selatan - Layanan Kunjungan Ilmiah
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194 Universitas Muhamadiyah 
Palembang 

- Layanan Kunjungan Ilmiah 

195 UIN Raden Fatah Palembang-Sumsel - Layanan Kunjungan Ilmiah

196 STIMIK Bekasi - Layanan Kunjungan Ilmiah 

197 Universitas Nusa Cendana - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

198 Politeknik Caltex Riau - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

199 UIN Sultan Syarief Kasim Riau - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

200 Universitas Widyatama - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

201 Politeknik Pos Indonesia - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

202 UNIBRAW - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

203 UNPAD - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

204 Institut Teknologi Bandung (ITB) Program Studi Rekayasa Kehutanan Pemanfaatan kemampuan satelit 
LAPAN-A2/LAPAN-ORARI, Layanan 
Data, Praktek Kerja dan Tugas AkhirSekolah Ilmu dan Teknologi Hayati

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

205 Yayasan As-Syifa Al-Koeriyyah 
Subang 

- Training Riset Pendidikan 

206 Universitas Gunadarma - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

207 Poltek Pos Bandung - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

208 STMIK Prabumulih Palembang - Layanan Kunjungan Ilmiah

209 UMY Yogyakarta - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

210 UNIKOM - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

211 UNS Solo - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

212 Universitas Sriwijaya (UNSRI) Program Doktor Ilmu Lingkungan Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir 

213 UNILA - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir 

214 Universitas Indonesia (UI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

215 Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir 
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216 Universitas Keio Faculty Of Information and Enviromental Studies Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

217 Universitas Andalas Fakultas Pertanian Bimtek Penginderaan Jauh

218 Universitas Tadulako Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir 

219 Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Pertanian Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

220 Universitas Muhammadiyah
Parepare

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat

Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir 

221 Universitas Negeri Makassar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

222 Universitas Pembangunan
Nasional (UPN) Veteran Jakarta

Fakultas Ilmu Komputer Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir 

223 Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI)

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

224 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

225 Institut Pertanian Bogor (IPB) Sekolah Pascasarjana Data Citra Satelit LAPAN, Layanan 
Data, Praktek Kerja dan Tugas Akhir

Fakultas Kehutanan

Fakultas Pertanian

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup

226 Universitas Gadjah Mada (UGM) Departemen Teknologi Kebumian Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

Fakultas Geografi

Program Studi Kartografi dan Penginderaan Jauh

Program Studi Ilmu Lingkungan

Program Studi Diploma Penginderaan Jauh dan Sistem 
Informasi Geografi

227 UNRI - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

228 Universitas Hasanudin (UNHAS) Fakultas Pertanian Bimbingan Teknis Teknologi Satelit 
dan data citra Satelit

Program Studi Ilmu Pertanian

Fakultas Kehutanan

Fakultas Teknik

229 Universitas Ibn Khaldun Bogor Fakultas Teknik Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

230 Universitas Diponegoro (UNDIP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

Fakultas Teknik
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231 ITS - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

232 Universitas Bengkulu - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

233 Institut Teknologi Nasional
Bandung

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

234 Institut Teknologi Nasional
Malang

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

235 Institut Teknologi Sepuluh
Nopember

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

236 Universitas Mercubuana - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

237 Universitas Trisakti - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

238 Universitas Wibawa mukti - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

239 Institut Teknologi Sumatera Program Studi Teknik Geomatika Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

240 Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Program Studi Ilmu Kelautan Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

241 Universitas Atmajaya Yogjakarta Program Studi Magister Teknik Informatika Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

242 Universitas Surya - Bimbingan Teknis Teknologi Satelit

243 Universitas Mataram - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

244 Institut Teknologi Sumatera - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

245 Universitas Pasundan - Layanan Data, Praktek Kerja dan 
Tugas Akhir

BUMN/SWASTA

246 ORARI - Data Satelit 

247 ISRO - Data AIS Satelit

248 ISAST - Informasi teknologi penerbangan 
dan antariksa

249 PT. Dirgantara Indonesia - Produksi motor roket 

250 PT. Pindad - Informasi teknologi penerbangan 
dan antariksa

251 PT. Dahana - Rhan 122

252 PT. Indelec - Pengembangan roket pemicu petir

253 PT Perikanan Nusantara
(Persero)

- ZPPI
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254 PT Telkom tbk. - Rekaman Video/Citra dari Satelit 
LAPAN-A2 (JPG tertanggal 1/1/2017 
daerah Sukatani-Purwakarta, 
2/1/2017 daerah Cisomang-
Purwakarta)

255 PT Marlin - ZPPI

256 PT Jasindo - Asuransi Pertanian

257 MAPIN - Sertifikasi Penginderaan jauh

258 PT Protata - Asuransi Pertanian

259 Asosiasi Satelit Indonesia - Informasi teknologi penerbangan 
dan antariksa

260 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Informasi teknologi penerbangan 
dan antariksa

261 WALHI - Dampak Penggunaan Energi Fosil 
terhadap Perubahan Iklim 

262 Asia Oceania Geosciences Society - Influence of Madden-Julian 
Oscillation on Indonesian Rainfall 
Variability in Asian Winter Monsoon 

263 Asia Center Air Pollution Research 
(ACAP) 

- EANET 2016 National Monitoring 
Activities Indonesia 

264 PT. Gemilang Ananta - Data AIS Satelit LAPAN-A2 dan 
LAPAN-A3

Adapun capaian IKU Jumlah instansi pengguna layanan Iptek penerbangan 
dan antariksa tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKU 9 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah instansi 
pengguna layanan 
Iptek penerbangan dan 
antariksa

200   
Instansi 

178  
Instansi 

200   
Instansi 

264  
Instansi 

132% 300  
Instansi 

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian IKU 9.

Capaian yang tinggi pada tahun 2017 disebabkan adanya percepatan pe-
nyediaan data penginderaan jauh untuk mendukung Nawa Cita, penyusunan 
Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), pemetaan pertanahan dan lahan pertanian, 
dan penyediaan data dan informasi untuk tanggap darurat bencana. Capaian 
ini mengindikasikan bahwa produk layanan LAPAN semakin dibutuhkan 
masyarakat. Upaya meningkatkan capaian ini antara lain meningkatkan 
kualitas produk dan layanan serta kegiatan sosialisasi/diseminasi hasil 
litbang LAPAN.
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inDiKATor KinerjA uTAMA 10: 
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Iptek Penerbangan dan 
Antariksa

ikU 10 untuk menghitung tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh 
dari hasil pengukuran kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam 
memperoleh layanan di bidang iptek penerbangan dan antariksa, dengan 
target 79. kegiatan survei dilakukan mulai awal Januari 2017 dan dilakukan 
pengukurannya pertriwulanan dengan menggunakan kuesioner sebagai 
alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. 
8 unsur pelayanan publik yang diukur adalah : 1) Persyaratan Pelayanan, 
2) Prosedur Pelayanan, 3) Waktu Pelayanan, 4) Produk/Hasil Pelayanan, 5) 
kompetensi Pelaksana, 6) Perilaku Pelaksana, 7) maklumat Pelayanan, dan 
8) Penanganan Pengaduan dan saran. Proses penyebaran kuesioner kepada 
responden dilakukan melalui pengisian langsung, email, dan faksimile. 
respondennya yaitu internal (satuan kerja di lingkungan LaPan) dan 
eksternal (masyarakat atau pengguna pelayanan satuan kerja). 

82

83

84

85

86

87

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

85,73

86,97+1,24

+2,07

–3,15

83,82

85,89 IKM LAPAN pada 
Triwulanan II 
mengalami penurunan 
dibandingkan Triwulan 
II sebesar 3,15, namun 
pada Triwulan IV naik 
sebesar 2,07 poin

Gambar 3.40
Nilai SKM Triwulan I-IV 

Tahun 2017

Pada tahun 2017, LaPan melakukan survei ikm secara triwulanan. Untuk 
triwulan i dan ii dilakukan oleh satker di lingkungan LaPan, namun pada 
triwulanan iii dan iV dilakukan oleh lembaga survei econesia (pihak 
eksternal). Berdasarkan gambar grafik diatas, nilai rata-rata Survei Kepuasan 
masyarakat (skm) pada tahun 2017 adalah 85,60 dengan mutu pelayanan 
“a” atau sangat baik dengan jumlah responden sebanyak 3.114 orang. 
adapun capaian ikU indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan iptek 
Penerbangan dan antariksa dalam periode renstra 2015-2019 dapat dilihat 
pada tabel berikut:
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Pengukuran skm yang berkesinambungan dilakukan agar masyarakat 
merasakan manfaat dari keberadaan LaPan, sebagai upaya meningkatkan 
kinerja dan perbaikan-perbaikan terhadap pelayanan publik. indeks 
kepuasan masyarakat tahun 2015 sebesar 79,30 atau 101,67% dari yang 
ditargetkan sebesar 78, dan indeks kepuasan masyarakat tahun 2016 sebesar 
83,25 atau 106,06% dari yang ditargetkan sebesar 78,5. sedangkan realisasi 
indeks kepuasan masyarakat tahun 2017 adalah 85,60 dengan capaian 
108,35%. terlihat bahwa capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2015-
2017 mengalami peningkatan, hal ini menunjukan bahwa tingkat pelayanan 
LaPan terhadap masyarakat pengguna semakin baik dan dapat memuaskan. 
dengan capaian yang telah ditunjukan pada tahun 2017, semoga LaPan 
dapat mencapai target indeks kepuasan masyarakat di tahun 2019.

IKU 10 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Indeks Kepuasan 
Masyarakat atas pelayanan 
Iptek penerbangan dan 
antariksa

79,30 83,25 79 85,60 108,35% 80

Sumber : telah diolah kembali.
Tabel 3.17
Perbandingan Capaian IKU 10.
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Sasaran Strategis
terlaksananya penyelenggaraan 
keantariksaan yang memenuhi standar 3

sasaran strategis ke-3 untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan 
keantariksaan di indonesia yang memenuhi standar. terdapat 1 ikU yang 
menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, yaitu : ikU 
11) Persentase penyelenggara keantariksaan di indonesia yang memenuhi 
standar. Pada periode renstra 2015-2019, LaPan belum menetapkan target 
untuk ikU 11 pada tahun 2015-2017, sehingga capaian sasaran strategis 3 
adalah sebesar 0%, dengan penjelasan capaian ikU dijabarkan sebagai 
berikut :

inDiKATor KinerjA uTAMA 11: 
Persentase penyelenggara keantariksaan di Indonesia yang memenuhi 
standar

ikU 11 untuk mengukur kepatuhan penyelenggara penerbangan dan 
antariksa dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan antariksa. 
Penyelenggara keantariksaan adalah setiap kegiatan eksplorasi dan 
pemanfaatan antariksa yang dilakukan, baik di dan dari bumi, ruang udara, 
maupun antariksa. ikU 11 disusun sebagai implementasi Undang-Undang 
nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan, namun sampai dengan tahun 
2017 LaPan belum menargetkan ikU 11 karena satker yang mempunyai 
tugas dan fungsi ini, sebagai hasil dari reorganisasi, dibentuk akhir tahun 
2015. Progres ikU Persentase penyelenggara keantariksaan di indonesia 
yang memenuhi standar dalam periode renstra 2015-2019 dapat dilihat 
pada tabel berikut:

IKU 11 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Persentase penyelenggara 
keantariksaan di Indonesia 
yang memenuhi standar

- - - - - 100%

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian IKU 11.
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Upaya yang telah dilakukan LaPan dalam rangka mencapai ikU 11 yaitu 
menyusun rumusan standar penyelenggaraan penerbangan dan antariksa 
di indonesia yang terdiri dari 2 dokumen berupa :

a) 1 dokumen rumusan standar penyelenggaraan penerbangan dan 
antariksa berupa rumusan standar tata kelola dan Layanan teknologi 
informasi LaPan Level 2 yang merupakan peraturan yang menjadi 
standar dalam pelaksanaan tata kelola dan layanan teknologi informasi 
di LaPan. dengan adanya standar ini diharapkan ada keseragaman dan 
kesepahaman dalam pengelolaan teknologi informasi dalam produk 
hukum sebagai perangkat aturan teknologi indonesia bagi LaPan, yang 
selama ini belum dilakukan pengaturannya. Peraturan kepala LaPan 
nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan situs Web sebagai produk 
standar tata kelola dan layanan teknologi informasi yang berhasil 
diselesaikan pada tahun 2016. Pengendalian konten dilakukan untuk 
memastikan konten yang disajikan bersifat aktual, akurat, berskala 
nasional/internasional, bernilai strategis dan tidak berisi hal-hal yang 
dapat memberikan penilaian yang tidak baik terhadap citra LaPan.

b) 1 dokumen juklak, juknis penyelenggaraan penerbangan dan antariksa 
berupa dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian teknis dan 
Pengendalian konten situs Web LaPan yang dilakukan untuk mengatur 
pengelolaan dan konten situs web LaPan, dan pengendalian situs 
web LaPan meliputi pengendalian teknis dan pengendalian konten. 
Pengendalian teknis dilakukan terhadap aspek teknis situs web 
utama, situs web tingkat eselon i, dan situs web eselon ii. sementara 
pengendalian konten dilakukan terhadap aspek konten situs web 
LaPan untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual, akurat, 
berskala nasional/internasional, bernilai strategis dan tidak berisi 
hal-hal yang dapat memberikan penilaian yang tidak baik terhadap 
citra LaPan. melalui perbaikan dari sisi format dan substansi maka 
dihasilkan rumusan Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian teknis dan 
Pengendalian konten situs Web LaPan Level-1. 

B.  Capaian Lainnya

1.	 	 Capaian	Lainnya	di	 Luar	 IKU

selain mengukur pencapaian Penetapan kinerja tahun 2017, LaPan 
melakukan juga pengukuran terhadap capaian indikator-indikator yang 
terdapat pada perspektif internal process dan learn and growth. kedua 
perspektif tersebut adalah faktor pengungkit yang mempengaruhi kinerja 
layanan LaPan. dengan tercapainya sasaran strategis pada perspektif 
internal process dan learn and growth, maka LaPan dapat secara maksimal 
memberikan hasil layanannya. 
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inisiatif Peningkatan 
Akuntabilitas Kinerja LAPAn 

Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

Sasaran Strategis

sasaran strategis ke-4 diatas disusun sebagai upaya untuk mewujudkan 
pelayanan publik iptek penerbangan dan antariksa yang memiliki standar 
pelayanan prima. Pencapaian sasaran strategis ke-4 diukur melalui satu 
indikator kinerja yang dapat menggambarkan pencapaian sasaran strategis 
tersebut yaitu: Persentase kesiapan sistem pemanfaatan dan layanan 
penginderaan jauh terhadap total layanan, dengan rincian capaian indikator 
kinerja dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

inDiKATor KinerjA 12: 
Persentase kesiapan sistem pemanfaatan dan layanan penginderaan 
jauh terhadap total layanan

indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kesiapan sistem pemanfaatan 
dan sistem layanan penginderaan jauh. Pada tahun 2017, LaPan secara 
bertahap mempersiapkan pelayanan yang berstandar nasional. kedeputian 
Penginderaan Jauh LaPan memiliki kewajiban memberikan layanan data 
penginderaan jauh kepada instansi pemerintah di seluruh indonesia. dari 
target 4 (empat) sistem pemanfaatan dan layanan penginderaan jauh yang 
ditargetkan, tahun 2016 LaPan telah siap menetapkan dan menerapkan 2 
(dua) sistem yang berstandar iso. berikut adalah penjelasannya.
1. tahun 2016, telah menetapkan dan menerapkan sistem manajemen 

sesuai dengan standar iso 9001:2015 untuk ruang lingkup layanan 
teknologi dan data penginderaan jauh. Pada pembaharuan ini, LaPan 
telah menerapkan sistem manajemen resiko untuk layanan teknologi 
dan data penginderaan jauh;

2. Tahun 2017, telah menetapkan dan menerapkan sertifikasi ISO 27001 
pada sistem bank data Penginderaan Jauh nasional (bdPJn). Penerapan 
iso 27001 ini, diperuntukan untuk sistem manajemen keamanan 
informasi (smki) bdPJn;

3. Proses penyiapan sertifikasi ISO 9001:2015 pada Sistem Pemantauan 
bumi nasional (sPbn). Penerapan iso 9001:2015 ini, diperuntukan untuk 
manajemen layanan informasi penginderaan jauh;

terlaksananya penyelenggaraan 
keantariksaan yang memenuhi standar 4
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4. Proses penyiapan sertifikasi ISO 27001 pada Sistem Pemantauan Bumi 
nasional (sPbn). Penerapan iso 27001 ini, diperuntukan untuk sistem 
manajemen keamanan informasi (smki) sPbn.

adapun capaian ikU Persentase kesiapan sistem pemanfaatan dan layanan 
penginderaan jauh terhadap total layanan tahun 2015 s.d 2016 dapat dilihat 
pada tabel berikut:

IK 12 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Persentase kesiapan 
sistem pemanfaatan dan 
layanan penginderaan 
jauh terhadap total 
layanan

- 25% 100% 50% 50% 100%

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian IK 12.

bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, upaya untuk mewujudkan 
sistem pemanfaatan dan sistem layanan di lingkungan LaPan telah 
mengalami peningkatan realisasi sebesar 25 %. Pencapaian iso 27001 
di tahun 2017 menguatkan sistem keamanan pada bdPJn LaPan. Upaya 
selanjutnya untuk memenuhi target 100% pada target tahun 2019 adalah 
pemenuhan terhadap standarisasi manajemen layanan dan sistem keamanan 
pada sistem Pemantauan bumi nasional (sPbn). Upaya LaPan yang akan 
dilakukan ke depan adalah menyusun tata laksana pelaksanaan pelayanan, 
memperkuat sdm dan pengadaan sarana pendukung sPbn. 



105

inisiatif Peningkatan 
Akuntabilitas Kinerja LAPAn 

Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

Sasaran Strategis

Pembangunan iptek penerbangan dan antariksa masih terkendala dengan 
berbagai permasalahan, salah satunya yaitu rendahnya kapasitas iptek 
penerbangan dan antariksa. melalui sasaran strategis ini LaPan melakukan 
upaya perbaikan untuk meningkatkan kapasitas penguasaan dan kemandirian 
dalam litbang pemanfaatan roket, satelit, pesawat tanpa awak, pesawat 
transport dan model iptek penerbangan dan antariksa

Pencapaian sasaran strategis ke-5 diukur melalui dua indikator kinerja 
yang dapat menggambarkan pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu: 
Jumlah kerjasama yang meningkatkan kualitas sdm dan fasilitas litbang, 
dan Jumlah pusat ungulan.

inDiKATor KinerjA 13: 
Jumlah Kerjasama yang Meningkatkan Kualitas SDM dan Fasilitas Litbang

indikator kinerja mengukur seberapa banyak kerjasama yang dilakukan oleh 
LaPan dan efektif dalam peningkatan kualitas sdm dan fasilitas litbang 
penerbangan dan antariksa. melalui kerja sama diharapkan percepatan 
terhadap peningkatan kapasitas iptek dapat segera terwujud. Pada Periode 
tahun 2017 telah dilakukan kerjasama dengan instansi dalam dan luar 
negeri, yaitu :

meningkatnya kapasitas iptek 
Penerbangan dan antariksa 5

No Instansi Perihal

1 Solidaridad Kemitraan Strategis Pemanfaatan data dan Teknologi Observasi Bumi Berbasis Satelit Untuk 
Pengembangan Pertanian Berkelanjutan

2 AirBus Pixel Factory Maintenance Service Agreement

3 CAST-SSTC Training penggunaan LAPAN-SIMAC, meliputi pengenalan sistem, konfigurasi peralatan serta 
melakukan pengujian peralatan LAPAN-SIMAC

4 University of Maryland FGD on Remote Sensing Data Application for Forest Monitoring, Data Uncertainty Assessment 
using Sample-Based Data Estimation

5 University of Melbourne Kerjasama dalam pembuatan pesawat transport N-219;

6 G4INDO, Belanda Kerjasama penelitian Pertanian

Tabel 3.20
Rekapitulasi Kerjasama untuk 

peningkatan SDM dan fasilitas.
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No Instansi Perihal

7 Safe Project JAXA - Jepang Kerjasama penelitian kelapa sawit dan monitoring kabut

8 Kokusaykogyu - Jepang Kerjasama terkait dengan kebakaran hutan

9 CNES Kerjasama dalam rangka Pemanfaatan Satellite and Drone Based Automatic Identification System

10 Pemerintah RRC Kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Operasional Kapal Instrumentasi MV Yuanwang

11 Universitas Hasanudin Kerjasama dalam rangka Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknoligi Satelit

12 Kementerian Kelautan dan Perikanan Kerjasama dalam rangka Pengembangan Satelit Nano

13 Mandiri Mitra Muhibbah Kerjasama Litbangyasa dan hilirisasi produk teknologi penerbangan

14 PT Dirgantara Indonesia  Kerjasama Litbangyasa dan Hilirisasi Produk Teknologi Penerbangan

15 TNI Angkatan Udara Kerjasama pengembangan landasan Rumpin

16 IAEC  Kerjasama Litbangyasa dan hilirisasi produk teknologi penerbangan

17 Univ. Muhammadiyah Sumatra Utara Kerjasama dalam rangka ISAST 2017

18 TU Berlin University Kerjasama pengembangan sistem separasi dan sistem payload sonda untuk roket RX-320 

19 Pusat Penelitian Karet Indonesia Kerjasama penelitian dan pengembangan sistem insulasi thermal

20 Institut Teknologi Bandung Kerjasama pendesainan trolley multifungsi untuk kegiatan litbangyasa roket 

21 BATAN Kerjasama pengujian radiografi roket RX-550 dengan PAIR

22 RISH Kyoto, Jepang Kerjasama Riset Sains Atmosfer dan Atmosfer dengan Radar Atmosfer Ekuatorial dan Instrumen

23 Universitas Padjadjaran Kerjasama penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer

24 BMKG Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Sains dan Teknologi Atmosfer untuk Informasi 
Meteorologi dan Iklim Maritim

25 DLH Kota Sungai Penuh Kerjasama pemantauan kualitas Udara di Wilayah Kota Sungai Penuh

26 Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Kerjasama Pemantauan Kualitas Udara Provinsi Jambi

27 PT. INTI Kerjasama Hilirisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Sains dan Teknologi Penerbangan dan 
Antariksa

28 Pemerintah Kabupaten Kupang Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kerjasama dalam rangka penyusunan Pedoman Teknis Pembanguan Bangunan Gedung Negara 
dan Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Observatorium Nasional

29 Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia

Kerjasama dalam rangka Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan/Peningkatan 
Jalan Poros tengah

30 Bupati Kupang Izin Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Pembanguan Observatorium Nasional 

Sumber : telah diolah kembali.

kerjasama diatas dilandasi dengan Memorandum of Understanding (mou) 
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. LaPan secara konsisten 
melakukan proses riviu terhadap keberlangsungan kerjasama yang telah 
berjalan, hasil riviu disampaikan kepada pimpinan untuk dilakukan langkah 
strategis selanjutnya. 
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Akuntabilitas Kinerja LAPAn 

Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

IK 13 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah kerjasama yang 
meningkatkan kualitas 
SDM dan fasilitas litbang

- 33 30 30 100% 35

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian IK 13.

dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya realisasi indikator 
kinerja jumlah kerjasama yang meningkatkan kualitas sdm dan fasilitas 
litbang menurun sebanyak 3 instansi, namun jika dilihat dari pencapaian 
target tahun 2017 ik berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang 
diperjanjikan. Penurunan ini dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi tahun 
sebelumnya bahwa fokus kerjasama perlu diefektifkan dan disesuaikan 
dengan visi dan misi yang diemban oleh LaPan. Upaya LaPan untuk meraih 
target ditahun 2019 adalah dengan melakukan pemetaan terhadap lembaga-
lembaga nasional dan internasional, penguatan koordinasi dan melanjutkan 
kegiatan monev pelaksanaan kerjasama. dampak dengan adanya ik ini 
adalah menumbuhkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat 
keefektifan kerjasama yang telah dilakukan LaPan sehingga misi LaPan 
yang salah satunya yaitu: meningkatkan kualitas litbang penerbangan dan 
antariksa bertaraf internasional segera dapat terwujud.

inDiKATor KinerjA 14: 
Jumlah	Pusat	Unggulan

indikator kinerja ini mengukur jumlah satuan kerja setingkat eselon ii di 
lingkungan LaPan yang ditetapkan menjadi pusat unggulan oleh kemenristek 
dikti. dalam lima tahun (1 periode renstra), LaPan menargetkan 3 satuan 
kerja di lingkungan LaPan dapat ditetapkan menjadi Pusat Unggulan iptek 
oleh kemenristek dikti. Pelaksanaan pengembangan Pusat Unggulan iptek 
(PUi) di LaPan tentunya merujuk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh 
kementerian riset, teknologi, dan Pendidikan tinggi (kemenristekdikti). 
tujuan pembentukan PUi adalah untuk meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas kelembagaan,  sumber daya dan jaringan iptek  dari lembaga 
litbang dalam bidang prioritas spesifik agar terjadi peningkatan relevansi 
dan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi 
untuk menumbuhkan perekonomian nasional yang pada gilirannya dapat 
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. dalam masa 
pembinaannya, PUi mengembangkan 3 (tiga) kapasitas kelembagaan yang 
mencakup kapasitas lembaga mengakses informasi  (Sourcing Capacity), 
kapasitas riset  (Research and Development Capacity), dan kapasitas 
diseminasi (Disseminating capacity).
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Pada tahun 2017, sebagai hasil dari upaya LaPan yang telah dilakukan 
semenjak 3 (tiga) tahun sebelumnya kementerian riset, teknologi, dan 
Pendidikan tinggi (kemenristekdikti) menetapkan 3 (tiga) satuan kerja di 
lingkungan LaPan yaitu Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja), 
Pusat teknologi dan data Penginderaan Jauh (Pustekdata), dan Pusat sains 
dan teknologi atmosfer (Psta) menjadi Pusat Unggulan iptek, ditambah 
menetapkan 2 (dua) satker untuk dilakukan pembinaan yaitu Pusat teknologi 
Penerbangan (Pustekbang) dan Pusat teknologi satelit (Pusteksat). berikut 
adalah perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

IK 14 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah Pusat Unggulan - - 2 3 150% 3

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian IK 14.

dengan ditetapkannya 3 satker LaPan menjadi Pusat Unggulan iptek di-
harapkan LaPan bisa berkontribusi lebih untuk menggerakkan sektor 
industri barang dan jasa berbasis inovasi, sehingga akan meningkatkan 
daya saing ekonomi bangsa. Pencapaian indikator kinerja pusat unggulan 
telah menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 150%. 
Pencapaian target tahun 2019 telah berhasil diwujudkan, Langkah LaPan 
ke depan dalam mempertahankan capaian dan menambah jumlah satker 
pusat unggulan adalah senantiasa melakukan kegiatan pemenuhan hasil 
monev kemenristekdikti. dengan pencapaian visi LaPan sebagai pusat 
unggulan iptek penerbangan dan antariksa secara perlahan dapat diraih 
dalam satu periode renstra. 
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inisiatif Peningkatan 
Akuntabilitas Kinerja LAPAn 

Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

Sasaran Strategis
tersedianya rumusan kebijakan 
yang implementatif 6

Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan mewajibkan 
LaPan sebagai lembaga pemerintah yang bergerak di bidang penelitian 
dan pengembangan penerbangan dan antariksa untuk melakukan kajian 
kebijakan keantariksaan medorong LaPan untuk menetapkan sasaran 
yang relevan untuk mengukur keberhasilan. melalui sasaran strategis ini 
LaPan melakukan upaya agar rumusan kebijakan yang dihasilkan dapat 
diimplementasikan. Pencapaian sasaran strategis ke-6 diukur melalui satu 
indikator kinerja yang dapat menggambarkan pencapaian sasaran strategis 
tersebut yaitu: Persentase rumusan kebijakan yang diimplementasikan 
terhadap rumusan kebijakan yang dihasilkan.

inDiKATor KinerjA 15: 
Persentase rumusan kebijakan yang diimplementasikan terhadap 
rumusan kebijakan yang dihasilkan

indikator kinerja ini mengukur seberapa banyak jumlah rumusan kebijakan 
yang dimanfaatkan dibandingkan rumusan kebijakan yang dihasilkan. Hal 
ini menunjukkan peran LaPan untuk mendorong hasil-hasil kebijakan 
yang dihasilkan dapat mengatur pelaksanaan kegiatan penerbangan dan 
antariksa di republik indonesia. kebijakan yang dihasilkan berupa dokumen 
delegasi republik indonesia dan Peraturan/keputusan kepala LaPan sebagai 
tindaklanjut dari kajian penerbangan dan antariksa yang dilakukan. 

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 implementatif 
dapat berupa dokumen delegasi ri maupun peraturan/keputusan kepala 
LaPan sebagai tindak lanjut dari kajian kebijakan penerbangan dan antariksa 
yang dilakukan.
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LaPan secara bertahap sampai dengan periode akhir renstra 2015-2019 
berkomitmen untuk mewujudkan hasil-hasil dokumen tersebut. Pada 
tahun 2017, LaPan telah menghasilkan tiga dokumen rumusan kebijakan 
Penerbangan dan antariksa yang implementatif yaitu : 

1. Pedoman delegasi ri untuk sidang ke-54 sub komite ilmiah dan tehnik 
UnCoPUos;

2. Pedoman delegasi ri untuk sidang ke-56 sub komite Hukum UnCoPUos;

3. Pedoman delegasi ri untuk sidang ke-60 komite UnCoPUos.

IK 15 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Persentase rumusan 
kebijakan yang 
diimplementasikan 
terhadap rumusan 
kebijakan yang dihasilkan

- 100% 70% 100% 142,8% 100%

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian IK 15.

dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya pencapaian indikator 
kinerja persentase rumusan kebijakan yang diimplementasikan terhadap 
rumusan kebijakan yang dihasilkan sama dengan realisasi tahun lalu yaitu 
sebesar 100 %. dengan adanya indikator ini, LaPan semakin memacu 
kinerjanya untuk menghasilkan kebijakan implementatif. Pada tahun 2017, 
selain ketiga dokumen pedoman delegasi ri khususnya untuk sidang 
UNCOPUOS tersebut di atas, telah difinalisasikan draf Perka LAPAN tentang 
Pemilihan Lokasi bandar antariksa, diharapkan pada tahun 2018 Perka 
tersebut dapat ditetapkan dan dimplementasikan.
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inisiatif Peningkatan 
Akuntabilitas Kinerja LAPAn 

Akuntabilitas 
Kinerja

Penutup

Sasaran Strategis
tersedianya dss lintas sektoral untuk mitigasi 
bencana alam dan perubahan iklim 7

sesuai dengan tujuan LaPan yaitu ‘terwujudnya layanan prima di bidang 
penerbangan dan antariksa bagi masyarakat’ menunjukan bahwa aspek 
layanan kepada masyarakat menjadi hal utama yang harus menjadi landasan 
bagi kegiatan litbangyasa di lingkungan LaPan. melalui sasaran strategis ini 
LaPan ingin berkontribusi nyata menyediakan sistem teknologi informasi 
berbasis model penerbangan dan antariksa untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat yang terdampak bencana dan berkontribusi dalam 
memberikan informasi terhadap perubahan iklim. 

Pencapaian sasaran strategis ke-7 diukur melalui satu indikator kinerja 
yang dapat menggambarkan pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu: 
Jumlah Decision Support System (dss) lintas sektoral yang operasional.

inDiKATor KinerjA 16: 
Jumlah Decision Support System (DSS) lintas sektoral yang operasional

dss atau sistem pengambil keputusan adalah suatu sistem interaktif 
berbasis komputer, yang berasal dari pemrosesan data dan informasi 
model sehingga menghasilkan berbagai jawaban untuk membantu dalam 
mengambil keputusan. indikator kinerja ini mengukur ketersediaan sistem 
pendukung keputusan yang dihasilkan LaPan dan telah operasional. berikut 
adalah tabel beberapa dss yang dihasilkan oleh LaPan.

No Instansi Perihal

1 DSS Bencana Hidrometeorologi Sistem pengambilan keputusan untuk mendukung pengelolaan resiko bencana hidrometeorologis.

2 DSS Lingkungan Atmosfer Sistem pengambilan keputusan untuk mendukung terkait dampak aktivitas manusia dan kebakaran 
hutan terhadap kualitas udara.

3 DSS Kemaritiman Sistem pengambilan keputusan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap serta 
keselamatan dan keamanan pelayaran.

4 DSS Cuaca Antariksa Sebuah sistem untuk mendukung pengambilan keputusan terkait dampak cuaca antariksa

Tabel 3.24
DSS lintas sektoral yang operasional.
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Pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan terhadap kemampuan 
dss LaPan, salah satunya adalah sistem embaran maritim (semar) yang 
mendukung dss kemaritiman. beberapa hal yang dilakukan penyesuaian 
yaitu perbaikan tampilan untuk parameter, pemutakhiran data Zona Potensi 
Penangkapan ikan (ZPPi) dan Automatic Identification System (ais) untuk 
kapal laut, perluasan ZPPi dari wilayah Yogyakarta menjadi seluruh wilayah 
republik indonesia, uji alat komunikasi dengan pemasangan di kapal 
dan di area eyecatching, penggantian tampilan angin permukaan ke arus, 
dan menampilkan chart aWs di web semar. selain dss yang dihasilkan, 
LaPan juga menjadi pendukung sub sistem dss yang ada di kementerian/
Lembaga lain seperti : badan nasional Penanggulangan bencana (bnPb), 
badan sar nasional, Pemerintah daerah terkait/terkena bencana. adapun 
perkembangan capaian ikU Jumlah dss lintas sektoral yang operasional 
tahun 2015 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

IK 16 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Jumlah Decision Support 
System (DSS) lintas 
sektoral yang operasional

- 4 4 4 100 % 4

Sumber : telah diolah kembali.

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian IK 16.

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya pencapaian indikator 
kinerja jumlah Decision Support System (dss) lintas sektoral sama banyaknya. 
namun berdasarkan hasil yang telah dicapai pada tahun 2017, dss LaPan 
telah menunjukan pemanfaatan yang lebih luas dibandingkan tahun 
sebelumnya terutama dalam hal kontribusi data dan informasi di bidang 
maritim dan kebencanaan. Hal ini menunjukan bahwa hasil litbang LaPan 
telah berkontribusi untuk mendukung sektor pembangunan pemerintah.
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Sasaran Strategis
terselenggaranya reformasi 
birokrasi di lingkungan LaPan 8

Program reformasi birokrasi secara nasional  telah dijalankan sejak tahun 
2010. saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki 
tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map reformasi 
birokrasi 2015-2019 melalui  Permenpanrb  no. 11 tahun 2015. dalam 
Road Map tersebut ditetapkan 3 sasaran dan delapan area perubahan 
reformasi birokrasi 2015-2019. sebagai lembaga yang berada di dalam 
naungan pemerintah republik indonesia, LaPan telah menjalankan program 
reformasi birokrasinya. melalui sasaran strategis ini LaPan ingin memastikan 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan efektif dan efisien. Pencapaian 
sasaran strategis ke-7 diukur melalui satu indikator kinerja yang dapat 
menggambarkan pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu: kategori 
nilai reformasi birokrasi.

inDiKATor KinerjA 17: 
Kategori Nilai Reformasi Birokrasi

indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan 
reformasi birokrasi di lingkungan LaPan yang mencakup komponen 
pengungkit dan hasil. adapun komponen pengungkit terdiri dari: manajemen 
perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan 
penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen 
sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas 
pelayanan publik, sedangkan komponen hasil terdiri dari: kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas kkn, 
dan kualitas pelayanan publik. 

sesuai dengan hasil pelaksanaan evaluasi internal Penilaian mandiri 
Pelaksanaan reformasi birokrasi (PmPrb) pada tahun 2017, LaPan mem-
peroleh nilai sebesar 87,8 (kategori a) dengan rincian sebagai berikut: 
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adapun perbandingan capaian ikU kategori nilai reformasi birokrasi tahun 
2015 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No Komponen Penilaian Nilai Maksimal Nilai Perolehan Capaian

A PENGUNGKIT

1 Manajemen Perubahan 5,00 4,00 80,00
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,96 79,20
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 4,34 72,33
4 Penataan Tatalaksana 5,00 4,63 92,60
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 14,64 97,60
6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 5,8 96,67
7 Penguatan Pengawasan 12,00 10,88 90,67
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 5,57 92,83

Sub Total Komponen Pengungkit 60,00 53,82 87,74

B. HASIL 

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 15,16 75,80
2 Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10,00 8,78 87,80
3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 10 100,00

Sub Total Komponen Hasil 40,00 33,93 87,87

Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 87,8 87,8

Tabel 3.26
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi (PMPRB) Tahun 2017.

IK 17 
2015 2016 2017 Target  

Renstra 2019Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian

Kategori Nilai Reformasi 
Birokrasi

B BB A - - A

Sumber : PMPRB tahun 2016.
Tabel 3.27
Perbandingan Capaian IK 17.

bila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, pencapaian indikator 
kinerja kategori nilai reformasi birokrasi di lingkungan LaPan terjadi 
peningkatan. berdasarkan surat kemenpanrb nomor b/94/m.rb.06/2017 
tentang Hasil evaluasi Pelaksanaan reformasi birokrasi dijelaskan bahwa 
pada tahun 2016 LaPan memperoleh nilai sebesar 72,66 kategori bb, 
sedangkan pada tahun 2017 penilaian PmPrb memperoleh nilai 87,8 
kategori a. kenaikan ini didorong oleh berbagai upaya perbaikan seperti 
yang dijelaskan di bawah ini:

1)  manajemen Perubahan 

manajemen perubahan sudah dikelola secara baik melalui pembentukan 
tim reformasi birokrasi internal dan agen perubahan yang pemilihannya 
ditentukan oleh pimpinan unit organisasi. Pada tahun 2017, LaPan telah 
menyempurnakan roadmap rb LaPan 2015-2019, melakukan sosialisasi 
roadmap tersebut, menyusun keputusan kepala LaPan nomor 140 
tahun 2017 tentang Program Percepatan (Quick Wins) LaPan tahun 
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2017, dan menyusun keputusan kepala LaPan nomor 251 tahun 2017 
tentang tim Quick Wins.

selain itu, LaPan telah melakukan penyusunan program dan strategi 
kegiatan agen Perubahan, melaksanakan bimtek agen perubahan dan 
menambah jumlah agen perubahan serta membentuk tim budaya 
melalui keputusan kepala LaPan nomor 228 tahun 2017 tentang tim 
agen Perubahan LaPan. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
rb telah dilakukan dengan baik yang ditunjukkan dengan adanya 
tahapan kegiatan penilaian yang melibatkan seluruh pokja dan unit 
untuk terlibat dalam menilai kemajuan reformasi birokrasi LaPan 
melalui pengukuran indeks kesehatan budaya organisasi di lingkungan 
LaPan.

2)  Penataan Peraturan Perundang-undangan

LAPAN telah melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron 
sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini, yang dapat dituangkan 
dalam matriks yang berisi masalah dan solusi terhadap peraturan 
perundang-undangan. kumpulan produk hukum LaPan telah disajikan 
dalam www.jdih.lapan.go.id. LaPan juga telah telah menetapkan sistem 
pengendalian penyusunan PUU LaPan terbaru yaitu Peraturan kepala 
LaPan nomor 6 tahun 2017 tentang tata Cara Pembentukan Peraturan 
kepala LaPan

3)  Penataan dan Penguatan organisasi

tahun 2017, telah terbit hasil evaluasi organisasi bLU Pusfatekgan 
melalui kmk nomor 143/kmk.05/2017 tentang Pencabutan Pusfatekgan 
sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan 
keuangan bLU. sebagai tindaklanjut evaluasi organisasi dilingkungan 
LaPan tahun 2016, LaPan melakukan usulan penataan organisasi 
LaPan melalui surat kepala LaPan perihal Penataan organisasi LaPan, 
kemudian telah dilakukan rapat interkem penataan organisasi LaPan 
di kemenPanrb kemudian terbit surat menteri Panrb nomor b/486/m.
kt.01/2017 tanggal 22 september 2017 Perihal Penataan organisasi dan 
tata kerja LaPan.

berdasarkan penataan dan tata kerja LaPan telah diterbitkan Perka 
LaPan nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka LaPan nomor 
8 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja LaPan dan Perka LaPan 
nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka LaPan nomor 17 
tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja balai Uji teknologi dan 
Pengamatan antariksa dan atmosfer LaPan.

4)  Penataan tatalaksana

dalam rangka membangun koordinasi yang baik antar unit kerja, telah 
disusun peta proses bisnis Level 0, Level 1 dan Level 2 yang ditetapkan 
melalui Perka LaPan nomor 108 tahun 2017 tentang Peta Proses bisnis 
LaPan dan dari masing-masing proses bisnis telah disusun soP. Untuk 
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meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi SOP dan bisnis 
proses, dilakukan analisis atas hasil evaluasi soP dan bisnis proses 
sehingga dapat tergambar proses layanan yang belum berjalan dengan 
baik. Selain itu telah dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas pelayanan kepada internal melalui penerapan teknologi 
informasi dengan menggunakan aplikasi satu layanan penerbangan 
dan antariksa agar prosedur pemberian layanan dapat dilakukan lebih 
efektif, sederhana, mudah dan cepat.

5)  Penataan sistem manajemen sdm

LaPan berupaya meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap 
kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk 
pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkelanjutan 
dengan melakukan penyusunan standar kompetensi manajerial eselon i 
dan ii yang ditetapkan melalui Peraturan kepala LaPan nomor 9 tahun 
2015 tentang standar kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan tinggi 
madya dan Peraturan kepala LaPan nomor 14 tahun 2015 tentang 
standar kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan tinggi Pratama, serta 
draft standar kompetensi manajerial eselon iii dan iV. LaPan menyusun 
standar kompetensi teknis untuk jabatan pelaksana. 

Untuk mengukur keefektifan pelatihan yang telah dilakukan LaPan 
telah melaksanakan penyebaran kuesioner disetiap pelatihan yang 
sudah dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pelatihan, 
dan akan dilaksanakan evaluasi ke satuan kerja masing-masing bulan 
ke-3 pasca pelatihan. kemudian dalam mengukur cascading kinerja 
lebih lanjut ke eselon iV dan sampai ke individu yang berorientasi 
kepada hasil LaPan telah melakukan uji coba cascading kinerja hingga 
tingkat individu di lingkungan satker biro renkeu dan Pustekbang. 
kemudian mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian sistem 
aplikasi Pelayanan kepegawaian (saPk) bkn.

6) Penguatan akuntabilitas

Pada tahun 2017 telah dilakukan riviu indikator kinerja Utama (ikU) 
LaPan menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder yaitu ikU berbasis 
outcome dan LaPan telah mengintegrasikan implementasi sistem 
pengukuran kinerja berbasis elektronik dengan sistem pengelolaan 
data kinerja dan sistem pengelolaan keuangan melalui aplikasi siforen 
monev sehingga pengukuran, pelaporan, monitoring dan evaluasi 
kinerja program dan keuangan lebih efektif dan efisien. Selain itu, 
pengorganisasian pelaksanaan evaluasi sakiP telah dilakukan dengan 
lebih baik dengan melakukan pembahasan evaluasi secara intensif 
kepada seluruh unit kerja, melakukan konfirmasi atas hasil sementara 
evaluasi sakiP satker dan memantau tindaklanjut atas hasil evaluasi 
sakiP.
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7) Penguatan Pengawasan

LaPan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi 
kebijakan pengawasan yaitu Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pedoman 
Penangangan dumas, Pedoman benturan kepentingan, dan Pedoman 
Wristle Blower System (Wbs). kebijakan pengawasan LaPan telah di 
sosialisasikan dan diimplementasikan dengan cukup baik melalui 
kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (Fgd), tahun 2017 
telah direalisasikan pembentukan satuan tugas pengawasan pada 
satuan kerja untuk mewujudkan budaya integritas dari organisasi 
terkecil melalui keputusan kepala LaPan nomor 256 tahun 2016 
tentang satuan tugas Pengawasan di lingkungan LaPan. LaPan juga 
telah melanjutkan proses pelaksanaan sistem Pengendalian intern 
Pemerintah (sPiP) pada penilaian dan pengendalian risiko di seluruh 
organisasi, yaitu dengan disusunnya draf Pedoman sistem Pengendalian 
intern Pemerintah (sPiP).

8) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

telah dilakukan peningkatan kapasitas sdm di bidang pemberi layanan 
pada satker tertentu di lingkungan LaPan untuk mengikuti berbagai 
jenis pelatihan dan bimbingan teknis agar dapat terwujud budaya 
pelayanan sesuai nilai-nilai budaya organisasi diantaranya diantaranya 
bimtek iso, it, agen Perubahan, PPid, dan esQ. kemudian LaPan juga 
akan menetapkan sistem reward dan punishment kepada pemberi 
dan penerima layanan terbaik guna memotivasi peningkatan kinerja 
petugas layanan serta mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan 
transparan melalui penyusunan surat edaran tentang sistem reward 
dan Punishment kepada pemberi dan penerima layanan.

2. Penghargaan 

Pada tahun 2017, LaPan juga mendapat penghargaan atas capaian kinerja 
dalam reformasi birokrsi, terdiri dari:

a.  Kenaikan Nilai Kategori Reformasi Birokrasi

berdasarkan surat dari kementerian Pan dan rb nomor b/94/m.
rb.06/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Hasil evaluasi Pelaksanaan 
reformasi birokrasi 2016, LaPan telah mendapatkan indeks reformasi 
birokrasi sebesar 72,66 (kategori “bb”) lebih besar dibandingkan 
tahun 2015 yang hanya mendapatkan 68,43 (katagori “b”). diharapkan 
pada tahun berikutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi dapat 
dikoordinasikan dengan baik sehingga kategori penilaian pelaksanaan 
reformasi birokrasi di lingkungan LaPan dapat meningkat.

b.  Peringkat ke-2 Keterbukaan Informasi Publik

tahun 2017 LaPan memperoleh peringkat 2 (dua) untuk kategori 
Lembaga negara dan Lembaga Pemerintah non kementerian (LPnk). 
Peringkat LaPan tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya 
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yang memperoleh peringkat 8 (delapan). Pemeringkatan tersebut 
diselenggarakan oleh komisi informasi Publik (kiP) secara rutin setiap 
tahun sebagai hasil akhir dari monitoring dan evaluasi mengenai 
layanan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola informasi 
dan dokumentasi (PPid) setiap instansi di indonesia. 

manfaatnya guna mengetahui sampai sejauh mana instansi peme-
rintah memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masya-
rakat. amanat Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 dengan lebih 
baik. Pada tanggal 21 desember 2017 kiP menyelenggarakan Peng-
anugerahan Pemeringkatan keterbukaan informasi Publik tahun 2017 
bertempat di istana Wakil Presiden ri, Jakarta Pusat, kepala LaPan, 
Prof. thomas djamaludin menerima penghargaan atas nama LaPan.

Gambar 3.41
Penyerahan Penganugerahan 
Pemeringkatan Keterbukaan 
Informasi Publik Tahun 2017

c.	 	 Penghargaan	 Peringkat	 ke	 1	 (satu)	 dalam	 Pemilihan	 Unit	 Kearsipan	
Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2017

Pada tahun 2017, LaPan meraih Peringkat ke 1 (satu) tingkat Lembaga 
negara/Lembaga Pemerintah non kementerian (LPnk) sebagai unit 
kearsipan terbaik tingkat nasional. Penghargaan diberikan anri dalam 
berbagai kategori penilaian, yaitu lomba karya ilmiah kearsipan, 
pemilihan arsiparis teladan, serta pemilihan unit kearsipan itu sendiri 
dengan berbagai jenis tingkatan penilaian. seleksi pemberian award 
diikuti oleh Lembaga Pemerintah (179), Perguruan tinggi negeri (157), 
badan Usaha milik negara (146), Pemerintah Provinsi (34), serta lebih 
dari 500 Pemerintah kabupaten/kota.
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Penghargaan ini diberikan berkat semakin baiknya kinerja LaPan 
dalam melakukan pengelolaan arsip untuk mendorong tertibnya 
penyelenggaraan kearsipan negara. acara diselenggarakan pada tanggal 
17 agustus 2017 di Hotel mercure, ancol Jakarta. kemenangan LaPan 
diikuti oleh bPJs kesehatan sebagai Juara kedua dan bPPt Juara 
ketiga. Piagam Penghargaan diserahkan oleh menteri Pendayagunaan 
aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) asman abnur 
dan diterima langsung oleh sekretaris Utama LaPan arisdiyo yang 
berkesempatan hadir didampingi kepala biro kerja sama, Humas, dan 
Umum Christianus dewanto dan tim arsip LaPan.

d.  Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

LaPan kembali meraih piagam penghargaan Pemerintah ri dengan 
predikat opini Wajar tanpa Pengecualian (WtP) atas Laporan keuangan 
tahun 2016. Penghargaan ini diberikan juga kepada beberapa 
kementerian/Lembaga lainnya di indonesia. opini WtP sebagai suatu 
bentuk apresiasi pemerintah atas kerja keras dan kesungguhan entitas 
terkait yang berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan 
kementerian/Lembaga (LkkL) 2016. Hal tersebut adalah capaian standar 
tertinggi dalam akuntabilitas dan pelaporan keuangan.

apresiasi ini berdasarkan keputusan yang dicapai dalam rapat kerja 
nasional (rakernas) akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah 
tahun 2017. tema yang diusung yaitu “akuntabilitas dan transparansi 
Pengelolaan keuangan negara untuk indonesia sejahtera.” kegiatan 
berlangsung pada kamis (14/09) di istana negara dan gedung dhanapala 
kementerian keuangan ri, Jakarta.

Gambar 3.42
Piagam Penghargaan dalam 

Pemilihan Unit Kearsipan Lembaga 
Negara/Lembaga Non Kementerian 

Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2017
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e.  TOP IT Implementation on Information Security of e-Government 2017

LaPan meraih penghargaan untuk kategori implementasi keamanan 
informasi pemerintah yang diselenggarakan oleh majalah itech. 
kegiatan toP it & teLCo sudah diselenggarakan 4 (empat) kali. kegiatan 
ini bertujuan untuk mendorong kalangan bisnis, institusi pemerintah, 
bUmn, dan lembaga lain agar senantiasa peka dalam menyikapi 
tren perkembangan it & teLCo dengan melakukan pembaharuan. 
bahkan, kalangan tersebut diatas dituntut untuk lebih kreatif dalam 
mengembangkan inovasi dan solusi it & teLCo untuk kemajuan instansi 
dan pada akhirnya akan berdampak luas bagi masyarakat, sekaligus 
bisa meningkatkan daya saing pembangunan nasional.

kriteria utama dalam menentukan pemenang adalah, perusahaan atau 
instansi pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi 
ti dan telco di perusahaannya. serta, perusahaan tersebut mampu 

Gambar 3.43
Piagam Opini WTP atas 
Laporan Keuangan Tahun 2016

Gambar 3.44
Penyerahan TOP IT Implementation 
on Information Security of 
e-Government 2017
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memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan 
layanannya. acara penganugerahan ini dihadiri oleh sestama LaPan 
dan pejabat struktural di lingkungan Pusat teknologi informasi dan 
standar Penerbangan dan antariksa (Pustispan) LaPan.

f.  Memperoleh 3 Penghargaan dalam BMN Awards 2017

LaPan menerima tiga penghargaan sekaligus dalam ajang bmn (barang 
milik negara) awards 2017 yang digelar kementerian keuangan di gedung 
Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. LAPAN memperoleh trofi 
Juara Umum, sebagai penghargaan kinerja terbaik. selain itu LaPan 
juga menerima penghargaan atas kategori sertifikasi dan kategori 
kepatuhan pelaporan.

Pemberian award ini diharapkan dapat menjadi refleksi atas kinerja 
para pengelola bmn dan juga agar kementerian dan lembaga dapat 
melakukan inovasi, meningkatkan akuntabilitas, kekuatan, dan 
keandalan bmn. acara diselenggarakan pada tanggal 2 november 
2017 di gedung danaphala kementerian keuangan dan Penghargaan 
diberikan langsung oleh menteri keuangan, dr. sri mulyani indrawati 
kepada sekretaris Utama, i.L. arisdiyo, inspektur, ratih Pratiwi, dan 
kepala biro kerja sama, Hubungan masyarakat, dan Umum, Christianus 
r. dewanto.

Gambar 3.45
Penyerahan BMN Awards 2017

g.  Kenaikan Peringkat Webometrics 

Layanan yang paling dirasakan secara langsung oleh publik adalah 
situs LAPAN  www.lapan.go.id. Webometrik menjadi salah satu ukuran 
keberhasilan pembenahan layanan situs web tersebut. Pada penilaian 
webometrics tahun 2017, LaPan menduduki peringkat 4 (empat) lembaga 
Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di indonesia, naik satu tingkat 
dibandingkan pada pemeringkatan Webometrics pada tahun 2016. 
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Peningkatan ini menunjukkan eksistensi LaPan di dunia maya dan dukungan-
nya terhadap gerakan global Open Access Initiative terhadap data-data 
ilmiah. Hal ini sekaligus melaksanakan amanah undang-undang nomor 
14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik bagi institusi publik.
Penilaian webometrics ditentukan berdasarkan aksesabilitas, ketersediaan 
data, pemutakhiran konten situs maupun keterhubungannya dengan situs-
situs lainnya dari situs induk. disamping itu pemeringkatan webometrics 
LaPan dapat mendukung penerapan e-goverment LaPan dalam mendukung 
kegiatan Litbang.

C.  Akuntabilitas Keuangan

1.  Realisasi Anggaran

alokasi anggaran yang diperoleh LaPan untuk tahun 2017 sebesar rp. 
807.460.593.000,00 yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen 
teknis dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya LaPan sebesar dari rp. 
124.479.593.000,00 atau 15,42% dari total pagu anggaran dan untuk 
program pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa sebesar 
rp 682.981.000.000,00 atau 84,58% dari total pagu anggaran. sampai akhir 
tahun 2017 realisasi penyerapan LaPan sebesar rp. 714.001.252.804,00 
(88,43%) dengan komposisi realisasi program dukungan manajemen 
teknis dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya LaPan tahun 2017 sebesar 
rp. 108.868.926.364,00 dan relisasi penyerapan program Pengembangan 
teknologi Penerbangan dan antariksa sebesar rp. 605.132.326.440,00. 

Gambar 3.46
Peringkat Webometrics LAPAN 2017
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Gambar 3.47
Kinerja Daya Serap 

Anggaran LAPAN Per Akun 
Belanja Tahun 2017

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran LAPAN 

berdasarkan sasaran strategis 
(dalam ribuan rupiah)

adapun realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan ikU disajikan 
sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Belanja 
Barang

Pagu

Realisasi

Belanja 
Modal

 440.433.501.000 

 221.789.183.000 

145.237.909.000 

139.987.595.557 

196.987.418.261 

380.484.048.959 

No Sasaran Strategis IKU PAGU Realisasi

1 Meningkatnya Penguasaan dan 
kemandirian Iptek Penerbangan dan 
Antariksa

Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus 33,601,820 30,115,572

Jumlah tipe satelit untuk pemantauan; 70,216,349 69,278,541

Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk 
pemantauan;

17,317,326 15,317,800

Jumlah produk desain pesawat transport nasional 
yang siap diproduksi oleh industri penerbangan;

97,261,296 96,975,368

Jumlah model pemanfaatan Iptek penerbangan 
dan antariksa untuk pemantauan sumber daya 
alam (SDA), lingkungan serta mitigasi bencana dan 
perubahan iklim;

240,475,848 184,904,064

Jumlah publikasi nasional terakreditasi;

4,549,263 4,425,833
Jumlah publikasi internasional yang terindeks;

Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 
berstatus granted;

2 Meningkatnya layanan iptek 
penerbangan dan antariksa yang 
prima

Jumlah instansi pengguna layanan iptek 
penerbangan dan antariksa;

10,779,323 10,229,838

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan 
Iptek penerbangan dan Antariksa;

35,769 34,115
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No Sasaran Strategis IKU PAGU Realisasi

3 Terlaksananya penyelenggaraan 
keantariksaan yang memenuhi 
standar

Persentase penyelenggara keantariksaan di 
Indonesia yang memenuhi standar.

1,166,367 878,381

4 Terlaksananya pemanfaatan dan 
layanan publik iptek penerbangan dan 
antariksa

Persentase kesiapan sistem pemanfaatan dan 
layanan penginderaan jauh terhadap total layanan

7,176,003 353,298

5 Meningkatnya kapasitas Iptek 
penerbangan dan antariksa

Jumlah kerjasama yang meningkatkan kualitas 
SDM dan fasilitas litbang

1,714,110 1,699,820

Jumlah pusat unggulan. 995,722 791,043

6 Tersedianya rumusan kebijakan yang 
implementatif

Persentase rumusan kebijakan yang 
diimplementasikan terhadap rumusan kebijakan 
yang dihasilkan

2,309,899 2,223,670

7 Tersedianya DSS lintas sektoral untuk 
mitigasi bencana alam dan perubahan 
iklim

Jumlah Decision Support System (DSS) lintas 
sektoral yang operasional

1,647,499 1,580,784

8 Terselenggaranya reformasi birokrasi 
di lingkungan LAPAN

Kategori Nilai Reformasi Birokrasi 28,422,065 27,126,594

TOTAL 517,668,659 445,934,727

2.	 	 Efisensi	Penggunaan	Sumber	Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya di LAPAN dilakukan melalui dua pen-
dekatan, yakni pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan 
eksternal diinisiasi oleh regulasi dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2017 
tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan 
anggaran Pendapatan dan belanja negara (aPbn) tahun anggaran 
2017. Efisiensi belanja barang tersebut meliputi perjalanan dinas dan 
paket meeting, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, 
belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non 
operasional lainnya. Pada tahun 2017, LAPAN melakukan efisiensi sebesar 
rp. 29.300.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah). 

Selain efisiensi anggaran, LAPAN juga melakukan efisiensi terhadap listrik 
dan air yang setiap triwulan dilakukan monitoring penggunaannya. Laporan 
efisiensi energi dan air disampaikan kepada Menteri Energi Sumber Daya 
Mineral. Efisiensi terhadap Sumber Daya Manusia di lingkungan LAPAN 
dilakukan melalui redistribusi dan penataan penempatan pegawai sesuai 
kompetensi jabatan.
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LaPan terus berbenah dalam upayanya meningkatkan akuntabilitas kinerja 
secara optimal dan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, 
LaPan menyusun inisiatif strategis sebagai bentuk respons terhadap hasil 
evaluasi dari kementerian Pan dan rb atas akuntabilitas kinerja LaPan 
tahun 2016, hasil evaluasi internal dari inspektorat Utama, arahan pimpinan 
LaPan, dan agenda program reformasi birokrasi.

1. Tindak Lanjut Atas Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi terhadap akiP LaPan baik dari pihak eksternal maupun 
internal menjadi dasar LaPan untuk terus berbenah menghasilkan mesin 
birokrasi yang mengedepankan tata kelola yang efektif dan berkinerja 
dengan lebih berorientasi outcome. Pada tahun 2017, LaPan telah 
merumuskan dan melaksanakan inisiatif strategis sebagai berikut:

a.	 Penyusunan	 rumusan	 IKU	yang	 lebih	berorientasi	outcome;

Penentuan rumusan ikU dilakukan LaPan dengan memformulasikan 
dampak litbang teknologi keantariksaan terhadap pertumbuhan sektor 
pembangunan lainnya. terkait dengan hal tersebut telah dijelaskan pada 
ikU sebelumnya. Pada penyusunan Lakin kali ini, kami memperbaiki 
kualitas penyajian narasi informasi agar lebih mengedepankan dampak 
(impact) terhadap aktivitas penyelenggaraan teknologi keantariksaan 
bagi sector pembangunan lainnya di indonesia.

b. Penyempurnaan cascading kinerja dari level Lembaga hingga level 
eselon 4;

Pelaksanaan cascading kinerja merupakan upaya pimpinan dalam 
melakukan internalisasi program dan kegiatan hingga ke level eselon 4 
bahkan individu. Untuk mendukung hal tersebut, LaPan melalui Perka 
nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberian tunjangan kinerja sekaligus 
juga menetapkan sistem reward dan punishment yang lebih terukur.

c. Pelaksanaan riviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran; 

Pelaksanaan riviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran 
untuk menunjang keselarasan dengan ikU yang disempurnakan 
pada huruf a. keselarasan ikU dilakukan terhadap seluruh dokumen 
perencanaan strategis Lembaga, mulai dari rencana induk Penyeleng-
garaan keantariksaan hingga ke dokumen perencanaan tahunan seperti 
Pk dan rkt. Pengujian keselarasan juga dikaitkan dengan dokumen 
penganggaran. 

d. Penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan pemantauan secara berkala;

rencana aksi telah disusun untuk menunjang keselarasan program/ 
kegiatan untuk menunjang capaian target pada dokumen Penetapan 
kinerja dengan mencantumkan keselarasan pada output/ komponen 
pada rkakL dan sub komponen dengan komposisi anggaran yang 
melekat sehingga lebih memudahkan aktivitas pemantauan secara 
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berkala. monitoring dan evaluasi atas rencana aksi LaPan telah 
dilakukan sejak 2015 dimana pertama kali pengelolaan kinerja berbasis 
balanced scorecard (bsC) diimplementasikan, dimana pelaksanaan 
monitoring kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dengan 
mengandalkan aplikasi siforenmonev.

Pelaksanaan monitoring kinerja telah dilaksanakan secara rutin 
terhadap seluruh unit kerja. Pada tiap pelaksanaannya dihasilkan 
berita acara hasil monev yang langsung dipantau oleh kepala unit 
kerja yang bersangkutan. sebagai bentuk mitigasi, pemantauan detail 
dilakukan hingga ke rincian rencana aksi untuk menghindari kinerja 
penyerapan anggaran dan pelaksanaan program maupun kegiatan 
yang tidak tercapai. Format pelaksanaan monev terus dilakukan 
perbaikan dimana pembahasan isu strategis lingkungan eksternal dan 
potensi kontribusi teknologi terhadap sektor pembangunan lain terus 
diupayakan. Selain itu, amanat Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2013 
tentang keantariksaan terkait komersialisasi keantariksaan menjadikan 
forum monev juga dijadikan ajang menemukenali potensi litbang yang 
bisa bernilai ekonomis dan mendukung peningkatan penerimaan 
negara bukan pajak.

e. Optimalisasi monitoring dan evaluasi melalui aplikasi pengumpulan 
data kinerja (Siforenmonev LAPAN);

Pelaksanaan monev berbasis aplikasi sudah dilakukan LaPan sejak 
tahun 2012. Pengembangan aplikasi siforenmonev LaPan dijadikan 
basis data untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Hasil 
monev pada satu unit kerja dituangkan dalam berita acara. dalam 
pelaksanaan monev pun selalu melibatkan pimpinan tertinggi, baik 
itu kepala LaPan, Pimpinan eselon 1, maupun kepala Unit kerja yang 
bersangkutan. Hasil tindak lanjut pun kemudian dirumuskan berupa 
pemberian reward terhadap unit kerja yang melakukan pengelolaan 
kinerja terbaik di setiap tahunnya. 

No. Level Periode Monev Peserta Rapat Kinerja

1. LAPAN Level 0 Semesteran Kepala LAPAN, Eselon 1, dan Eselon 2

2. LAPAN Level 1 Semesteran/ Triwulanan Eselon 1 dan Eselon 2

3. LAPAN Level 2 Triwulanan/ Bulanan Eselon 2, Eselon 3 dan
Eselon 4

4. LAPAN Level 3 Triwulanan/ Bulanan Eselon 3 dan Eselon 4

5. LAPAN Level 4 Triwulanan/ Bulanan Eselon 4 dan Pelaksana

Tabel 4.1
Periode Pelaksanaan 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Pendahuluan
01 03 04 05 02

Perencanaan 
Kinerja



130

LAporAn KinerjA TAhun 2017 L e m B A g A  P e n e r B A n g A n  d A n  A n tA r i K s A  n A s i o n A L

f. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja

Penyusunan laporan kinerja dengan menginformasikan capaian 
pada dokumen Penetapan kinerja dan terdapat informasi mengenai 
akuntabilitas keuangan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dan 
indikator kinerja.

g. Peningkatan kualitas internal evaluator SAKIP.

dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi internal sakiP yang 
berkualitas, LaPan mengupayakan berbagai pelatihan dengan meng-
undang narasumber dari berbagai instansi pemerintah. terwujudnya 
evaluator sakiP yang berkualitas menjadi tujuan dalam rangka 
penyeleng garaan kinerja yang akuntabel.

2. Program Peningkatan Integritas

integritas merupakan salah satu nilai terpenting yang harus dimiliki oleh 
setiap pegawai LaPan. Untuk menunjang peningkatan integritas pegawai, 
LAPAN terus berupaya melakukan langkah – langkah strategis, diantaranya:

a. Sosialisasi kebijakan pengawasan berupa pengelolaan gratifikasi, 
penangangan pengaduan msayarakat, benturan kepentingan, dan 
Whistle Blowing System (Wbs);

b. Pembentukan satgas Pengawasan yang mengacu pada keputusan 
kepala LaPan nomor 256 tahun 2016; 

c. Pelaporan harta kekayaan seluruh pejabat dan pegawai LaPan untuk 
melaporkan seluruh harta yang dimiliki, baik sebelum, selama, dan 
setelah memangku sebuah jabatan guna menjaga integritas dan 
akuntabilitas harta kekayaan. Untuk memudahkan pengisian LHkasn, 
LaPan kemudian membangun sistem pelaporan dengan sistem 
informasi Pegawai; dan

d. Pembangunan Zona integritas unit kerja menuju Wilayah bebas korupsi 
(Wbk)/Wilayah birokrasi bersih dan melayani (Wbbm).

3. Penguatan Program Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2017 penguatan program reformasi birokrasi dilakukan melalui 
peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat pengguna (Quick Wins) 
dengan menghasilkan peningkatan kualitas layanan berbasis aplikasi pintar. 
salah satu layanan yang sangat mendukung kebutuhan pengguna adalah 
layanan informasi terintegrasi berupa sistem pemantauan maritim berbasis 
iptek penerbangan dan antariksa yang cepat dan akurat. 
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Layanan berbasis kebutuhan pengguna lainnya juga dihasilkan LaPan untuk 
mendukung kebutuhan pemantauan bencana berupa sistem pemantauan 
bencana berbasis iptek penerbangan dan antariksa. seperti halnya layanan 
pemantauan maritim, layanan ini juga merupakan sistem layanan yang 
terintegrasi, cepat, dan akurat. Pengembangan sistem pemantau maritim dan 
pemantau bencana berbasis iptek penerbangan dan antariksa menghasilkan 
berbagai inovasi layanan untuk menunjang kebutuhan pengguna yang 
semakin meningkat tiap tahunnya.

inovasi layanan berbasis pengamatan antariksa dan atmosfer sangat 
mendukung kebutuhan pengguna dalam hal mitigasi bencana (informasi 
kebakaran hutan), informasi cuaca antariksa yang menjadi satu – satunya 
penyedia layanan di regional asia tenggara, dan informasi perubahan iklim 
dan curah hujan. inovasi layanan yang dilakukan selain berbasis pengamatan 
antariksa dan atmosfer, LaPan juga melakukan inovasi layanan data dan 
informasi berbasis satelit penginderaan jauh. inovasi layanan data dan 
informasi berbasis satelit penginderaan jauh sangat mendukung kebutuhan 
pengguna dalam hal ini nelayan terkait Zona Potensi Penangkapan ikan 
(ZPPi), platform sistem Pemantauan bumi Provinsi (sPbP) sebagai layanan 
penyajian data penginderaan jauh yang cepat dan mudah untuk seluruh 
pemerintahan provinsi, dan katalog digital data penginderaan jauh untuk 
mempermudah pengguna mendapatkan data dan meningkatkan distribusi 
data penginderaan jauh. 

Pelaksanaan program quick wins ternyata juga memberikan efek positif 
berupa dorongan tumbuh kembangnya industri dalam negeri melalui 
kegiatan rancang bangun teknologi. salah satu contohnya adalah kegiatan 
pengembangan pesawat transport nasional nurtanio n-219 yang melibatkan 
industri dalam negeri dalam hal peningkatan kemampuan manufaktur 
komponen pesawat terbang, misalnya Pt. dirgantara indonesia, Pt. PLn, 
Pt. mbs, Pt. asahimas, Pt. sti, Pt. PUdak, Pt. YPti, Pt. stiLmetindo, Pt. 
iPi, dan midC.
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Laporan kinerja LaPan merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja 
sebagai upaya pencapaian Visi dan misi LaPan dengan mengacu pada 
rencana strategis LaPan tahun 2015-2019. Laporan kinerja ini merupakan 
Laporan kinerja tahun ketiga pelaksanaan rencana Pembangunan Jangka 
menengah nasional (rPJmn) republik indonesia tahun 2015-2019. Penyusunan 
Laporan kinerja LaPan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 8 
tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan 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 reviu atas Laporan kinerja instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan penjelasan tentang hambatan yang dihadapi serta 
langkah-langkah perbaikan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja 
serta menghadapi tantangan kedepan. sangat disadari bahwa laporan ini 
belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat 
dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh 
gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh LaPan sepanjang tahun 2017. 
di masa mendatang, LaPan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih 
meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi 
dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Upaya mendorong peningkatan 
kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Penguatan Pelaksanaan reformasi birokrasi (rb) dalam rangka me-
wujud kan visi penyelenggaraan pemerintahan berkelas dunia tahun 
2025.
a. Peningkatan kapasitas sdm dan akuntabilitas kinerja organisasi, 

melalui : (i) peran aktif pimpinan untuk melibatkan secara 
aktif seluruh struktur dibawahnya dalam pelaksanaan rb, (ii) 
menetapkan ukuran kinerja individu dan melakukan penilaian 
kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja (iii) 
membangun sistem informasi kinerja pegawai secara menyeluruh 
dari level kepala s.d level individu yang dapat diakses terbuka (iV) 
melakukan pengembangan kompetensi pegawai (V) penyempurnaan 
proses bisnis dan soP pelaksanaan kegiatan di organisasi. 

b. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme 
(kkn) melalui implementasi menyeluruh terhadap kebijakan 
pengawasan serta melakukan monitor dan dievaluasi secara 
berkala.

c. Peningkatan layanan publik melalui (i) menerapkan teknologi 
informasi secara menyeluruh (ii) pengembangan pelayanan prima 
(iii) menetapkan rewards and punishment pemberi dan penerima 
layanan terbaik. 
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2. melanjutkan keberhasilan program pesawat transport nasional, bank 
data Penginderaan Jauh nasional (bdPJn), sistem Pemantauan bumi 
nasional (sPbn) dan observatorium nasional dengan melaksanaan 
program dan kegiatan tahun 2017-2019 melalui penajaman program yang 
berfokus pada integrasi kegiatan antara litbang roket bertingkat, satelit 
mikro, dan sistem navigasi secara multiyears, membangun komunitas 
industri penerbangan dan antariksa dan mewujudkan bandar antariksa 
melalui koordinasi dengan mitra strategis.

3. Penguatan Quick Wins LaPan 2018 melalui tema “satu layanan ter-
struktur dan terukur” dengan fokus layanan yaitu :
	 memberikan layanan informasi yang cepat dan akurat dengan 

sistem Pemantau maritim berbasis iptek Penerbangan dan 
antariksa

	 memberikan layanan informasi yang cepat dan akurat dengan 
sistem Pemantau bencana berbasis iptek Penerbangan dan 
antariksa

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kredibel, 
akuntabel dan transparan kepada stakeholders LaPan. Laporan ini juga 
menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan kinerja LaPan. 
akhir kata, LaPan berharap dapat terus memberikan kontribusi dibidang 
iptek penerbangan dan antariksa sebagai Pusat Unggulan Penerbangan dan 
antariksa Untuk mewujudkan indonesia yang maju dan mandiri.
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Lampiran Vi 

GAMBARAN	UMUM	PENCAPAIAN	KINERJA	
LEMBAGA	PENERBANGAN	DAN	ANTARIKSA	NASIONAL	TAHUN	2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017
Realisasi 

2017
%

Capaian

1. Meningkatnya penguasaan dan 
kemandirian Iptek penerbangan dan 
antariksa

IKU 1 : Jumlah tipe roket untuk penggunaan khusus 2 Tipe 2 Tipe 100%

IKU 2 : Jumlah tipe satelit untuk pemantauan 2 Tipe 2 Tipe 100%

IKU 3 : Jumlah tipe pesawat udara tanpa awak untuk 
pemantauan

2 Tipe 2 Tipe 100%

IKU 4 : Jumlah produk desain pesawat transport 
nasional yang siap diproduksi oleh industri 
penerbangan

1 produk 
desain

1 Produk 
desain

100%

IKU 5 : Jumlah model pemanfaatan Iptek 
penerbangan dan antariksa untuk 
pemantauan SDA, lingkungan serta mitigasi 
bencana dan perubahan iklim

17 model 17 Model 100%

IKU 6 : Jumlah publikasi nasional terakreditasi 65 makalah 60 Makalah 92,31%

IKU 7 : Jumlah publikasi internasional yang terindeks 30 makalah 54 Makalah 180%

IKU 8 : Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 
berstatus granted

4 HKI 10 HKI 250%

2. Meningkatnya layanan Iptek 
penerbangan dan antariksa yang prima

IKU 9 : Jumlah instansi pengguna layanan Iptek 
penerbangan dan antariksa

200 Instansi 264 Instansi 132%

IKU 10 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas 
pelayanan Iptek penerbangan dan antariksa

79 85,60 108,35%

3. Terlaksananya penyelenggaraan 
keantariksaan yang memenuhi standar

IKU 11 : Persentase penyelenggara keantariksaan di 
Indonesia yang memenuhi standar

- - -

Internal Process Perspective

4. Terlaksananya pemanfaatan dan 
layanan publik Iptek penerbangan dan 
antariksa

IK 12. Persentase kesiapan sistem pemanfaatan dan 
layanan penginderaan jauh terhadap total 
layanan

100% 50% 50%

5. Meningkatnya kapasitas iptek 
penerbangan dan antariksa

IK. 13. Jumlah kerjasama yang meningkatkan 
kualitas SDM dan fasilitas litbang

30 30 100%

IK. 14. Jumlah pusat unggulan 2 3 150%

6. Tersedianya rumusan kebijakan yang 
implementatif

IK. 15. Persentase rumusan kebijakan yang 
diimplementasikan terhadap rumusan 
kebijakan yang dihasilkan

70% 100% 142,8%

7. Tersedianya Decision Support 
System(DSS) untuk mitigasi bencana 
alam dan perubahan iklim

IK. 16. Jumlah Decision Support System (DSS) lintas 
sektoral yang operasional

4 4 100%

Learn and Growth Perpective

8. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di 
lingkungan LAPAN

IK 17. Kategori Nilai Reformasi Birokrasi A A 100%
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