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I.

PENDAHULUAN
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

mengamanatkan setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi
dan

Dokumentasi

(PPID).

Pembentukan

PPID

tersebut

dimaksudkan

untuk

mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana kepada pencari atau
pemohon informasi publik.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai Badan
Publik telah membentuk PPID. Pembentukan PPID LAPAN dirintis sejak tahun 2011,
namun keberadaan secara fisik baru terbentuk pada awal 2014. Dalam usianya yang
masih sangat muda PPID LAPAN telah melakukan beberapa kegiatan seperti
penunjukkan PPID Pelaksana beserta perangkatnya di Satker-satker, uji konsekuensi
untuk menentukan informasi yang dikecualikan, penetapan informasi yang wajib
disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan
informasi yang wajib tersedia setiap saat, peningkatam kapasitas sumber daya
manusia, serta melayani pemohon informasi publik.
Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh PPID LAPAN selama tahun 2015.

II. DASAR
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Undang Undang
Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Kepala LAPAN Nomor 379 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di lingkungan LAPAN.

III. PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI
Informasi yang wajib disediakan oleh badan publik diklasifikasikan ke dalam :
1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta; dan
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Ketiga informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat terbuka.
Sedangkan informasi yang bersifat tertutup disebut sebagai Informasi yang
Dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan harus melalui proses uji konsekuensi yang
kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembaga.
LAPAN telah menetapkan ketiga klasifikasi informasi yang bersifat terbuka
yaitu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, informasi
yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta, informasi yang Wajib Tersedia Setiap
Saat dalam Berita Acara Nomor : BA/848B/6/2014 tentang Penetapan Informasi Yang
Wajib Tersedia. Sedangkan informasi yang bersifat tertutup atau dikecualikan
ditetapkan melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor 234 Tahun 2014 dan Berita
Acara Nomor : BA/848A/6/2014 melalui uji konsekuensi.
Keputusan Kepala LAPAN dan Berita Acara tersebut di atas terlampir dalam
laporan ini.

IV. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh PPID LAPAN selama tahun 2015.
Kegiatan tersebut yaitu layanan informasi, membangun portal PPID, updating content
portal, penyusunan SOP Permohonan Informasi, Bimbingan Teknis Strategi Pelayanan
dan Penyelesaian Sengketa Informasi, dan penunjukan PPID Pelaksana.
PPID LAPAN telah melakukan pelayanan kepada pemohon informasi baik
yang datang langsung melalui meja informasi, melaui surat, fax, e-mail, maupun yang
melalui portal PPID sebanyak 85 kali layanan, sedangkan melalui layanan e-kontak
website lapan.go.id sebanyak 183 layanan. Daftar pemohon informasi, informasi yang
diminta, serta tindak lanjutnya terlampir dalam laporan ini.
Dalam rangka memudahkan pemohon atau pencari informasi, LAPAN
membangun portal PPID. Portal tersebut berisi vitur-vitur yang memberikan informasi
publik tentang LAPAN serta memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan
informasi melalui portal ini.
Updating content informasi yang ada di portal dimaksudkan untuk memberikan
informasi yang valid dan terkini. Vitur-vitur yang diupdate adalah informasi yang wajib
tersedia (berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat), pejabat eselon I dan II, Surat

Keputusan dan Peraturan Kepala LAPAN, visi dan misi PPID, formulir permohonan
informasi, formulir penolakan permohonan informasi, formulir keberatan.
Sedangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Pelayanan
Informasi dimaksudkan untuk memberi panduan yang jelas baik bagi pelaksana
pelayanan informasi maupun bagi pemohon informasi. SOP ini masih dalam bentuk
draft.
Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada bulan
September 2015 dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pelayanan dan
Penyelesaian Sengketa Informasi. Bimtek ini diikuti oleh SDM PPID Utama dan PPID
Pelaksana.

V. PENILAIAN PPID LAPAN
Upaya LAPAN untuk memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik
melalui

PPID

terus

ditingkatkan.

Upaya

tersebut

mendapatkan

hasil

yang

mambanggakan. Pada tahun 2015 berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh
Komisi Informasi Pusat (KIP) PPID LAPAN naik peringkat dari urutan 40 pada tahun
2014 menjadi peringkat ke 3 pada tahun 2015 untuk kategori Lembaga Negara.

VI. ANGGARAN PPID
Komitmen LAPAN terhadap pelayanan informasi publik salah satunya
diwujudkan dalam penyediaan dukungan dana untuk membiayai kegiatan PPID.
Rincian anggaran untuk kegiatan PPID tahun 2015 adalah sebagai berikut :
NO.

KEGIATAN

BIAYA
(Rp)

KETERANGAN

1.

Rapat Koordinasi
5 kali x 10 orang x Rp. 64.000,-

3.200.000

2.

Rapat Pengembangan Portal PPID
3 kali x 10 orang x Rp. 64.000,-

Portal
1.920.000 dikembangkan
sendiri

Peningkatan Kapasitas SDM PPID (Bimtek di
3. Bandung)
20 orang x 3 hari x Rp. 430.000,Studi Banding ke Kemenkominfo
4.
3 orang x Rp. 150.000,-

25.800.000
450.000

Penggandaan dan Pejilidan Laporan
5. Kegiatan PPID Tahun 2015
5 eksp x Rp. 50.000,Jumlah

250.000
31.620.000

VII. PENUTUP
Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan
kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan
PPID LAPAN.
Jakarta, Januari 2016
Kepala Biro Kerjasama, Humas dan Umum

Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng.
NIP. 19680112 198802 1 004

LAMPIRAN
Daftar Lampiran :
1.
2.
3.
4.
5.

Sertifikat Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
Rekapitulasi Layanan Informasi;
Portal PPID LAPAN;
Foto-foto kegiatan;
Daftar Hadir Peserta Bimbingan Teknis Strategi Pelayanan dan Sengketa Informasi.

SERTIFIKAT PERINGKAT III
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PORTAL PPID LAPAN

FOTO-FOTO KEGIATAN

Petugas PPID sedang melayani pemohon informasi

Visitasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Bimbingan Teknis Sraregi Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi diikuti oleh pengelola PPID

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI
PPID TAHUN 2015
No.

Tanggal

No. Pendaftaran

Nama/Institusi

1
2
1. 27 Jan 2015

3
01/1/2015FPI/PPID/UT

4

2. 3 Feb 2015

02/2/2015FPI/PPID/UT

3. 10 Feb 2015

03/2/2015FPI/PPID/UT

- Nura’aeni
- Ratna Oktina
Mahasisiwa Akademi
Pimpinan Perusahaan Jur.
MSDM
Rahma Lina, Mahasiswa
PKL/Riset di LAPAN
Dari Univ. Negeri Jakarta
Fak. Teknik Elektro Jur.
Teknik Jaringan Komputer

Rose Lenny
Wartawati Media online
RoseLenny69@Yahoo.co.i
d

Informasi yang
diminta

Media
Informasi

Informasi yang
diberikan

Keterangan

5
Mengajukan Permohonan
Informasi Magang/PKL di
LAPAN ttg Rekrutmen
Pegawai dan Kesehatan
Keselamat Kerja
Permohonan informasi
ttg Profil lembaga dan
Struktur Organisasi,
Informasi Kedirgantaraan,
Karya dan Prestasi
Kedirgantaraan yang
telah di capai LAPAN,
serta pengguna LAPAN

6
7
Datang langsung Informasi Prosedure
dan Surat
dan mekanisme PKL/
Permohonan
Riset di LAPAN

8
Disalurkan ke
Bag.
Kepegawaian

Tatap muka

Data untuk
memenuhi
laporan PKL
dan data Riset
untuk tugas
akhir

Permohonan Wawancara
Data dengan Kabag.
Humas dlm rangka
Liputan dan data untuk
berita di media online

Dtg langsung

Informasi tentang
Struktur Organisasi
LAPAN, wewEnang,
tugas pokok dan fungsi
LAPAN, Data
FasilitasLAPAN, Hasil
litbang LAPAN,
Kerjasama LAPAN
dengan K/L dan
lembaga
Internasional,dan hasil
kerjasama yang telah
dihasilkan, kedudukan
LAPAN,
Keterkaitan LAPAN
dengan NASA, Serta 4
Bidang Kompetensi
utama LAPAN yang
telah di gunakan oleh
instansi pemerintah
maupun swasta
Wawancara dengan
Kabag. Humas

Terlaksana

4. 20 Feb 2015

04/2/2015FPI/PPID/UT

Naning Darmastuty
Mahaiswa Univ. Negeri
Semarang Jur. Geografi

5. 20 Feb 2015

05/2/2015FPI/PPID/UT

Jumaidi, wartawan Media
online

6. 24 Feb2015

06/02/2015FPI/PPID/UT Hendrik Fernando Legal
Officer PT. Pandu Maha
Wahana

7. 6 Maret 2015

07/3/2015FPI/PPID/UT

Hanna Sandrina N.
ramadhani dan Kawankawan
15 Mahasiswa Vocasi
Univ. Indonesia Jur.
Kearsipan

Permohonan Informasi
dan konsultasi serta
Prosedure dan
mekanisme melakukan
PKL/Riset di LAPAN
Permohonan Informasi
untuk Melakukan liputan
dan wawancara dengan
Kapusteksat Bp.
Suhermanto berkaitan
dengan informasi satelit
Nano
Permohonan Penawaran
untuk melakukan
kerjasama dengan LAPAN
di bidang kedirgantaraan

Melakukan Kunjungan
Ekskursi dan Observasi ke
LAPAN terkait Tugas
mata kuliah Penyusutan
Arsip, dan Manajemen
Kearsipan, dan Fungsi
Arsip di LAPAN sebagai
hasil Litbang LAPAN
sebagai sarana/gambaran
untuk memantapkan

Datang langsung Informasi Prosedure
dan mekanisme PKL/
Riset di LAPAN

Batal

Datang langsung Wawancara langsung dg
kapusteksat ttg
Teknologi Peluncuran
Satelit NANO/PIKO
untuk Konsumsi Media

Terlaksana

Datang langsung Disarankan untuk
& Email
menyampaikan surat
permohonan kerjasama
kepada Karo KSH, agar
permohonan di tindak
lanjuti dan teruskan kpd
Ka. LAPAN.
Diberikan pula
informasi ttg struktur
Organisasi LAPAN, Data
Fasilitas Lapan,
Kerjasama LAPAN
Nasional dan
Internasional serta
Produk dan karya
LAPAN di bidang
Kedirgantaraan
Dtg
Dilaksanakan kunjungan
langsung/Telp
ke LAPAN pada tangal
E-mail
13 Maret 2015
permohonan
disampaikan
Pengenalan ttg LAPAN,
Hasil Litbang dan Data
Fasilitas LAPAN.
Kemudian Manajemen
Kearsipan dan
pengelolaan Arsip di

Surat
permohonan
di tujukan kpd
Ka. LAPAN di
sampaikan ke
Kabag.
Turat/Karo
Umum

Dilakukan
presentasi
tentang
LAPAN
kunjungan
observasi ke
Arsip dan
Dokumentasi

pilihan kelanjutan studi
kepada siswa

8. 11 Maret 2015

08/3/2015FPI/PPID/UT

- Yusuf Andrian
- Billy Hardjuno
Mahasiswa Univ.
Gunadarma Jur. Tek.
Elektro

9. 13 Maret 2015

09/3/2015FPI/PPID/UT

- Evie Fitriayani
- Dira Amanda
- Kusuma Intan
- Iyan Suryana
- Ade kahfi
Universitas Islam 45
Jur. Astronomi

10. 16 Maret 2015

10/3/2015FP/PPID/UT

11. 27 Maret 2015

11/3/2015FPI/PPID/UT

- Nurlaila Saputri
- Nurfadillah Safitri
- Anggilina Ningsih
- Alfon T. Irawan
Mahasisiwa Jur. Teknik
Jaringan Komputer Univ.
Negeri Jakarta
Adhyudin Ismail Cawidu
Mahasiswa UNJ Jur.
Komunikasi

Permohonan Narasumber
dari LAPAN berkaitan
dengan Pengembangan
LSU dan LSA di LAPAN
dalam rangka
pelaksanaan Seminar
Mahasiswa Tek. Elektro di
Gunadarma pada tanggal
5 Mei 2015
Permohonan melakukan
Kunjungan ke LAPAN
berkaitan dengan bendabenda Antariksa

Dtg
langsung/Telp
Fax surat
permohonan

Permohonan melakukan
PKL jur. Teknik Jaringan
Komputer

- Datang
langsung
-Surat
Permohonan

Permohonan melakukan
Pengisian Kuesioner
untuk penelitian S3
terkait pelaksanaan
pemberian informasi PPID

Datang
Langsung

Dtg langsung

LAPAN, Penyusutan
Arsip, Jadwal Retensi
Arsip dan Penyimpanan
Arsip-arsip Vital LAPAN
LAPAN. Kemudian
Observasi langsung
secara Fisik ke Unit
arsip dan Dokumentasi
LAPAN.
Disampaikan informasi,
procedure dan
mekanisme Surat
Permohonan Nara
sumber. surat
permohonan di salurkan
ke kapustekbang

dilaksanakan

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme Surat
kunjungan akan di
salurkan ke Unit kerja
yang berkaitan dengan
Astronomi, geomagsa,
geomagnet dan bendabenda Antariksa
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN

Disalurkan ke
Pussainsa

Pengisian data
Kuesioner oleh Kabag.
Humas Cq. Kasubbag.
Publikasi Adi Pratomo

Dilaksanakan
.

PKL di Bag.
Humas IT, Bln
Mei – Juni
2015

12. 2 April 2015

12/4/2015FPI/PPID/UT

13. 6 April 2015

13/4/2015FPI/PPID/UT

14. 6 April 2015

14/4/2015FPI/PPID/UT

15. April 2015

15/4/2015FPI/PPID/UT

16. April 2015

16/4/2015FPI/PPID/UT

Kementrian dan Lembaga
Pemerintah dalam rangka
Data untuk Disertasi
Permohonan melakukan
Praktek Kerja di LAPAN
Jur. Adm. Perkantoran bln
Juli – Agustus 2015

Datang
Langsung &
surat
permohonan

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme PKL di
LAPAN

salurkan ke
Pusjigan

Permohonan informasi
Kunjungan dan Observasi
mahasisiwa S1 dan S2
Jur. Geografi sebnayak 37
mahasiswa dan 3 Dosen.
berkaitan dengan Aplikasi
dari tugas matakuliah
Sistem Informasi Geografi
dan Pemanfaatan SIG,
serta penanganan
bencana dg SIG di
Indonesia

Datang
Langsung
WAWANCARA
dengan petugas
meja Informasi
terkait dengan
dan
Permohonan
kunjungan dan
observasi data
fasilitas di
LAPAN ttg SIG

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
Kunjungan ke LAPAN
Kunjungan di arahkan
ke Pusfatja

Kunjungan dan
Observasi ke
Fasilitas
dilakukan ke
Pusfatja pada
tanggal 10
April 2015

- Ainun Khusnul
Khotimah
- Iffah Nuril Khasanah
- Yunita Indrianan Sari
- Syaffiani Nurul Fajar
Mahasiswa ITS Jur.
Matematika
- Melinda Mansye
Tangkere
- Ronaldo
Mahasiswa AKOM BSI
Jur. Kehumasan

Permohonan Informasi
tentang PKL di LAPAN
berkaitan dengan materi
desain dan pemodelan

Datang
langsung,
wawancara
dengan petugas
PPID LAPAN

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme PKL di
LAPAN sesuai dengan
jurusan dan peminatan
di LAPAN

Disalurkan ke
Pustekbang

Permohonan Informasi
tentang Riset bidang
Kehumasan dalam rangka
Tugas Akhir di LAPAN

Datang
langsung,
wawancara
dengan petugas
meja Informasi
PPID

Sub Bag. PSIK,
Bag. HUMAS
LAPAN 13
April – 13 Mei
2015

Khori Kurnia
Mahasiswa AKOM BSI
Jur. Kehumasan

Permohonan Informasi
tentang Riset bidang

Datang
langsung,
wawancara

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
sesuai jurusan dan
peminatan Kehumasan
di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme

- Dina Sianipar
- Very Adi Sandrina
- Diana Herawati
- Dita Lestari
Siswa SMK N 14 Jakarta
Jur. Adm. Perkantoran
Annisa Uetari Puteri
Mahasiswa Univ.
Pendidikan Indonesia Jur.
Geografi, Prodi Survey
dan Pemetaan Dasar

Sub Bag. PSIK,
Bag. HUMAS
LAPAN 13

Kehumasan dalam rangka
Tugas Akhir di LAPAN

dengan petugas
meja Informasi
PPID LAPAN

17. 7 April 2015

17/4/2015FPI/PPID/UT

Drs. Frans Julius Febrian
CV. Konsultan Lencana
Indonesia

Permohonan Informasi
Data pimpinan LAPAN
Eselon I dan II di LAPAN
dalam rangka pembuatan
Direktory Pemerintah RI
Kementrian dan Lembaga
Pemerintah

Email

18. Maret 2015

18/4/2015/FPI/PPID/UT

 Iyan Suryana
 Ade Kahfi
Mahasiwa Univ. 45 Bekasi

Dtg
langsung/surat

19. 13 Maret 2015

19/4/2015/FPI/PPID/UT

Evi Fitriyani
Mahasiswa Univ. 45
Bekasi

Permohonan informasi
untuk melakukan
kunjungan, observasi
untuk mengetahui
aplikasi dari teori ilmu
geografi di LAPAN
Permohonan informasi
untuk melakukan
kunjungan, observasi
untuk mengetahui
aplikasi dari teori ilmu
geografi di LAPAN

20. 16 Maret 2015

20/4/2015/FPI/PPID/UT

NurFadillah safitri
Mahasisiwa UNJ jur.
Teknik elektro

Permohonan untuk
melakukan PKL di LAPAN
JUR. Teknik Komputer
Jaringan

Datang
langsung/
surat

21. 5 Mei 2015

21/5/2015/FPI/PPID/UT

Rizki Ardila Larasati
Siswa SMK Karya Teladan
Jaksel

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL di
LAPAN JUR. Adm.
Perkantoran untuk
blnMaret – april 2016

Datang
langsung/
surat

Datang
langsung/
surat

PKL/Riset di LAPAN
sesuai jurusan dan
peminatan Kehumasan
di LAPAN
Surat jawaban dan Data
Pimpinan LAPAN Eselon
I dan II

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN

April – 13 Mei
2015

Di jawab
secara tertulis
dan telah di
kirimkan via
email dan fax
ke CV.
Konsultan
Lencana
Pustekdata

Pustekdata

Bag. Humas

Bag. Turat

22. 13 Mei 2015

22/5/2015/FPI/PPID/UT

 Septi Andika
 Muqoorah
 Kantor
Ombusdman RI

23. 25 Mei 2015

23/5/2015/FPI/PPID/UT

 Ahmad Fahrizal
 M. Rinaldy
 Shidiq
Mahasiswa Univ.
YARSI JUR. Teknik
Informatika

24. 27 Mei 2015

24/5/2015/FPI/PPID/UT

25. 3 Juni 2015

26. 11 Agustus
2015

Permohonan untuk
mengetahui Unit
Pelayanan Publik di
LAPAN yang berkaitan
dengan Program
Kepatuhan Ombusdman
RI Tahun 2015
keterkaitan LAPAN
sebagai penerima ISO
Tahun 2014
Permohonan informasi
untuk melakukan magang
di LAPAN Jur. Teknik
Informatika

Datang langsung Disalurkan ke
Pusfatekgan sebagai
Pelayanan Publik
Program Kepatuhan
Lembaga Penerima ISO
2014

Selesai

Datang
langsung/
surat

Dilaksanakana
di Humas Jur.
IT

 Endang Sri
 Susanti
Siswa SMK 50JKt

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
Akuntasi di LAPAN

Datang
langsung/
surat

25/6/2015/FPI/PPID/UT

 Mrdininiyah Putri
 Aqi edna Salam
UNJ Jur. Ilmu
manajemen

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
Ilmu Manajemen di
LAPAN

Datang
langsung/
surat

26/8/2015/FPI/PPID/UT

Rizki Aminullah
Mahasisiwa Univ.
Komputer bandung

Permohonan informasi
untuk melakukan
penelitian dan
permohonan data untuk
pembuatan Skripsi
tentang Kerjasama LAPAN
SCOSA & UNSPIDER

Datang
langsung/
surat

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN

Selesai

Selesai

Selesai

27. 11 Agustus
2015

27/8/2015/FPI/PPID/UT

Sarah Nurchomsah
SMK Pembangunan Jur.
Akuntansi

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
Akuntasi di LAPAN

Datang
langsung/
surat

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN

Selesai

28. 11 Agust 2015

28/8/2015/ FPI/PPID/UT  Ayu Rizka
 Putri Permata
SMK Kawula
Indonesia

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
AP di LAPAN

Datang
langsung/
surat

Selesai

 Dede Septiani
 Riani
SMK Tunas Markatin

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
AP di LAPAN

Datang
langsung/
surat

30/8/2015/FPI/PPID/UT






Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
Akuntasi di LAPAN

Datang
langsung/
surat

31. 19 Agust 2015

31/8/2015/FPI/PPID/UT

 Rendi Sugiharto
 Zulfikar Ilham
AKOM BSI Jur. Teknik
Komputer

Permohonan informasi
untuk melakukan magang
di LAPAN Jur. Teknik
Komputer

Datang
langsung/
surat

32. 19 Agust 2015

32/8/2015/FPI/PPID/UT

 Lutfi
 Nur Indah Hastuti
SMK 50 Jkt

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
Akuntasi di LAPAN

Datang
langsung/
surat

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan

29. 12 Agust 2015

29/8/2015/FPI/PPID/UT

30. 12 Agust 2015

Selvi
M. Iqbal
Dewi
Very
SMK Cempaka

Selesai

Selesai

Dilaksanakana
di Humas Jur.
IT

Selesai

33. 21 Agust 2015

33/8/2015/FPI/PPID/UT

 Siti Riana Tanya
 Tasya Putri Perdana
Mahasiswa Univ.
Sahid Jkt Jur.
Kehumasan

Permohonan informasi
untuk melakukan magang
di LAPAN Jur. Kehumasan

Datang
langsung/
surat

34. 21 agust 2015

34/8/2015/FPI/PPID/UT

 Alistha
 Destiani
SMK Pelita Tiga

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
AP di LAPAN

Datang
langsung/
surat

35. 21 Agust 2015

35/8/2015/FPI/PPID/UT

 Indah
 Nuraeni
SMK Pelita Tiga

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
AP di LAPAN

Datang
langsung/
surat

36. 14 Sept 2015

36/8/2015/FPI/PPID/UT

Iswahyudi Wakil Kepala
Sekolah SMK N 40 Jkt

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
Multimedia di LAPAN
untuk siswanya

Datang
langsung/
surat

37. 15 Sep 2015

37/9/2015/FPI/PPID/UT

Pungkas Mega Prakoso
Mahasiswa IISIP
Jur. Kehumasan

Permohonan informasi
untuk melakukan magang
di LAPAN Jur. Kehumasan

Datang
langsung/
surat

mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan

Dilaksanakan
di Humas

Selesai

Selesai

Selesai

Dilaksanakan
di Humas

38. 15 Sep 2015

38/9/2015/FPI/PPID/UT

Indah Rahayu
Mahasiswa IISIP Jur.
Kehumasan

Permohonan informasi
untuk melakukan magang
di LAPAN Jur. Kehumasan

Datang
langsung/
surat

39. 15 sep 2015

39/9/2015/FPI/PPID/UT

 Mukarromah
 Ganjayani
Guru SMK N 40 Jkt

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
Multimedia dan AP di
LAPAN bagi siswanya

Datang
langsung/
surat

40. 16 Sep 2015

40/9/2015/FPI/PPID/UT

Very Ardiasyah dan 5
siswa lainnya.
UNJ Jur. Teknik Elektro
Jur. Ilmu Komputer
Informatika

Permohonan informasi
untuk melakukan magang
di LAPAN Jur. Teknik
Komputer

Datang
langsung/
surat

41. 16 sep 2015

41/9/2015/FPI/PPID/UT

Danang Iswanto
UNJ Jur. Teknik
Infomatika

Permohonan informasi
untuk melakukan magang
di LAPAN Jur. Teknik
Komputer

Datang
langsung/
surat

42. 17 Sep 2015

42/9/2015/FPI/PPID/UT

Tasya Putri Perdana
Mahasisiwa Univ. sahid
Jkt

Permohonan Informasi
ttg kemungkinan Magang
di LAPAN Jur. Kehumasan

Datang
langsung/
surat

dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN

Dilaksanakan
di Humas

Selesai

Dilaksanakan
di Humas Jur.
IT

Dilaksanakana
di Humas Jur.
IT

Dilaksanakan
di Humas

43. 17 sep 2015

43/9/2015/FPI/PPID/UT

Siti Riana Tanya
Mahasisiwa Univ. sahid
Jkt

Permohonan Informasi
ttg kemungkinan Magang
di LAPAN Jur. Kehumasan

Datang
langsung/
surat

44. 17 sep 2015

44/9/2015/FPI/PPID/UT

Wahyudin Fuady
Mahasiswa Univ.
Gunadarma

Permohonan Informasi
untuk melakukan PKL di
LAPAN Jur. Teknik Elektro

Datang
langsung/
surat

45. 18 sep 2015

45/9/2015/FPI/PPID/UT

Teguh Firmansyah
Mahasiswa Univ.
Muhammadiyah Jkt

Permohonan Informasi
untuk melakukan PKL di
LAPAN Jur. Teknik Elektro

Datang
langsung/
surat

46. 23 Sep 2015

46/9/2015/FPI/PPID/UT

Isahyudi Guru SMK N 40
Jkt

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
Multimedia di LAPAN
bagi siswanya

Datang
langsung/
surat

47. 22 sep 2015

47/9/2015/FPI/PPID/UT

Sri Muetia
SMK Alwashliyah Jkt

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
AP di LAPAN

Datang
langsung/
surat

48. 22 Sep2015

48/9/2015/FPI/PPID/UT

Dina Hariani
SMK N 44 Jkt

Permohonan informasi
untuk melakukan PKL Jur.
Akuntansi di LAPAN

Datang
langsung/
surat

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset

Dilaksanakan
di Humas

Dilaksanakana
di Pusteksat

Pusteksat

Selesai

Selesai

Selesai

49. 29 sep 2015

49/9/2015/FPI/PPID/UT

Novi Wahyuni
UNJ Jkt Jur. Teknik
Elektro

Permohonan Informasi
untuk melakukan Riset di
Pusteksat tentang APlikasi
GPS pada Komunikasi
Satelit dalam rangka
untuk pembuatan
skripsiPKL di LAPAN Jur.
Teknik Elektro
Permohonan informasi
tentang Spesifikasi
Antena pada receiver dan
Transmitter pada
Telekomunikasi Mobile
Satelite

Datang
langsung/
surat

50. 29 Sep 2015

50/9/2015/FPI/PPID/UT

Abdul syawaluddin
Mahasiswa UNJ Jur.
Teknik Elektro

51. 28 Sep 2015

51/9/2015/FPI/PPID/UT

Dicky Apriadi
Mahasiswa Program S2
Jur. Teknik Informasi UI

Permohonan Informasi
untuk melakukan
penelitian dan
pengumpulan data dan
survey untuk pembuatan
Thesis

Datang
langsung/
surat

52. 29 sep 2015

52/9/2015/FPI/PPID/UT

Naomi Christiani
Mahasiswa UNJ Jur.
Teknik Elektro

Permohonan informasi
tentang ANTENA GPS
yang Valid sesuai dengan
Parameter yang
digunakan di LAPAN
dalam rangka untuk
pembuatan skripsi
Permohonan informasi
tentang metode
penelitian yang
digunakan di LAPAN
dalam mengolah bahan
penelitian hasil litbang
LAPAN

Datang
langsung/
surat

53. 1 Okt 2015

53/10/2015/FPI/PPID/UT Ayu Widi Muchlisa
Mahasiswa Program S2
Jur. Olah raga

Datang
langsung/
surat

Datang
langsung/
surat

di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

54. 1 Okt 2015

54/10/2015/FPI/PPID/UT Elfera Rizky
Mahasiswa Program S2
Jur. Olah raga

Datang
langsung/
surat

57/10/2015/FPI/PPID/UT Nur Azizah
SMK Pelita Tiga

Permohonan informasi
tentang metode
penelitian yang
digunakan di LAPAN
dalam mengolah bahan
penelitian hasil litbang
LAPAN
Permohonan informasi
tentang metode
penelitian yang
digunakan di LAPAN
dalam mengolah bahan
penelitian hasil litbang
LAPAN
Permohonan informasi
tentang Arsip LAPAN yang
akan digunakan untuk
data penyusunan dan
penerbitan Buku tentang
Teknologi Pesawat, Roket
dan satelit LAPAN
Permohonan informasi
ttg PKL Jur. AP di LAPAN

55. 1 Okt 2015

55/10/2015/FPI/PPID/UT Burhan Baiquni
Mahasiswa Program S2
Jur. Olah raga

56. 13 Okt 2015

56/10/2015/FPI/PPID/UT Sunar
Peneliti Pustekbang
LAPAN

57. 12 Okt 2015

58. 12 Pkt 2015

58/10/2015/FPI/PPID/UT Novi anti
SMK Kawula Indonesia

Permohonan informasi
ttg PKL Jur. AP di LAPAN

Datang
langsung/
surat

59. 12 Okt 2015

59/10/FPI/PPID/UT

Permohonan informasi
ttg PKL Jur. AP di LAPAN

Datang
langsung/
surat

Jihan savira
SMK Kawula Indonesia

Datang
langsung/
surat

Datang
langsung/
surat

Datang
langsung/
surat

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disalurkan ke Subbag.
Arsip dan Dokumentasi
Bag. Persuratan LAPAN

Selesai

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan di
LAPAN

Kersada

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan

Renor

Selesai

Renor

60. 23 Okt 2015

60/10/FPI/PPID/UT

Tasya Putri Perdana
Mahasiswa Univ. sahid
Jur. Kehumasan

61. 9 Nov 2015

61/11/2015/FPI/PPID/UT Oktaviani Wijayanti
Univ. Gunadarma Jur.
Hukum Internasional

62. 9 Nov 2015

62/11/2015/FPI/PPID/UT Sukma Raga
Mahasiswa UNDIP Jur.
Hubungan Internasional

63. 10 Nov 2015

63/11/2015/FPI/PPID/UT Agrha Nastika
UNDIP semarang

64. 11 Nov 2015

64/11/2015/FPI/PPID/UT Abdul Syawaluddin
UNJ Jur. Teknik elektro

Permohonan informasi
ttg PKL Jur. AP di LAPAN

Datang
langsung/
surat

Permohonan informasi
tentang syarat dan
kebutuhan yang
dibutuhkan dalam
membangun stasiun luar
angkasa untuk memenuhi
penelitian dan tugas ahir
Permohonan informasi
untuk pembuatan skripsi
tentang Kerjasama
Indonesia dan China
dalam bidang
Keantariksaan

Datang
langsung/
surat

Permohoanan informasi
untuk penelitian dan data
mengenai Kerjasama
Eksplorasi dan
Pemanfaatan Antariksa
Indonesia dan Ukraina
berdasarkan liability
convention 1972
Permohonan informasi
data tentang LAPAN,
hasil-hasil litbang LAPAN
untuk referensi skripsi

Datang
langsung/
surat

Datang
langsung/
surat

Datang
langsung/
surat

mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
kunjungan dan
mekanisme PKL/Riset
di LAPAN sesuai jurusan
dan peminatan
Kehumasan di LAPAN
Disamapaikan informasi
tentang profilLAPAN,
hasil – hasil litbang
LAPAN, EMPAT
KOMPETENSI LAPAN

humas

Kersin

Kersin

Kersin

Selesai

65. 11 Nov 2015

65/11/2015/FPI/PPID/UT Suryana Budi
SMK Budi Warman

Permohonan informasi
tentang PKL Jur. Teknik
jaringan Komputer di
LAPAN
Permohonan informasi
tentang PKL Jur. Teknik
jaringan Komputer di
LAPAN

Datang
langsung/
surat

66. 11 Nov 2015

66/11/2015/FPI/PPID/UT Ade Muchlis
SMK Budi warman Jur.
TKJ

67. 11 Nov 2015

67/11/2015/FPI/PPID/UT  ACHMAD Taufic
 Miftahul Afif
SMK PKP MAN I Jkt

Permohonan informasi
PKL di LAPAN Jur.
Multimedia

Datang
langsung/
surat

68. 18 Nov 2015

68/11/2015/FPI/PPID UT Diny H
SMK Tirtasari Surya Jur.
AP

Permohonan informasi
PKL di LAPAN Jur. AP

Datang
langsung/
surat

69. 18 Nov 2015

69/11/2015/FPI/PPID/UT ALFIAH
Smk TIRTASARI SURYA
Jur. AP

Permohonan informasi
PKL di LAPAN Jur. AP

Datang
langsung/
surat

70. 7 Des 2015

70/12/2015/FPI/PPID/UT Teguh Firmansyah
Univ. Muhammadiyah Jkt
Jur. Teknik elektro

Permohonan informasi
PKL di LAPAN Jur. Teknik
elektro di Pusteksat

Datang
langsung/
surat

71. 8 Des 2015

71/12/2015/FPI/PPID/UT Adam Kusuma
SMK PKP JAKARTA Islamic
scholl

Permohonan informasi
PKL di LAPAN Jur.
Multimedia

Datang
langsung/
surat

72. 8 Des 2015

72/12/2015/FPI/PPID/UT Sultan Ryan Syahisa
SMK PKP Jakarta Islamic
School

Permohonan informasi
PKL di LAPAN Jur.
Multimedia

Datang
langsung/
surat

73. 20 Nov 2015

73/11/2015/FPI/PPID/UT Tania Gabriela Giutarno
Univ. Hasanuddin

Permohonan informasi
untuk melakukan

Datang
langsung/

Datang
langsung/
surat

dan annual Report
tahun 2013, 2014, 2014
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan

Selesai

Selesai

IT

Selesai

Pusteksat

IT

IT

Pusjigan dan
data &

penelitian dan data di
LAPAN Jur. Hukum
Internasional untuk
pembuatan skripsi judul
“Tanggung jawab negara
terhadap peluncuran
benda ruang angkasa di
tinjau dari space liability
convention 1972”
Permohonan informasi
PKL di LAPAN Jur. AP

surat

dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN

Datang
langsung/
surat

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
permohonan
narasumber dari LAPAN

74. 18 Des 2015

74/12/2015/FPI/PPID/UT Nur Zakiyah dkk
SMK Nurul Islam

75. 21 Des 2015

75/12/2015/FPI/PPID/UT  Nurliah Trie
Hestiningsih
 UNJ

Permohonan informasi
PKL Jur. Teknik Elktro

Datang
langsung/
surat

76. 21 Des 2015

76/12/2015/FPI/PPID/UT Tia Damaya Sharlene
Mahasisiwa UI Prog.
Vokasi Perpustakaan dan
Kearsipan
77/12/2015/FPI/PPID/UT Azkar Miradianto
Mahasiswa UI Prog.
Vokasi Kearsipan dan
Perpustakaan
78/12/2015/FPI/PPID/UT Huta Keri
Mahasiswa UI Prog.
Vokasi Kearsipan dan
Perpustakaan
79/12/2015/FPI/PPID/UT Dalilah SF Alkatiri
Mahasiswa Univ.
Muhamadiyah Jkt Jur.
Teknik Elektro

Permohonan informasi
PKL Jur. Vokasi
Perpustakaan dan
Kearsipan
Permohonan informasi
PKL Jur. Vokasi
Perpustakaan dan
Kearsipan
Permohonan informasi
PKL Jur. Vokasi
Perpustakaan dan
Kearsipan
Permohonan informasi
untuk mengajukan
Narasumber dari LAPAN
berkaitan dengan
Teknologi Roket dalam
acara seminar teknologi
Roket

Datang
langsung/
surat

77. 22 Des 2015

78. 22 Des 2015

79. 22 Des 2015

Datang
langsung/
surat
Datang
langsung/
surat
Datang
langsung/
surat

referensi dari
Perpustakaan

Pusteksat

TU Persuratan

TU Persuratan

TU Persuratan

Dilaksanakan,
Narasumber
dari
Pustekroket

80. 22 Des 2015

80/12/2015/FPI/PPID/UT Muhamad Ilham Setyasi
Mahasiswa Univ.
Muhamadiyah Jkt Jur.
Teknik Elektro

81. 22 Des 2015

81/12/2015/FPI/PPID/UT Akbar Jaya
UNJ Jur. Teknik Elektro
Prodi Teknik Informatika
dan Komputer
82/12/2015/FPI/PPID/UT Yeni Oktaviani
UNJ Jur. Teknik Elektro
Prodi Teknik Informatika
dan Komputer

82. 23 Des 2015

Permohonan informasi
untuk mengajukan
Narasumber dari LAPAN
berkaitan dengan
Teknologi Roket dalam
acara seminar teknologi
Roket
Permohonan informasi
PKL Jur. Teknik Elektro
Prodi Teknik Informatika
dan Komputer
Permohonan informasi
PKL Jur. Teknik Elektro
Prodi Teknik Informatika
dan Komputer

83. 23 Des 2015

83/12/2015/FPI/PPID/UT Sendy Ronaldi
UNPAD Jur. Geografi

Permohonan informasi
kunjungan ke LAPAN
Pustekdata

84. Des 2015

84/12/2015/FPI/PPID/UT A. Sediyo Adi Nugraha
Prog. Pasca Sarjana UGM

Permohonan data pra
penelitian

85. 15 Jan 2016

83/01/2016/FPI/PPID/UT 3 Guru SMK N I Depok
a.n. Ibu Rachmadati dan 3
Guru lainnya

Permohonan informasi
tentang kunjungan ke
LAPAN

Datang
langsung/
surat

Datang
langsung/
surat

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
permohonan
narasumber dari LAPAN

Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset di LAPAN
Datang
Disampaikan informasi,
langsung/
procedure permohonan
surat
dan mekanisme
PKL/Riset/kunjungan di
LAPAN
Datang
Disampaikan informasi,
langsung/
procedure permohonan
surat
dan mekanisme
PKL/Riset/kunjungan di
LAPAN
Surat
Disampaikan informasi,
procedure permohonan
dan mekanisme
PKL/Riset/kunjungan di
LAPAN
Datang langsung Disampaikan informasi
procedure dan
mekanisme PKL/Riset
serta peminatan dari
kunjungan tsb pada
bidang teknologi yang
diinginkan dari LAPAN
spt apa, disampaikan
LAPAN terdiri atas
empat kompetensi
bidang teknologi
kedirgantaraan, Roket,
Satelit, Sain Antariksa

Dilaksanakan,
Narasumber
dari
Pustekroket

Pustis

Pustis

Pustekdata

Pustekdata

dan Kajian Kebijakan
kedirgantaraan

LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI E-Kontak TAHUN 2015
No.

Tgl Kirim

Pertanyaan

Jawaban

Pengirim

Kategori
Pertanyaan

1

Selamat siang sandy Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur untuk Sandy Ardian
mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk
informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu, berikut ini
merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat
permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
Saya butuh data Citra Satelit terbaru yang dapat
8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
menunjukan areal kerja terganggu ter update hingga Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan sandy.ardian15@gmail.
30-Dec-15 saat ini, saya bisa dapatkan dmn? Mksh
Umum
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
com

2

Selamat Siang Sendy LAPAN A2 memiliki 3 misi utama: Komunikasi Amatir Radio, Pemantauan Kapal dan
Pemantauan Wilayah Indonesia Saat ini LAPAN-A2 berada di ketinggian 600 kilometer dari permukaan bumi dengan Sendy Octavian Sakti
Saya ingin menyanyakan mengenai satelit Lapan A2, inklinasi enam derajat. Satelit melintasi wilayah Indonesia sebanyak 14 kali sehari dengan orbit near equatorial.
apakah satelit tersebut sudah sapat digunakan untuk Terkait dengan Komunikasi Radio amatir saat ini LAPAN A2 telah berjalan dengan baik. Pihak radio amatir dari
komunikasi radio amatir saat ini? Dan adakah jadwal Indonesia (ORARI), Malaysia, dan Australia, menyatakan telah dapat menerima dan mengirim pesan via LAPAN-A2
waktu untuk satelit tersebut ketika masuk dalam
Dengan keberhasilan tersebut satelit ini mendapat panggilan resmi sebagai satelit komunikasi amatir OSCAR-86 atau sendyoctavian50@gmail
28-Dec-15 dilayah Indonesia? Terimakasih sebelumnya.
AMSAT Indonesia terima kasih salam rizki Humas LAPAN
.com
Umum
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Maaf saya hanya seorang pelajar , ingin menanyakan
apakah benar pada tanggal 2 januari 2016 akan
terjadi berkurangnya gravitasi bumi dikarenakan
keselarasan planet planet . mohon dijawab , karena
sayaa mencoba mengumpulkan data data dan hasil
17-Dec-15 nihil . Terimakasih

Rimba Wira Buana
Selamat Sore Rimba Berita terkait dengan Berkurangnya gravitasi Bumi di karenakan keselarasan Planet pada
tanggal 2 Januari 2015 merupakan salah satu berita Hoax, Klaim bahwa Pluto akan sejajar dengan Jupiter memiliki
dampak kepada bumi tidak benar. Hoax ini mengklaim bahwa sejajarnya planet akan menghasilkan penggabungan
daya gravitasi kedua planet. Hal ini diduga menyebabkan daya pasang surut kuat, mempengaruhi daya tarik Bumi
sementara waktu dan membuat orang tak berbobot. Pada prinsipnya Semua benda di langit memiliki gravitasi. Yang
mempengaruhi adanya pengaruh adalah jarak sementara jarak Bumi terlalu jauh dan tidak memungkinkan untuk
terjadinya pasang surut di bumi. Terima Kasih Salam Rizki Humas LAPAN
Ibaska21@gmail.com

Umum

Melody
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Selamat sore Melody, Terima kasih telah mengirimkan email ke humas LAPAN. LAPAN sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Selamat pagi..\nsaya melody mahasiswa ilmu
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
kelautan unsoed. saya ingin bertanya terkait Kerja
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Praktek di Lapan terkait pencemaran. Apakah sedang Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
ada proyekan di bidang tersebut? Jika tidak, bisakah Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Untuk informasi
saya mengambil KP pada bulan januari akhir atau
tempat tinggal selama PKL berlangsung, kami informasikan bahwa LAPAN tidak menyediakan tempat tinggal secara
bulan februari? Bagaimana saja syaratnya?
khusus. Kami beri keleluasaan untuk mencari tempat tinggal di sekitar lokasi unit kerja LAPAN, silakan cari informasi melodyvirginia3@gmail.
13-Dec-15 terimakasih :)
lebih lanjut setelah mendapat konfirmasi penerimaan PKL dari kami. Terima kasih. Salam, Lakmi Humas LAPAN
com
Umum
Yusli
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Asalamualaikum... \nDengan hormat saya mohon
bantuan dari LAPAN untuk dapat menyediakan data
9-Dec-15 yang saya perlukan.\n\nyusli_ja@yahoo.co.id\n

Selamat siang Yusli Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur untuk
mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk
informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu, berikut ini
merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat
permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
yusli_ja@yahoo.co.id

Umum

Agung Dwiyanto
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Selamat siang Agung Terima kasih telah mengirimkan email ke humas LAPAN. LAPAN sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
Selamat malam,\nnama saya agung dwiyanto.\nsaya meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
ingin menanyakan apakah di LAPAN bisa
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
magang.\ntujuan saya ingin mengikuti magang di
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Untuk informasi
LAPAN untuk menambah ilmu pengetahuan tentang tempat tinggal selama PKL berlangsung, kami informasikan bahwa LAPAN tidak menyediakan tempat tinggal secara
penerbangan \nbasic saya adalah D3 teknik elektro, khusus. Kami beri keleluasaan untuk mencari tempat tinggal di sekitar lokasi unit kerja LAPAN, silakan cari informasi
7-Dec-15 lulusan 2010\nterimakasih
adhun_k@yahoo.com
lebih lanjut setelah mendapat konfirmasi penerimaan PKL dari kami. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.

Umum

Rachmawati Hartini
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Selamat siang Rachmawati Terima kasih telah mengirimkan email ke humas LAPAN. LAPAN sangat terbuka bagi
para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
apakah di LAPAN sedang ada program mengenai
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Untuk informasi
pemeriksaan isotop untuk pencemaran air laut? saya tempat tinggal selama PKL berlangsung, kami informasikan bahwa LAPAN tidak menyediakan tempat tinggal secara
berminat untuk melakukan kerja praktek di LAPAN.
khusus. Kami beri keleluasaan untuk mencari tempat tinggal di sekitar lokasi unit kerja LAPAN, silakan cari informasi
7-Dec-15 Terima kasih
lebih lanjut setelah mendapat konfirmasi penerimaan PKL dari kami. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
rhartini28@gmail.com

Umum

Ririen
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Assalamu Alaikum wr.wb\n\nMohon maaf, saya salah
satu mahasiswa geofisika universitas hasanuddin
Assalamualaikum dan Salam
makasssar. saya ingin bertanya perihal kuliah praktek
Sejahtera,\n\nPerkenalkan saya Rezky Shakiah Putri
di LAPAN. Apakah ada penerimaan mahasiswa yang
salah satu mahasiswi Geofisika Universitas
3-Dec-15 ingin kuliah praktek?\n\nTerima kasih
Hasanuddin semester 7. Pada semester ini saya di
haruskan untuk melakukan kerja praktek atau
magang di salah satu perusahaan, lembaga atau
instansi. Oleh karena itu saya ingin menanyakan
seputar\nKerja Praktek atau Magang, apakah kami
dapat melakukan Kerja Praktek\ndi Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional pada bulan
Desember 2015 hingga Januari 2016?\nMohon
bimbingan dan arahannya serta info seputar Kerja
Praktek dan berkas apa saja yang mesti kami
siapkan.\nBesar harapan saya untuk bisa Kerja
Praktek di Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional dan mendapatkan respon
terkait\npmohonan ini.\nSebelum dan sesudahnya
30-Nov-15 saya ucapkan terima kasih.\n\nWassalam.

Selamat siang Ririen Terima kasih telah mengirimkan email ke humas LAPAN. LAPAN sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Untuk informasi
tempat tinggal selama PKL berlangsung, kami informasikan bahwa LAPAN tidak menyediakan tempat tinggal secara
khusus. Kami beri keleluasaan untuk mencari tempat tinggal di sekitar lokasi unit kerja LAPAN, silakan cari informasi ririenanna24@gmail.co
lebih lanjut setelah mendapat konfirmasi penerimaan PKL dari kami. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
m
Umum

Selamat siang Rezky Terima kasih telah mengirimkan email ke humas LAPAN. LAPAN sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
REZKY SHAKIAH
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
PUTRI
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Untuk informasi
tempat tinggal selama PKL berlangsung, kami informasikan bahwa LAPAN tidak menyediakan tempat tinggal secara
khusus. Kami beri keleluasaan untuk mencari tempat tinggal di sekitar lokasi unit kerja LAPAN, silakan cari informasi
lebih lanjut setelah mendapat konfirmasi penerimaan PKL dari kami. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
kykio.kiky@gmail.com

Selamat siang, \nSaya mau bertny, until acara Open
House Lapan di Bogor tgl 26 Nov, jika ingin
berkunjung apakah bs langsung dtg & apakah ada
Acara Open House LAPAN gratis dan terbuka untuk umum, Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:
21-Nov-15 biaya masuk nya?\nTerima kasih
http://lapan.go.id/index.php/subblog/categories/MjY/kegiatan terimakasih' Salam Rizki Humas LAPAN

Umum

Retno windandini

Umum
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Selamat siang, \nSaya mau bertny, until acara Open
House Lapan di Bogor tgl 26 Nov, jika ingin
berkunjung apakah bs langsung dtg & apakah ada
Acara Open House LAPAN gratis dan terbuka untuk umum, Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:
21-Nov-15 biaya masuk nya?\nTerima kasih
http://lapan.go.id/index.php/subblog/categories/MjY/kegiatan terimakasih' Salam Rizki Humas LAPAN
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Selamat malam Renato Terima kasih telah mengirimkan email ke humas LAPAN. LAPAN sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal Renato Simon Lawalata
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Untuk informasi
Apakah LAPAN membuka kesempatan kerja praktek tempat tinggal selama PKL berlangsung, kami informasikan bahwa LAPAN tidak menyediakan tempat tinggal secara
di bulan Juni-Agustus 2016 ? Atau dibuka setiap
khusus. Kami beri keleluasaan untuk mencari tempat tinggal di sekitar lokasi unit kerja LAPAN, silakan cari informasi
20-Nov-15 saat ?\nTerimakasih atas perhatiannya.
lebih lanjut setelah mendapat konfirmasi penerimaan PKL dari kami. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
tototheriper@gmail.com Umum

12

Apakah acara open house 26 November 2015 nanti
untuk umum berbayar?\nBisakah saya meminta surat Acara Open House LAPAN gratis dan terbuka untuk umum, Informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:
20-Nov-15 resmi dari lapan sendiri?
http://lapan.go.id/index.php/subblog/categories/MjY/kegiatan terimakasih' Salam Rizki Humas LAPAN
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LAPAN akan menyelenggarakan Open House dalam rangkaian peringatan ulang tahun ke-52 bertema Menuju
Antariksa. Kegiatan ini akan berlangsung pada Kamis, 26 November 2015 pukul 09.00 hingga 15.00 WIB di Pusat
Teknologi Penerbangan LAPAN, Jl. Raya Sukamulya Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Open house terbuka bagi
Selamat siang,\n\nSaya melihat akan adanya sebuah masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa bagi
kegiatan Open House yang diselenggarakan LAPAN semua orang, baik pelajar maupun masyarakat umum. Dalam open house ini terdapat tiga kegiatan yaitu exhibition
untuk memperingati 52 tahun hari jadinya.\n\nApakah (pameran), tour and fun (mengunjungi laboratorium LAPAN), serta competition dan workshop. Informasi lebih lanjut,
ada kontak yang bisa saya hubungi untuk kegiatan
silakan kunjungi: http://lapan.go.id/index.php/subblog/categories/MjY/kegiatan Terima Kasih salam Rizki Humas
20-Nov-15 ini?\n\nTerima kasih,\nSalam hangat.
LAPAN

15

Selamat siang M. Febriansyah Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan
M febriansyah
prosedur untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan
penggunanya. Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/
Sementara itu, berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1.
Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan
Saya staff dinas PU prabumulih\nMohon info syarat penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
dan mekanisme pengajuan permintaan citra satelit
Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax
resolusi tinggi sebagai acuan kami dlm
(021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah)
pembangunan\nTrimakasih mhn kiranya LAPAN bisa 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
12-Nov-15 membantu\n
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
febri_pam@yahoo.com Umum
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Budi Utami H.P.
Selamat Siang Budi Utami Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur
untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu,
berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan
surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
Selamat malam... apakah ada citra satelit resolusi
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
tinggi lain selain yang terdapat dalam Bank
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
Data?\nkarena daerah yang saya inginkan tidak
8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
terdapat dalam http://bdpjnMelampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan budiutamihanjaniputri@
9-Nov-15 catalog.lapan.go.id/catalog/index.php\nterima kasih... mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
Umum
gmail.com

wretno@gmail.com

Umum

khuswatun
khuswatunc@gmail.com Umum

Riza Miftah Muharram

info.astronomy@gmail.c
om
Umum
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Assalamu\'alaykum wr wb,\nSelamat malam,
Bapak/Ibu bagian Humas dari Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional.\nPerkenalkan saya Eva
Yulianti, mahasiswi dari Jurusan Fisika, Universitas
Diponegoro, Semarang. \nBapak/Ibu, saya berkenan
untuk mengajukan Kerja Praktek sebagai salah
Eva Yulianti
matakuliah di Jurusan Fisika, Universitas Diponegoro
di LAPAN tepatnya dibagian Departemen Pusat
Teknologi dan Data Penginderaan Jauh. karena
berhubungan dengan peminatan yang saya ambil
yakni terkait Elektronika dan Instrumentasi khusus
bagian Pencitraan dan Telemetri (Teknlogi Jarak
Jauh). saya berkeinginan untuk memperoleh
pembelajaran lebih dalam penerapan langsung dari
LAPAN khususnya bagian Departemen Pusat
Selamat siang eva Terima kasih telah mengirimkan email ke humas LAPAN. LAPAN sangat terbuka bagi para pelajar
Teknologi dan Data Penginderaan.\nOleh karena itu, dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan
saya bermaksud meminta informasi terkait
surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan
persyaratan sekaligus prosedur untuk pengajuan
kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda
Kerja Praktek di LAPAN. sekaligus informasi terkait Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data
apakah LAPAN membuka kesempatan bagi
diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat
mahasiwa untuk Kerja Praktek untuk bulan Januari- permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Februari tahun 2016. \nSaya sangat mengharapkan Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Untuk informasi
konfirmasi balasan dari pihak LAPAN. Terimakasih
tempat tinggal selama PKL berlangsung, kami informasikan bahwa LAPAN tidak menyediakan tempat tinggal secara
atas perhatian Bapak/Ibu. \nWassalamu\'alaykum wr khusus. Kami beri keleluasaan untuk mencari tempat tinggal di sekitar lokasi unit kerja LAPAN, silakan cari informasi evayulianti@st.fisika.un
6-Nov-15 wb.
Umum
lebih lanjut setelah mendapat konfirmasi penerimaan PKL dari kami. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
dip.ac.id
Dara Nuhabibi
Selamat Pagi, Saya Dara Mahasiswa STIS. Izin
bertanya. Apakah LAPAN mempunyai data jumlah
Selamat Siang Dara Terimakasih telah berkunjung ke website kami www.lapan.go.id, perihal akses informasi terkait
kebakaran hutan Indonesia dari tahun ke tahun? Jika dengan kebakaran Hutan silahkan anda dapat mengunjungi website kedeputian kami di
ada, dimana saya dapat mengaksesnya? Mohon
http://www.pusfatja.lapan.go.id/. LAPAN menyediakan data informasi terkait dengan hal tersebut berdasarkan data
daranurhabibi@gmail.co
3-Nov-15 jawabannya. Terimakasih
citra satelit . terimakasih salam ' Rizki Humas LAPAN
m
Umum
Handy Rusydi
Selamat Siang Handy Rusydi, Terima kasih telah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Untuk informasi lebih lanjut
tentang pemesanan citra satelit, silakan hubungi Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) LAPAN, Jl.
Saya mau order citra satelit,digitalglobe worldview 3. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia. Telp. (021) 489 2802 ext 248/249 , Fax. (021) 4788 2163. Silakan
Mohon info di mana saya bisa upload AOI
perbarui informasi tentang LAPAN pada situs www.lapan.go.id, Facebook Page LAPAN RI dan ikuti twitter
jualdatagis@galerigis.co
28-Oct-15 nya.\n\nTrims
@LAPAN_RI Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
m
Umum

bagaimana kah proses untuk melakukan kunjungan
27-Oct-15 industri di LAPAN?

Selamat Siabg,\n\nSaya dari Politeknik Negeri
MalangÂ mau menanyakan apakah pada saat
bulan\nFebruari 2016 bisa mengadakan kunjungan
industri ke PT.Lapan untuk di\nbidang
17-Oct-15 telekomunikasinya. \n\nTerima kasih

Selamat Pagi Galih Malela, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin melakukan kunjungan ke LAPAN. Silakan mengirimkan surat permohonan dan
Galih Malela Damaraji
proposal ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi
surat permohonan meliputi waktu dan tanggal kunjungan, jumlah peserta kunjungan, maksud dan tujuan
kunjungan .Surat permohonan dan proposal kunjungan dapat juga dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail:
humas@lapan.go.id Sebaiknya surat permohonan dan proposal kunjungan diajukan paling lambat dua bulan sebelum
waktu yang diinginkan. Terima kasih. Silakan update informasi terbaru tentang LAPAN melalui FB Page LAPAN RI, galih.malela@student.u
atau ikuti twitter @LAPAN_RI Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
ny.ac.id
Umum
Muhammad
Fajriyansyah
Selamat Pagi muhammad Fajriyansyah, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat
terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin melakukan kunjungan ke LAPAN. Silakan mengirimkan surat
permohonan dan proposal ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax.
(021) 47882726. Isi surat permohonan meliputi waktu dan tanggal kunjungan, jumlah peserta kunjungan, maksud dan
tujuan kunjungan .Surat permohonan dan proposal kunjungan dapat juga dikirim melalui jasa pengiriman surat atau email: humas@lapan.go.id Sebaiknya surat permohonan dan proposal kunjungan diajukan paling lambat dua bulan
sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN
Umum
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Selamat Siabg,\n\nSaya dari Politeknik Negeri
MalangÂ mau menanyakan apakah pada saat
bulan\nFebruari 2016 bisa mengadakan kunjungan
industri ke PT.Lapan untuk di\nbidang
17-Oct-15 telekomunikasinya. \n\nTerima kasih

Selamat Pagi muhammad Fajriyansyah, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat
terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin melakukan kunjungan ke LAPAN. Silakan mengirimkan surat
permohonan dan proposal ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax.
(021) 47882726. Isi surat permohonan meliputi waktu dan tanggal kunjungan, jumlah peserta kunjungan, maksud dan
tujuan kunjungan .Surat permohonan dan proposal kunjungan dapat juga dikirim melalui jasa pengiriman surat atau email: humas@lapan.go.id Sebaiknya surat permohonan dan proposal kunjungan diajukan paling lambat dua bulan
m.fajriyansyah79@gmail
Umum
sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN
.com
Dwi Mulyaningsih
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Selamat Pagi,\nPerkenalkan saya Dwi Mulyaningsih
mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang. Saat
ini saya sedang mengerjakan skripsi tentang
perubahan luas hutan mangrove di wilayah Jakarta
Utara dengan memanfaatkan citra satelit Landsat 8
dan SPOT.\nSaya bermaksud untuk mengajukan
permohonan data citra SPOT perekaman tahun 2004
- 2013,ada beberapa poit yang ingin saya tanyakan
yaitu:\n1. apasaja syarat yang diperlukan untuk
pengajuan permohonan data tersebut ? \n2. apakah
ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh
data tersebut ?\n3. kemana saya dapat mengirimkan
surat permohonan tersebut?\nDemikian surat
pertanyaan ini saya buat, besar harapan saya untuk
dapat segera menerima respond baik dari Bapak/Ibu,
13-Oct-15 kurang lebihnya saya mohon maaf. Terimakasih.
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Assalamuallaiku. \nSaya arif nugroho, mahasiswa
fakultas ilmu komunikasi jurusan strategic
communication di universitas pancasila.\nSaya ingin
bertanya, apakah pihak lapan menerima mahasiswa
untuk magang/praktik kerja lapangan?\nBagaimana
prosedurnya? Dan harus menuju kantor yang
dimana? Atau bisa ke kantor yang berada di
12-Oct-15 kalisari?\nTerimakasih.\n\nSalam,\n\n\nArif Nugroho

Selamat Sore Dwi Mulya Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur
untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu,
berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan
surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan mulyaningsihdwi25@gm
Umum
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
ail.com
Arif Nugroho
Selamat pagi Arif Nugroho, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, arifnugroho5613@gmail.
Rizki Humas LAPAN.
com
Umum
Sugiyana
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Kami sedang mencari Peta Satellite Imagery untuk
wilayah JaBoDeTaBek yang resolusi tinggi apakah
tersedia di LAPAN.\n\nSebelumnya saya ucapkan
8-Oct-15 Terima kasih.

Selamat Sore Pak Sugiyana Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan
prosedur untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan
penggunanya. Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/
Sementara itu, berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1.
Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan
penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax
(021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah)
3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan Sugiyana.sugiyana@aur
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
econgroup.com
Umum
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Saya adalah lulusan Master Teknologi Informasi dari
Universitas Gadjah Mada, Bagaimana prosedur jika
ingin melamar pekerjaan di LAPAN dengan bidang
yang sesuai latar belakang pendidikan saya? Terima
7-Oct-15 kasih

Kalikautsar
Selamat Pagi Kalikautsar, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Mekanisme penerimaan pegawai
di LAPAN mengikuti tata cara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pengumuman resmi penerimaan
CPNS LAPAN dilakukan melalui situs www.lapan.go.id dan situs panitia seleksi nasional (panselnas) penerimaan
CPNS. Dalam pengumuman penerimaan, dapat dilihat kebutuhan rekrutmen LAPAN baik jumlah, jenis formasi,
kualifikasi, dan lain-lain. Silakan perbarui informasi tentang LAPAN pada FB Page LAPAN RI dan ikuti twitter
kalikautsar@gmail.com Umum
@LAPAN_RI Salam, Rizki Humas LAPAN.
BNN Prov. NTB
Selamat siang, Terima kasih telah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Untuk spesifikasi LSU 02 bisa diakses pada
http://pustekbang.penerbangan.id/index.php/subblog/pages/2014/10/Lapan-Surveillance-UAV-02-LSU-02 Pada

Selamat siang, Terima kasih telah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Untuk spesifikasi LSU 02 bisa diakses pada
http://pustekbang.penerbangan.id/index.php/subblog/pages/2014/10/Lapan-Surveillance-UAV-02-LSU-02 Pada
dasarnya, LAPAN tidak menjual secara langsung produk hasil litbang. LAPAN membuka kesempatan kerja sama
terkait pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa untuk keperluan institusi calon mitra kerja sama. Sebagai
contoh, LAPAN kerja sama dengan TNI AD dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek penerbangan (termasuk
LSU 02). Hasil kerja sama tersebut, TNI AD dapat mengembangkan prototipe LSU 02 sesuai hasil arahan dari
LAPAN. Untuk keperluan kerja sama, silakan ajukan surat permohonan kerja sama (dari pejabat setingkat Eselon II)
kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas LAPAN, Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur,
13220. Telepon dan fax: (021) 47882726. Surat permohonan bisa dikirimkan melalui pos atau melalui e-mail
humas@lapan.go.id Silakan update informasi terbaru tentang LAPAN melalui FB page LAPAN RI atau ikuti twitter
@LAPAN_RI Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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Kami membutuhkan informasi mengenai spesifikasi
dan harga LSU 02. Bagaimana kami
7-Oct-15 mendapatkannya ? Terima Kasih
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Selamat Pagi A Sediyo, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur
untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu,
berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan
Pak/Ibu, saya ingin bertanya untuk memperoleh data surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
citra penginderaan jauh kira - kira bagian mana yang nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
dapat saya kirim surat?\nsaya mahasiswa S2
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi, UGM.\nData 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
yang saya perlukan MODIS dan Landsat MuliMelampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
2-Oct-15 Tahun.\nTerimakasih.
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
sediyoadi07@gmail.com Umum
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Assalamulaikum...\nPerihal: Delagesi Internasional
dalam 13th ISPRS Student Consortium and WG VI/5
Summer School, Manila, Philipina\n Saya Nanda
Khoirunisa mahasiswa semester 5 Program Studi
Pendidikan Geografi, Universitas Muhammdiyah
Surakarta.\n Melalui e-mail ini saya ingin bertanya,
apakah Institusi LAPAN memiliki program pemberi
NANDA KHOIRUNISA
bantuan dana/slot beasiswa yang berhubungan
dengan beasiswa delegasi Internasional?\n \n
Alhamdulillah saat ini saya telah terpilih menjadi salah
satu peserta diantara 50 peserta di DUNIA yang
terseleksi untuk mengikuti kegiatan 13th ISPRS
Student Consortium and WG VI/5 Summer School
yang diadakan oleh Department of Geodetic
Engineering â€“ University of the Philippines,
Philippine Geosciences and Remote Sensing Society
(PhilGRSS), International Society for Photogrammetry
and Remote Sensing Working Group VI/5, ISPRS
Student Consortium dan Asian Association on
Remote Sensing (AARS) di Manila pada tanggal 2428 Oktober 2015.\n Event ini sangat penting bagi
saya secara pribadi dan pasti sangat bermanfaat
karna nantinya dengan mengikuti kegiatan ini saya
akan menjadi student college ambassador dalam
bidang fotogrametri dan penginderaan jauh.\nSaya
mohon informasi apabila Lapan dapat mendukung
Selamat siang Nanda, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Kami sarankan untuk terlebih dahulu
saya menjadi delegasi dari Indonesia. \nSaya
mengajukan proposal terkait keterlibatan Nanda di forum internasional tersebut kepada pihak kampus tempat Nanda
ucapkan terima kasih, dan saya akan menunggu
mengenyam pendidikan. Sejauh ini, LAPAN memberika beasiswa bagi para pegawai di lingkungan LAPAN, baik
informasi yang akan diberikan. Besar harapan saya program pendidikan bergelar maupun pendidikan non gelar. Silakan perbarui informasi tentang LAPAN di website
terhadap balasan dan tanggapan dari institusi
www.lapan.go.id atau FB page LAPAN RI dan ikuti akun twitter @LAPAN_RI Terima kasih. Salam, Saepul Azis
nandakhoirunisa@ymail.
2-Oct-15 Lapan.\nweb: http://summerschool.acrs2015.org/
Humas LAPAN.
com
Umum

bnnpntb@gmail.com
A
SEDIYO ADI
NUGRAHA

Umum

Ihsan
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Selamat siang ihsan, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin melakukan kunjungan ke LAPAN. Silakan mengirimkan surat permohonan dan
proposal ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi
surat permohonan meliputi waktu dan tanggal kunjungan, jumlah peserta kunjungan, maksud dan tujuan
kunjungan .Surat permohonan dan proposal kunjungan dapat juga dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail:
Assalamu\'alaikum wr.wb, Mohon informasi prosedur humas@lapan.go.id Sebaiknya surat permohonan dan proposal kunjungan diajukan paling lambat dua bulan sebelum jazaul_ihsan@yahoo.co.
28-Sep-15 kunjungan sekolah ke LAPAN, \nterimakasih
waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN
id
Umum
erick
Selamat siang Erick, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Kami sarankan untuk mengirimkan
pertanyaan tersebut langsung ke pihak TNI AU. LAPAN mengembangkan iptek satelit baik untuk keperluan penelitian
maupun semi-operasional. Yang paling baru, 28 September 2015 lalu LAPAN berhasil mengorbitkan satelit LAPANA2 meski masih menumpang roket peluncur milik India. Di masa mendatang, LAPAN berharap untuk bisa
pak/bu mau tanya satelit yang dipakai TNI AU dalam meluncurkan satelit operasional buatan sendiri, dengan roket peluncur satelit milik sendiri dan di bandar antariksa
hal ini SBM di satuan radar - satuan radar itu
kebanggaan nasional milik sendiri. Silakan perbarui informasi tentang LAPAN pada FB Page LAPAN RI dan ikuti
lumbanraja.erick05@gm
21-Sep-15 menggunakan satelit apa yah ?
Umum
twitter @LAPAN_RI Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
ail.com
Wahid Adhi Suryawan

Assalamu\'alaikum.\n\nKepada Bapak / Ibu Yang
Terhormat.\n\nSaya lulusan D3 Instrumentasi,
UNAIR. Apakah ada lowongan kerja untuk
21-Sep-15 saya ?\nTerima kasih.
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dengan siapa saya bisa mendapatkan infor masi
mengenai mengukuran radiasi matahari?\nkana
17-Sep-15 sebagai bahan skripsi jadi mohon di kirim segera
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Saya pustakawan dari SMA Unggulan CT
Foundation. Saya ingin menanyakan apakah LAPAN
dapat memberikan bantuan jurnal yang diterbitkan
oleh LAPAN secara gratis kepada perpustakaan SMA
Unggulan CT Foundation?\nAPakah saya harus
mengirimkan proposal untuk mengajukannya?\natas
perhatian dan jawabannya saya ucapkan terima
15-Sep-15 kasih\n\nHormat Saya\nEuis Munawarah
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saya furqon alumni kombat 2014 dan 2015 mau
tanya\napakah LAPAN membuka lowongan kerja
15-Sep-15 untuk lulusan D3 Teknik Elektronika?

Selamat siang Wahid Adhi Suryawan, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Mekanisme
penerimaan pegawai di LAPAN mengikuti tata cara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pengumuman
resmi penerimaan CPNS LAPAN dilakukan melalui situs www.lapan.go.id dan situs panitia seleksi nasional
(panselnas) penerimaan CPNS. Dalam pengumuman penerimaan, dapat dilihat kebutuhan rekrutmen LAPAN baik
jumlah, jenis formasi, kualifikasi, dan lain-lain. Silakan perbarui informasi tentang LAPAN pada FB Page LAPAN RI
dan ikuti twitter @LAPAN_RI Salam, Rizki Humas LAPAN.

adhi.suryawan4@gmail.
com
Umum

pradina dyan istiqlal
Selamat Pagi Pradina Dyan Istiqlal, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Informasi mengenai
sains dan antariksa atmosfer yang dalam hal terkait dengan bidang Matahari dan antariksa dapat mengunjugi website
kedeputian kami http://www.sains.lapan.go.id/ Seandainya membutuhkan data / Informasi yang lebih spesifik LAPAN
sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat
permohonan mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama
dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta
Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana
waktu kegiatan mencari data untuk penelitian, Surat permohonan dan proposal dapat dikirim melalui jasa pengiriman
surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu
yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
dina.istiqlal@gmail.com Umum
Euis Munawarah
Kepada Yth Euis Munawarah, Terima Kasih telah mengunjungi Website www.lapan.go.id Perpustakaan LAPAN
memiliki berbagai jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya terkait dengan Kompetensi Utama LAPAN antara lain mengenai
sains antariksa dan atmosfer, penginderaan jauh, teknologi dirgantara dan kajian kebijakan kedirgantaraan, Mohon
kirimkan surat permohonan resmi dan Proposal terkait dengan bantuan jurnal bagi SMA Unggulan CT Foundation
yang ditujukan kepada : Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Ir. Agus Hidayat M.Sc Jl. Pemuda Persil
No 1 Jakarta 13220 Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Surat permohonan dan proposal dapat dikirim melalui munawaraheuis@gmail.
jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Terima kasih salam Rizki Humas LAPAN
com
Umum
furqon
Selamat siang Furqon, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Mekanisme penerimaan pegawai di
LAPAN mengikuti tata cara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pengumuman resmi penerimaan CPNS
LAPAN dilakukan melalui situs www.lapan.go.id dan situs panitia seleksi nasional (panselnas) penerimaan CPNS.
Dalam pengumuman penerimaan, dapat dilihat kebutuhan rekrutmen LAPAN baik jumlah, jenis formasi, kualifikasi,
dan lain-lain. Silakan perbarui informasi tentang LAPAN pada FB Page LAPAN RI dan ikuti twitter @LAPAN_RI
muhammadfurqon99@g
Umum
Salam, Rizki Humas LAPAN.
mail.com

Selamat Siang Edwin, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur untuk
mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk Edwin
informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu, berikut ini
merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat
permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
Mohon kiranya informasi untuk dapatkan citra reslusi Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
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Selamat Siang Edwin, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur untuk
mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk
informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu, berikut ini
merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat
permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
Mohon kiranya informasi untuk dapatkan citra reslusi Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
menengah untuk daerah dengan koordinat (Lat
8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
-0.3419;long 100.3633 dan lat -0.5970 ; long
Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
13-Sep-15 100.5713. tks
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
edwinanas@gmail.com Umum
Trio Pambudi Utomo
Selamat pagi.\nPerkenalkan nama saya Trio Pambudi Selamat pagi Tri Pambudi Utomo, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka
Utomo, saya mahasiswa program studi Fisika
bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
Fakultas MIPA UNS angkatan 2013, dengan bidang mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
keminatan Fisika Instrumentasi. Saya memiliki
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
rencana untuk magang di LAPAN pada bulan Januari Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
2016(1 Bulan), apakah LAPAN memiliki penelitian
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
yang dapat saya teliti atau proyek yang dapat saya
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
kerjakan yang berkaitan dengan bidang saya
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, triopambudiutomo@stud
10-Sep-15 tersebut?\nTerimakasih
Rizki Humas LAPAN.
ent.uns.ac.id
Umum
Della Ananto
Salam,\nsy dari Pusat Standardisasi dan
Kelembagaan Informasi Geospasial,\nmohon info,
tentang SOP, Juknis, manual prosedur dan standar
apa saja yang digunakan oleh Kedeputian
Penginderaan Jauh Lapan?\nbolehkan sy
memperoleh listnya? (hanya list)\nterkait SKKNI PJ
8-Sep-15 bidang IG\n\nTerima Kasih

Selamat Siang Della Ananto, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Silakan hubungi langsung
satuan kerja kami sebagai berikut: Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon,
Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. Terima kasih. Salam,
Saepul Azis Humas LAPAN.
dellaananto@gmail.com Umum
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apakah lapan menerima mahasiswa PKL/TA? jika
lapan menerima bagaimanadengan syarat-syarat
7-Sep-15 pengajuannya?

Selamat pagi rizkiana Sumarsono, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka
bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, sumarsono.imam@yaho
Rizki Humas LAPAN.
o.co.id
Umum
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yth.LAPAN, saya hanya mau bertanya dan sekaligus
memastikan apakah benar ada sebuah asteroid besar
yang akan menabrak bumi di wilayah samudra
atlantik pada bulan ini,krn saya membaca di internet
dan amerika sudah mengetahui hal ini dan amerika
sudah mempersiapkan militernya dengan
mengadakan latihan JADE HELM dan sudah
Yth. Togu Purba terimakasih telah mengunjugi website www.lapan.go.id, terkait dengan benda jatuh antariksa
menyiapkan banyak peti mati untuk mengantisipasi
saudara dapat melihatnya dan memperbarui informasi secara real time pada website kedeputian kami di
kejadian tersebut.ini no hp saya 085230670386
www.sains.lapan.go.id. pada layanan informasi kami telah menyediakan data terkait dengan pemantauan realtime
4-Sep-15 (kapten kal togu Purba)
benda jatuh antariksa. terima kasih salam rizki humas LAPAN
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rizkiana sumarsono

togu purba
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selamat siang,\n\nSaya berminat bekerja di LAPAN,
mohon panduan untuk melamar kerja di LAPAN.
3-Sep-15 \n\nTerima kasih,\neky mery

togupurba1982@yahoo.
co.id
Umum

Selamat pagi eky mery, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Mekanisme penerimaan pegawai di eky mery
LAPAN mengikuti tata cara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pengumuman resmi penerimaan CPNS
LAPAN dilakukan melalui situs www.lapan.go.id dan situs panitia seleksi nasional (panselnas) penerimaan CPNS.
Dalam pengumuman penerimaan, dapat dilihat kebutuhan rekrutmen LAPAN baik jumlah, jenis formasi, kualifikasi,
dan lain-lain. Silakan perbarui informasi tentang LAPAN pada FB Page LAPAN RI dan ikuti twitter @LAPAN_RI
ekymery@gmail.com
Umum
Salam, Rizki Humas LAPAN.
Ibnu Ade Surya Pratama
Selamat pagi Ibnu, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para pelajar
dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan
surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan
kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda
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Apakah Lapan menyediakan tempat atau bisa
sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau
magang oleh mahasiswa ?.\nHal dan prasyarat apa
saja yang harus dipenuhi jika akan melakukan PKL
3-Sep-15 atau magang di Lapan ?.

Selamat pagi Ibnu, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para pelajar
dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan
surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan
kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda
Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data
diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat
permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, supratsukses@gmail.co
Rizki Humas LAPAN.
m
Umum
Andi Juanda
Selamat Pagi Andi Juanda Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur
untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu,
berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan
surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Untuk lama pemesanan, silakan kontak langsung melalui
andi@fwi.or.id
nomor telepon yang tertera di atas. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
zulfikar ilham dan rendi Umum
sugiharto
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Bagaimana cara download citra landsat?\n\nApakah
di lapan sudah tersedia
datanya?\n\nKalimantan\nL8OL_117_058_20150625
_L1T_001
\n\nL8OL_117_057_20150812_L1T_001\n\nSumut\n
L8OL_128_059_20150622_L1T_002
\nL8OL_128_058_20150622_L1T_002\n\nL7ET_130
_059_20150730_L1T_001 (untuk yg ini ada landsat 8
3-Sep-15 nya ga?)\n
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assalammualaikum wr wb.\ndengan ini kami sebagai
mahasiswa yang baru menjalankan magang ingin
selamat siang zulfikar dan rendi, Selama ini Setiap mahasiswa yang melakukan PKL di LAPAN, kita akan
mengundurkan diri dari tempat bapak/ibu bekerja. di memberikan pekerjaan dan ditempatkan bagian yang sesuai dengan jurusan / program studi yang tertera pada surat
karenakan tidak dipekerjakan sebagaimana mestinya. permohonan PKL, menurut data yang tertera saudara merupakan mahasiswa BSI yang baru menjalankan PKL
Demikian surat pemberitahuan dari kami. kurang
selama 2 hari sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam surat permohonan PKL adalah 2 bulan.,(september-oktober)
3-Sep-15 lebihnya mohon maaf. wassalammualaikum wr wb.
2015. terimakasih Rizki Humas LAPAN
zfikarilham@gmail.com Umum
Yasmine Citra Dian
Utami
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Apakah mahasiswa bisa memohon bantuan data
berupa citra satelit resolusi tinggi untuk keperluan
2-Sep-15 penelitian tugas akhir/skripsi? Terima kasih

Selamat Pagi Yasmine Citra Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan
prosedur untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan
penggunanya. Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/
Sementara itu, berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1.
Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan
penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax
(021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah)
3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Untuk lama pemesanan, silakan kontak langsung melalui
yasmine.utami@yahoo.c
nomor telepon yang tertera di atas. Terima kasih. Salam, Rizki Humas LAPAN.
om
Umum
Arief Rohim

Selamat sore Arief Rohim, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi
para pelajar dan mahasiswa yang ingin berkunjung. Silakan mengirimkan surat resmi dari sekolah/ kampus mengenai
Yth. Pimpinan Lapan\ndi Jakarta\n\nSaya berencana permohonan kunjungan tersebut yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan
ingin mengadakan wisata edukasi bagi anak2 sekolah dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta 13220 Fax. (021) 47882726 Telp.
SD & SMP ke Lapan Rumpin Bogor. Apabila
(021) 4892802 Isi surat kunjungan meliputi tujuan, jadwal, lokasi fasilitas Lapan yang ingin dikunjungi, dan jumlah
diperbolehkan, sy akan segera mengagendakan
peserta kunjungan. Surat dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat, e-mail: humas@lapan.go.id, atau fax.
kunjungan. Terima kasih atas perhatian dan
(021)47882726 Sebaiknya permohonan kunjungan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan.
31-Aug-15 jawabannya.\n\n
Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
ariefrohim@ymail.com
Agus Budi Prasetya

Assalamualaikum warahmatullah
wabarakatuh.\n\nMohon maaf sebelumnya
perkenalkan saya Agus Budi Prasetya, Mahasiswa
Fisika UGM Angkatan 2013. Mau menanyakan
seandainya mau kerja praktek di LAPAN bisa atau

Selamat pagi Agus Budi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id

Umum
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Selamat pagi Agus Budi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
Assalamualaikum warahmatullah
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
wabarakatuh.\n\nMohon maaf sebelumnya
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
perkenalkan saya Agus Budi Prasetya, Mahasiswa
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
Fisika UGM Angkatan 2013. Mau menanyakan
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
seandainya mau kerja praktek di LAPAN bisa atau
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
tidak ya? Seandainya bisa prosedurnya bagaimana? Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, agus.budi.prasetya@ma
28-Aug-15 Terima kasih.
Saepul Azis Humas LAPAN.
il.ugm.ac.id
Umum
Andika Rizki
Yth. HRD LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL\n\nPerkenalkan,\nNama :
Andika Rizki\nTTL : Jakarta, 11 November
1992\nJenis Kelamin : Laki-laki\nPendidikan
Terakhir : S1 Teknik Fisika ITB\nAlamat : Lembah
Cinere Indah Jl. Kelapa Sawit E/130 Cinere\nTelp. :
081223454879\n\nSaya tertarik untuk bekerja di
LAPAN. Saya ingin bertanya apakah ada lowongan
pekerjaan untuk bidang saya pada saat
26-Aug-15 ini?\n\nTerima kasih atas perhatiannya
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Selamat pagi Andika Rizki, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Mekanisme penerimaan
pegawai di LAPAN mengikuti tata cara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pengumuman resmi
penerimaan CPNS LAPAN dilakukan melalui situs www.lapan.go.id dan situs panitia seleksi nasional (panselnas)
penerimaan CPNS. Dalam pengumuman penerimaan, dapat dilihat kebutuhan rekrutmen LAPAN baik jumlah, jenis
formasi, kualifikasi, dan lain-lain. Silakan perbarui informasi tentang LAPAN pada FB Page LAPAN RI dan ikuti twitter andikarizki@outlook.co
@LAPAN_RI Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
m
Umum
Dwi Marfiani
Fhidayatullah
Selamat siang Dwi Marfiani, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi
para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Saya mahasiswa geofisika Universitas
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Hasanuddin.Saya bermaksud menanyakan prosedur Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, dwiemarfiani@gmail.co
22-Aug-15 kerja praktek di LAPAN.\nTerima kasih
Saepul Azis Humas LAPAN.
m
Umum
Dinas PU kabupaten
Solok
Selamat pagi Febieyandra, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur
untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu,
berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan
surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
PU kab solok mempunyai keg penyusunan data base Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
jalan yg berbasis sistem informasi geografis, oleh
8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
karena itu kami membutuhkan citra highres kab solok. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
21-Aug-15 Bisakah permintaan kami kirimkan secara online??? mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
febieyandra@gmail.com Umum
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Selamat pagi Hardian, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berikut kami sertakan tautan untuk
mengetahui tentang LSU yang dikembangkan oleh LAPAN: http://pustekbang.lapan.go.id/ Apabila masih
membutuhkan data selengkapnya untuk tujuan penelitian, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa
Selamat pagi,\n\nsaya dari mahasiswa ITB jurusan
yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan
penerbangan, sedang mengerjakan kuliah Tugas
kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala
Akhir mengenai drone untuk misi surveilance. Saya Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1
tertarik dengan jenis Drone LSU. Bolehkah saya
Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri
meminta spesifikasi yang lebih rinci tentang pesawat mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat
LSU dari versi pertama hingga yang terbaru?
permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Tujuannya nanti buat di simulasikan dalam program Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, whatever_hardian@yah
7-Aug-15 untuk misi tersebut.
Saepul Azis Humas LAPAN.
oo.com
Umum
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Hardian Saputra

Selamat pagi Whulida, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur
untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu,

whulida rizkiana

Selamat pagi Whulida, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut merupakan prosedur
untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu,
berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan
surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan whulidarizkiana@yahoo.
Umum
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
co.id
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sy dr kota sabang. pemkot kami ingin membeli citra
satelit guna penyusunan rdtr. bagaimana tahapan
yang harus dilakukan pemkot sabang agar bs
memperoleh citra satelit yg referensif utk rdtr.terima
6-Aug-15 kasih

52

apabiila ingin membangun sebuah planetarium atau
observatorium, kepemilikan dari bangunan tersebut
berada di bawah instansi apa? apakah LAPAN, atau
3-Aug-15 Pemerintah daerah?
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Selamat pagi Erfan, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Sebelumnya kami ingin verifikasikan
apakah Kabupaten HSS adalah Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan? Apabila iya, berikut merupakan prosedur
untuk mendapatkan citra melalui LAPAN. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu,
berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan
surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
Untuk ABT 2015 ini kami menganggarkan pembelian 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
peta citra Kab. HSS untuk resolusi 0,5 M. Kalau beli Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
3-Aug-15 lewat lapan gimana mekanismenya
Erfan.fispra@gmail.com Umum
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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Salam, saya mau bertanya tentang Planet X Nibiru
yang sedang mendekati bumi. Apakah LAPAN bisa
memprediksikan bulan kapan Nibiru menambrak
2-Aug-15 bumi?\nTerima Kasih
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Saya mau ngasih informasi sekaligus bertanya,
karena kemarin malam tepatnya tanggal 31 Juli 2015
jam 20.40 WIB saya melihat objek mengambang dan
sempat berjalan lambat sekali dilangit bekasi timur
tepatnya dikelurahan durenjaya diketinggian kira2 4050 meter atau kira2 setinggi menara sutet, tapi
salahnya sya ga foto karna sya pikir kondisi lagi
malam dan cuma foto pake handphone juga ga akan
kelihatan objeknya. Bentuknya sya ga melihat jelas tp
kira2 badan objek itu tebal setebal kira2 7 meter/ 8
meter dan berbentuk garis tajam jadi logikanya tidak
bulat klo dilihat dari atas atau bawah, soalnya sya
melihat ga pas dibawahnya objek itu,tapi sya berada
disampingnya. Lampunya ada 4 lampu (2 berwarna
merah 2 berwrna biru) dan kira2 objek mengambang
itu sebesar hampir 2 pesawat penumpang pada
umumnya. Tepatnya diatas pemukiman Perumahan
Danita BJI kelurahan Durenjaya Bekasi Timur.
Apakah benar UFO atau adakah drone yang
besarnya hampir 2 pesawat penumpang pada
1-Aug-15 umumnya ?

Melly Anriyani
Selamat pagi Melly Anriyani, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Mengenai kepemilikan
planetarium/ observatorium, sejauh yang kami ketahui, akan jatuh kepada inisiator dan pemilik dana pembangunan
planetarium/ observatorium. Apabila dilibatkan dalam kerangka kerja sama, LAPAN bisa terlibat dalam bidang-bidang mellysukidesu@gmail.c
yang telah disepakati terkait planetarium/ observatorium tersebut. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN. om
Umum
erfan

Hendri
Selamat pagi Hendri, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Kami sertakan tautan berikut ini untuk
menjelaskan mengenai planet X nibiru: http://sservi.nasa.gov/articles/truth-about-nibiru/ Secara singkat, planet x
nibiru tidak nyata karena tidak ada bukti ilmiah yang mendukung tentang keberadaan planet tersebut. Tidak ada yang azwar_max@yahoo.co.i
perlu dikhawatirkan tentang planet tersebut. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
d
Umum

adit

Selamat pagi Adit, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Unidentified flying object (UFO)
seperti namanya merupakan objek terbang yang tidak teridentifikasi. Masyarakat diimbau untuk membiasakan diri
membedakan sains dengan pseudosains. Sains bisa dibuktikan secara ilmiah, namun pseudosains belum bisa
dibuktikan secara logika dan ilmiah. Silakan mengikuti informasi terbaru mengenai litbang penerbangan dan antariksa
di www.lapan.go.id atau klik Like di Facebook page LAPAN RI dan ikuti twitter @LAPAN_RI. Terima kasih. Salam,
adityayudha39@gmail.c
Saepul Azis Humas LAPAN.
om
Umum

Hayatudin
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Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan citra
satelit spot 6 dan spot 7 yang kami ambil secara
langsung di Pustekdata. Namun ada sebagian area
yang kami minta tidak tercover. Mohon informasi cara
mengunduh citra pada katalog lapan (http://bdpjnSelamat siang Hayatudin, Terima kasih telah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Silakan ikuti tautan berikut ini
catalog.lapan.go.id/catalog/index.php). Terima kasih untuk mengetahuai tata cara register dan log in di situs BDPJN: http://bdpjn-catalog.lapan.go.id/catalog/help/bdpjn28-Jul-15 atas informasinya.
user.html Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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Yth Humas LAPAN,\nKami bermaksud mengadakan
kunjungan study field ke LAPAN, untuk
memperkenalkan dirgantaradan antariksa kepada
peserta didik kami. Mohon informasi untuk
persyaratan, kontak person dan tata cara yang harus
kami penuhi dalam rangka kunjungan kesana. Terima
14-Jul-15 kasih. Buntoro/Guru Math-Science
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Selamat siang Dyah Puspasari, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi Dyah Puspasari
para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Mohon informasi bagaimana cara mendapatkan citra Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
satelit resolusi tinggi untuk keperluan riset S3?\nSaya meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
membutuhkan citra tersebut untuk daerah Kabupaten Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Kepulauan Meranti, Riau. Tahun yang diperlukan
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, puspasari.dyah2375@g
13-Jul-15 adalah 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, da 2015.
Saepul Azis Humas LAPAN
mail.com
Umum

Selamat siang Buntoro Susanto, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka
bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin berkunjung. Silakan mengirimkan surat resmi dari sekolah/ kampus
mengenai permohonan kunjungan tersebut yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta 13220 Fax. (021)
47882726 Telp. (021) 4892802 Isi surat kunjungan meliputi tujuan, jadwal, lokasi fasilitas Lapan yang ingin
dikunjungi, dan jumlah peserta kunjungan. Surat dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat, e-mail:
humas@lapan.go.id, atau fax. (021)47882726 Sebaiknya permohonan kunjungan diajukan paling lambat dua bulan
sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN
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Yth Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional\n\nberikut kritik saya mengenai
penyelenggaraan IASAT dari lapan dimana pada
konferensi ini tidak jelas apakah akan memperoleh
proseding atau tidak, sedangkan daripihak universitas
setelah melakukan konfererense selalu meminta
proseding sebagai bukti. dengan demikian LAPAN
diminta profesionalitasnya untuk menyediakan
proseding yang bisa langsung diambil di tempat
dengan harga yang sudah jelas, selama ini
konferense diadakan dengan tidak jelas mengenai
Selamat siang Prof. Tjokorda, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Kami ucapkan terima kasih
prosedingnya\n\ndemikian kritik kami\nProf Dr.
atas masukan terkait pelaksanaan konferensi yang dilaksanakan oleh LAPAN. Masukan tersebut akan kami jadikan
10-Jul-15 Tjokorda Gde Tirta Nindhia\nTeknik Mesin, Unud
bahan evaluasi penyelenggaraan konferensi di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Salam, Humas LAPAN.
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Selamat sore, saya mahasiswa teknik sipil Universitas
Gadjah Mada. Saat ini saya sedang mendalami dan
melakukan penelitian mengenai pembuatan kincir
Selamat siang Felix Orlin, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN pernah melaksanakan
angin di Indonesia. Apakah lapan memiliki data-data penelitian dan pengembangan bidang kincir angin, namun kegiatan tersebut tidak lagi dilakukan LAPAN sejak
(kecepatan angin dan contoh perhitungan) yang
beberapa tahun lalu. Silakan kontak BPPT untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kincir angin. Terima
8-Jul-15 dapat membantu penelitian saya ? terimakasih
kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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telah terlihat UFO di desa Kertanegara Rabu pagi\'
2-Jul-15 terdapat bukti foto yang diambil oleh teman saya

hayatudin71@gmail.com Umum
Buntoro Sutanto

btrtanto98@gmail.com

Umum

Prof Dr. Tjokorda Gde
Tirta Nindhia

tirta.nindhia@me.unud.a
c.id
Pengaduan
Felix Orlin

felix.orlin@mail.ugm.ac.i
Umum
d
Riki aldi

Selamat pagi Riki Aldi, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Unidentified flying object (UFO)
merupakan salah satu bentuk ilmu pengetahuan semu (pseudoscience) yang dasar logika dan dasar ilmiahnya sulit
untuk dibuktikan. Para ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan pasti akan sangat tertarik untuk meneliti UFO lebih
jauh, karena akan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa. Namun sampai saat ini, para ahli
tidak menemukan bukti keberadaan UFO. Namun untuk lebih meyakinkan, jika memiliki bukti foto, silakan kirim
rikialdi999@ymail.com
melalui e-mail humas@lapan.go.id Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
Ary Pidada

Pengaduan
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Salam,\nHari Senin, 29/06/2015 Saya dan putra saya
melihat dua buah bintang dengan posisi cukup dekat
satu sama lain yang berada di arah barat dengan
posisi vertikal. Tgl 30/06/15, kedua bintang tersebut
berpindah posisi, dimana bintang yang lebih kecil
berada 45 derajat searah jarum jam. Hari ini 01/07/15, Selamat pagi Ary Pidada, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Objek antariksa yang
Kedua bintang tersebut membentuk posisi horisontal. dimaksud adalah planet Venus dan Jupiter. Kedua planet tersebut sedang berada pada posisi berdekatan, jika dilihat
Bintang apakah keduanya? Mengapa bisa bergerak? dari Bumi. Masing-masing memiliki periode rotasi yang berbeda, itulah mengapa kedua planet tersebut seolah
1-Jul-15 Apakah salah satunya satelit?\nTerima kasih.
ary.pidada@gmail.com
'berpindah posisi'. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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Dear LAPAN,\n\nMohon konfirmasi mengenai surat
permohonan kunjungan dari komunitas Sabang
Merauke yang sudah dikirm sejak tanggal 07 Mei
2015 & sampai sekarang belum mendapat
30-Jun-15 jawabannya. \n\nTerima kasih atas bantuannya
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mau tanya untuk pengumuman pemenang
sayembara logo LAPAN kok blm Rilis ya..\nTerima
26-Jun-15 Kasih
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mau menanyakan mengani pemenang syamebara
logo lapan. katanya tanggal 26 Juni pukul 08.00 WIB Selamat pagi Agus, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Silakan akses tautan berikut untuk
tetapi kok belum ada? Apa hanya pemenang saja
melihat pengumuman sayembara desain logo baru LAPAN http://sayembara-logo.lapan.go.id/ Terima kasih. Salam,
26-Jun-15 yang dihubungi? Tks
Saepul Azis Humas LAPAN.

66

Berita Acara hasil sayembara dan penetapan
26-Jun-15 pemenang sayembara logo belum di kabarkan ya?

Selamat pagi Vicky, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Silakan akses tautan berikut untuk
melihat pengumuman sayembara desain logo baru LAPAN http://sayembara-logo.lapan.go.id/ Terima kasih. Salam,
Saepul Azis Humas LAPAN.
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kenapa saya tidak bisa login di http://sayembaralogo.lapan.go.id/? pengumuman pemenang
26-Jun-15 diumumkan dimana ya ?

Selamat pagi Nurul, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Silakan akses tautan berikut untuk
melihat pengumuman sayembara desain logo baru LAPAN http://sayembara-logo.lapan.go.id/ Terima kasih. Salam,
Saepul Azis Humas LAPAN.

68
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Umum

Vietta
Selamat pagi Vietta, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Mohon disebutkan mekanisme surat
permohonan yang dikirim tersebut, apakah via pos, e-mail, atau lainnya? Kami telusuri di kotak masuk e-mail namun
tidak menemukan surat yang dimaksud. Jika tidak keberatan silakan kirim kembali melalui e-mail humas@lapan.go.id
Demikian kami sampaikan, terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
vmurdoko@gmail.com Pengaduan
Agus Setiawan
Selamat pagi Agus Setiawan, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Silakan akses tautan berikut
untuk melihat pengumuman sayembara desain logo baru LAPAN http://sayembara-logo.lapan.go.id/ Terima kasih.
Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
orangdesain@gmail.com Umum
Agus

aguslelur1@gmail.com
Vicky Aditya

Umum

vickyadityarifai@gmail.c
Umum
om
nurul maulida
nmaulida582@gmail.co
m
Pengaduan
Sari Siregar

Selamat siang Sari Siregar, Terima kasih telah berkunjung ke situs www.lapan.go.id LAPAN memiliki unit kerja Pusat
Pemanfaatan Teknologi Dirgantara yang salah satu tugasnya ialah memberi bimbingan teknis pengolahan data
Mba, kapan ada pelatihan GPS lagi. Kami mau lah di inderaja kepada Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Institusi sesuai dengan permintaan pihak yang membutuhkan
shiva_harahap@yahoo.
24-Jun-15 ikut serta...
tersebut. Demikian, terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
com
Umum
Ronny Sasmito
Sihombing
Maaf pak...Saya Ronny Sasmito Sihombing
mahasiswa Universitas Brawijaya yang mau magang
di LAPAN ingin menanyakan kalau saya mengirimkan Selamat siang Ronny, Mengingat permintaan magang di LAPAN cukup tinggi, kami perlu mengatur jadwal
proposalnya dan surat permohonan minggu ini atau pelaksanaan magang di setiap unit kerja LAPAN agar semua permintaan magang dapat terlayani dengan baik. Kami
minggu depan apa bisah melakukan magang pada
sarankan untuk mengikuti prosedur yang telah kami tentukan, jadwal magang yang diajukan paling cepat dua bulan ronnysihombing1995@y
21-Jun-15 awal bulan Juli di LAPAN pak?
dari waktu pengiriman surat permohonan magang. Demikian, terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
ahoo.com
Umum

Dear Sirs, \n\nIn response to your company\'s recent
viewing of our key management systems website, I
attach a copy of our catalogue and information about
the products and services we provide. \n\nOur
company Keyper Systems Ltd. markets products
manufactured by Keyper Systems, America\'s premier
key management systems company. The company
manufactures electronic and mechanical key control
systems designed to cater for any size of installation,
vehicle fleet, business or building. This includes 24/7

Robert Milne
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attach a copy of our catalogue and information about
the products and services we provide. \n\nOur
company Keyper Systems Ltd. markets products
manufactured by Keyper Systems, America\'s premier
key management systems company. The company
manufactures electronic and mechanical key control
systems designed to cater for any size of installation,
vehicle fleet, business or building. This includes 24/7
key delivery and drop off systems, also vehicle fleet
audit systems.\n\nWe offer bespoke manufacturing
with cloud based client web support and training, in
order to ensure that the systems are perfectly suited
to users\' requirements.\n\nAny enquiries made to
Keyper Systems US head office via the link below
concerning European / International sales are
forwarded to our UK office.\n \nFor further information
or to arrange an appointment please contact me via
robert@keypersystems.eu or call me \non +44 (0)771
603 0781. \n\nCatalogue:
www.keypersystems.eu\n\nRegards,\n\nRobert
Milne\n \nRobert Milne\nKeyper Systems Ltd\nUnit
5\nDeethe Farm Estate\nWoburn Sands\nMilton
Keynes\nMK17 8UR\nUnited Kingdom\n \nTel: +44
(0) 1908 58 50 51\nMobile: (0) 771 603 0781\nEmail:
sales@keypersystems.eu\nInternet:
Dear Robert Milne, We are pleased to know your products and services. Thank you for the offering, we will keep it as robert@keypersystems.
19-Jun-15 www.keypersystems.eu
Pengaduan
our reference. Regards, PR Officer of LAPAN.
eu
Agung Setiawan
Selamat pagi,\nKemarin, Kamis (18/6/15) saya
menerima telfon dari LAPAN terkait Sayembara
LAPAN 2015 namun hingga kini belum menerima email undangan dari panitia. Mohon segera
Selamat siang Agung, Terima kasih telah ikut berpastisipasi dalam sayembara desain logo baru LAPAN. Silakan
agungsetiawanstudio@g
19-Jun-15 dikonfirmasi.\nTerima kasih atas perhatiannya.
tunggu informasi selanjutnya di situs sayembara-logo.lapan.go.id Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
mail.com
Umum
AMI
SUSWANDI
PUTRA
Selamat Siang Ami Suswandi, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN menyediakan citra
satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs
http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara itu, berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra
satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus
Kami ingin beli peta citra daerah Desa Tabak Kanilan, Anda jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi
Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan,
dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786
Prov. Kalimantan Tengah.\nSelama ini biasanya
atau (021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam
minimal pemesanan 25 km2. Sedangkan yg kami
DIPA (untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License
butuhkan hanya sekitar 5 km2. Apa di LAPAN bisa
Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam,
amie.tourism@gmail.co
17-Jun-15 beli peta dibawah 25 km2..??\nTrims sebelumnya..
Umum
Saepul Azis Humas LAPAN.
m
faddikha irza putra
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Selamat siang Faddikha, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Assalamu\'alaikum, saya mahasiswa teknik
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
informatika unikom bandung ingin mengajukan KP
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
untuk bulan agustus ini di rumpin bogor atau serpong, Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
apakah masih bisa? mohon direspon segera, trims. Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam,
17-Jun-15 Assalamu\'alaikum.
Saepul Azis Humas Lapan.
faddikha@gmail.com
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FERDIANSYAH
Selamat siang Ferdiansyah, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi
para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
Assalamualaikum. Saya ingin bertanya apakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
(LAPAN) mempunyai data intensitas cahaya (radiasi) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
matahari dikawasan timur indonesia khususnya di
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Sulawesi. Saya membutuhkan data tersebut untuk
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
penelitian tugas akhir saya dikampus. Terimakasih
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Ferdinaval09@gmail.co
16-Jun-15 Wasslam.
Saepul Azis Humas Lapan.
m
Umum

Umum

Rio Priandri
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Selamat siang Rio Priandi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id LAPAN memiliki satuan kerja
Pusat Sains Antariksa yang salah satu tugasnya ialah memantau dan menganalisis kemungkinan benda antariksa
Salam,\n\nApakah sejauh ini LAPAN memiliki riset
jatuh ke bumi. Untuk informasi lebih jauh silakan kunjungi http://orbit.sains.lapan.go.id/ Silakan perbarui informasi
tentang properti petrologi sampel meteorit atau tubuh tentang LAPAN pada situs www.lapan.go.id FB Page LAPAN RI dan twitter @LAPAN_RI Terima kasih. Salam,
15-Jun-15 antariksa lainnya?\n\nSalam,\n\nRio Priandri
Saepul Azis Humas LAPAN.
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Kepada yth. saudara/i pengurus lapan\nsaya
hudahyfa hadi mahasiswi unimed jurusan pendidikan
geografi unimed, memohon izin sehubungan dengan
tugas akhir saya, apakah lapan memiliki peta aster /
alos tahun terbaru kabupaten langkat ?\nsehungan
dengan tugas akhir saya yang berjudul \"analisis
kondisi lahan kawasan lindung diKabupaten
Langkat\"\nsaya memerlukan peta aster / alos untuk
wilayah kabupaten langkat.\nsaya mohon bantuannya
kepada saudara/i, bisa tolong email kan ke email
saya jika ada.\nsebelum dan sesudahnya saya
14-Jun-15 ucapkan terima kasih
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Selamat siang Jarkasih, Terima kasih telah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Pada pengumuman sayembara
jarkasih
tertera jadwal detail pelaksanaan sayembara, mulai dari tahap pengumuman sampai tahap surat penunjukan
maaf pak. kenapa saya tidak bisa upload logo
pemenang sayembara. Untuk pemasukan karya dimulai pada 29 April 2015 - 11 Juni 2015 pukul 15.00 WIB. Selama
sayembara, saya sudah terdaftar, saya baca ditutup masa pemasukan karya peserta sayembara, panitia menerima hingga lebih dari 600 karya desain logo baru LAPAN.
untuk seleksi gambar tgl 18 bulan ini, maaf pak, minta Panitia juga menerima berbagai keluhan dan pertanyaan terkait kesulitan akses ke situs sayembara yang dijawab
13-Jun-15 penjelasan. \njarkasih, jayapura-papua
secukupnya oleh panitia. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
zarkasyi92@gmail.com Umum
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Selamat Siang Yanwar, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Server situs sayembara tidak
bermasalah dan situsnya bisa diakses dengan baik. Silakan dicoba kembali untuk unggah karya desain logo dan
Pak admin, website http://sayembara-logo.lapan.go.id dokumen pendukungnya. Kami ingatkan kembali, hari ini adalah peak time dan kemungkinan peserta yang belum
dari kemarin tidak bisa di akses, sehingga saya tidak unggah karya dan dokumen pendukung akan bersamaan mengakses situs sayembara. Pastikan koneksi internet
11-Jun-15 bisa kirim logonya. Thanks
anda stabil. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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rio.priandri@gmail.com Umum
Hudhayfa Hadi

Selamat Siang Hudhayfa Hadi, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka
bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, hudhayfa.hadi@gmail.c
Umum
Saepul Azis Humas Lapan.
om

Yanwar

yanwar.pro@gmail.com
Pengaduan
Ronny Sasmito
Sihombing

Selamat pagi Ronny, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Selamat pagi..Saya Ronny Sasmito Sihombing
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya ingin meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
menanyakan apakah saya masih bisah mengajukan Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
proposal untuk melakukan magang di LAPAN
Sebaiknya surat permohonan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, ronnysihombing1995@y
10-Jun-15 Jakarta??
Umum
Saepul Azis Humas LAPAN.
ahoo.com
Heru Nuhriyana
Assalamualaikum wr wb. Pak/Bu saya mengalami
kesulitan dalam login portal sayembara logo lapan.
Saya sudah memverivikasi email saya, tetapi tetap
Selamat pagi Heru, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Kami sudah membantu untuk verifikasi
tidak bisa login dan perintah verivikasi tidak hilang.
ulang email yang Heru daftarkan untuk registrasi di situs sayembara desain logo baru LAPAN. Silakan mencoba log
Mohon bantuanya karena saya ingin memasukan
in kembali untuk bisa mengunggah karya desain logo. Demikian kami sampaikan, semoga bisa membantu. Terima
herunuhriyana1994@g
9-Jun-15 karya saya.
kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
mail.com
Umum
Ade Ihsa Hidayatullah

selamat pagi, maaf mengganggu.. saya mahasiswa
UII ingin menanyakan apakah di LAPAN menerima
5-Jun-15 Kerja Praktek?

Selamat siang Ade Ihsa, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.

Umum

Selamat siang Ade Ihsa, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
adeihsanhidayatullah@g
Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
mail.com
Umum
Galih Wijaya
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selamat pagi, maaf mengganggu.. saya mahasiswa
UII ingin menanyakan apakah di LAPAN menerima
5-Jun-15 Kerja Praktek?
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Selamat siang Galih, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
permisi pak, saya galih wijaya mahasiswa dari
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
unsoed program studi d3 pengelolaan sumberdaya
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
perikanan dan kelautan, saya dan teman saya
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
abirama ginanjaar putra berniat untuk magang di
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
kantor bapak yang ada di jalan kalisari no.8. saya
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
mau bertanya, apakah kuota magang di kantor bapak Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
galihwijaya90@yahoo.c
2-Jun-15 masih tesisa untuk 2 orang apa tidak. terimakasih.... Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
o.id
Umum
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aprianto
Selamat siang Aprianto, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN melaksanakan
pemantauan secara realtime terkait benda jatuh antariksa yang memiliki kemungkinan jatuh di wilayah Indonesia.
Untuk mengetahui lebih lanjut silakan akses http://orbit.sains.lapan.go.id/ Di dalamnya, terdapat informasi
pemantauan realtime, berita terbaru, analisis, informasi umum, bahkan arsip pemantauan yang pernah dilakukan
saya berasal dari kota Jambi, barusan sekitar pukul LAPAN. Terkait penampakan seperti meteor yang Aprianto sebutkan, apabila ada dokumentasinya, silakan dikirim ke
18.30 WIB saya melihat benda seperti meteor
e-mail kami. Kami akan gunakan dokumentasi tersebut untuk analisis atau sebagai arsip, meskipun pada dasarnya
melintasi di langit kota jambi, penampakannya sangat setiap benda antariksa alami maupun buatan manusia pasti akan terdeteksi oleh LAPAN melalui situs yang
dekat seperti benda terbang berekor api (komet),
disebutkan di atas. Perbarui informasi terbaru tentang LAPAN websiter resmi kami, serta pada halaman Facebook
aprianto.center@gmail.c
Asosiasi
Pilot Drone
31-May-15 tolong informasinya, terima kasih.
LAPAN RI dan twitter @LAPAN_RI Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
om
Pengaduan
Indonesia

84

Salam hormat,\n\nMohon informasi alamat email
sekretariat LAPAN up KAPUSTEKBANG.\n\nKami
bermaksud berkorespondensi dengan
30-May-15 beliau.\n\nsalam\n

Selamat siang APDI, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Untuk korespondensi silakan kirim
email ke humas@lapan.go.id untuk bisa kami sampaikan kepada Kepala Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN.
Silakan perbarui informasi tentang LAPAN pada website resmi kami serta halaman Facebook Page LAPAN RI dan
twitter @LAPAN_RI Demikian kami sampaikan, terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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Assalamu\'alaikum.\nPerkenalkan nama saya Sadam
Muammar K, saya mahasiswa Fisika Sains.\nDalam
menjelang libur semesteran 3 bulan kedepan saya
memposisikan sebagai mahasiswa biasa yang tidak
bisa untuk menghabiskan waktu berlibur seperti yang
lainnya. Bekerja mungkin adalah pilihan saya, tapi
bekerja sesuai hobi dan tempat yang di inginkan akan
menjadi hal menyenangkan. Untuk itu apabila ada
Selamat siang Sadam, Terima kasih sudah bekunjung ke situs www.lapan.go.id LAPAN menerima pelajar/
pekerjaan di Intansi Bapak/Ibu baik diposisi apapun, mahasiswa untuk melaksanakan Kerja Praktek/ mencari data untuk penelitian/ kunjungan. Mekanisme penerimaan
mohon kebijaksanaan dan
pegawai di LAPAN dilaksanakan melalui mekanisme penerimaan CPNS. Silakan perbarui informasi mengenai
perhatiannya.\nSebelumnya saya ucapkan
LAPAN di situs www.lapan.go.id Facebook Page LAPAN RI dan twitter @LAPAN_RI Demikian kami sampaikan.
29-May-15 terimakasih.
Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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Sy pegawai Pustek Roket, tdk bisa login ke email
Selamat siang Errya, Mengenai user ID dan password e-mail LAPAN, kami arahkan untuk mengirim e-mail berisi
Lapan ; \nmhn info user ID sy apa? \nPassword mhn keluhan/ permasalahan ke alamat e-mail berikut: layanan.tik@lapan.go.id Demikian kami sampaikan, semoga bisa
28-May-15 di-reset.\nTrmksh.\n
membantu. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.

komunitasdroneindonesi
a@gmail.com
Umum
Sadam MK

Ijinkan kami memperkenalkan diri sebagai Mayor Arh
Faris Kurniawan S.ST, M.T selaku Kasi Litbang
Material Pussenarhanud Kodiklat TNI AD.\nBerkaitan
dengan tugas kami di bidang Penelitian dan
Pengembangan, khususnya saat ini akan membahsa

smkhadafi12@gmail.co
m
Umum
Errya PustekRoket
errya_satrya_rz@yahoo.
com
Pengaduan
Mayor Arh Faris
Kurniawan S.ST, M.T
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Ijinkan kami memperkenalkan diri sebagai Mayor Arh
Faris Kurniawan S.ST, M.T selaku Kasi Litbang
Material Pussenarhanud Kodiklat TNI AD.\nBerkaitan
dengan tugas kami di bidang Penelitian dan
Pengembangan, khususnya saat ini akan membahsa
dan berusaha mengembangkan tentang sistem Radar
bagi Kecabangan Arhanud TNI , maka kami ijin
bertanya tentang contact person dari Profesor
Selamat siang Mayor Arh Faris, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut kami sertakan
Josaphat Tetuko Sri Sumantyo sebagai narasumber alamat e-mail dari Prof. Josaphat Tetuko S.S. : jtetukoss@faculty.chiba-u.jp Demikian kami sampaikan, semoga bisa
28-May-15 kami.\nTerima kasih atas bantuannya.
frs_kur@yahoo.com
membantu. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.

Umum

mohon informasi, bagaimana prosedur pengusulan
permintaan data citra satelit SPOT 6 (free) untuk
kebutuhan kegiatan penyusunan Rencana Zonasi
26-May-15 Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Selamat Siang LPSPL Sorong, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN menyediakan
citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs
http://www.inderaja.lapan.go.id/ Berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi
tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk
kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021)
LPSPL Sorong
8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk
instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement
(persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam selamat
Sinag, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan
kebutuhan penggunanya. Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs
http://www.inderaja.lapan.go.id/ Berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi
tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk
kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021)
8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk
instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement
(persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam
lpspl.sorong@gmail.com Umum
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Saya Diesty dari Sekolah Pilar Indonesia ingin
menanyakan apakah memungkinkan melakukan
kunjungan edukasi ke LAPAN dan bagaimana
prosedur untuk melakukan kunjungan edukasi ke
25-May-15 LAPAN ? \nTerima Kasih

Selamat siang Diesty Seya, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi
para pelajar dan mahasiswa yang ingin berkunjung. Silakan mengirimkan surat resmi dari sekolah/ kampus mengenai
permohonan kunjungan tersebut yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan Diesty S
dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta 13220 Fax. (021) 47882726 Telp.
(021) 4892802 Isi surat kunjungan meliputi tujuan, jadwal, lokasi fasilitas Lapan yang ingin dikunjungi, dan jumlah
peserta kunjungan. Surat dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat, e-mail: humas@lapan.go.id, atau fax.
(021)47882726 Sebaiknya permohonan kunjungan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan.
Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas Lapan.
diestysetya@gmail.com Umum
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Selamat Malam Pak /Buk saya eri stiyanto
mahasiswa PASCA SARJANA IPB Program Study
Teknik Sipil dan Lingkungan ingin bertanya,
bagaimana prosedur jika saya ingin mendapatkan
citra SPOT untuk keperluan penelitian
saya\n\nTerimakasih atas perhatiannya besar
harapan saya agar baibu memberi pengarahan apa
yang harus saya siapkan sebelum mendatangi
21-May-15 kantor\n\n\nHormat Saya\n\nEri Stiyanto
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Selamat siang,\nsaya ingin menanyakan perihal
sayembara logo LAPAN. Mengapa sistem nya tidak
bisa melakukan upload file?, saya sudah mencoba
beberapa kali, namun sistem nya tidak memberikan
respon apapun dan tidak mengapload file
20-May-15 nya\nTerima kasih

88

Selamat siang Eri, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para pelajar
dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan
surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan Eri Stiyanto
kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda
Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data
diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat
permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
eristiyanto@apps.ipb.ac.
Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
id
Umum
yoga
Selamat siang Mirza Arbi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berikut merupakan beberapa
solusi atas kesulitan login situs sayembara: 1. periksa koneksi Anda dan pastikan koneksi internet stabil atau coba
dengan koneksi internet lain. 2. pada browser Anda, delete atau clear cache yang bisa Anda temukan di setting
browser Anda, kemudian coba ulangi log in kembali. Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih. Salam, Saepul yoga.sutabrata@gmail.c
Azis Humas LAPAN.
om
Umum
Mirza Arbi

Selamat Sore, Saya Mirza Arbi.\nSaya telah
Selamat siang Mirza Arbi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berikut merupakan beberapa
melakukan registrasi pada Bank Data Pengindraan
solusi atas kesulitan login situs bdpjn: 1. periksa koneksi Anda dan pastikan koneksi internet stabil atau coba dengan
Jauh Nasional dan sampai sekarang belum menerima koneksi internet lain. 2. pada browser Anda, delete atau clear cache yang bisa Anda temukan di setting browser
email verivikasi, saya mendaftar dengan email
Anda, kemudian coba ulangi log in kembali. Jika masih menemui kendala, silakan langsung menghubungi alamat
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Selamat Sore, Saya Mirza Arbi.\nSaya telah
Selamat siang Mirza Arbi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berikut merupakan beberapa
melakukan registrasi pada Bank Data Pengindraan
solusi atas kesulitan login situs bdpjn: 1. periksa koneksi Anda dan pastikan koneksi internet stabil atau coba dengan
Jauh Nasional dan sampai sekarang belum menerima koneksi internet lain. 2. pada browser Anda, delete atau clear cache yang bisa Anda temukan di setting browser
email verivikasi, saya mendaftar dengan email
Anda, kemudian coba ulangi log in kembali. Jika masih menemui kendala, silakan langsung menghubungi alamat
:\narbie007@gmail.com, dan user name
berikut: Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Jl. Lapan No 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710.
zon9k\nmohon agar akun saya segera
Telp. +62 21 8710786, Fax. +62 21 8717715. Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih. Salam, Saepul Azis
18-May-15 diverivikasi\nTrima Kasih
Humas LAPAN.
arbie007@gmail.com
ada temuan nelayan benda seperti roket di daerah
perairan sultra warna orange d dua titik berbeda
lampux berkedip2 seperti memancarkan gelombang
17-May-15 signal..

Selamat siang Budi Raharjo, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Kami sarankan untuk
mengirimkan dokumentasi foto atas benda yang dimaksud melalui email humas@lapan.go.id LAPAN memiliki tugas
pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa serta
pemanfaatannya. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.

Pengaduan

budi raharjo
budiraharjosarkendari@
gmail.com
Pengaduan
Naufal Rachmatullah

Selamat siang Naufal, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Bandar Antariksa (spaceport) adalah
suatu kawasan yang didalamnya terdapat antara lain landasan tempat peluncuran dan reentry serta landasan pacu,
ruang pabrikasi untuk keperluan integrasi, termasuk sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk proses
peluncuran, dan wahana antariksa yang diluncurkan. LAPAN melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
assalam.\n\nsaya bertanya : syarat - syarat apa yang penerbangan dan antariksa untuk mencapai kemandirian nasional dan berkontribusi positif pada pembangunan SDM
wajib untuk membangun bangunan penerbangan luar dan IPTEK nasional. LAPAN mengarah kepada penguasaan spaceport di masa mendatang. Silakan perbarui
angkasa. ?misalnya radius berapa kilometer dan lain - informasi mengenai LAPAN di FB Page LAPAN RI dan twitter @LAPAN_RI. Terima kasih. Salam, Saepul Azis
16-May-15 lain
arcskanel05@gmail.com Umum
Humas LAPAN.
Edy budi santoso
Mohon bantuan Admin, bagaimana cara untuk
Yth. Bapak Edy, untuk mendaftar email @lapan.go.id silahkan mengirimkan surat permohonan pembuatan akun
mendapatkan atau mendaftar email dengan ext.
email yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat di satker Bapak dan di tujukan kepada Kepala Biro Kerjasama dan
13-May-15 @lapan.go.id\nTerima kasih sebelumnya.
Hubungan Masyarakat.
edibsw@gmail.com
Pengaduan
Rizkia Amelia
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untuk lulusan S2 hukum udara dan ruang angkasa
13-May-15 dapat bekerja di LAPAN di posisi mana?

Selamat siang Rizki Amelia, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Mekanisme penerimaan
pegawai di LAPAN mengikuti tata cara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pengumuman resmi
penerimaan CPNS LAPAN dilakukan melalui situs www.lapan.go.id dan situs panitia seleksi nasional (panselnas)
penerimaan CPNS. Dalam pengumuman penerimaan, dapat dilihat kebutuhan rekrutmen LAPAN baik jumlah, jenis
formasi, kualifikasi, dan lain-lain. Lulusan S2 Hukum Udara dan Ruang Angkasa bisa ditempatkan di Biro Kerjasama
dan Humas, Biro Perencanaan dan Organisasi maupun Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan. Alternatif
penempatan lainnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan LAPAN. Silakan perbarui terus informasi di situs
www.lapan.go.id atau FB Page LAPAN: LAPAN RI dan twitter @LAPAN_RI. Terima kasih. Salam, Saepul Azis
kikyamelia1711@gmail.
Umum
Humas LAPAN.
com
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Selamat siang admin\nperkenalkan saya mirza
arbi.\nSaya mengalami kesulitan untuk login di
http://bdpjn-catalog.lapan.go.id padahal saya sudah
melakukan register, dan setiap kali login, sistem
selalu menolak login dengan keterangan
12-May-15 akun/pasword salah.\nbagai mana solusinya admin?

Selamat siang Mirza Arbi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berikut merupakan beberapa
solusi atas kesulitan login situs bdpjn: 1. periksa koneksi Anda dan pastikan koneksi internet stabil atau coba dengan
koneksi internet lain. 2. pada browser Anda, delete atau clear cache yang bisa Anda temukan di setting browser
Mirza Arbi
Anda, kemudian coba ulangi log in kembali. Jika masih menemui kendala, silakan langsung menghubungi alamat
berikut: Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Jl. Lapan No 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710.
Telp. +62 21 8710786, Fax. +62 21 8717715. Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih. Salam, Saepul Azis
Humas LAPAN.
arbie007@gmail.com
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tanggal 11 mei, saya mendapatkan email
pemberitahuan tentang kelengkapan syarat
administrasi sayembara logo lapan yang harus
dilengkapi. saya kesulitan untuk mengunduh
dokumen sayembara logo lapan dan bukti
pendaftaran online atas
nama:\nedysetijono@gmail.com\nmohon informasi
11-May-15 dan saran.\n

edy
Selamat pagi Edy, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berikut merupakan beberapa solusi atas
kesulitan akses situs sayembara: 1. periksa koneksi Anda dan pastikan koneksi internet stabil atau coba dengan
koneksi internet lain. 2. pada browser Anda, delete atau clear cache yang bisa Anda temukan di setting browser
Anda, kemudian coba ulangi log in kembali. Jika Edy sudah berhasil log in maka dokumen sayembara bisa diunduh
kapan saja. Kemudian, bukti pendaftaran online bisa Edy dapatkan di bagian kiri bawah halaman log in Edy dengan
edysetijono@gmail.com Umum
tulisan "Nomor Registrasi" Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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selamat siang\nsaya dari percetakan ingin
menawarkan kerjasama\nmohon info kontak yang
9-May-15 bisa saya hubungi\nterima kasih

arif
Selamat pagi Arif, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Silakan kirim penawaran kerja sama yang
dimaksud ke alamat kantor LAPAN, Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Jakarta 13220. Terima kasih. Salam, Saepul Azis
arif.redbox@gmail.com Umum
Humas LAPAN.

Yth. Admin\nMohon bantuan saya kelupaan password Selamat Pagi Eko Budi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Silakan sertakan alternatif email
email saya. Atas bantuanya diucapkan
Eko yang lain (selain eko.budi@lapan.go.id) untuk kami reset dan kirim password baru. Terima kasih. Salam, Saepul
8-May-15 terimakasih.\nSalamhormat\nEkobp
Azis Humas LAPAN.

Pengaduan

Eko Budi Purwanto
Pengaduan
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Yth. Admin\nMohon bantuan saya kelupaan password Selamat Pagi Eko Budi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Silakan sertakan alternatif email
email saya. Atas bantuanya diucapkan
Eko yang lain (selain eko.budi@lapan.go.id) untuk kami reset dan kirim password baru. Terima kasih. Salam, Saepul
8-May-15 terimakasih.\nSalamhormat\nEkobp
Azis Humas LAPAN.
eko.budi@lapan.go.id
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Selamat Pagi\n\nMohon informasinya dimana kami
bisa mengirimkan desain sayembara logo
8-May-15 LAPAN.Kami kesulitan login...\n\nTerima Kasih

Selamat pagi Habibi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berikut merupakan beberapa solusi
atas kesulitan akses situs sayembara: 1. periksa koneksi Anda dan pastikan koneksi internet stabil atau coba dengan habibi
koneksi internet lain. 2. pada browser Anda, delete atau clear cache yang bisa Anda temukan di setting browser
bbee6135@gmail.com
Anda, kemudian coba ulangi log in kembali. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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Asalamu\'alaikum wr wb.\n\nMohon maaf
sebelumnya, saya mau tanya terkait prosedur untuk
melakukan kegiatan PKL di LAPAN seperti
8-May-15 apa ?\n\nTrima kasih.\n\n

Selamat pagi Haris, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
A. Haris Safei
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
Haris.safei@gmail.com Pengaduan
Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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Selamat malam admin,\nPerkenalkan, nama saya
Mirza Arbi, saya adalah mahasiswa Program Studi
Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syiah
Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Saya saat ini
tengah dalam tahapan penelitian (Skripsi) dimana
skripsi saya ini berjudul \"Analisis Penyimpangan
Pemanfaatan Ruang Terhadap Rancangan Tata
Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Kuta Baro
Melalui Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG)\"
Mirza Arbi
dan membutuhkan data citra satelit rosolusi tinggi
(misal citra Quickbird atau IKONOS).\nYang menjadi
pertanyaan saya adalah bagai mana mekanisme
permohonan data citra satelit ini ke instasi LAPAN
yang merupakan badan pengelolaan data sapsial di
Indonesia. \nSaya sudah berusaha mendapatkan
data Citra ini dari pihak BAPPEDA Prov. Aceh,
namun mereka (BAPPEDA Prov. Aceh) tidak memiliki
data citra resolusi tinggi yang terbaru (yang ada
Selamat Pagi Mirza Arbi, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN menyediakan citra
hanya data citra spot 6, dan itu pun belum bisa dirilis satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs
untuk umum), dan saya pernah mendengar bahwa
http://www.inderaja.lapan.go.id/ Berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi
apabila kami (mahasiswa) yang ingin melakukan
tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk
penelitian yang berkaitan dengan data spasial dapat kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data
melakukan permohonan data tersebut ke LAPAN atau Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021)
BIG, yang enjadi pertanyaan saya bagaimana
8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk
mekanisme tersebut, karena saya sangat
instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement
membutuhkan data citra tersebut agar penelitian saya (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Saepul Azis
7-May-15 berjalan dengan lancar.\nTerima Kasih
arbie007@gmail.com
Humas Lapan.

Umum
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Selamat pagi Erri, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berikut merupakan beberapa solusi atas
kesulitan akses situs sayembara: 1. periksa koneksi Anda dan pastikan koneksi internet stabil atau coba dengan
Permisi, mau tanya soal sayembara logo lapan. Saya koneksi internet lain. 2. pada browser Anda, delete atau clear cache yang bisa Anda temukan di setting browser
erri
sudah registrasi, tapi waktu mau ambil dokumen
Anda, kemudian coba ulangi log in kembali. Jika Erri sudah berhasil log in maka dokumen sayembara bisa diunduh
kenapa webpage tertulis 404 error/ tidak bisa
kapan saja. Jangan lupa untuk mengunduh bukti pendaftaran online yang bisa Erri dapatkan di bagian kiri bawah
diunduh. dimana saya bisa mengunduh
halaman log in Erri dengan tulisan "Nomor Registrasi" Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih. Salam,
6-May-15 dokumennya?. Terima Kasih
Saepul Azis Humas LAPAN.
erri.indra@yahoo.co.id

Pengaduan

Pengaduan

Umum

Selamat Siang Henda Syahril, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN menyediakan citra
satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs
http://www.inderaja.lapan.go.id/ Berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi
tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk
henda syahril
kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021)
8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk
instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement
(persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Saepul Azis
Humas Lapan.
hensyhryl@yahoo.co.id Umum
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1. Bagaimana cara pembelian arsip citra satelit
worldview-3 atau 2 sudah diolah dan biaya yang
diperlukan ? \n2. user dapat dalam bentuk apa dan
6-May-15 kalo bisa dapat dibuka diarcgis 10.1, terima kasih
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Permisi saya mau tanya, dan maaf jika saya
menanyakan hal ini di website resmi LAPAN. Yaitu
mengenai Event Sayembara Desain \nLogo Baru
LAPAN, karena saya sendiri tidak melihat ada fasilitas
erri
FAQS di website http://sayembaralogo.lapan.go.id/\n\nSaya sudah registrasi menjadi
peserta Event Sayembara Logo LAPAN, namun saat Selamat pagi Erri Indra, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Jadwal pendaftaran dan
pengambilan dokumen pada webpage tertulis \"404 pengambilan dokumen sayembara desain logo baru LAPAN berlangsung dari 17 April - 30 April 2015. Semua detail
Page Not Found\"/ yang artinya saya tdk bisa
tentang penyelenggaraan sayembara terdapat dalam dokumen sayembara, jika Erri tidak membaca dokumen
mengunduh dokumen tersebut. Apakah saya tetap
tersebut maka akan kesulitan dalam mengikuti tahapan sayembara selanjutnya. Jika Erri tidak mengunduh dokumen
bisa mengikuti event ini, Jika diizinkan dimana saya tersebut pada waktu yang telah ditentukan, maka kami tidak bisa membantu Erri untuk mendapatkan dokumen
bisa mendapatkan dokumen Sayembara Logo
tersebut, karena hal tersebut bisa menyalahi aturan penyelenggaraan sayembara. Terima kasih. Salam, Saepul Azis
5-May-15 Lapan?\n\nTerima Kasih
Humas LAPAN.
erri.indra@yahoo.co.id

Umum

Assalamualaikum wr wb.\nPerkenalkan Saya Irvan,
mahasiswa IPB semester 6. Ingin bertanya untuk di
Lapan apakah menerima magang mahasiswa ? Jika
iya berapa kuota yang diterima misal untuk di Lapan
5-May-15 Bandung atau Jakarta ?\nTerimakasih.

Selamat pagi Irvan, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Irvan Fathurochman
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
Salam, Rizki Humas LAPAN.
irvan.fathur@gmail.com Umum
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5-May-15 Mohon bantuan, saya kehilangan pasword

Selamat Pagi Eko Budi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Apakah yang Eko maksud
kehilangan password email eko.budi@lapan.go.id ? Di sistem kami, Eko tercatat terakhir log in hari ini jam 8. Mohon
disebutkan secara spesifik apabila masih ada kendala yang Eko alami. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas
LAPAN.
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Selamat pagi. Saya ingin bertanya mengenai
sayembara logo baru LAPAN. Saya sudah registrasi
dan memiliki akun, namun tidak bisa mengunggah
dokumen saya. Bagaimana mengatasiya? Kesalahan
teknis kah?\n\nAtas perhatian dan kerjasamanya,
2-May-15 saya ucapkan terima kasih.

Naufal Aulia Aziz
Selamat siang Naufal, Terima kasih sudah mengunjungi situs www.lapan.go.id Silakan untuk log in dan coba unggah
kembali dokumen karya desain dan dokumen administrasi sayembara. Jika masih terjadi kesulitan, mohon sebutkan
alamat email yang digunakan untuk mendaftar sayembara, agar bisa kami telusuri penyebab kesulitan yang dialami.
Terima kasih. Salam, Humas LAPAN.
naufal.falziz@gmail.com Umum

selamat siang. apakah lapan membuka lowongan
30-Apr-15 magangtahun 2015 untuk mahasiswa?

Selamat pagi Beverly, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para
pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Beverly C. Wicaksono
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
beverlyclaw@gmail.com Umum

107

110

Eko Budi Purwanto
eko.budi@lapan.go.id

Pengaduan

Saya berminat mengikuti sayembara logo dan sudah
melakukan registrasi. Namun saat validasi, yang
muncul adalah blank page (tidak bisa login). Mohon
30-Apr-15 bantuan. Terima kasih.

Selamat pagi Ratih, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berikut merupakan beberapa solusi
atas kesulitan akses situs sayembara: 1. periksa koneksi Anda dan pastikan koneksi internet stabil atau coba dengan Ratih Destarina
koneksi internet lain. 2. pada browser Anda, delete atau clear cache yang bisa Anda temukan di setting browser
Anda, kemudian coba ulangi log in kembali. Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih. Salam, Humas
dezta_keiron@yahoo.co
LAPAN.
m
Pengaduan
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kapan pengumuman test karyawan non pns tahun
29-Apr-15 2015?

Selamat pagi Akhmad, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Setiap pengumuman resmi akan
diumumkan melalui situs resmi LAPAN di www.lapan.go.id termasuk pengumuman penerimaan pegawai. Silakan
pantau terus situs kami. Jangan lupa like FB Page LAPAN RI dan follow akun twitter @LAPAN_RI Terima kasih.
Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
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Perihal sayembara logo:\n\nSaya sudah register
untuk menjadi peserta sejak selasa kemarin, namun
sampai saat ini saya tidak bisa download document
file .pdf. Dan, tidak bisa mengakses fitur yang lain
seperti upload karya dll.\nSistem akan selalu
mengarahkan pada \"http://sayembaralogo.lapan.go.id/\" meskipun saya belum
29-Apr-15 logout.\nMohon pencerahanya.
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Selamat Siang Hayatudin, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Alamat kantor pusat LAPAN
ialah Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta. Alamat yang dimaksud di Jalan Lapan Jakarta Timur merupakan alamat satuan
kerja LAPAN di bidang penginderaan jauh. LAPAN menyediakan citra satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs http://www.inderaja.lapan.go.id/ Sementara, untuk
Hayatudin
Pada tahun 2014 kami meminta CSRT SPOT6 untuk memperoleh citra satelit resolusi tinggi berikut ini merupakan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1.
keperluan pemetaan tutupan lahan dari LAPAN (saat Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan
itu di Jln Lapan Jakarta Timur). Mohon informasi :\n1. penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
Apakah saat ini permintaan data serupa masih
Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax
ditujukan ke LAPAN?\n2. Apakah alamat LAPAN
(021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah)
sudah menjadi Jl. Pemuda Persil No.1
3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
28-Apr-15 Jakarta?\nTerima kasih atas informasinya.
hayatudin71@gmail.com Umum
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas Lapan.
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Dear Sir,\n\nWe are wanting to trial a remote satellite
communications system with association of the UK
Space Agency and I would like to make contact with
your international desk and if possible engage with
25-Apr-15 you on the trial\n\nThank you\n\nSteve\n
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Selamat Siang Hery Susanto, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN menyediakan citra
satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk informasi citra satelit resolusi rendah bisa diakses di situs
http://www.inderaja.lapan.go.id/ Berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi
tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk
kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data
Hery Susanto
Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021)
Selamat siang......saya dari Instansi Dinas Kelautan 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk
dan Perikanan Kabupaten Cilacap, ingin menanyakan instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement
apakah kami bisa mendapatkan peta secara gratis? (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). LAPAN tidak menghasilkan peta,
Jenis peta apa saja yang bisa kami dapatkan secara hanya citra satelit saja. Pembuatan peta menjadi tugas Badan Informasi Geospasial. Terima kasih. Salam, Saepul
24-Apr-15 gratis dan bagaimana prosedurnya?\n\nTerima kasih Azis Humas Lapan.
sant.clp@gmail.com

Umum

Selamat siang Heri Rosadi, Terima kasih sudah mengunjungi www.lapan.go.id Silakan registrasi menggunakan
alamat email anda untuk mendapatkan e-mail balasan berisi link verifikasi dan password (periksa inbox/ spam Anda)
heri rosadi
1. apa persyaratan teknis karya yg diikutkan dlm
Anda harus log in menggunakan alamat email Anda dan password yang ada dalam email verifikasi tersebut, setelah
lomba logo lapan? (ukuran kertas, format, dsb)\n\n2. itu Anda bisa mengunduh dokumen sayembara. Dalam dokumen tersebut, ada petunjuk pengiriman karya peserta
apakah peserta wajib mengikuti sesi pemberian
sayembara. Semua proses sayembara dilaksanakan secara online melalui www.sayembara-logo.lapan.go.id Terima
22-Apr-15 penjelasan tgl 28 aprill 2015? \n\ntks
kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN

Pengaduan
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akhmad al faruq as\'ari
dodoyjanaby11@gmail.c
om
Umum

Fandy
Selamat sore Fandy, Terima kasih sudah berkunjung ke www.lapan.go.id Berikut merupakan beberapa solusi atas
kesulitan akses situs sayembara: 1. periksa koneksi Anda dan pastikan koneksi internet stabil atau coba dengan
koneksi internet lain. 2. pada browser Anda, delete atau clear cache yang bisa Anda temukan di setting browser
Anda, kemudian coba ulangi log in kembali. Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih. Salam, Humas
LAPAN.

fandy_f_alim@yahoo.co
Umum
m

Dear Steve Heaword, Thank you for visiting www.lapan.go.id We are looking forward to establish cooperation with
international entities, especially on aeronautics and space field. Please kindly sent an official letter that contain
Steve Heaword
initiative of collaborations, with detail proposal of collaborations you wish to achieve to the following address: Head of
Cooperation and Public Relations Bureau National Institute of Aeronautics and Space of The Republic of Indonesia
Jalan Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Regards,
Public Relations Officer
steve@cribgogh.com

Pengaduan
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Selamat siang Heri Rosadi, Terima kasih sudah mengunjungi www.lapan.go.id Silakan registrasi menggunakan
alamat email anda untuk mendapatkan e-mail balasan berisi link verifikasi dan password (periksa inbox/ spam Anda)
1. apa persyaratan teknis karya yg diikutkan dlm
Anda harus log in menggunakan alamat email Anda dan password yang ada dalam email verifikasi tersebut, setelah
lomba logo lapan? (ukuran kertas, format, dsb)\n\n2. itu Anda bisa mengunduh dokumen sayembara. Dalam dokumen tersebut, ada petunjuk pengiriman karya peserta
apakah peserta wajib mengikuti sesi pemberian
sayembara. Semua proses sayembara dilaksanakan secara online melalui www.sayembara-logo.lapan.go.id Terima
22-Apr-15 penjelasan tgl 28 aprill 2015? \n\ntks
heri.rosadi@gmail.com Pengaduan
kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN

118

Selamat siang,\nDalam pengumuman sayembara
logo Lapan belum tertera alamat tujuan untuk
pengumpulan karya logo, dikirim ke alamat
20-Apr-15 mana....\nTerimakasih.
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saya salah satu calon peserta sayembara logo baru
LAPAN. Karena di website sayembara logo tidak ada
kontak pengaduan, jadi saya mencoba mengadukan
permasalahan teknis pendaftaran sayembara melalui
official website LAPAN. \nPerihal yang ingin saya
adukan adalah mengenai verifikasi user pada website
sayembara logo LAPAN. Saya telah menerima email
verifikasi dan mencoba masuk ke link yang diberikan
tapi tetap tidak bisa login untuk mengunduh dokumen
sayembara.\nMohon bantuannya agar saya
terverifikasi untuk mengikuti sayembara
20-Apr-15 ini.\n\nTerimakasih
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Yth. Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional\ndi tempat\n\nSalam, \n\nPerkenalkan, saya
Ferdy Kurniawan, Sekretaris Jenderal Himpunan
Mahasiswa Meteorologi Indonesia periode
2014/2015. \nSalah satu program kerja saya sebagai
Sekretaris Jenderal di Himpunan Mahasiswa
Meteorologi Indonesia yaitu Field Collaboration yang
merupakan acara gabungan tiga institusi meteorologi
di Indonesia (Himpunan Mahasiswa Meteorologi ITB,
Himpunan Mahasiswa Agrometeorologi IPB, dan
Himpunan Taruna Meteorologi Klimatologi STMKG).
Kegiatan ini merupakan kuliah lapangan yang
bertujuan untuk meningkatkan skill meteorologi di
lapangan serta mengadakan penelitian yang hasilnya
akan digunakan untuk pengabdian
masyarakat.\n\nBerkaitan dengan hal tersebut, kami,
Badan Pengurus HMMI membutuhkan bantuan dana
untuk merealisasikan program Field Colllaboration.
Adakah kontak LAPAN yang dapat kami hubungi
untuk mengirimkan proposal sponsorship
kami?\n\nDemikian surat ini kami sampaikan. Terima
kasih atas perhatian Bapak. Semoga LAPAN
berkenan untuk membantu mewujudkan program
Field Collaboration ini menjadi sebuah langkah nyata
kami sebagai meteorologis untuk mengabdikan ilmu
kepada masyarakat.\nSalam,\nFerdy
18-Apr-15 Kurniawan\nSekretaris Jenderal HMMI 2014/2015\n
asskum ...sebelumnya perkenalkan nama saya arif
marnis,saya asli bukittinggi, usia 27 taon,,,baru2 ini
saya dapt info, bhw LAPAN KOTO
TABANG,membutuhkan tambahan tenaga kerja baru
di bagian komputerisasi, dgn ini saya pribadi ingin

Selamat siang Suharyanto, Terima kasih sudah mengunjungi www.lapan.go.id Silakan registrasi menggunakan
alamat email anda untuk mendapatkan e-mail balasan berisi link verifikasi dan password (periksa inbox/ spam Anda) suharyanto
Anda harus log in menggunakan alamat email Anda dan password yang ada dalam email verifikasi tersebut, setelah
itu Anda bisa mengunduh dokumen sayembara. Dalam dokumen tersebut, ada petunjuk pengiriman karya peserta
sayembara. Semua proses sayembara dilaksanakan secara online melalui www.sayembara-logo.lapan.go.id Terima haryanto.hary99@gmail.
Umum
kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN
com

Gunawan Eko Wicahyo

Selamat Pagi Gunawan, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Berdasarkan penelurusan pada
sistem informasi kami, alamat email anda sudah terdaftar pada database kami. Silakan mencoba untuk log in kembali
dengan memasukkan: - e-mail: eckodjoeanta@gmail.com - password: 22121991Gunawan Apabila masih menemui eckodjoeanta@gmail.co
kendala, silakan hubungi kami kembali. Salam, Humas LAPAN
m
Pengaduan

Ferdy Kurniawan

Selamat Pagi Ferdy Kurniawan, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Perihal permohonan kerja
sama dengan Lapan, silakan mengirimkan surat permohonan kerja sama (serta proposal) dari institusi/ instansi/
perguruan tinggi tempat Anda berada yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp.
(021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Surat ditandatangani oleh pejabat setara Eselon II. Isi surat meliputi maksud
dan tujuan kerja sama, bidang yang akan dikerjasamakan serta informasi lain yang mendukung. Surat permohonan
inisiasi kerja sama dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: kersada@lapan.go.id Informasi lebih lanjut
bisa menghubungi nomor (021) 4892802 lalu meminta disambungkan kepada Kepala Bagian Kerjasama Dalam
ferdekurniawan@gmail.
Negeri. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN
com
Umum
Selamat sore Arif Marnis, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Penerimaan pegawai di
LAPAN dilaksanakan secara nasional melalui seleksi CPNS. Namun, untuk tambahan tenaga kerja di satuan kerja
kami di daerah, mekanisme penerimaannya diserahkan kepada satuan kerja masing-masing. Silakan tanyakan
informasi lebih lanjut ke alamat satuan kerja kami di Koto Tabang sebagai berikut: Loka Pengamatan Dirgantara
Kototabang Bukit Kota Tabang, Desa Simpang Muaro Kecamatan Palu Puah, Kabupaten Agam Sumatera Barat.

arif marnis
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asskum ...sebelumnya perkenalkan nama saya arif
marnis,saya asli bukittinggi, usia 27 taon,,,baru2 ini
saya dapt info, bhw LAPAN KOTO
TABANG,membutuhkan tambahan tenaga kerja baru
di bagian komputerisasi, dgn ini saya pribadi ingin
sekali mngajukan permohonan kerja di LAPAN KOTO
17-Apr-15 TABANG PALUPUAH AGAM...makasih
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Selamat Sore, Ridwan Ageng, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN menyediakan citra
satelit sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Berikut ini merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra
satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus
Selamat siang Bapak/ Ibu.\nMau tanya, apakah lapan Anda jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi Ridwan Ageng Ashari
menyediakan citra satelit terupdate? jika iya
dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786
bagaimana mekanisme untuk bisa mendapatkan citra atau (021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam
tersebut, apakah harus membeli atau cukup dengan DIPA (untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License
surat resmi dan bisa mendapatkan secara
Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam,
ridwanageng@gmail.co
16-Apr-15 gratis?\nTerima kasih..
Saepul Azis Humas Lapan.
m
Umum
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Selamat sore Arif Marnis, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Penerimaan pegawai di
LAPAN dilaksanakan secara nasional melalui seleksi CPNS. Namun, untuk tambahan tenaga kerja di satuan kerja
kami di daerah, mekanisme penerimaannya diserahkan kepada satuan kerja masing-masing. Silakan tanyakan
informasi lebih lanjut ke alamat satuan kerja kami di Koto Tabang sebagai berikut: Loka Pengamatan Dirgantara
Kototabang Bukit Kota Tabang, Desa Simpang Muaro Kecamatan Palu Puah, Kabupaten Agam Sumatera Barat.
Telp/Fax (0752) 6237028 Demikian kami sampaikan, semoga dapat membantu. Terima kasih, Salam, Saepul Azis
Humas LAPAN www.lapan.go.id FB: LAPAN RI Twitter: @LAPAN_RI

arriv_marnis2005@yaho
o.com
Umum

Selamat pagi, Erna Kurniati, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN menjadi instansi
pemerintah yang memegang lisensi data penginderaan jauh untuk semua Kementerian/ Lembaga/ TNI/ Polri/
Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi. Pembelian citra dilakukan satu pintu melalui LAPAN. Berikut ini
Saya ada beberapa pertanyaan terkait pembelian
merupakan prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat
Erna Kurniati
citra, antara lain :\n1. untuk citra resolusi tinggi
permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian
(pleides, ikonos, dan worldview), apakah bisa saya
nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl.
dikirim price list nya?\n2. citra-citra tersebut apakah Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021)
tersedia untuk wilayah maluku tenggara barat (pulau 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3.
larat, yamdena, selaru)?\n3. dan jika tersedia,
Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
16-Apr-15 bagaimana cara pemesanannya?
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas Lapan.
ernakurniati@gmail.com Umum
Mayasaarah Widyastuti
Kepada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa
Nasional.\n\nPerkenalkan saya maya, mahasiswa di
Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta
(STTNAS) jurusan Teknik Elektro bidang konsentrasi
Elektronika. Saya ingin menanyakan apakah saya
bisa mengajukan Kerja praktek di LAPAN terkait
dengan bidang jurusan saya? Bagaimana prosedur
yang harus saya lakukan? Terimakasih telah
membaca email ini, saya sangat mengharapkan
11-Apr-15 balasannya.

Selamat pagi Mayasaarah, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi
para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
Salam, Saepul Azis Humas Lapan
mayasaarah@gmail.com Umum
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Selamat pagi, Yudi Rahman Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Berikut ini merupakan
prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari
Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan.
Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Yudi Rahman
Bagaimana mendapatkan data citra tegak resolusi
Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan
sangat tinggi untuk keperluan KPH Dolago
pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi
Tanggunung Sulawesi Tengah melakukan identifikasi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang
yudirahman3@gmail.co
9-Apr-15 potensi tegakan pra survay. makasih.
diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Humas Lapan.
m
Umum
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Selamat pagi, Fajar Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Pada 1999, Majelis Umum PBB
mendeklarasikan Pekan Antariksa Dunia (World Space Week). Setiap tahunnya, pada 4-10 Oktober ditandai sebagai fajar
pekan perayaan internasional atas kontribusi iptek keantariksaan untuk perbaikan kondisi umat manusia. Dalam
kerangka World Space Week tersebut, setiap tahunnya LAPAN menggelar Festival Sains Antariksa di LAPAN
Bandung, Jawa Barat. Kegiatan akan dilakukan sekitar Oktober 2015. Silakan update informasi tersebut di situs
fajardimas760@gmail.c
Umum
www.lapan.go.id atau http://pussainsa.lapan.go.id/ Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN
om

asamualaikum wr.wb,,\nsaya ingin bertanya apakah
lomba pekan antariksa dunia tahun 2015 akan
8-Apr-15 dibuat?\nterimakasih\nwalaikumsalam wr,wb
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Assalamu\'alaikum. Saya teringat waktu SD dahulu,
Saya membaca buku IPA dan di buku tersebut
dikatakan bahwa bagian bulan yang tampak di bumi
selalu sama. Tetapi sudah beberapa kali saya lihat
bagian bulan yg terlihat ketika maghrib dan shubuh
berbeda, saya katakan berbeda karena pola warna
hitam bekas tabrakan asteroid di bulan berbeda. yang
8-Apr-15 saya tanyakan, hal itu kenapa ya?
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8-Apr-15 Tes 123\nPlease reply. \nThanks.

Dear Azis, Done reply. Regards, Azis Humas LAPAN.
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Selamat Pagi..\nYth. Bapak/Ibu..\nSaya ingin
bertanya apakah LAPAN memiliki arsip data hotspot
dari Modis Aqua-Terra tahun 2011-2012 di wilayah
Sumatera Selatan?\nTerimaKasih..\nHormat
8-Apr-15 Saya,\nDyniFM

Selamat pagi, Dyni Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id LAPAN memiliki arsip data Modis untuk
seluruh kawasan Indonesia, untuk mengetahui informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs web http://modiscatalog.lapan.go.id/monitoring/infokatalog Untuk katalog MODIS dan NPP silahkan melakukan login atau daftar.
Dyni Frina Meisda
Sementara, untuk informasi MODIS dan NPP & Land Cover Monitoring dapat diakses tanpa login Informasi lebih
lanjut menghubungi : Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Deputi Bidang Penginderaan Jauh Jl. Lapan No.
70, Pekayon Pasar Rebo, Jakarta 13710 Telp. (021) 8710786, Fax. (021) 8717715 email : bankdata@lapan.go.id
Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas Lapan.
dynifm08@gmail.com
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Selamat pagi,\nPak, saya Ardian Umam alumni
T.Elektro UGM 2009. Kemarin saya di Pertamina EP
dan akhirnya keluar setelah kerja bbrpa waktu dan
ternyata passion saya di dunia akademisi/penelitian.
Setelah resign, saya langsung main ke LAPAN, LIPI,
BPPT untuk tau bagaimana sistem kerjanya Pak. Dan
saya sangat tertarik dengan LAPAN karena banyak
dari background ilmu saya yang digunakan disana,
remote sensing, kendali roket, pesawat dsb.\n\nSaya
sangat ingin sekali Pak untuk bergabung di risetnya
7-Apr-15 LAPAN..adakah peluangnya Pak?\n\nTerima ksh.

131

Kepada Yth. Subardi, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Untuk memperoleh citra satelit
beresolusi rendah dan menengah dapat di-download dari website www.lapan.go.id atau link langsung: http://landsatcatalog.lapan.go.id/Catalogue/ atau datang langsung ke Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan di Jl.
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit
Assalaamu\'alaikum. Bagaimana cara kerjasama
beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda subardi
Pemda dengan LAPAN dalam penyediaan citra satelit jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan
resolusi tinggi untuk memantau progress proyek fisik Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau
di lapangan (pembangunan gedung dll) sehingga
(021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA
monev dapat realtime. Terima
(untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License
Kasih.Wassalaamu\'alaikum. Subardi, Kabag PDE
Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam,
7-Apr-15 Setda Lombok Barat/Sekretaris LPSE Lombok Barat. Humas Lapan.
bardi_h11@yahoo.com Umum
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Dear pak\n\nKami mendapatkan kemunculan benda
asing seperti ufo diwilayah sumsel tepatny
Kepada Yth. Septian, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Unidentified flying object (UFO) jika
dikab.banyuasin.\nMohon kerjasamanya untuk
diterjemahkan ialah "benda terbang yang tidak dikenali" . Jika UFO yang dimaksud ialah benda seperti piringan
septian ap
meneliti/menganalisa foto yg kami dpt kan ini
terbang yang tiba-tiba menghilang di atas langit, maka LAPAN tidak melakukan penelitian pada hal tersebut. LAPAN
benar/tidak ufo.\nJika bpk berkenan untuk menelitinya fokus pada penelitian dan pengembangan di bidang kedirgantaraan dan keantariksaan. Salah satunya, LAPAN
silahkan hub. Kami di 083177560608 a/n septian
memiliki kompetensi pada bidang penerbangan dan telah menghasilkan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk
ap.\nKami tidak merekayasa/mencari sensasi, foto yg keperluan pemantauan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai LAPAN Surveillance UAV (LSU) silakan eksplorasi septian.ap82@gmail.co
7-Apr-15 kami dpt kan asli.
Pengaduan
di situs kami. Salam, Humas LAPAN.
m
blood moon bukan mistis,, memang tdk akan terjadi
apa2x, tapi tanda ada kejadian bagi bangsa israel,
efek ke seluruh dunia,, sdh ada bukti, hanya alquran
dan ilmu pengetahuan tidak tahu dan tiodak

Selamat pagi, Aulia Aziz Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Kita tahu bahwa bulan berputar
aulia aziz
mengelilingi bumi, sedangkan bumi sendiri juga berputar pada porosnya. Tetapi yang mungkin kita tidak tahu atau
tidak sadari adalah bulan juga berputar pada porosnya. Perputaran yang dilakukan bulan pada porosnya ini tepat
satu putaran untuk setiap kali ia mengelilingi bumi. Karena inilah bulan selalu menampakkan wajah yang sama pada
bumi. Jika tidak berputar pada porosnya, wajah yang ditampakkan bulan pada bumi akan selalu berubah-ubah. Aulia
bisa mencoba mengamati bulan pada jam yang sama setiap harinya, bukan pada waktu berbeda seperti maghrib dan
auliaaziz93@yahoo.com Pengaduan
shubuh. Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN.
Azis
azzura_30@yahoo.com Umum

Umum

Ardian Umam

Selamat sore Ardian, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Sistem penerimaan pegawai di
LAPAN dilaksanakan melalui mekanisme penerimaan CPNS. Silakan update informasi penerimaan CPNS di website
www.lapan.go.id Sebagai informasi, dalam waktu dekat ini Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN membutuhkan
tenaga kontrak berlatar belakang pendidikan TTC atau Elektronika. Silakan kirim surat lamaran, CV dan data
ardianumam@gmail.co
Umum
pendukung lainnya melalui email ke hildapanca@ymail.com Terima kasih. Salam, Saepul Azis Humas LAPAN
m

iwan
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blood moon bukan mistis,, memang tdk akan terjadi
apa2x, tapi tanda ada kejadian bagi bangsa israel,
efek ke seluruh dunia,, sdh ada bukti, hanya alquran
dan ilmu pengetahuan tidak tahu dan tiodak
mengerti,, ada bukti,, yang di genapin TUHAN
4-Apr-15 SENDIRI,,
Kepada Yth. Iwan, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Salam, Humas LAPAN.

menanyakan , apakah mengetahui tentang planet
1-Apr-15 nibiru atau planet X ? terima kasin.

Kepada Yth. Iwan, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Mengenai planet nibiru atau planet X,
secara singkat bisa kami sampaikan bahwa tidak ada bukti valid yang mendukung keberadaan planet tersebut.
Terima kasih, Salam, Humas LAPAN.

iw_sby@yahoo.com

Umum

iwan
iw_sby@yahoo.com

Umum

Kepada Yth. Wahyu Broto, Terima kasih sudah mengunjungi situs website www.lapan.go.id Setiap harinya, banyak
wahyu broto
satelit yang melintasi Indonesia. Beberapa diantaranya ialah AQUA, TERRA, NOAA 16 sampai NOAA 19, NPP
(semuanya milik USA), METOP-A (milik Eropa), Fengyun 3A, Fengyun 3B (milik China), dan satelit LAPAN TUBSAT
milik Indonesia. Terima kasih. Salam, Humas LAPAN.
wahyubroto@tnial.mil.id Umum
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Mohon ijin menanyakan, satelite apa saja yang
melintasi Indonesia? dan dari negara mana
31-Mar-15 saja?\n\nTerimakasih.\n
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Kepada Yth. Pantoan KPH Tambuna, Terima kasih sudah berkunjung ke situs www.lapan.go.id Untuk memperoleh
citra satelit beresolusi rendah dan menengah dapat di-download dari website www.lapan.go.id atau link langsung:
http://landsat-catalog.lapan.go.id/Catalogue/ atau datang langsung ke Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
Lapan di Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra
satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Pantoan KPH Tambuna
Yth. Admin e-Kontak Lapan :\n\nMohon petunjuk
Anda jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi
mengenai prosedur pengadaan Citra Satelit Resolusi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786
Tinggi (50 cm) untuk kebutuhan pembuatan peta
atau (021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam
dasar yg direncanakan sbg kerjasama BPN dan
DIPA (untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License
Pemda. Jika harus membeli, bagaimana
Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam,
30-Mar-15 prosedurnya?
Humas Lapan.
kallendy@gmail.com
Umum
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Selamat Pagi\nSei Hotel adalah salah satu Hotel
terbaik yang memiliki tempat yang strategis dan
fasilitas yang nyaman. sei hotel sangat
mengutamakan kenyamanan bagi tamunya dengan
desain ruangan dan hotel yang minimalis dan mudah
dijangkau ke pusat kota, supermarket, tempat wisata
dan perkantoran.\nsei hotel memberikan pelayanan
yang terbaik untuk tamu dengan menyediakan one
way shuttle ke bandara dan pelabuhan.\n.\nBerikut
kami lampirkan surat penawaran sei hotel
2015.\n\nTerima Kasih Atas
Kerjasamanya.\n\n\nThank You &
regars\n\n\nNani\nMarketing\nTelp. 0651 21886Selamat pagi, Terima kasih sudah berkunjung ke www.lapan.go.id Kami ucapkan terima kasih atas informasi yang
30-Mar-15 21887\nCall 082361085660
disampaikan, semoga bisa jadi referensi kami. Salam, Humas LAPAN.
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Sei Hotel Banda Aceh

seihotelbna@gmail.com Umum

Apakah seorang bisa menjadi astronot melalui
LAPAN?\nApa saja persyaratan menjadi
28-Mar-15 astronot?\n\n-Saya masih berumur 14 tahun

Selamat pagi, Sutra Dharma, Terima kasih sudah berkunjung ke www.lapan.go.id Berikut jawaban atas pertanyaan
yang Sutra Dharma ajukan: 1. LAPAN belum memiliki kompetensi untuk mencetak astronot. Yang terpenting, anak
Indonesia harus belajar dengan rajin, memiliki mimpi besar dan berusaha mewujudkan mimpi tersebut. Selamat
belajar, Sutra Dharma. 2. LAPAN memiliki kantor untuk peluncuran roket, terletak di Pameungpeuk, Garut, Jawa
Sutra Dharma
Barat. Di kantor tersebut, LAPAN bisa meluncurkan roket hasil penelitian dan pengembangan anak-anak negeri. Di
masa mendatang, LAPAN berharap bisa membuat bandar antariksa untuk peluncuran roket yang besar. 3. LAPAN
terus berupaya meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan di bidang penerbangan dan antariksa. Citacita LAPAN di masa mendatang salah satunya ialah membuat roket yang besar untuk bisa mengorbitkan satelit dan sutradharma0405@gma
Umum
mengirim manusia ke ruang angkasa. Terima kasih. Salam, Humas LAPAN
il.com

Apakah ada lowongan kerja di lapan? Untuk lulusan
25-Mar-15 S1 T. Industri

Kepada Yth. Dicki, Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.id Kesempatan untuk bergabung
Dicki
dengan Lapan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia dengan mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS). Untuk informasi penerimaan CPNS akan diumumkan melalui website resmi www.lapan.go.id Terima
kasih. Salam, Humas Lapan.
dicky.klik@gmail.com

Umum
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Pagi, saya arif tunggal, mahasiswa geografi ui,
sendang melakukan penelitian skripsi mengenai
energi angin, ingin bertanya, tentang ketersediaan
data angin di pulau lombok serta mekanisme
permohonannya. serta ketersediaan pengolahan
25-Mar-15 menggunakan aplikasi WAsP di Lapan. terima kasih
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Dengan hormat, \nBapak/ Ibu perkenalkan nama saya
Muhammad Abdul Ghofur Al Hakim mahasiswa
Kepada Yth. Abdul Ghofur, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi
Universitas Brawijaya. Saya menghubungi Bapak/ Ibu para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
ingin melakukan praktek kerja magang di instansi
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal M. Abdul Ghofur
Bapak/Ibu. Topik yang ingin saya ajukan yaitu
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
pendugaan distribusi klorofil atau kondisi bathymetri Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
perairan. Apakah topik yang saya ajukan dapat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
dilakukan di instansi Bapak/Ibu dan persyaratan apa Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
yang harus dilakukan?\nTerima kasih atas perhatian Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
mabdulghofur_alhakim
24-Mar-15 Anda, saya ucapkan terima kasih.
Salam, Humas Lapan
@yahoo.com
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Selamat siang,\n\nSaya Leni Septiningrum,
mahasiswa Teknik Geomatika ITS. Berkaitan dengan
agenda Kerja Praktek di jurusan saya, maka saya
ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai
Kerja Praktek.\n1. Apakah di LAPAN menerima
mahasiswa Teknik Geodesi/Geomatika untuk Kerja
Praktek ?\n2. Apabila iya, di bidang apakan saya
dapat mengajukan kerja praktek ini?\n3. berkaitan
dengan waktu berlagsungnya kerja praktek, dapatkah
saya meminta waktu pada awal minggu bulan
Spetember hingga akhir minggu bulan
september ?\n\nAtas informasi yang diberkan, saya
23-Mar-15 ucapkan terimakasih.
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Kepada Yth. Erni Yulianti, Untuk memperoleh citra satelit beresolusi rendah dan menengah dapat di-download dari
website www.lapan.go.id atau link langsung: http://landsat-catalog.lapan.go.id/Catalogue/ atau datang langsung ke
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan di Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara
itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data
erni yulianti
dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau
Assalmualaikum ibu/bapak , saya mau tanya
pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70,
bagaimna cara nya untuk mendapatkan data citra
Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak
landsat 5 untuk tahun 2000 sampe 2015 kalo harus di menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA
download di web , dimana saya harus
(untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan
enikmenyiek15@gmail.c
18-Mar-15 mendownloadnya? terimakasih
data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Humas Lapan.
om
Umum
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Kepada Yth. Ketang Wiyono, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi
para pelajar dan mahasiswa yang ingin berkunjung. Silakan mengirimkan surat resmi dari sekolah/ kampus mengenai
permohonan kunjungan tersebut yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan
dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta 13220 Fax. (021) 47882726 Telp.
Ketang Wiyono
(021) 4892802 Isi surat kunjungan meliputi tujuan, jadwal, lokasi fasilitas Lapan yang ingin dikunjungi, dan jumlah
peserta kunjungan. Surat dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat, e-mail: humas@lapan.go.id, atau fax.
(021)47882726 Sebaiknya permohonan kunjungan diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. ketangw.fkipunsri@gmai
Terima kasih. Salam, Humas Lapan
l.com
Umum

Yth.\nKami dari program studi pend. Fisika FKIP
Unsri \nBermaksud untuk melakukan kunjungan ke
LAPAN pada tanggal 13 April 2015, sejumlah 84
Mahasiswa dan 6 dosen pembimbing. mohon
informasi prosedur dan suratnya ditujukan
18-Mar-15 kemana.\nTerimakasih\nKetang Wiyono

Kepada Yth. Arif Tunggal, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id LAPAN pernah melakukan
penelitian dan pengembangan mengenai energi angin melalui salah satu unit kerjanya yang berada di Rumpin,
Bogor, Jawa Barat. Unit tersebut kini berubah menjadi Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN sejak 2011. Untuk itu,
litbang energi angin tidak lagi menjadi salah satu kompetensi LAPAN. Kebijakan pemerintah memindahkan litbang
energi angin ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Silakan berkunjung ke website BPPT untuk
eksplorasi lebih jauh mengenai litbang energi angin. Terima kasih. Salam, Humas Lapan

Arif Tunggal

arif.tunggal@ui.ac.id

Umum

Umum

Leni Septiningrum
Kepada Yth. Leni Septiningrum, Terima kasih telah berkunjung ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka
bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan
mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.)
Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id
Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih.
leni.septiningrum01@g
Salam, Humas Lapan
mail.com
Umum

maaf pak, saya dari jurusan amnajemen informasi
dan dokumen Universitas Indonesia, foto kunjungan
yang kemarin bisa dikirim ke email saya tidak? untuk Selamat Pagi, Khoirul Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.ig Untuk foto kunjungan yang
laporan dan arsip karena foto yang di website tidak
dimaksud, akan kami koordinasikan dengan person in charge yang bertugas pada saat kunjungan. Foto yang
15-Mar-15 bisa di save. terimakasih.
dibutuhkan akan dikirimkan melalui e-mail. Mohon untuk menunggu. Terima kasih. Salam, Humas Lapan

Khoirul
Umum
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maaf pak, saya dari jurusan amnajemen informasi
dan dokumen Universitas Indonesia, foto kunjungan
yang kemarin bisa dikirim ke email saya tidak? untuk Selamat Pagi, Khoirul Terima kasih sudah berkunjung ke website www.lapan.go.ig Untuk foto kunjungan yang
laporan dan arsip karena foto yang di website tidak
dimaksud, akan kami koordinasikan dengan person in charge yang bertugas pada saat kunjungan. Foto yang
15-Mar-15 bisa di save. terimakasih.
dibutuhkan akan dikirimkan melalui e-mail. Mohon untuk menunggu. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
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Kepada Yth. Ari Dwi Cahyono, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL),
magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau
mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas
Ass,,\nSaya ari dwi cahyono dari mahasiswa ilmu
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, ari dwi cahyono
kelautan universitas brawijaya punya rencana praktek Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan
kerja magang dilapan dengan topik analisis
(PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui
kesesuaian lahan tambak, apakah pihak lapan bisa jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua
14-Mar-15 menerima ? Sekian terima kasih
ari_dc95@yahoo.com
bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan

Umum
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Kepada Yth. Ari Dwi Cahyono, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL),
magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau
mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas
Ass,,\nSaya mahasiswa ilmu kelautan universitas
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, ari dwi cahyono
brawijaya punya rencana praktek magang dilapan
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan
dengan topik analisis kesesuaian tambak dan analisis (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui
kesesuaian mangrove, apakah pihak lapan bisa
jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua
12-Mar-15 menerimanya ?
ari_dc95@yahoo.com
bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan

Umum
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Kepada Yth. Hanif, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang
atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data
Hanifudin
untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga
Assalamualaikum,\nSya hanif dari mahasiswa Teknik Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp.
Elektro Undip 2012, mau tanya mengenai informasi (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL,
Kerja Praktek di Lapan bisa menghubungi bagian
magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa
mana? Terimakasih sebelumnya\nWassalamualaikum pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan hanifudinmuhammad@y
12-Mar-15 wr.wb
sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
ahoo.co.id
Umum
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Kepada Yth. Abdullah, Untuk memperoleh citra satelit beresolusi rendah dan menengah dapat di-download dari
website www.lapan.go.id atau datang langsung ke Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan di Jl. Lapan
No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi
tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk Abdullah Arif Kurnia
Selamat siang bapak atau ibuk, saya arif bekerja di
kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data
bappeda lamongan sebagai pembantu teknis. Saya Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021)
ingin bertanya, terkait dengan berita yang di upload di 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk
web lapan, bagaimana prosedur untuk mengajukan instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement
permohonan citra satelit dengan resolusi tinggi?
(persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Humas
11-Mar-15 Mohon informasinya
arief.tolle@gmail.com
Lapan.
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Selamat Pagi Denis, Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan ke website www.lapan.go.id Lapan sangat terbuka
bagi para mahasiswa yang ingin mencari data untuk penelitian tugas akhir. Silakan mengirimkan surat permohonan
data/ penelitian serta proposal untuk tugas akhir dari kampus yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan
Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur denis tirta prada
apakah lapan mempunyai citra satelit landsat? daerah 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan permohonan data/
mana aja citranya, kalo ada apakah boleh minta untuk penelitian yang telah di tanda tangani oleh Pihak Kampus yang terkait. Surat permohonan dan proposal penelitian
membuat tugas penelitian skripsi di kampus saya.
dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan penelitian
the.22104929@gmail.co
11-Mar-15 mohon bantuannya untuk memperoleh data.
Umum
diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
m
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Administrator yg saya hormati, saya ingin
memperoleh prosiding ISAST LAPAN tahun 2014.
Mohon informasinya. Terima kasih.\nHormat saya,
9-Mar-15 Jemie Muliadi

khoirul.abdulj@gmail.co
m
Umum

Umum

Jemie Muliadi
Kepada Yth. Jemie, Untuk mendapatkan prosiding ISAST Lapan tahun 2014, bisa menghubungi panitia melalui: Telepon : (021) 7579 0383, - Fax : (021) 7579 0031, - E-mail: isast@lapan.go.id atau isast.lapan@gmail.com Terima jemiemuliadi@hotmail.c
kasih. Salam, Humas Lapan.
om
Umum
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Saya Vidya Nabila Tyto Putri dari Teknik Geomatika,
ITS Surabaya.\nKami ingin mengajukan permohonan
kerjasama (sponsorship) untuk kegiatan Simposium
Nasional 2015 yang bertemakan \"Peran ilmu dan
Teknik Geomatika dalam Pengembangan Dunia
Kemaritiman Indonesia\".\nBagaimana prosedur
penyerahan proposal?\nMohon
8-Mar-15 konfirmasinya\nTerima kasih
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Pengumuman lebih lanjut terkait penerimaan cpns
formasi khusus putra putri terbaik untuk formasi
penempatan di LAPAN kapan di umumkan? Karena
pengumuman penerimaan final cpns nya sudah dr
4-Mar-15 tanggal 16 februari 2015.. Terimakasih
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Dear LAPAN,\nNama saya Wilson, \nSaya sekarang
berada di Beijing (BUAA - Beijing University of
Aeronautics and Astronautics) dengan jurusan
Application Developing mengenai GIS Digital
Earth.\nPertanyaan saya: \nApakah saya punya
kesempatan untuk bergabung dengan teamwork
LAPAN setelah saya lulus?\n\nTerima
Kepada Yth. Wilson, Kesempatan untuk bergabung dengan Lapan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia
Kasih.\n\nContact me through this
dengan mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk informasi penerimaan CPNS akan
3-Mar-15 email:\nsoN_coolz91@hotmail.com
diumumkan melalui website resmi www.lapan.go.id Terima kasih. Salam, Humas Lapan.
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Apakah hasil citra satelit SPOT 5 tahun 2015 sudah
ada? setiap berapa hari sekali satelit SPOT 5
3-Mar-15 merekan gambar?

Kepada Yth. Nofella, SPOT-5 merekam citra setiap 2 kali sehari. Untuk daerah yang sama, SPOT-5 merekam citra
setiap 26 hari sekali. Informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan citra, bisa mengakses www.lapan.go.id lalu
mengklik salah satu kompetensi utama Lapan yaitu Penginderaan Jauh. Salam, Humas Lapan.
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Kepada,\nYth Bapak/Ibu HRD Lembaga
Penerbangan dan Antariksa
Nasional.\n\nAssalammualaikum,\nSaya Ian Rahmat
WIdi Perdana, Mahasiswa semester 6 jurusan
Materials Engineering di University Malaysia Perlis,
Malaysia. Saya ingin menanyakan, apakah LAPAN
membuka kesempatan untuk Intership dalam tenggat
masa 2-3 bulan yang akan dimulai pada bulan
Juni?\nAtas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan
2-Mar-15 terima kasih.\n\nSalam,\n\nIan Rahmat

Ian Rahmat Widi
Kepada Yth. Ian Rahmat Widi Perdana, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja
Perdana
praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik,
magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama
dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta
Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana
waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat
dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan
ian.rahmat04@gmail.co
paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
m
Pengaduan
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Kepada Yth. Vidya, Perihal permohonan kerja sama dengan Lapan, silakan mengirimkan surat permohonan kerja
sama (serta proposal) dari instansi yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp.
Vidya Nabila Tyto Putri
(021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Surat ditandatangani oleh pejabat setara Eselon II. Isi surat meliputi maksud
dan tujuan kerja sama, bidang yang akan dikerjasamakan serta informasi lain yang mendukung. Surat permohonan
inisiasi kerja sama dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: kersada@lapan.go.id Informasi lebih lanjut
bisa menghubungi nomor (021) 4892802 lalu meminta disambungkan kepada Kepala Bagian Kerjasama Dalam
Negeri. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
viedy.toto@gmail.com

Umum

Tini
Kepada Yth. Tini, Setiap pengumuman resmi (termasuk penerimaan CPNS) akan diumumkan melalui website resmi
www.lapan.go.id Terima kasih. Salam, Humas Lapan.

sulastini26@gmail.com Umum

Wilson M

soN_coolz91@hotmail.c
Umum
om
Nofella
fella@students.itb.ac.id Umum

Selamat Pagi Nofella Mahardika Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin mencari data
untuk penelitian tugas akhir Silakan mengirimkan surat permohonan penelitian data utnuk tugas akhir dari kampus
dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nofella Mahardika
Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021)
Saya mengetahui bahwa LAPAN menyediakan citra 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan permohonan data /Penelitian yang telah di tanda tangani oleh
satelit SPOT 5 secara gratis untuk kepentingan
Pihak Kampus yang terkait. Surat permohonan dan proposal penelitian dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat
penelitian tugas akhir (skripsi)? apa saja syarat yang atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan penelitian diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu
27-Feb-15 harus dipenuhi untuk mendapatkan citra tsb?
yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
fella@students.itb.ac.id Umum
Budi Setiawan
Selamat Pagi Budi Setiawan LAPAN akan menyelenggarakan Komurindo dan Kombat pada bulan Agustus 2015
Apakah LAPAN akan mengadakan Lomba
26-Feb-15 KOMURINDO untuk tahun 2015 ini?\nTrimakasih.

selamat pagi...sy ika dr kantor vektor kesehatan

Untuk Info Lebih jelas dapat melihat pada web dibawah ini : http://komurindo-kombat.lapan.go.id/ terimakasih salam
humas LAPAN

setyawan.b17@gmail.co
m
Umum

Kepada Yth. Ibu Ika, Perihal permohonan kerja sama dengan Lapan, silakan mengirimkan surat permohonan inisiasi
kerja sama dari instansi Ibu yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. ika
(021) 47882726. Surat ditandatangani oleh pejabat setara Eselon II. Isi surat meliputi maksud dan tujuan kerja sama,
bidang yang akan dikerjasamakan serta informasi lain yang mendukung. Surat permohonan inisiasi kerja sama dapat
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Kepada Yth. Ibu Ika, Perihal permohonan kerja sama dengan Lapan, silakan mengirimkan surat permohonan inisiasi
kerja sama dari instansi Ibu yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax.
(021) 47882726. Surat ditandatangani oleh pejabat setara Eselon II. Isi surat meliputi maksud dan tujuan kerja sama,
selamat pagi...sy ika dr kantor vektor kesehatan
bidang yang akan dikerjasamakan serta informasi lain yang mendukung. Surat permohonan inisiasi kerja sama dapat
sala3, mau tnya klo mau mengajukan MoU antara
dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: kersada@lapan.go.id Informasi lebih lanjut bisa menghubungi
Instansi sy dengn Lapan gimn caranya?ada nomor yg nomor (021) 4892802 lalu meminta disambungkan kepada Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri. Terima kasih.
ika.litbang.salatiga@gm
25-Feb-15 bisa kmi hubungi?trima kadih.
Salam, Humas Lapan
ail.com
Umum
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Selamat Pagi Pras Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang
atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik dari kampus dan proposal
yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat
Selamat sianng..\nsaya mahasiswa D3 t. Elektronika meliputi data diri mahasiswa, tujuan magang, dan rencana waktu magang. Surat permohonan dan proposal magang
UGM, mau bertanya, apakah LAPAN membuka
dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang
23-Feb-15 lowongan untuk Kerja Praktek Mahasiswa...?
diajukan paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan

pras

siprasetya@gmaill.com Umum

Kepada Yth. Shafira, Untuk memperoleh citra satelit beresolusi rendah dan menengah dapat di-download dari
website www.lapan.go.id atau datang langsung ke Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan di Jl. Lapan
No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi
tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk
Shafira
kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021)
8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk
instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement
shafirahimayah@gmail.c
(persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Humas
om
Umum
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Selamat siang,\nSaya ingin menanyakan perihal
permintaan data citra satelit untuk penelitian
thesis.\nCitra satelit apa saja yang diperbolehkan
untuk digunakan? dan bagaimana prosedur serta
ketentuan untuk dapat menggunakan data
20-Feb-15 tersebut? \n\nTerima Kasih.
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Kepada Yth. Rudianto, Sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2012 dan Undang Undang No. 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan, Lapan diamanatkan menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang menyediakan citra satelit semua
resolusi. Untuk memperoleh citra satelit beresolusi rendah dan menengah dapat di-download dari website
www.lapan.go.id atau datang langsung ke Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan di Jl. Lapan No. 70,
Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi,
rudianto lumbantoruan
yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk
Saya dari Dinas Perhubungan Prov Kaltim\n1.
kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data
Apakah saya bisa dapatkan peta citra suatu lokasi di Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021)
Kaltim?\n2. Kalau ada, arsip kapan ya (2/3/4 bulan
8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk
sebelum ini atau lebih baru/lama?)\n3. Bagaimana
instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement
17-Feb-15 saya bisa mendapatkannya?\n\nTerima kasih
(persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Humas
ruditoruan@gmail.com
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selamat siang, kami dari teknik geologi, fakultas
teknik, universitas sriwijaya palembang\nmohon
infonya mengenai citra lansat bagaimana cara
memperolehnya dan berapa biayanya untuk wilayah
sumatera selatan, dan bagaimana cara pembacaan
13-Feb-15 bandnya?\nterima kasih

Kepada: Pengelola Website Lapan\n\nDalam berita
utama ke-2 tentang Rapat Kerja Kepala LPNK
dengan Komisi VII DPR-RI tgl 12-2-2015 tertulis
a.l.\n\"........Sementara untuk melengkapi Undang
Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan, Lapan telah menyusun Rancangan
Peraturan Presiden (RPP) tentang Penginderaan
Jauh....\" \nMenurut saya RPP adalah kepanjangan
dari Rancangan Peraturan Pemerintah (bukan
Peraturan Presiden). Hal tsb sesuai dengan yang
diamanatkan oleh UU no 21 th 2013 ttg

Umum

Kepada Yth. Idarwati, Untuk memperoleh citra satelit beresolusi rendah dan menengah dapat di-download dari
website www.lapan.go.id atau link langsung: http://landsat-catalog.lapan.go.id/Catalogue/ atau datang langsung ke
Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan di Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara
itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data
dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau
Idarwati
pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70,
Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak
menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA
(untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan
idar_lovee@yahoo.com Pengaduan
data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Humas

Erna Sri Adiningsih
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Kepada: Pengelola Website Lapan\n\nDalam berita
utama ke-2 tentang Rapat Kerja Kepala LPNK
dengan Komisi VII DPR-RI tgl 12-2-2015 tertulis
a.l.\n\"........Sementara untuk melengkapi Undang
Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan, Lapan telah menyusun Rancangan
Peraturan Presiden (RPP) tentang Penginderaan
Jauh....\" \nMenurut saya RPP adalah kepanjangan
dari Rancangan Peraturan Pemerintah (bukan
Peraturan Presiden). Hal tsb sesuai dengan yang
diamanatkan oleh UU no 21 th 2013 ttg
Keantariksaan. Selain itu saya juga terlibat dalam tim
penyusun Naskah Akademis dan draf RPP tsb,
sehingga saya mengusulkan ralat pada berita tsb yg
ditulis oleh Humas/SA.\nTerima
Selamat Pagi Erna Sri Adiningsih Terimakasih atas koreksinya pada berita Web terkait dengan "Rapat kerja LPNK
13-Feb-15 kasih.\n\nSalam,\nErna Sri A.\nPustekdata
dengan Komisi VII". Kami telah meralat berita tersebut. Salam Humas LAPAN
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Kepada Yth,\nBapak/Ibu pengurus Lembaga
Penerbangan dan Antariksa
Nasional.\n\nPerkenalkan Bapak/Ibu, Saya Christine
Tambunan, mahasiswi Tingkat akhir (S1) dari
Universitas Negeri Medan, Jurusan Fisika
(FMIPA).\n\nSaya sangat membutuhkan data
penginderaan jauh di daerah Tapanuli Tengah,
tepatnya di Pulau Unggas dalam memenuhi syarat
untuk menyelesaikan tugas akhir.\n\napakah saya
dapat memperoleh data tersebut Bapak/Ibu? kalau
diperbolehkan, apa saja syarat-syarat yang diminta ?
kemudian juga Bapak/Ibu, apakah untuk memperoleh
data tersebut dikenakan biaya atau tidak (gratis) ?
\n\nDemikian yang ingin saya tanyakan kepada
Bapak/Ibu di tempat. Atas perhatian dan pengertian
Bapak/Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak
11-Feb-15 terima kasih.

Kepada Yth. Christine Yohanna, Untuk memperoleh citra satelit beresolusi rendah dan menengah dapat di-download
dari website www.lapan.go.id atau datang langsung ke Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan di Jl.
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit
beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda
jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan
Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau
(021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA
(untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License
Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam,
christine.yohanna92@g
Umum
Humas
mail.com
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Yth. bidang Humas LAPAN\nSaya Miftahus,
mahasiswa S1 Ilmu Kelautan Universitas
Brawijaya.\nsehubungan dengan email ini, saya
memohon bantuan informasi tentang;\n1.
ketersediaan data bulanan periode 2005-2014
tentang Suhu Muka Laut dan Curah Hujan.\n2.
bagaimana prosedur agar saya dapat mengadakan
penelitian (skripsi) di LAPAN yang rencananya akan
dilakukan pada akhir bulan Februari.\natas bantuan
dan kerja sama bapak/ibu, saya sampaikan terima
10-Feb-15 kasih banyak.

Kepada Yth. Miftahus Salam, Mengenai data suhu permukaan laut dan curah hujan, bisa diakses pada situs
Miftahus Salam
www.lapan.go.id atau www.pusfatja.lapan.go.id Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin
kerja praktik (PKL), magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik,
magang atau mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama
dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta
Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana
waktu kegiatan (PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat
dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan
miftahus91salam@gmail
paling lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
.com
Umum
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ernasri@lapan.go.id

Umum

Christine Yohanna M.
Tambunan

Kepada Yth. Fajar, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang
atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data
Fajar Nur Prayitno
Assalamu\'alaikum,\nmaaf mengganggu waktunya,
untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga
saya mahasiswa D3 SV UGM bersama rekan team
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp.
KP saya, mau tanya,\napakah lapan menyediakan
(021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL,
lowongan untuk Kerja Praktek terkait dengan bidang magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa
kami Elektronika Instrumentasi?\nterimakasih
pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan fajar_sevencold@rocket
9-Feb-15 sebelumnya,
sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
mail.com
Umum
Assalamualaiku Wr. Wb\nMohon maaf sebelumnya,
saya Dedigun Bintang Fajeri dan Nurhandini M Laily
dari Geodesi Universitas Diponegoro ingin
menanyakan mengenai tentang perihal kerja praktek
di LAPAN. Apakah LAPAN menerima untu kerja
praktek? jika iya bagaimana prosedur yang harus
dilakukan? dan bidang apa saja yang bisa menerima
kerja praktek?\nKiranya untuk sementara pertanyaan

Kepada Yth. Dedigun, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang
atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data
Dedigun Bintang Fajeri
untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp.
(021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL,
magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa

Assalamualaiku Wr. Wb\nMohon maaf sebelumnya,
saya Dedigun Bintang Fajeri dan Nurhandini M Laily
dari Geodesi Universitas Diponegoro ingin
menanyakan mengenai tentang perihal kerja praktek
di LAPAN. Apakah LAPAN menerima untu kerja
praktek? jika iya bagaimana prosedur yang harus
dilakukan? dan bidang apa saja yang bisa menerima
kerja praktek?\nKiranya untuk sementara pertanyaan
dari kami. semoga pertanyaan kami dapat dijawab.
8-Feb-15 Terimakasih.\nWasalamualaikum Wr.Wb.

Kepada Yth. Dedigun, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang
atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau mencari data
untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp.
(021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan (PKL,
magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui jasa
pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua bulan
sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
dfajeri@gmail.com
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Assalamu\'alaikum, maaf sebelumnya mau tanya
apakah lembaga LAPAN di daerah pontianak
8-Feb-15 menerima mahasiswa PKL dari luar kalimantan?

Kepada Yth. Siti Rohani, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL),
magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau
mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, siti rohani
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan
(PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui
jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua nunu.nurisya@gmail.co
bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
m
Umum
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Dear Mister/Madam,\n\nGood Night and How do you
do? I hope you\'re doing well. \nI would like to
introduce my self. My name is Nur Itsnaini. I am a
student of Diponegoro University Semarang, My
Nur Itsnaini
major is Geodetic Engineering, My Batch is 2012, and Kepada Yth. Nur Itsnaini, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL),
now I\'m on fifth semester going to sixth
magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau
semester.\nWhat I\'m going to ask you are:\n1. Does mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas
LAPAN give a chance to student to get an internship Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220,
training?\n2. What are requirements and procedures if Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan
i get that chance to get an internship training with
(PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui
LAPAN?\n\nThank you so much and kindly please
jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua
7-Feb-15 reply my email :)\n\nBest Regards,\nNur Itsnaini
bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
nuritsnn@gmail.com
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Kepada Yth. Wiwik Wulandari, Perihal permohonan kerja sama dengan Lapan, silakan mengirimkan surat
permohonan inisiasi kerja sama dari instansi yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga
wiwik wulandari
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp.
Subdit Perairan Umum Dit Sumber Daya Ikan Ditjen (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Surat ditandatangani oleh pejabat setara Eselon II. Isi surat meliputi maksud
Perikanan Tangkap pada TA.2015 terdapat kegiatan dan tujuan kerja sama, bidang yang akan dikerjasamakan serta informasi lain yang mendukung. Surat permohonan
Penyusunan Profil Tematik Ekosistem Perairan
inisiasi kerja sama dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: kersada@lapan.go.id Informasi lebih lanjut
Umum. Mohon dukungan info terkait dan contact
bisa menghubungi nomor (021) 4892802 lalu meminta disambungkan kepada Kepala Bagian Kerjasama Dalam
wiwikwulandarisdi@gma
6-Feb-15 person untuk koordinasi/kerjasama. Terima kasih
Negeri. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
il.com
Pengaduan
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Kepada Yth. Ali, Sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2012 dan Undang Undang No. 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan, Lapan diamanatkan menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang menyediakan citra satelit semua
resolusi dengan lisensi pemerintah Indonesia, dan bisa didapatkan secara gratis dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk memperoleh citra satelit beresolusi rendah dan menengah dapat di-download dari website www.lapan.go.id
atau datang langsung ke Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan di Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar
ali
Rebo, Jakarta. Sementara itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1.
Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda jika untuk kepentingan
penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau (021) 8717983 atau Fax
(021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA (untuk instansi pemerintah)
dg hormat,\nmohon info daftar harga Citra satelit dari 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License Agreement (persetujuan tidak akan
3-Feb-15 Lapan,\n\nterimakasih,\nAli
mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam, Humas
asuwanto@esrisa.com
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Kepada Yth. Fitriany Madya, Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam merespons
e-mail. Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari
data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik dari kampus dan proposal yang ditujukan
Fitriany Madya
kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda
Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data
terkaitpermohonan data citra untuk penelitian (sudah diri mahasiswa, tujuan magang, dan rencana waktu magang. Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim
saya email sebelumnya) apakah bisa dibantu?
melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling
30-Jan-15 terimakasih
lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan

Umum
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Kepada Yth. Fitriany Madya, Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam merespons
e-mail. Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL), magang atau mencari
data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik dari kampus dan proposal yang ditujukan
kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda
Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data
terkaitpermohonan data citra untuk penelitian (sudah diri mahasiswa, tujuan magang, dan rencana waktu magang. Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim
saya email sebelumnya) apakah bisa dibantu?
melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling
fitrianymadya@yahoo.c
30-Jan-15 terimakasih
lambat dua bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
o.id
Umum
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Kepada Yth. Daniel Useng, Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam merespons email. Kami informasikan bahwa Lapan telah memiliki MoU dengan Universitas Hasanuddin tentang Penelitian,
Pengembangan, Perekayasaan, dan pemanfaatan Kedirgantaraan serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia. Untuk pemanfaatan produk litbang Lapan (termasuk LSU-02) bisa dilaksanakan melalui skema kerja sama
Nama saya Daniel useng, Dosen Fak Pertanian
sebagai turunan naskah MoU yang disebutkan tadi. Perihal permohonan kerja sama tersebut, silakan mengirimkan
Dr Daniel Useng
Unhas. Tahun 2013 saya ikut pameran ACRS di Bali surat permohonan kerja sama dari instansi yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga
dan ada pesawat UAV LSU02. Saya membutuhkan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp.
pesawat tsb untuk penelitian pemantauan serangan (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Surat ditandatangani oleh pejabat setara Eselon II. Isi surat meliputi maksud
hama padi di hamparan sawah. Pertanyaan: (1)
dan tujuan kerja sama, bidang yang akan dikerjasamakan serta informasi lain yang mendukung. Surat permohonan
Berapa sewa pesawat tsb per 1x operasi? (2) berapa inisiasi kerja sama dapat dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: kersada@lapan.go.id Informasi lebih lanjut
harga pesawat tsb kalau sy beli utk penelitian?.
bisa menghubungi nomor (021) 4892802 lalu meminta disambungkan kepada Kepala Bagian Kerjasama Dalam
30-Jan-15 Terima kasih.
Negeri. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
d.useng@gmail.com

Umum
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saya dari pusdiklat pajak - kementerian keuangan jakarta: adakah diklat gratis untuk PNS (tentang
penginderaan jauh dan pengolahan citra satelit).
27-Jan-15 terima kasih \nheru supriyanto

Kepada Yth. Heru, Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam merespons e-mail.
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.05/2014, Lapan melalui
Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Badan Layanan Umum) memberikan layanan Bimbingan Teknis
heru
Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Informasi tambahan, akan dibuka pendafaran
Kelas Bimbingan Teknis Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIstem Informasi Geografis (SIG) untuk bulan Maret tahun
2015. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 021-489 2802 ext 248/249 atau email ke pusfatekgan@lapan.go.id. Terima herusdarman@yahoo.co
kasih. Salam, Humas Lapan.
m
Umum
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assalamualaikum dan selamat sore bapak,\nmaaf
mengganngu kesibukan bapak, saya aris maulana
mahasiswa Universitas Negeri Malang jurusan
Matematika konsentrasi analisis semester 6.\nsaya
tertarik untuk memperdalam ilmu saya tentang
analisis fraktal yang erat kaitannya dengan di
LAPAN.\nkalau diperbolehkan untuk itu, saya mohon
bantuan dan informasi mengenai tata cara pengajuan
proposal dan proses praktek kerja lapangan (PKL) di
26-Jan-15 LAPAN?

Kepada Yth. Aris Maulana, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL),
Aris Maulana
magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau
mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220,
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan
(PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui
jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua aris.maulanapq@gmail.
bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
com
Umum

177

Selamat siang, perkenalkan saya Hanandya Ajeng
mahasiswa Institut Teknologi Bandung jurusan
Geodesi dan Geomatika. Ingin menanyakan apakah
ada kesempatan untuk ikut kerja praktek di LAPAN
Jakarta? Apabila ada mohon diberitahukan bidangbidang yang dapat kami ikuti dan persyaratan untuk
dapat melaksanakan kerja praktek di LAPAN. untuk
23-Jan-15 perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Kepada Yth. Hanandya Ajeng, Lapan sangat terbuka bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin kerja praktik (PKL),
magang atau mencari data untuk penelitian. Silakan mengirimkan surat permohonan kerja praktik, magang atau
mencari data untuk penelitian dari kampus dan proposal yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Hanandya Ajeng
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220,
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 47882726. Isi surat meliputi data diri mahasiswa, tujuan dan rencana waktu kegiatan
(PKL, magang, mencari data untuk penelitian, dsb.) Surat permohonan dan proposal magang dapat dikirim melalui
jasa pengiriman surat atau e-mail: humas@lapan.go.id Sebaiknya permohonan magang diajukan paling lambat dua hanandyaajeng@studen
bulan sebelum waktu yang diinginkan. Terima kasih. Salam, Humas Lapan
ts.itb.ac.id
Umum
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Min, kami dari Universitas swasta di Jawa Tengah,
mohon infonya tentang perlombaan yang diadakan
oleh LAPAN. Seperti Komurindo, KRTI dan lainnya.
20-Jan-15 Mohon infonya. Terimakasih

awang bayu n
Kepada Yth. Awang Bayu, Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam merespons email. LAPAN akan menyelenggarakan Komurindo dan Kombat pada bulan Agustus 2015. Untuk Info Lebih jelas
awangbayunugroho@ya
dapat melihat pada web dibawah ini : http://komurindo-kombat.lapan.go.id/ Terima kasih, Salam, Humas LAPAN
hoo.com
Umum
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Assalamualaykum\n\nPerkenalkan, nama saya
Achmad Pahlevy, saya merupakan mahasiswa strata
satu Fakultas Geografi, UGM, dari program studi
Kartografi dan Penginderaan Jauh.\n\nSaat ini saya
sedang memulai penelitian mengenai penggunaan
lahan dan nilai lahan di Kawasan Keselamatan
Achmad Pahlevy
Operasi Penerbangan Bandara Halim
Perdanakusuma, Jakarta Timur. Untuk itu saya mau
bertanya apakah LAPAN memiliki data citra
Kepada Yth. Achmad Pahlevy, Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam
penginderaan jauh hasil perekaman LiDAR (atau
merespons e-mail. Untuk memperoleh citra satelit yang dibutuhkan baik resolusi rendah maupun menengah dapat disetidaknya data turunan berupa Digital Surface Model download dari website www.lapan.go.id atau datang langsung ke Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
- DSM) yang mencakup area Bandara Halim
Lapan di Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra
Perdanakusuma dan sekitarnya untuk dapat diakses satelit beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus
dan digunakan?\n\nJika data tersebut diatas dimiliki Anda jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi
oleh LAPAN, maka saya akan mengurus perizinan
dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786
yang dibutuhkan untuk mengurus permohonan data atau (021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam
kepada LAPAN. Terima kasih kepada LApan atas
DIPA (untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License
waktu dan konfirmasi terhadap pesan
Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam,
19-Jan-15 saya.\n\nWassalam.
Humas
achmad.plv@gmail.com Umum

Selamat Siang\n\nSaya Aulia Rahman Guru SMK
Yastrif 2 yang beralamt di Ds. Parungpanjang Kec.
Parungpanjang Kab. Bogor. ingin menanyakan
apakah bisa pengajuan kerjasama dibidang
15-Jan-15 pendidikan dan bagai mana cara pengajuannya

Kepada Yth. Aulia Rahman, Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan merespons e-mail.
Perihal permohonan kerja sama dengan Lapan, silakan mengirimkan surat permohonan inisiasi kerja sama dari
instansi/ sekolah yang ditujukan kepada: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Aulia Rahman
Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4892802, Fax. (021)
47882726. Surat ditandatangani oleh pejabat setara Eselon II. Isi surat meliputi maksud dan tujuan kerja sama,
bidang yang akan dikerjasamakan serta informasi lain yang mendukung. Surat permohonan inisiasi kerja sama dapat
dikirim melalui jasa pengiriman surat atau e-mail: kersada@lapan.go.id Informasi lebih lanjut bisa menghubungi
nomor (021) 4892802 lalu meminta disambungkan kepada Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri. Terima kasih.
smkyastrif2_stm@yahoo
Salam, Humas Lapan
.co.id
Pengaduan
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Selamat Siang, \n\nSaya ingin mengajukan
permohonan data berupa citra ikonos Kota Bogor.
Bagaimana alur permohonan datanya
15-Jan-15 ya?\n\nTerimakasih atas perhatiannya

Kepada Yth. Ajeng Dewi Andini, Untuk memperoleh citra satelit beresolusi rendah dan menengah dapat di-download
dari website www.lapan.go.id atau datang langsung ke Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan di Jl.
Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta. Sementara itu prosedur dan syarat untuk memperoleh citra satelit
beresolusi tinggi, yaitu: 1. Mengirimkan surat permintaan data dari Pejabat Eselon II atau dari Dekan di kampus Anda
Ajeng Dewi Andini
jika untuk kepentingan penelitian nonkomersial atau pendidikan. Surat ditujukan untuk Kepala Pusat Teknologi dan
Data Penginderaan Jauh Lapan, Jl. Lapan No. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710. Telp. (021) 8710786 atau
(021) 8717983 atau Fax (021) 8717715. 2. Tidak menganggarkan pembelian data penginderaan jauh dalam DIPA
(untuk instansi pemerintah) 3. Melampirkan DIPA (untuk instansi pemerintah) 4. Menyetujui End User License
Agreement (persetujuan tidak akan mendistribusikan data yang diperoleh kepada pihak lain). Terima kasih. Salam,
Humas
ajeng.dewi@live.com
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Kpd. Yth. Pengurus website LAPAN\nsaya Sahari,
salah satu peserta CPNS LAPAN 2014, ingin
menanyakan tentang hasil test wawancara yang
dilaksanakan pada tanggal 8 desember 2014, kapan Kepada Yth. Sahari, Pengumuman final seleksi penerimaan CPNS Lapan tahun 2014 bisa diakses di
15-Jan-15 hasilnya akan diumumkan?\nTerima kasih.
www.lapan.go.id Terima kasih. Salam, Humas Lapan.
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apakah betul LAPAN mengadakan recruitment
\nseperti yang saya dapatkan di web ini
http://www.duakerja.com/2015/01/lowongan-kerjalembaga-penerbangan-dan.html\nmohon
15-Jan-15 pencerahannya admin \nterima kasih
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Umum

Sahari
saharioneday@gmail.co
m
Pengaduan
AAN PERDANA

Kepada Yth. Aan Perdana, Setiap pengumuman resmi (termasuk penerimaan CPNS) akan diumumkan melalui
website resmi www.lapan.go.id Terima kasih. Salam, Humas Lapan.

aanperdana90@yahoo.c
om
Pengaduan

