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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, atas ridho
dan rakhmat-Nya, Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan
Perlindungan Teknologi Keantariksaan, dapat kami selesaikan.
Naskah Urgensi RPP ini pada awalnya, dicantumkan pada policy brief tahun
2016 tentang Pertimbangan Yuridis Pengelompokan Perumusan 9 RPP
sebagai Amanat Undang-Undang Keantariksaan dalam RPP yang terpisah
yang telah disetujui oleh Kepala LAPAN. Kemudian dalam pelaksanaannya
masuk dalam Keppres Nomor 9 tahun 2018 tentang Program Penyusunan
Peraturan Pemerintah Tahun 2018 dan yang tercantum dalam DIPA Pusat
KKPA Tahun Anggaran 2018. Sehubungan dengan munculnya permintaan
penjelasan BPHN terkait dengan judul RPP dan amanat yang tercantum di
dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan,
LAPAN
melalui
Surat
tertanggal
30
Januari
2018
Nomor:
B/305/HK.00/01/2018 telah mengajukan perubahan judul menjadi “RPP
tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan
Perlindungan
Teknologi
Keantariksaan”.
Akhirnya,
berdasarkan
pembahasan dalam Pertemuan Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi,
diusulkan oleh Kementerian Sekretariat Negara perubahan judul menjadi
RPP tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan.
Naskah Urgensi ini disusun secara sistematik sesuai dengan panduan
penyusunan Naskah Urgensi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dan Permen Ristekdikti Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Riset,
Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.
Dengan ini kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak/peneliti yang
telah membantu dalam menyiapkan, membahas dan menyusun Naskah
Urgensi ini. Semoga Naskah Urgensi ini dapat bermanfaat bagi pembaca
pada umumnya dan para praktisi.

Jakarta,

Desember 2019

Tim Pengkajian
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RINGKASAN EKSEKUTIF
RPP tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan
Perlindungan Teknologi Keantariksaan merupakan amanat dari Pasal 27,
Pasal 57 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, perlu disusun
Naskah Urgensi yang sistematikanya disesuaikan dengan panduan yang
berlaku di dalam UU No. 12 tahun 2011 dan Permen Ristekdikti Nomor 53
tahun 2016. Di samping itu, penyusunan Naskah Urgensi ini juga
dilakukan dengan pengkajian internal, konsultasi dengan para pakar dari
Satuan Kerja terkait serta para Ahli.
Sebagaimana diketahui, teknologi penerbangan (aeronautika) dan
antariksa pada saat ini merupakan salah satu dari ketiga jenis teknologi
canggih selain nuklir dan cyber. Ketiga teknologi canggih ini, dengan
sifatnya, telah terbukti dapat merubah tatanan dunia dan regulasi
internasional dan nasional. Dalam teknologi keantariksaan terdapat sistem
keantariksaan yang terdiri dari 3 segmen utama, yaitu: segmen antariksa
(misalnya satelit, stasiun antariksa internasional dll), segmen bumi (misal
stasiun bumi, segmen komunikasi, wahana peluncur, dan seluruh personil
operasional), dan segmen koneksi komunikasi.
Untuk mencapai kemandirian dalam penyelenggaraan keantariksaan
dilakukan dengan penguasaan, pengembangan, penjalaran
serta
perlindungan teknologi keantariksaan.
Menurut Danielle Wood dan
Annalisa Weigel, terdapat 13 (tiga belas) Tangga Teknologi Antariksa (the
Space Technology Ladder) yang bertujuan untuk menunjukkan peringkat
negara-negara dalam mencapai kemandirian di bidang teknologi
keantariksaan yang terdiri dari 13 tingkat, secara berurutan mulai dari
yang tertinggi sampai yang terendah sebagai berikut: (i) Launch Capability:
Satellite to GEO; (ii) Launch Capability: Satellite to LEO; (iii) GEO Satellite:
Build Locally;(iv) GEO Satellite: Build through Mutual International
Collaboration; (v) GEO Satellite: Build Locally with Outside Assistance; (vi)
GEO Satellite: Procure; (vii) LEO Satellite: Build Locally; (viii) LEO Satellite:
Build Through Mutual International Collaboration; (ix) LEO Satellite: Build
Locally with Outside Assistance; (x) LEO Satellite: Build with Support in
Partner’s Facility; (xi) LEO Satellite: Procure with Training Services; (xii) Space
Agency: Establish Current; dan (xiii) Space Agency: Establish First National
Space Office.
Berdasarkan klasifikasi tangga teknologi keantariksaan tersebut, maka
penguasaan, pengembangan, dan penjalaran serta perlindungan teknologi
keantariksaan tidaklah mudah dan hanya dapat dicapai dalam jangka
menengah dan panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan kebijakan
dan manajerial yang konsisten dan berkesinambungan. Kebijakan dan
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manajerial ini terkait dengan 3 jenis teknologi yaitu teknologi roket, satelit
dan aeronautika. Ketiga teknologi ini dalam perkembangannya, mengalami
berbagai kendala dan permasalahan.
Di bidang teknologi roket, yang merupakan teknologi guna ganda
(militer dan sipil) dan termasuk kategori senjata pemusnah masal, apabila
terdapat Negara yang mengembangkan teknologi roket akan selalu dicurigai
oleh negara maju sebagai negara yang berkeinginan mengembangkan
senjata pemusnah masal. Negara berkembang yang mengincar teknologi ini
tidak pernah memperdulikan berapa biaya yang dikeluarkan dengan
menyatakan untuk kepentingan nasional (pertahanan dan keamanan).
Dalam bidang kerja sama internasional, akan menimbulkan persaingan
tersendiri untuk mengembangkan teknologi roket dan dengan adanya rezim
MTCR, maka terdapat pembatasan dan pengendalian penyebaran teknologi
roket.
Untuk teknologi satelit sudah terdapat beberapa regulasi di bidang
pemanfaatan satelit, tetapi fokusnya hanya pada produk dan layanan, serta
pengaturan slot orbit dan spektrum frekuensi. Di dalam konteks
kepemilikan satelit, juga belum terdapat kategori yang jelas tentang apakah
definisi “satelit nasional”. Permasalahan lainnya dari teknologi ini adalah
telah ada berbagai pihak yang terlibat (lembaga Litbang, Perguruan Tinggi,
Instansi, Badan Hukum, perorangan) dan berkeinginan untuk melakukan
kegiatan penguasaan, pengembangan, penjalaran dan perlindungan
teknologi satelit yang pada umumnya masih bersifat parsial dan duplikasi
kegiatan.
Sedangkan teknologi aeronautika yang dioperasikan di dalam atmosfer,
juga memiliki sifat dual-use yang dapat digunakan untuk penerbangan sipil
dan untuk kepentingan militer seperti pesawat udara tanpa awak. Regulasi
di Indonesia belum ada yang mengatur tentang penguasaan,
pengembangan, penjalaran dan perlindungan teknologi aeronautika
khususnya UAV. Khusus terkait penelitian dan pengembangan untuk UAV
telah diselenggarakan oleh banyak pihak yang mengakibatkan jumlah UAV
yang melintas di ruang udara semakin banyak. Di samping itu, masih
minimnya koordinasi kelembagaan antar instansi pemerintah yang
berkepentingan untuk penguasaan dan pengembangan teknologi
aeronautika.
Selain ketiga teknologi keantariksaan tersebut, khusus dalam
penguasaan dan pengembangan teknologi antariksa terdapat jenis teknologi
atau komponen (baik parsial maupun lengkap) dari teknologi keantariksaan
yang dikategorikan oleh kelompok negara tertentu (rezim unilateral) atau
dengan regulasi nasional negara dari pemilik teknologi (regulasi domestik)
tersebut sebagai teknologi sensitif keantariksaan (sensitive space
technology). Proteksi dan mendapatkannya susah sehingga RPP ini
berupaya menerobos ketentuan pembatasan tersebut dan memenuhi
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ketentuan internasional yang Indonesia menjadi pihak, sekaligus mampu
mengakomodir kepentingan perdamaian internasional.
Mengenai Keamanan dan Keselamatan Teknologi Keantariksaan, pada
mulanya, ruang lingkup Keamanan keantariksaan berpusat pada konteks
militerisasi (militarization) dan persenjataan (weaponization). Ada dua
skenario kegiatan militer yang dapat mengancam keamanan keantariksaan
yaitu (i) adanya potensi penempatan senjata dan/atau penggunaan senjata
militer di antariksa dan (ii) memanfaatkan potensi aplikasi teknologi
antariksa yang bersifat guna ganda (dual-use). Sedangkan terkait isu
Keselamatan keantariksaan (space safety), merupakan persyaratan mutlak
yang harus dipenuhi dalam kegiatan keantariksaan karena kegiatan ini
dapat menyebabkan bahaya baik pada manusia dan membuat kerusakan
pada property serta lingkungan, termasuk juga perlindungan atas
kehidupan manusia dan/atau wahana antariksa selama semua fase dari
misi-misi antariksa, baik kegiatan “berawak” atau “tidak berawak”.
Dalam hal pendanaan, dengan sifat kegiatan antariksa adalah kegiatan
yang high-tech, high-risk dan high-cost, pembiayaan yang tinggi dikaitkan
dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara posisi di Bumi,
di antariksa dan layanan yang diberikan. Infrastruktur yang saling
terhubung tersebut dikenal dengan sistem keantariksaan. Situasi dan
kondisi pembiayaan keantariksaan dapat dilihat dari pengadaan masingmasing subsistem keantariksaan yaitu:
1. Pembiayaan Roket Peluncur Satelit
Industri internasional merupakan oligopoli yang sangat bergantung
pada dana penelitian dan pengembangan dari pemerintah dan menjual
sekitar 40 peluncuran per tahun untuk instansi pemerintah dan 20
peluncuran untuk perusahaan-perusahaan swasta. Kebanyakan
wahana peluncuran disubsidi oleh pemerintah. Harga yang dikenakan
kepada pemerintah mungkin tidak mencerminkan biaya yang
sebenarnya kepada pemerintah.
2. Pembiayaan satelit
Proses untuk beroperasinya suatu satelit, melalui proses tahapan
koordinasi yang panjang baik di tingkat internasional maupun nasional.
Saat ini, munculnya konsorsium swasta atau kelompok perusahaan
komunikasi telah melibatkan bank-bank besar dan lembaga keuangan
lainnya
sebagai
sumber
pembiayaan
utama
untuk
satelit
telekomunikasi, menyediakan struktur pembiayaan terutama di jalan
pendanaan yang aman dan tidak aman. Isu lain yang relevan dalam
menyediakan dana adalah jenis entitas yang membutuhkan dana.
Biasanya lebih mudah untuk mendapatkan dana dari perusahaan besar
atau oleh anak perusahaan konglomerat yang terlibat dalam aktivitas
antariksa daripada perusahaan pemula.
3. Pembiayaan Aeronautika (Wahana Terbang)
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Bisnis penerbangan termasuk bisnis yang unik, karena Industri
penerbangan memiliki kehidupannya sendiri. Akan tetapi, secara global
maskapai penerbangan secara konsisten membukukan pengembalian
yang lebih rendah pada modal yang diinvestasikan oleh pemegang
saham daripada pemain lain di rantai nilai penerbangan. Sektor
maskapai adalah yang terburuk. Dibandingkan dengan pelaku rantai
nilai teratas yang mencakup distribusi global sistem (26%), agen
perjalanan (20%) dan pengirim barang (15%), sedangkan maskapai
penerbangan memiliki tingkat pengembalian 3% dari tahun 2002-2009.
Di samping hal-hal tersebut di atas, sifat pembangunan infrastruktur
Roket, satelit dan aeronautika untuk tujuan penguasaan teknologi
keantariksaan yang berjangka menengah dan jangka panjang juga telah
mempengaruhi biaya yang diperlukan. Akibatnya tidaklah mengherankan
jika dalam pembiayaan keantariksaan sering terjadi cost overrun (atau
pembengkakan biaya).
Tujuan dari Naskah Urgensi ini adalah memetakan dan
mendeskripsikan konsep-konsep pemikiran yang terkandung dalam RPP
Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan Pelindungan Teknologi
Keantariksaan. Adapun pokok materi yang dimuat dalam Naskah ini adalah
(i) Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan; (ii) standar dan
prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi
Keantariksaan; dan (iii) peran serta masyarakat dalam Penguasaan
teknologi Keantariksaan.
Dari kajian yang dilakukan, hasil yang diperoleh adalah bahwa
penguasaan, pengembangan, penjalaran dan perlindungan teknologi roket,
satelit dan aeronautika terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya
serta banyak pihak yang terlibat dalam penguasaan dan pengembangan
untuk teknologi satelit dan aeronautika, kecuali untuk teknologi roket yang
saat ini hanya dikembangkan oleh LAPAN dan Kementerian Pertahanan.
Peraturan Pemerintah ini perlu ditindaklanjuti dengan 11 (sebelas)
Peraturan Lembaga.
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NASKAH URGENSI
RPP TENTANG TATA CARA PENGUASAAN, PENGEMBANGAN,
PENJALARAN DAN PERLINDUNGAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN
I.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

1.
Saat ini, terdapat tiga jenis teknologi yang dipandang sebagai
teknologi tinggi atau disebut teknologi canggih yaitu teknologi: (1) Nuklir, (2)
Cyber (ICT), dan (3) Penerbangan (aeronautika) dan Antariksa. Ketiga
teknologi canggih ini, dengan sifatnya, telah terbukti dapat merubah
tatanan dunia dan regulasi internasional dan nasional. Teknologi nuklir
merubah tatanan karena sifat pemusnah masalnya1, teknologi siber
merubah tatanan dengan sifat meniadakan batas ruang wilayah dan
waktu2,
teknologi
penerbangan
merubah
tatanan
dengan
sifat
mempersingkat waktu tempuh, sedangkan teknologi antariksa merubah
tatanan dengan sifatnya yang prestisius serta guna ganda3. Sifat prestisius
teknologi antariksa dicerminkan dengan capaian teknologi keantariksaan
suatu negara sebagai kebanggaan nasional dari negara tersebut. Sedangkan
teknologi guna ganda dimaknai bahwa teknologi antariksa dapat digunakan
untuk kepentingan sipil (tujuan ekonomi dan sosial) dan militer (tujuan
pertahanan dan keamanan negara) serta teknologi keantariksaan juga
dapat mengantarkan senjata pemusnah masal (nuklir, bologi, kimia dan
radiologi). Disamping itu, teknologi antariksa merupakan salah satu tulang
punggung (backbone) teknologi siber yang mampu menghubungkan wilayah
terpencil yang tidak terjangkau oleh sistem telekomunikasi terestrial untuk
pemanfaatan internet.
2.
Penyelenggaraan keantariksaan adalah setiap kegiatan eksplorasi dan
pemanfaatan Antariksa yang dilakukan, baik di dan dari bumi, Ruang
Udara, maupun Antariksa.4 Penyelenggaraan keantariksaan tersebut
diperoleh melalui pemanfaatan sistem keantariksaan yang terdiri dari 3
segmen utama,5 yaitu: segmen antariksa (misalnya satelit, stasiun
antariksa internasional dll), segmen bumi (misal stasiun bumi, segmen
Purwanto, Adi Joko. 2011. Senjata Pemusnah Massal Dan Masa Depan Keamanan
Internasional, Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 8, No. 1. hlm. 5.
2 Romli, Khomsahrial, 2016, Komunikasi Massa, Grasindo: Jakarta, hlm. 149.
3 Sitindjak, Alfred, 2004, Kepentingan Tersembunyi Di Balik Bisnis Keantariksaan Dalam
Pengembangan Wahana Peluncur Antariksa, LAPAN, Jakarta.
4 Pasal 1 butir 4 Undang-Undang RI No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.
5 Wilson, 1999, Securing the Heavens: A Perspective on Space Control, School of Advanced
Air Power Studies, Air University, Maxwell Air Force Base – Alabama.
1
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komunikasi, wahana peluncur, dan seluruh personil operasional), dan
segmen koneksi komunikasi.
3.
Tiga segmen sistem keantariksaan tersebut di atas menurut Mayor ad
Wilson yang ditinjau dari teori sistem, secara konvensional terdiri 6 sistem
utama untuk menjelaskan akses terhadap sistem keantariksaan,6 yaitu:
a. Segmen kendali bumi (ground control segment), yaitu sistem yang
berfungsi untuk menjamin efektivitas operasi dan kesehatan
satelit.
b. Segmen koneksi C3 (C3 link segment), yaitu sistem yang berfungsi
sebagai penghubung antara pemberi perintah di bumi dan satelit
yang sedang mengorbit sehingga dapat menjamin efektivitas misi
satelit.
c. Segmen antariksa (space segment), yaitu sistem yang berfungsi
sebagai simpul penjamin efektivitas sistem penghubung perintah
dari bumi kepada satelit (koneksi C3 - yang dapat saja terjadi pada
lebih dari satu satelit), dan selanjutnya data yang diterima dari
satelit tersebut diteruskan kembali kepada sistem kendali di bumi
maupun pengguna akhir. Sistem antariksa merupakan sistem
yang paling kompleks dan termahal.
d. Segmen koneksi data (data link segment), yaitu sistem yang
berfungsi sebagai penghubung untuk meneruskan data dan/atau
informasi dari sistem antariksa kepada pengguna akhir (end user).
e. Segmen pengguna (user segment), yaitu sistem yang berfungsi
sebagai sistem pendukung yang berupa kawasan maupun aset
angkatan udara maupun angkatan laut dalam yang diperlukan
untuk mendukung sistem antariksa dalam menerima data satelit
serta hal-hal terkait pemrosesan dan penyampaian data tersebut
termasuk sumber daya yang bertanggung jawab dalam menerima,
memproses,
mendayagunakan,
menyebarluaskan,
maupun
menerima tanggapan yang diperlukan.
f. Segmen peluncur (launch segment), yaitu sistem yang berfungsi
untuk mendukung peluncuran wahana antariksa.
4.
Dalam penguasaan, pengembangan, penjalaran serta perlindungan
teknologi keantariksaan tidak dapat terlepas dari sistem keantariksaan
tersebut yang jika dikaitkan dengan penerapannya adalah sebagai berikut:
a. Penguasaan teknologi roket, satelit dan aeronautika yang
dimaksudkan untuk menguasai ilmu dan pengetahuan dasar yang
harus dimiliki untuk penguasaan teknologi keantariksaan
tersebut;
6

Ibid, hlm. 23.
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b. Pengembangan teknologi antariksa yang dimaksudkan untuk
menciptakan produk dan layanan yang langsung berhubungan
dengan sistem keantariksaan tersebut.
c. Penjalaran teknologi keantariksaan yang ditujukan memanfaat
ilmu pengatahuan dan produk dan layanan dari sistem
keantariksaan yang digunakan dan dimanfaatkan untuk
kepentingan di luar bidang keantariksaan.
d. Perlindungan teknologi keantariksaan adalah terkait dengan
Keamanan, Keselamatan kegiatan keantariksaan dan secara
khusus
untuk
jaminan
keamanan
Teknologi
sensitif
keantariksaan. Jaminan ini tidak hanya terbatas pada teknologi
itu sendiri tetapi juga termasuk untuk inovasi yang dilakukan
khususnya terkait dengan aspek hak kekayaan intelektualnya.
5.
Dalam
Penguasaan,
pengembangan,
dan
penjalaran
serta
perlindungan teknologi keantariksaan yang mencakup semua segmen
sistem keantariksaan, menurut pandangan Danielle Wood, Annalisa Weigel
(2012) terdapat Tangga Teknologi Antariksa (the Space Technology Ladder)
yang mencakup empat kategori utama dalam pencapaian teknologi
antariksa yaitu (i) Tangga pertama merupakan yang terendah adalah
tindakan mendirikan badan antariksa nasional atau kantor nasional yang
bertanggung jawab atas aktivitas antariksa. (ii) Tangga kategori teknologi
kedua dengan memiliki dan mengoperasikan satelit nasional di orbit Bumi
rendah (LEO). Tangga kategori ketiga dicapai ketika sebuah negara memiliki
dan mengoperasikan satelit di orbit geostasioner (GEO). Kategori keempat
negara memiliki kemampuan independen untuk meluncurkan satelit. 7
Empat kategori peringkat tangga tersebut untuk menunjukkan peningkatan
kompleksitas teknis. Keempat tonggak teknologi tersebut harus dipilih dan
ditetapkan dalam program antariksa nasional karena, secara historis,
mereka mencerminkan upaya awal dari negara maju dan berkembang
dalam meraih kemampuan teknologi antariksa.
6.
Di samping itu, 4 tangga Tangga Teknologi Antariksa tersebut, dalam
perspektif
kompleksitas
teknis,
otonomi
dan
manajerial
dapat
dikelompokkan menjadi 13 (tiga belas) tindakan yang berbeda yaitu (secara
berurutan dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah): 8
a. Tangga - 13: Launch Capability: Satellite to GEO
b. Tangga - 12: Launch Capability: Satellite to LEO
c. Tangga - 11 : GEO Satellite: Build Locally

Danielle Wood, Annalisa Weigel, Charting the evolution of satellite programs in developing
countries: The Space Technology Ladder, Space Policy 28 (2012) 15-24, Elsevier Ltd.
8 Ibid.
7
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d. Tangga - 10 GEO Satellite: Build through Mutual International
Collaboration
e. Tangga - 9 GEO Satellite: Build Locally with Outside Assistance
f. Tangga - 8 GEO Satellite: Procure
g. Tangga - 7 LEO Satellite: Build Locally
h. Tangga - 6 LEO Satellite: Build Through Mutual International
Collaboration
i. Tangga - 5 LEO Satellite: Build Locally with Outside Assistance
j. Tangga - 4 LEO Satellite: Build with Support in Partner’s Facility
k. Tangga - 3 LEO Satellite: Procure with Training Services
l. Tangga - 2 Space Agency: Establish Current Agency
m. Tangga - 1 Space Agency: Establish First National Space Office
7.
Hal yang perlu dicatat disini adalah bahwa secara umum, tujuan
dari 13 Tangga Teknologi Antariksa ini adalah untuk menunjukkan
serangkaian tahapan teknologi potensial di bidang teknologi keantariksaan
dan peringkat negara-negara dalam mencapainya. Sedangkan untuk
pencapaian loncatan pada masing-masing empat tahapan besar diperlukan
kemampuan untuk memadukan tingkat kompleksitas teknis dan otonomi
manajerial serta konsistensi negara dalam mencapainya. Perhatikan,
misalnya, bahwa Tangga - 7 (LEO satelit: Membangun Lokal) berada di
peringkat bawah Tangga - 8 (GEO satelit: Pengadaan). Tangga - 7 mewakili
banyak kemandirian teknis. Tangga - 7 ini menyiratkan bahwa suatu
negara telah mencapai kemampuan untuk desain dan membangun satelit
secara lokal. Negara ini juga telah mendirikan fasilitas yang diperlukan
untuk integrasi satelit dan pengujian. Tangga - 7 bisa dibilang
menunjukkan otonomi teknis lebih dari Tangga 8. Kerangka yang dibuat
ini, untuk menekankan pada tangga keempat tahapan teknologi besar
(Space Agency, LEO Satellite, GEO Satellite, dan Launch). Dengan demikian,
tindakan spesifik adalah peringkat untuk menunjukkan peningkatan
otonomi teknis dalam kategori teknologi. Contoh lain, dalam kasus
Indonesia, saat ini Indonesia telah mencapai tangga - 4 yaitu LEO Satellite:
Build with Support in Partner’s Facility, tetapi dalam kenyataannya capaian
untuk tangga - 3 LEO Satellite: Procure with Training Services belum bisa
dibuktikan.
8.
Berdasarkan klasifikasi tangga teknologi keantariksaan tersebut di
atas, maka penguasaan, pengembangan, dan penjalaran serta perlindungan
teknologi keantariksaan tidaklah mudah dan hanya dapat dicapai dalam
jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan
kebijakan dan manajerial yang konsisten dan berkesinambungan. Hal ini
terbukti dengan capaian dari Negara Republik Rakyat Tiongkok yang
mencapai tahap puncak dari tangga teknologi tertinggi (peluncuran satelit
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ke GEO - yang dalam versi RRT termasuk penerbangan antariksa manusia
(human spaceflight) selama ± lima dekade, Brazil mencapai tangga
meluncurkan satelit ke orbit LEO dalam waktu ± tiga dekade.
9.
Selain sistem keantariksaan dan tangga teknologi keantariksaan
sebagaimana tersebut dalam paragraf 3 sampai 8 di atas, khusus dalam
penguasaan dan pengembangan teknologi antariksa terdapat jenis teknologi
atau komponen (baik parsial maupun lengkap) dari teknologi keantariksaan
yang dikategorikan oleh kelompok negara tertentu (rezim unilateral) atau
dengan regulasi nasional negara dari pemilik teknologi (regulasi domestik)
tersebut sebagai teknologi sensitif keantariksaan (sensitive space
technology).
10. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Keantariksaan dinyatakan bahwa (1) Pemerintah menjamin keamanan
teknologi-sensitif Keantariksaan yang diimpor ke wilayah kedaulatan dan
wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Penjaminan
keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a.
perdamaian; b. kepentingan nasional; dan c. pemenuhan kewajiban
internasional. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Yang
dimaksud dengan “teknologi-sensitif” adalah teknologi yang berkaitan
dengan peralatan atau jenis teknologi yang dapat digunakan untuk
pengembangan wahana baik untuk keperluan sipil maupun militer,
terutama berkaitan dengan pengembangan senjata pemusnah massal.
11. Dalam konteks paragraf 9 dan paragraf 4 huruf d di atas, dan
ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10, hal ini memiliki
konsekuensi bahwa dalam penguasaan dan pengembangan teknologi
keantariksaan khususnya terkait teknologi sensitif baik untuk tujuan
pengadaan khususnya impor teknologi tersebut wajib tunduk pada rezim
unilateral atau pada pengaturan teknologi sensitif dari negara pengekspor
teknologi dimaksud. Pemenuhan persyarat rezim unilateral dan ketentuan
domestik negara pengekspor terkait teknologi sensitif tersebut menjadi
syarat mutlak yang pelaksanaannya selalu ditentang oleh negara
berkembang karena dipandang tidak sesuai dengan prinsip hukum
internasional, bersifat diskriminasi, menghambat kemajuan teknologi
negara berkembang atau bahkan bertentangan dengan hukum domestik
negara penerima barang dan jasa dimaksud (negara pengimpor).
12. Oleh karena itu, negara-negara yang tujuan nasionalnya mengejar
kemandirian di bidang keantariksaan hanya memiliki dua cara untuk
menempuhnya yaitu (1) masuk anggota rezim unilateral terkait atau (ii)
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membuat aturan nasional tentang jaminan keselamatan dan keamanan
teknologi sensitif. Khusus bagi Indonesia, ketentuan teknologi sensitif
tersebut merupakan penghambat utama, karena Indonesia bukan anggota
rezim unilateral, dengan alasan bahwa rezim tersebut bukan di bawah
lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pemberlakukannya belum
selaras dengan hukum nasional Indonesia khususnya hukum kepabeanan
dan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
13. Dalam Pasal 28 c ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke 4 menegaskan
bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat dari Ilmu pengetahuan
dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (5) menegaskan lebih jauh
bahwa Pemerintah memajukan Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia sehingga menjadi
tugas negara dan pemerintah untuk dapat menciptakan iklim kondusif agar
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) nasional pada semua
jenis. Tidak terkecuali juga IPTEK penerbangan dan keantariksaan agar
dapat membawa dan mendorong kepada kemajuan bangsa dan mencegah
resiko yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
14. Peratuan Pemerintah ini disusun berdasarkan amanat dari UndangUndang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan. Pasal-pasal yang
mengamanatkan adalah sebagai berikut :
a. Pasal 27 mengamanatkan pengaturan mengenai Tata Cara dan
Mekanisme
Penjaminan
Keamanan
Teknologi
Sensitif
Keantariksaan.
b. Pasal 57 mengamanatkan pengaturan mengenai Standar dan
Prosedur
Keamanan
dan
Keselamatan
Penyelenggaraan
Keantariksaan.
c. Pasal 92 mengamanatkan pengaturan mengenai Peran serta
masyarakat.
15. Selain itu, penyusunan RPP ini juga harus memperhatikan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2017 Tentang Rencana Induk
Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 yang ditetapkan pada
tanggal 11 April 2017 yang memuat visi dan misi, arah kebijakan, strategi,
dan peta rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang
penyelenggaraan keantariksaan.
16. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini adalah upaya
untuk dapat menjalankan Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang
Keantariksaan dan juga untuk mengisi kekosongan hukum dalam
memenuhi kebutuhan pengaturan secara teknis bagi para pihak yang
terlibat dalam penguasaan dan pengembangan teknologi keantariksaan.
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B.

Identifikasi Masalah

17. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, rumusan
permasalahan-permasalahan antara lain sebagai berikut :
a. Bagaimana arahan kebijakan dan regulasi dalam penguasaan,
pengembangan,
penjalaran
dan
perlindungan
teknologi
keantariksaan di Indonesia;
b. Bagaimana permasalahan butir a dapat sesuai dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan dan
selaras Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 Tentang
Rencana Induk Keantariksaan;
c. Untuk mencapai kemandirian di bidang teknologi keantariksaan
bagaimana implementasi dari butir a dan butir b, agar sejalan
dengan ketentuan nasional yang berlaku.
C.

Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Urgensi

18.

Tujuan Penyusunan Naskah Urgensi adalah sebagai berikut :
a. Memetakan dan mendeskripsikan konsep-konsep pemikiran yang
terkandung dalam RPP yaitu : tata cara, penguasaan,
pengembangan,
penjalaran
dan
perlindungan
teknologi
keantariksaan.
b. Memetakan dan mendiskripsikan serta merumuskan pokok-pokok
materi muatan yang akan menjadi subtansi RPP.

19. Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Urgensi diharapkan
bermanfaat untuk :
a. Bahan pemetaan dan pertimbangan lebih lanjut dalam
perumusan kerangka, materi muatan dan perumusan lengkap
RPP.
b. Bahan pemetaan terhadap penentuan subyek dan atau obyek
hukum yang akan terlibat dalam penguasaan, pengembangan,
penjalaran dan perlindungan teknologi keantariksaan di
Indonesia.
c. Bahan acuan dan pedoman pada pembahasan lebih lanjut
terhadap RPP ini baik pada tingkat Internal, Panitia Antar
kementerian, Harmonisasi dan lain-lainnya.
D.

Metode

20. Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011,
Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan
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penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang
berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian
hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis
empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang
menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum
lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.
Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus
group discussion), dan rapat dengar pendapat. Sedangkan, metode yuridis
empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian
normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan
(normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta
penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang
terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan
yang diteliti.
II.

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.

Pengertian

1.

Teknologi Keantariksaan

21. Definisi teknologi keantariksaan adalah sangat luas, setiap perspektif
memiliki definisi berbeda mengenai teknologi keantariksaan. Teknologi
keantariksaan itu terdiri dari kata “Teknologi” dan “Keantariksaan” (berasal
dari kata Antariksa ditambah imbuhan ke- dan –an), kedua kata tersebut
memiliki definisi yang berbeda. Teknologi adalah dasar pengetahuan yang
diciptakan khusus untuk menciptakan alat, mengolah dan mengekstrak
suatu bahan yang dapat membantu kegiatan sehari-hari. Sedangkan
“Antariksa” sendiri yaitu ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang
Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara. Sedangkan
“Keantariksaan” adalah segala sesuatu tentang Antariksa dan yang
berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa.9
22. Berdasarkan Kamus, Teknologi Antariksa dimaknai (1) Penerapan
Ilmu sains dan rekayasa untuk eksplorasi dan pemanfaatan antariksa, (2)
setiap ilmu khusus atau disiplin rekayasa yang digunakan dalam bidang
antariksa.10 Menurut Pakistan Space and Upper Atmosphere Research
Commision bahwa teknologi antariksa adalah teknologi yang berkaitan
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan.
Space Technology Definition, Your Dictionary, http://www.yourdictionary.com/spacetechnology, diakses pada 3 Juli 2018.
9

10
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dengan masuknya dan mengembalikannya objek atau benda dari
antariksa.11 Menurut Bruce (2005) beberapa layanan yang biasa disediakan
seperti prakiraan cuaca, penginderaan jauh, sistem GPS (Global Positioning
System), televisi satelit (penyiaran), dan telekomunikasi yang merupakan
sistem kriris yang bergantung pada infrastruktur antariksa. 12 Selain itu,
teknologi antariksa juga diartikan sebagai sains antariksa dan industri
dirgantara untuk penggunaan penerbangan antariksa, satelit, atau
eksplorasi antariksa. Teknologi antariksa termasuk pesawat antariksa,
satelit, stasiun antariksa, dan infrastruktur pendukung peralatan dan
prosedur.
23. Dari beberapa definisi diatas dapat dimaknai bahwa teknologi
antariksa adalah penerapan ilmu sains dan rekayasa untuk eksplorasi dan
pemanfaatan antariksa. Definisi tersebut layak karena mengandung makna
yang umum dan jelas terkait subjek, objek dan ruang lilngkup dari kata
teknologi antariksa.
2.

Penguasaan Teknologi Keantariksaan

24. Penguasaan teknologi keantariksaan dimaksud untuk penguasaan
sistem keantariksaan (terdiri dari segmen bumi, segmen koneksi, segmen
antariksa, segmen koneksi data, segmen pengguna dan segmen peluncur)
secara mandiri oleh suatu negara sehingga terjamin kesinambungan
penyelenggaraan keantariksaan nasional. Hal ini menjadi penting karena
tanpa penguasaan teknologi keantariksaan yang memadai, suatu negara
tidak akan mampu secara mandiri memanfaatkan antariksa untuk
kepentingan nasionalnya, sehingga terpaksa bergantung pada penyediaan
teknologi dan jasa dari negara lain. Dalam jangka panjang, ketergantungan
ini akan menyulitkan posisi nasional suatu negara secara ekonomis, sosial
budaya, politik hingga pertahanan dan keamanan.
25. Penguasaan teknologi dicapai melalui pengembangan yang
berkelanjutan, pemilahan, penambahan dan penemuan aplikasi baru
bersamaan dengan mendukung keahlian selama proses ini (mastery is
achieved through continuous improvements; refining, augmenting, and finding
new applications while sustaining expertise throughout this process).13 Dalam
Space Technology In Means of Remote Sensing, Suparco, Pakistan Space and Upper
Atmosphere Research Commision,
Http://www.suparco.gov.pk/downloadables/Space
Technology In Means of Remote Sensing.pdf, Diakses pada 3 Juli 2018
12 L, Bruce, J Hilvert, and J Bruce, 2005, Space Technology: How Does It Work?, Black
Rabbit Books, Macmillan Library
13NASA,
Breakthrough
Technologies,
dalam
https://www.nasa.gov/
centers/glenn/technology/warp/brakthru.html
11
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konteks penguasaan teknologi keantariksaan ini, selanjutnya akan
diuraikan secara berurutan terkait dengan teknologi roket, satelit dan
penerbangan.
a.

Teknologi Roket

26. Roket adalah salah satu teknologi guna ganda, sehingga tergolong
sebagai teknologi pemusnah masal. Masuknya dalam kelompok teknologi
pemusnah masal karena sifatnya yang mampu membawa senjata nuklir,
biologi dan kimia serta radiologi) untuk sampai ketempat yang diinginkan
atau lokasi/sasaran yang dituju. Sebagai teknologi guna ganda, teknologi
ini dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil. Roket yang
digunakan untuk kepentingan militer disebut dengan rudal (misile),
sedangkan roket yang digunakan untuk kepentingan sipil khususnya untuk
peluncuran satelit disebut roket peluncur satelit (satellites launcher). Dalam
bahasa Indonesia sering menyebut roket atau rudal atau misil untuk
semuanya tanpa membedakan istilah tersebut.
27. Mengingat sifat teknologi roket tersebut, maka setiap negara yang
ingin menguasai dan mengembangkan teknologi ini selalu menjadi
perhatian dunia bahkan dicurigai bahwa maksud pengembangan teknologi
ini adalah untuk memperkuat kemampuan militer yang ditujukan untuk
meningkatkan kemampuan perang atau bahkan untuk menyerang negara
lain. Akibatnya upaya tersebut selalu dihalangi dengan berbagai cara
(politik, hukum dan teknologi), sehingga sejak awal teknologi roket ini
berkembang dari tahun 1957 sampai dengan sekarang, hanya Amerika
Serikat dan Uni Soviet, dan sampai saat ini hanya delapan negara yang
mampu secara independen meluncurkan satelit sendiri. Umumnya negara
yang memperoleh kemampuan tersebut adalah dengan menyatakan bahwa
kemampuan teknologi roket tersebut merupakan prioritas nasional dan
untuk itu kemampuan tersebut harus diperoleh dengan segala cara dan
demi kepentingan nasional. Hal ini terbukti dengan program peluncuran
Korea Utara dan Iran, sungguhpun dinyatakan oleh pemimpinnya bahwa
upaya pengembangan tersebut untuk peluncuran satelit (kepentingan sipil),
namun negara maju tetap mencurigai bahwa pengembangan teknologi
tersebut adalah upaya mengembangkan senjata pemusnah masal
(kepentingan militer).
28. Dengan kondisi teknologi roket tersebut di atas, maka pada
umumnya keinginan negara-negara menguasai teknologi tersebut dikaitkan
dengan adanya persepsi ancaman dari roket yang berimplikasi terhadap
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keamanan. Berdasarkan pandangan Jurgen Scheffran, beberapa faktor
yang mendorong permintaan negara terhadap roket adalah:14
a. The perception of the military effectiveness of missiles for strategic
deterrence or tactical use against military targets;
b. The perception of the missile threat posed by other states;
c. Missile’s role in military doctrines of provocation or pre-emption;
d. Missile’s role as symbols of prestige, power and independence;
e. Economic reasons (export revenues, creation of an indigenous
industrial base); and
f. Scientific-technical reasons (exciting research, scientific competition,
creation of a national research and development base).
29. Di samping itu kemampuan penguasaan teknologi roket mempunyai
arti penting bagi suatu Negara yaitu untuk:15
a. Menunjukkan keunggulan dan kemampuan bangsa di mata
dunia.
b. Menguasai teknologi strategis yang bersifat eksklusif dan
prestisius.
c. Memperkuat format sistem pertahanan negara.
d. Menjadikan sebuah negara disegani negara lain dan dipandang
bermartabat dalam pergaulan internasional.
e. Mendorong kemajuan IPTEK, yang selanjutnya bisa dimanfaatkan
untuk mempertinggi kemakmuran bangsa.
f. Untuk spin-off (misalnya dalam pembuatan roket pengorbit
satelit), menghidupkan industri-industri pendukungnya.
30. Untuk membangun kemampuan roket, maka akuisisi teknologi
komponen merupakan hal yang penting dalam pembuatan, dan
peluncuran, yang selanjutnya mungkin pembangunan struktur kekuatan
untuk rudal balistik. Secara khusus kemampuan yang dikuasai adalah
sistem propulsi, struktur, kemampuan tahapan atau penguatan besar,
bimbingan canggih dan sistem kontrol, wahana masuk kembali, dan
Mardianis, 2015, Pengaturan Internasional Pengendalian Ekspor (Export Controls)
Teknologi Keantariksaan Sensitif (Sensitive Space Technology) dan Peluang Penerapannya di
Indonesia, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 3.
15
A. Darmawan, (2008), Jejak Roket Dunia, Disampaikan dalam: Lokakarya
Pengembangan Kemampuan Nasional di Bidang Peroketan DRN-BPPT, 17 November 2008.
Bandingkan dengan Suzetta Paskah, Project and Technical Assistance Proposals 2006 –
2009, Volume I Project Assistance Proposals, Bappenas, hal 423, yang menyatakan “the
concern to acquire this technology is significant, as a part of high technology development
especially in aeronautical and space science and technology. It is very clear that mastering
the rocketry technology strongly relies on long term national interest, not merely based on the
economic consideration. Due to its strategic value, mastery of rocketry technology will have a
huge impact on the national technology capabilities, and will increase the national self-esteem
and pride to have a significant contribution in the international community”.
14
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keterampilan operasi penerbangan, serta infrastruktur teknis dan
kelembagaan yang diperlukan untuk integrasi (specifically, propulsion
systems, structures, staging ability or large boosters, sophisticated guidance
and control systems, reentry vehicles, and flight operation skills, as well as
the technical and institutional infrastructure necessary for integration).16
31. Roket untuk kepentingan militer adalah roket yang dapat ditujukan
atau digunakan untuk peralatan tempur militer. Roket balistik didefinisikan
sebagai proyektil tak berawak yang termasuk pada sistem penerbangan
dengan propulsi roket dan mengikuti lintasan balistik sampai mereka
mencapai target. Penerbangan roket balistik memiliki tiga fase. Selama
pertama, fase booster (the boost phase), kekuatan mesin roket sewaktu
sistem pengendali internalnya mengendalikan arahnya. Selama fase di
tengah perjalanan, roket mengikuti lintasan inersia. Fase ini dimulai ketika
roket telah membakar semua bahan bakarnya dan roket menelusur tanpa
menggunakan propulsi lebih lanjut atau bantuan aerodinamis (seperti
sayap). Pengaruh gravitasi menyebabkan proyektil melalui fase ketiga, di
mana ia mengikuti melengkung atau lintasan 'balistik' dan, tergantung
pada jangkauan, kembali memasuki atmosfer (Trost 1996). 17
32. Roket balistik biasanya diklasifikasikan menurut empat faktor utama:
jangkauan (range), jumlah tingkatan (number of stages), akurasi (accuracy)
dan ukuran dan jenis hulu ledak (the size and type of warhead).
Jangkauan roket ditentukan oleh kecepatan mencapai sasaran ketika
propelan telah terbakar (burnout speed). Kecepatan ini melebihi beberapa
kali kecepatan pesawat atau roket jelajah. Jangkauan 500 km Roket
Balistik Jarak Pendek (Short-Range Ballistic Missile-SRBM) mencapai
kecepatan maksimum sekitar 2,2 kilometer per detik (km/detik).
Jangkauan 5.000 km Roket Balistik Jarak Menengah (Intermediate-Range
Ballistic Missile-IRBM) mencapai kecepatan 5.7 km/detik (Trost 1996).
Mengenai jumlah tingkatan, roket balistik dapat memiliki satu atau
beberapa tingkatan. Roket tahapan tunggal (Single-stage missiles)
mengandung hulu ledak dan propelan yang akan jatuh ke bumi dalam satu
potongan. SRBMs dan IRBM yang memiliki jangkauan kurang dari 1.500
km dan biasanya satu tingkat. MRBMs memiliki jangkauan kurang dari
5.000 km dan biasanya memiliki dua tingkat. Roket Antar Benua

Saadia M. Pekkanen and Paul Kallender- Umezu, 2010, In Defense of Japan: From the
Market to the Military in Space Policy, Stanford University Press, Stanford, California, page
17 Luis Bitencourt, (2001), Developing Countries and Missile Proliferation the Cases of
Argentina, Brazil, and India, A Dissertation Submitted to the Faculty of the Department of
Politics School of Arts and Sciences of The Catholic University of America In Partial
Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, p.34.
16
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(Intercontinental-Range Ballistic Missiles-ICBM) memiliki jangkauan lebih
dari 5.500 km dan biasanya memiliki tiga tingkat.
33. Akurasi adalah elemen penting dari rudal balistik dan merupakan
faktor perhatian khusus bagi negara-negara berkembang. Ditetapkan dalam
istilah Circular Error Probable (CEP), keakuratan rudal balistik sangat
bergantung pada sistem panduan yang canggih (Lennox 1992). Inilah salah
satu penghambat utama teknologi bagi negara berkembang. Apalagi, ini
adalah salah satu titik ketegangan antara kerjasama dan negara
berkembang. Sebagian besar negara berkembang tidak dapat menghasilkan
sistem panduan ini yang perdagangannya telah diisolasi dari perdagangan
rutin sebagai hasil rezim pengendalian ekspor yang ada (Laporan Dewan
Penasehat Presiden mengenai Kebijakan Proliferasi Senjata, 1995).
Akibatnya, rudal balistik yang diproduksi dalam pengembangan Negara
dilaporkan tidak akurat dan hanya bisa efektif jika ditujukan pada daerah
sasaran yang luas seperti kota atau jika membawa senjata pemusnah
massal sebagai hulu ledak.
34. Bergantung pada kecanggihan teknis mereka, rudal balistik dapat
membawa hulu ledak tunggal atau banyak dan mengirimkannya, selain
bahan peledak tinggi konvensional, muatan nuklir, kimia atau biologi.
Tentu saja, dibandingkan dengan rudal konvensional. Rudal balistik yang
dipersenjatai nuklir, hulu ledak kimia atau biologis bisa menghasilkan
kerusakan yang jauh lebih besar. Setelah diluncurkan, rudal balistik
memiliki kapasitas yang besar untuk mencapai target mereka karena belum
ada pertahanan yang efektif. Mengintersep rudal balistik hampir tidak
mungkin karena kecepatan ekstrim dan ketinggian yang mereka dapatkan
selama penerbangan. Perang Teluk Persia adalah contoh paling
mengesankan dari aspek ini. Intinya, perang ini mencontohkan sulitnya
menghentikan serangan rudal dengan cara yang ada saat ini.
35. Berdasarkan konsep Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan, roket merupakan bagian wahana antariksa yang digunakan
untuk mengantarkan muatan ke antariksa dan/atau mengembalikan
wahana antariksa, termasuk muatannya ke bumi. Dalam hal penguasaan
teknologi roket, Pasal 28 dan Pasal 29 mengamanatkan sebagai berikut:
1) Lembaga wajib untuk (a) menyusun program pengembangan
teknologi roket, (b) membuat perancangan dan prototipe roket,
dan (c) melaksanakan pengujian roket.
2) Lembaga diwajibkan untuk mengembangkan sarana dan
prasarana serta sumber daya yang terkait dengan teknologi roket.
3) Lembaga wajib menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan
kegiatan dan masyarakat umum dari risiko kecelakaan,
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4) Lembaga
mengalokasikan
anggaran
penanganan
risiko
kecelakaan.
5) Lembaga
dapat
bekerjasama
dengan
penyelenggaraan
keantariksaan lainnya (baik dari dalam negeri maupun asing).
6) Lembaga wajib mengupayakan terjadinya alih teknologi, dan
pemerintah wajib untuk mengupayakan alih teknologi melalui
kerja sama internasional.18
b.

Teknologi Satelit

36. Satelit adalah termasuk benda antariksa buatan manusia yang dalam
kelompok sistem keantariksaan termasuk segmen antariksa.
Benda
antariksa terdiri dari dua jenis, yaitu (i) benda antariksa alamiah berupa
bulan, planet dan meteorit dll, (ii) benda antariksa buatan manusia. Benda
antariksa buatan manusia dapat dimaknai benda atau platform yang
diluncurkan ke antariksa untuk ditempatkan/atau diorbitkan guna
melayani berbagai keperluan. Sampai saat ini ada beberapa nama benda
antariksa yang diluncurkan ke antariksa, yaitu satelit, pesawat antariksa
dan stasiun antariksa internasional. Satelit digunakan untuk berbagai
keperluan sesuai dengan tujuan/misi satelit, pesawat antariksa untuk
tujuan transportasi antariksa, stasiun antariksa internasional untuk tujuan
penelitian dan wisata antariksa.
37. Berdasarkan data, telah ada lebih dari 4.700 peluncuran antariksa.
Sekitar 3.000 satelit telah diluncurkan ke antariksa dari 192 negara yang
menjadi anggota PBB, hanya 8 yang telah berhasil meluncurkan satelit, 70
negara mengoperasikan stasiun bumi dan 33 negara memiliki satelit sendiri
yang diluncurkan ke antariksa oleh salah satu dari 8 negara yang mampu
meluncurkan satelit. Sampai tahun 2017, jumlah satelit yang beroperasi
mencapai 1.738 (LEO 1.071, GEO 531, MEO 97 dan Eliptical 39).19
38. Menentukan jumlah akurat dari satelit aktif adalah sulit. Ada
beberapa alasan untuk kesulitan ini. Pertama, meskipun PBB mengelola
pendaftaran benda antariksa, dan meskipun "benda antariksa" adalah
istilah yang luas yang mencakup semua satelit buatan manusia dan
bagiannya, tidak semua satelit terdaftar. Hanya 45 negara telah meratifikasi
Konvensi Pendaftaran dan empat yang lain telah menandatanganinya,
sehingga sebagian besar negara-negara bahkan tidak terikat untuk
mendaftarkan benda antariksa mereka. Dari 99 negara yang saat ini
Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan.
of
Concerned
Scientist
Satellites
Database
2017,
https://allthingsnuclear.org/lgrego/ucs-satellite-database-update-8-31-17.
18

19Union
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memiliki satelit aktif, dua belas negara tidak meratifikasi atau
menandatangani Konvensi Pendaftaran. Kedua, satelit militer mungkin
dapat "dirahasiakan" oleh pemerintah mereka, dan meskipun 9:1 astronom
melihat mereka, mereka mungkin tidak pernah didaftarkan. Ketiga, jumlah
"aktif" satelit selalu berubah, satelit baru yang diluncurkan dan satelit yang
lebih tua baik jatuh kembali ke bumi atau hanya kehabisan bahan bakar
dan menjadi tidak berguna.
39. Semua pertimbangan ini membantu menjelaskan perbedaan dalam
melaporkan "satelit aktif." Satelit dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi
menjadi enam kategori:20
1) komunikasi (communications);
2) navigasi (navigation);
3) penginderaan jauh dan pengawasan (remote-sensing and
surveillance);
4) cuaca (weather);
5) satelit penelitian (baik ilmu bumi dan astronomi) (research
satellites (both earth science and astronomy)); dan
6) misi antariksa berawak (manned space missions).
40. Berdasarkan fungsi satelit di atas,
sebagai berikut:
Communications Satellite
Remote-Sensing / Surveillance
Navigation Satellites
Weather Satellites
Other Scientific Satellites

persentase penggunaannya adalah
63%
14%
7%
5%
11%

41. Satelit yang mengorbit bumi di berbagai ketinggian, sudut, dan
orbitnya sebagian besar tergantung pada tujuan mereka. Orbit dan yang
paling umum digunakan beberapa satelit adalah sebagai berikut:
Low Earth Orbit

~ 60 hingga 300
mil

Medium Earth
Orbit
Geostasioner
Earth Orbit

~ 300 ke 22.300
mil
22.300 mil

Penginderaan jauh, Stasiun
antariksa Berawak,
Komunikasi, Cuaca
Navigasi
Komunikasi, Peringatan Dini
untuk Peluncuran Rudal

Brandon L. Hart, 2007, Anti-satellite weapons: threats, laws and the uncertain future of
space, A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of
the degree of Master of Laws, Institute of Air and Space Law McGill University, Montreal,
Quebec. Page 1-5.
20
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Highly Elliptical
Orbit

22,300 mil

Penelitian dan Astrofisika

Tabel 2.1: Orbit Satelit
42. Klasifikasi orbit tersebut di atas tidak mengherankan. Adanya satelit
komunikasi di semua orbit karena ada satelit pengintai di Medium Earth
Orbit dan Orbit geostasioner bumi dan satelit cuaca di Orbit geostasioner
bumi. Ini hanya dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum
dimana satelit umumnya berada. Argumentasinya adalah bahwa jika suatu
Negara ingin melihat dari dekat Bumi, yang ditujukan untuk pengawasan
atau pemantauan cuaca, maka negara itu akan menempatkan satelitnya di
Low Earth Orbit. Demikian juga, untuk pandangan yang lebih luas dari
Bumi, untuk meningkatkan line-of-sight untuk komunikasi, maka satelit
akan lebih cocok ditempatkan di Orbit geostasioner.
43. Nilai dari sistem satelit tidak hanya sebagai benda antariksa saja
tetapi dengan berbagai hak dan sifat tidak berwujud:21
a. Orbital posisi atau satelit orbit, dimana satelit akan berlokasi
(Orbital position or satellite orbit, where the satellite will be located).
Posisi ini atau orbit adalah sumber daya yang langka terkadang
perolehannya dikenakan melalui lelang. Mereka harus diperoleh
dari negara-negara pendaftar benda antariksa, yang umumnya
adalah negara yang tergabung dalam operator.
b. Frekuensi uplink dan downlink, yang diperoleh dari seluruh
Negara di mana sistem dimaksudkan untuk beroperasi (Up-and
downlink frequencies, which are obtained from all the States where
the system intends to operate). Frekuensi juga sumber daya yang
langka terkadang perolehannya dikenakan melalui lelang, tetapi
lebih sering dialokasikan oleh otoritas pemerintah.
c. Stasiun bumi dengan peralatan telemetri, penjejakan, perangkat
kontrol yang terhubung ke gateway ke jaringan public-switched
dan penerima pribadi, seperti telepon genggam (Earth station(s)
with telemetry, tracking ad control devices connected to gateways to
the public-switched network and to personal receivers, such as
handhelds).
d. Footprints, yang pada dasarnya adalah daerah cakupan di mana
sinyal dapat diunduh tergantung pada desain teknis dan slot orbit
berlokasi (Footprints, which is basically the coverage area where
signals can be downloaded depending on the technical design and
the orbital slot where is located).
Raul Fernandez-Briseiio, 2003, Legal Aspect of Telecommunication satellites Operation
and Financing, A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the
requirements of the degree of Master of Laws (LL.M), page 8-10.
21
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e. Transponder. Setiap satelit dapat memiliki satu atau lebih
transponder.
44. Menurut Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) mendefinisikan semua
perangkat di atas adalah sebagai perangkat pada satelit komunikasi, yang
menguatkan dan relay transmisi antara pengirim dan stasiun bumi
penerima. Perangkat tersebut bekerja sebagai repeater, pertama menerima
sinyal pada bandwidth dan proses tertentu dan meningkatkan mereka
untuk mengirimkan sinyal kembali ke Bumi dengan bandwidth yang lebih
kuat. Transponder terutama didisain untuk meningkatkan kapasitas dan
daya transmisi dari satelit dengan segmentasi spektrum siaran menjadi
beberapa unit (transponder). Dari aspek komersial keantariksaan,
transponder penting karena masing-masing dari mereka dapat
dioperasikan, disewakan, dimiliki (dibeli), dan berbasis aset ini dapat
dibiayai oleh berbagai pihak.
45. Sebuah pesawat antariksa atau satelit terdiri dari sub-sistem utama
berikut: (i) struktur, (ii) sistem kontrol termal, (iii) mekanisme antariksa, (iv)
sistem kelistrikan, (v) sistem kontrol sikap, (vi) sensor sikap, (vii) Sistem
propulsi (viii) telemetri, sistem pelacakan dan komando, dan (ix) muatan (A
spacecraft consists of the following major sub-systems: (i) structure, (ii)
thermal control system, (iii) spacecraft mechanisms, (iv) power system (v)
attitude control system, (vi) attitude sensors, (vii) propulsion system (viii)
telemetry, tracking and command system, and (ix) payloads).22
46. Indonesia sudah berpartisipasi dalam teknologi antariksa sejak tahun
1969 dengan ikut serta menjadi anggota Intelsat, kemudian pada tahun
1976 meluncurkan dengan wahana peluncur asing satelit Palapa yang
dinamakan dengan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD), yang
kemudian diikuti dengan peluncuran berbagai jenis satelit kurang lebih 19
satelit di GSO dan diantaranya 7 satelit yang masih aktif dan kontrak 1
satelit untuk kepentingan telekomunikasi dan penyiaran ke orbit
GSO/GEO. Di samping itu Indonesia berbasis kerja sama dengan TU-Berlin
dan dengan India untuk peluncurannya, telah mengoperasikan satelit
LAPAN-Tubsat yang disebut dengan LAPAN A1 dan sekarang LAPAN A2
yang dibuat di dalam negeri. Bahkan sudah merencanakan dalam Rencana
Induk Keantariksaan 2015-2040 sampai seri kelima?
47. Berdasarkan arahan UUK, dalam Pasal 30, penguasaan teknologi
satelit Lembaga wajib untuk (a) menyusun program pengembangan satelit
nasional, (b) membuat perancangan dan prototipe, (c) melaksanakan
22

Ibid, hlm. 112.
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pengujian satelit, (d) membangun dan mengoperasikan stasiun bumi untuk
telemetri, penjejakan, dan komando jarak jauh; dan (e) melaksanakan
peluncuran satelit dengan kemampuan sendiri dan/atau melalui kerja
sama. Mengenai fungsinya, maka satelit dapat dibedakan berdasarkan misi
(a) telekomunikasi, (b) pengamatan bumi, (c) pengamatan atmosfer dan
antariksa, (d) navigasi, dan (e) tujuan lain yang memiliki nilai manfaat bagi
kemaslahatan
dan
kesejahteraan
nasional.
Selain
itu,
dalam
penguasaannya lembaga dapat mengembangkan sarana, prasarana dan
sumber daya lainnya. Disamping dilakukan oleh lembaga, penguasaan
teknologi satelit dapat dilakukan oleh penyelenggara keantariksaan selain
lembaga, dan untuk hal ini lembaga bertindak sebagai pembina.23
c.

Teknologi Aeronautika

48. Pengertian penerbangan (aeronautika) yang di dalamnya termasuk
aviation secara umum adalah penerbangan yang dilakukan di udara dalam
hal ini pesawat udara. Namun untuk membedakan dengan penerbangan
yang dilakukan di luar angkasa/udara, maka istilah penerbangan dibagi
menjadi tiga, yaitu:
1) Penerbangan udara (aeronautics), yaitu penerbangan didalam
atmosfer bumi atau atmosfer planet;
2) Penerbangan antariksa (astronautics); dan
3) Penerbangan di ruang antariksa antar planet.
49. Penguasaan Teknologi Aeronautik menurut NASA dalam jurnalnya
(NASA's Role in Aeronautics: A Workshop, Volume 6) yaitu harus menguasai
beberapa ilmu yaitu, aerodinamik, struktur dan material, propulsi, eletronik
dan avionic, operasi kendaraan, dan rekayasa manusia. Sementara dalam
situs NASA sendiri aeronautic adalah ilmu yang mempelajari penerbangan.
Aeronautik terdiri dari metode desain pesawat atau mesin yang dapat
terbang. Ada 4 ilmu dasar yang harus dikuasai oleh aeronautica engineer
untuk mendesain atau merancang pesawat. Untuk merancang sebuah
pesawat, engineers tersebut harus paham ilmu dasar yaitu:
1) Aerodinamik (ilmu mengenai bagaimana udara mengalir di sekitar
pesawat. Dengan mempelajari cara udara mengalir di sekitar
pesawat, para engineer dapat menentukan bentuk pesawat, sayap,
ekor, dan badan utama dari pesawat. Elemen tersebutlah yang
mempengaruhi cara udara akan bergerak di sekitar pesawat.
2) Propulsi (Ilmu mengenai bagaimana merancang mesin yang akan
memberikan dorongan yang diperlukan untuk pesawat saat lepas
landas dan terbang di udara. Mesin menyediakan tenaga untuk
23

Pasal 30 Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan.
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pesawat terbang. Ilmu mengenai propulsi inilah yang membuat
engineer dapat menentukan jenis mesin yang tepat atau jumlah
daya yang tepat yang dibutuhkan pesawat.
3) Material dan Struktur (Ilmu mengenai bahan apa yang akan
digunakan di pesawat dan di mesin dan bagaimana bahan-bahan
tersebut membuat pesawat cukup kuat untuk terbang secara
efektif. Pemilihan bahan yang digunakan untuk membuat sayap
pesawat, ekor dan mesin akan mempengaruhi kekuatan dan
stabilitas pesawat.
4) Stabilitas dan Kendali (Ilmu mengenai cara mengendalikan
kecepatan, arah, ketinggian, dan kondisi yang mempengaruhi
bagaimana sebuah pesawat dapat terbang. Para engineer
merancang kendali yang diperlukan untuk terbang dan instrument
yang disediakan pilot di kokpit pesawat. Pilot menggunakan
instrument ini untuk mengendalikan stabilitas pesawat selama
penerbangan.
50. Para Engineer yang dimaksud NASA memiliki 3 kategori yaitu
scientist, engineers, dan technician. Adapun penjelasan lebih rinci masingmasing adalah sebagai berikut :
a. Scientist adalah pencari ilmu pengetahuan (Knowledge Seekers).
Mereka ingin tahu dan mencari jawaban atas pertanyaan yang
diketahui dan menemukan lebih banyak pertanyaan. Scientist
terdiri dari beberapa orang yang menguasai Astronomi, Biologi,
Kimia, Komputer, Ekonomi, Geologi, Material, Matematika, Dokter
Medis, Meteorologi, Nutrisi, Oceanografi, Psikologi, Fisika,
Fisiologi, Sosiologi, Statistik dan Analysis system.
b. Engineer adalah pemecah masalah (Problem Solvers). Mereka
adalah orang-orang yang membuat segalanya bekerja. Engineer
terdiri dari orang-orang yang menguasai ilmu: Aerospace,
arsiktektur, astronautics, biomedical, Teknik Sipil, Ilmu Komputer,
Electrical, Environmental, Industrial, Metallurgical, Nuklir,
Petroleum, Safety dan Sistem.
c. Teknisi adalah tenaga terampil (Skilled Personnel). Keterampilan
mereka diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan
Engineer dan Ilmuwan. Teknisi memerlukan ilmu: Aerospace,
aircraft, avionic, komunikasi, electrical, elektronik, engineering,
fabrication, material, mechanic, modeling dan pattern making.
51. Disamping hal tersebut dalam paragraf 50, beberapa ilmu yang harus
dikuasai
meliputi
Algebra,
Biologi,
Kalkulus,
Kimia,
Aplikasi
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Komputer/Programming Bahasa Inggris, Fine Arts/Humanities, Bahasa
Asing, Geometri, Fisika, Social Studies dan Trigonometry.24
52. Kegiatan penerbangan secara umum terdiri dari dua bagian besar
yaitu penerbangan sipil dan penerbangan militer. Selama abad terakhir,
penerbangan telah berevolusi menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi
negara-negara, landasan pertahanan nasional, dan komponen penting dari
cara hidup sehari-hari. Berdasarkan data, kegiatan Penerbangan
menghasilkan lebih dari $ 1 triliun kegiatan ekonomi di Amerika Serikat
setiap tahun. Sedangkan penerbangan militer telah menjadi tulang
punggung strategi keamanan nasional, seperti yang ditunjukkan dalam
konflik Irak oleh Amerika Serikat. Pentingnya penerbangan secara
keseluruhan adalah sama bagi seluruh bangsa di dunia yaitu menjadikan
penerbangan untuk memindahkan orang dan barang lebih cepat dan lebih
efisien melalui udara, rintangan penting telah muncul. Lalu lintas udara
dan sistem bandara di kedua Negara dan luar negeri mencapai kapasitas
penuh. Selain itu, kekhawatiran masalah lingkungan seperti kebisingan
pesawat terbang dan emisi mencegah pembangunan bandara tambahan
dan landasan pacu.
53. Kemajuan teknologi telah mengubah evolusi penerbangan sepanjang
abad pertama. Investasi dan kecerdikan manusia, merupakan satu-satunya
yang membatasi pertumbuhan dalam penerbangan, untuk menghasilkan
sistem penerbangan yang sangat kompleks, terintegrasi, dan teratur.
Untuk itu, perlu memanfaatkan konvergensi dari depan yang luas dari
kemajuan multidisipliner dalam teknologi. Mengejar bidang teknologi yang
masih dalam tahap awal, mengembangkan pengetahuan yang diperlukan
untuk merancang desain baru sistem kedirgantaraan, dan memungkinkan
efisien dan desain teknologi yang meyakinkan serta perkembangan wahana
yang revolusioner merupakan tantangan yang dihadapi bangsa-bangsa.
Tantangan-tantangan ini diintensifkan oleh permintaan untuk keamanan,
keamanan, dan peningkatan kapasitas dalam sistem aerospace yang sangat
kompleks disamping upaya mengurangi dampak lingkungan dari operasi
penerbangan.
54. Dalam situs NASA mengemukakan ada 3 tipe teknologi aeronautika,
yaitu Misi, Tujuan dan Tujuan yang Mendukung Sasaran.25 Secara lebih
rinci masing-masing dimuat dalam tabel berikut :

NASA,
“What
is
Aeronautics?”,
Dalam
12/UEET/StudentSite/aeronautics.html
25NASA,
Aeronautics
https://www.nasa.gov/pdf/55403main_20%20AT.pdf
24

https://www.grc.nasa.gov/www/kTechnology,
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Misi

Tujuan

Untuk melindungi
planet kita

Membuat sistem
transportasi yang
aman, selamat, efisien
dan ramah lingkungan

Untuk
menginspirasi
generasi
ke
depan
untuk
kegiatan
eksplorasi

Membuat keselamatan
dunia
dan
meningkatkan kualitas
kehidupan
dengan
berinvestasi
dalam
teknologi dan bekerja
sama dengan badan,
industry dan academia
Menciptakan

Kemampuan Eksplorasi

Tujuan yang
Mendukung Sasaran
a. Menurunkan rate
kecelakaan
penerbangan,
mengurangi
ancaman dan
kejadian yang
mengancam
keamanan dan
keselamatan
b. Melindungi kualitan
lingkungan local
dan lobal dengan
mengurangi emisi
dan kebisingan
pesawat
c. Memungkinkan
lebih banyak orang
berpergian dengan
cepat dan jauh,
dengan mengurangi
penundaan
keberangkatan
d. Meningkatkan
keamanan Negara
melalui kemitraan
Pertahanan,
Departemen
Keamanan Dalam
Negeri dan Lembaga
pemerintah atau
Internasional
Meningkatan
pemahaman
dan
apresiasi
public
terhadap
sains
dan
teknologi
termasuk
teknologi,
penelitian
dan
eksplorasi
aerospace NASA
Membuat konsep dan
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kemampuan
revolusioner dengan
teknologi baru

teknologi aeronautika
baru untuk
mendukung misi
penelitian dan
terrestrial dan aplikasi
keantariksaan
Tabel 2.2: Tiga Tipe Teknologi Aeronautika
55. Di Indonesia sendiri, penguasaan teknologi aeronautika diatur dalam
dua peraturan, yaitu:
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan pasal
374 bab Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi
Penerbangan. Disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan
lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 mengenai Keantariksaan
Paragraf 4 tentang Penguasaan dan Pengembangan Teknologi
Aeronautika Pasal 31 ayat 1 dan 3. Disebutkan bahwa Lembaga
dalam melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi
aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf c
wajib menyusun dan melaksanakan program penguasaan dan
pengembangan teknologi aeronautika. Dalam melakukan penguasaan
dan pengembangan teknologi aeronautika, Lembaga dapat bekerja
sama dengan instansi yang terkait.
3.

Pengembangan Teknologi Antariksa

56. Pengembangan teknologi antariksa dilakukan untuk menciptakan
produk dan layanan yang langsung berhubungan dengan sistem
keantariksaan tersebut. Produk dan layanan teknologi keantariksaan terdiri
dari (i) Komunikasi, (ii) Citra, dan (iii) Navigasi dan posisi lokasi. Schwartz
(2014:2)26
berpendapat
bahwa
pengembangan
antariksa
(space
development) tidak terkait aktivitas apa pun, kecuali pada kegiatan yang
bersifat ekonomi dan pertahanan nasional.
57.

Pengembangan antariksa mencakup berbagai aktivitas, seperti:
a. Pengembangan pemukiman tetap di ruang antariksa, mis: ISS
(Developing space real estate)
b. Eksploitasi sumber daya antariksa (Exploiting space resources)

Schwartz, James S.J., 2014, Prioritizing Scientific Exploration : A Comparison of the
Ethical Justifications for the Space Development and for Space Science, Space Policy, page :
2.
26
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c.
d.
e.
f.

Wisata antariksa (Space tourism)
Pemukiman di benda langit (Space settlement)
Layanan satelit (Satellite servicing)
Keberlajutan dan perluasan layananan satelit (Continuing and
expanding satellite services)
g. Sumber energi berbasis antariksa (Space-based energy solutions)
h. Penelitian
material/manufaktur
antariksa
(Materials
research/space manufacturing)
i. Wahana antariksa dan disain/konstruksi teknologi lainnya (Space
vehicle and other technology design/construction)
j. Transfer teknologi (Technology transfer).
58. Sedangkan pengembangan untuk pertahanan menurut Committee on
Promotion of Space Development and Use Ministry of Defense of Japan
(2009:1-2)27 menyatakan bahwa pengembangan dan penggunaan antariksa
untuk tujuan pertahanan didasarkan karena kecanggihan ilmu dan
teknologi militer dan teknologi, penumpukan kemampuan pertahanan yang
semakin makin terfokus pada sistem dan jaringan interaksi individu,
seperti: sensor, perangkat komunikasi, komando dan sistem kontrol dan
berbagai platform (kendaraan, kapal, pesawat, dll.). Kemampuan tersebut
ditujukan untuk menjamin:
a. akurasi dan kecenggihan berbagai aspek kesadaran situasional
(situational awareness),
b. berbagi informasi secara real-time,
c. operasi komando dan kontrol dari tempat-tempat terpencil yang
cepat, dan
d. panduan presisi, dll., dan dengan demikian mencapai sistemisasi memaksimalkan kinerja peralatan sebagai koordinat.
59. Aktivitas pengembangan dan penggunaan antariksa untuk
pertahanan, dikategorikan kedalam empat kemampuan:
1) Penggabungan informasi, peringatan, dan Pengawasan berbasis
antariksa (Space-based information gathering, warning, and
surveillance). Aktivitas ini dilakukan dengan satelit yang
menggunakan berbagai jenis sensor (seperti sensor optik, SAR,
dan inframerah), kegiatan ini juga sangat bermanfaat dalam
mendeteksi dini tanda-tanda terhadap berbagai kemungkinan dan
dalam menilai situasi suatu daerah dalam memfasilitasi
kerjasama perdamaian internasional.
2) Komunikasi berbasis antariksa (Space-based Communications).
Satelit Komunikasi dapat mencakup berbagai bidang dengan
Committee on Promotion of Space Development and Use Ministry of Defense of Japan,
2009, Basic Guidelines for Space Development and Use of Space.
27
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perpaduan infrastruktur terestrial yang relatif sederhana dan
unggul dalam kemampuan penyiaran. Satelit ini adalah salah satu
sarana komunikasi fleksibel karena kebal terhadap gangguan
komunikasi karena topografi dan bencana alam. Satelit
komunikasi merupakan infrastruktur utama dalam hal memenuhi
kebutuhan untuk komando, pengontrolan, perolehan informasi
yang cepat, dan yang paling penting untuk kelancaran
pelaksanaan tugas pertahanan disetiap unit.
3) Posisi, Navigasi dan Waktu berbasis antariksa (Space-based
positioning, navigation and timing-PNT). Sistim PNT ini digunakan
tidak hanya sebatas pengontrolan navigasi dan identifikasi lokasi,
tetapi juga termasuk dalam meningkatkan ketepatan dalam
penargetan, pemantauan dan pengendalian dalam medan perang
dan singkronisasi diantara kemungkinan lainnya. Sistim PNT
berbasis antariksa ini memiliki kelebihan dalam penetapan posisi
dapat terlepas dari waktu, tempat, dan infrastruktur terestrial.
Observasi Meteorologi berbasis antariksa (Space-based meteorological
observation). Satelit meteorologi memungkinkan pengumpulan
informasi meteorologi yang cepat, konstan, dan tanpa batas yang
dapat mempengaruhi kegiatan dan misi unit SDF (Self-Defense
Forces).
4.

Penjalaran (Spin-off) Teknologi Antariksa

60. Spin-off teknologi atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan
penjalaran teknologi biasanya disebut sebagai teknologi yang dialihkan dari
satu domain induk ke industri lain yang pada awalnya tidak dimaksudkan.
Spin-off antariksa dianggap sebagai keuntungan langsung dari aktivitas
antariksa. Sebuah spin-off antariksa dapat didefinisikan sebagai sesuatu
yang telah dipelajari atau diubah sepanjang 'aktivitas antariksa, yang
kemudian digunakan atau dipindahkan dalam konteks lain yang
memungkinkan menciptakan nilai ekonomi (A space spin-off can, therefore
be deﬁned, as something that has been learned or changed during ‘‘space
activities’’, which is then used or transferred in other contexts allowing
creating economic value).28
61. Dalam konteks spin off, di ESA, fokusnya adalah pada transfer
teknologi yang dikembangkan sebagai bagian dari program antariksa,
sehingga bisa menciptakan aplikasi baru yang tidak terkait dengan
antariksa. ESA mengidentifikasi unsur-unsur yang termasuk terutama
Bianca Szalai, Emmanouil Detsis, Walter Peeters, 2012, ESA space spin-offs benefits for
the health sector, Acta Astronautica 80 (2012) 1–7, Elsevier Ltd.
28
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transfer perangkat lunak, perangkat keras, pengetahuan, namun juga
aplikasi komersial sistem satelit. Agar transfer teknologi terjadi, harus ada
langkah yang disengaja dari unit ekonomi yang terdefinisi dengan baik
(perusahaan, laboratorium, sektor, dan lain-lain) ke unit ekonomi lain yang
telah didefinisikan dengan baik.
62. ESA telah mendukung organisasi yang tertarik untuk mentransfer
teknologi antariksa ke industri lain melalui pendanaan untuk studi
kelayakan, analisis pasar dan pembuatan prototip. Untuk dukungan
perusahaan start up tersedia melalui inkubator bisnis dan juga 'insentif'
(atau pendanaan benih). Organisme yang diciptakan untuk tujuan ini
adalah Kantor Program Transfer Teknologi ESA (TTPO). ESA TTPO biasanya
memberikan insentif awal sebesar 50k EUR untuk setiap perusahaan startup untuk tugas yang didefinisikan secara spesifik termasuk studi pasar,
studi kelayakan, dan lain-lain. Selain itu, inkubasi mungkin memiliki
kemungkinan untuk memperoleh pinjaman pinjaman 50 ribu EUR lainnya
di bawah yang sangat menguntungkan. kondisi payback. TTPO berperan
dalam menghubungkan perusahaan dengan pemodal ventura, seperti
Segitiga Ventures, dan mungkin memberikan pendanaan lebih lanjut
melalui dana teknologi Open Sky.
63. Sejauh menyangkut hak kekayaan intelektual, ESA hanya sedikit
berinvestasi dalam pengembangan Intellectual Property (IP) sendiri, fokus
ESA untuk mengembangkan IP industri. Oleh karena itu, peran utama
TTPO adalah membantu industri antariksa untuk memutus IP mereka
(dikembangkan melalui proyek ESA atau tidak) ke sektor lain. Namun,
dalam beberapa tahun terakhir, ESA telah terus melakukan komersialisasi
IP-nya sendiri, dan TTPO bertugas memasarkan IP Agency sendiri ke nonindustri antariksa untuk memastikan mereka dieksploitasi dengan potensi
penuh mereka.
64. Studi Euroconsult menyoroti bahwa TTPO sangat efisien terhadap
perusahaan pemula, karena inkubator menciptakan lingkungan bisnis yang
sangat menguntungkan bagi perusahaan untuk dikembangkan. Meskipun
demikian, kurangnya proses yang jelas saat memberikan layanan
pendukungnya dan dukungan finansial yang sama diberikan kepada semua
kandidat yang diidentifikasi sebagai kelemahan, di sisi lain perusahaan
start up juga memiliki kesulitan untuk menentukan kebutuhan dukungan
teknologinya, yang membuat lembaga tersebut alih fungsi teknologi jauh
lebih kompleks.
65. Hasil yang diberikan oleh inkubator bisnis ESA untuk tahun 2009
menunjukkan bahwa domain utama, dimana teknologi antariksa telah
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ditransfer dari program ESA, adalah solusi gaya hidup dan perangkat
lunak, diikuti oleh lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan literatur yang
ada, dapat dicatat bahwa jumlah transfer teknologi tertinggi berasal dari
kategori peluncur antariksa, diikuti oleh penerbangan antariksa manusia
dan telekomunikasi.
66. Sedangkan di Jepang, Ukuran akhir untuk meningkatkan
penggunaan komersial dari IP JAXA adalah baru sebatas "program
dukungan usaha JAXA" (JAXA venture support program), yang diciptakan
untuk membantu karyawan JAXA mengembangkan proyek menggunakan
IP JAXA dengan menyediakan bantuan untuk lisensi IP dan membangun
bisnis.
JAXA juga telah mengklasifikasikan berbagai jenis spin-off
berdasarkan apakah mereka paten sendiri (diberikan di bawah lisensi) atau
jika mereka adalah teknologi milik perusahaan lain:29
a. Spin-off ditransfer dari teknologi JAXA dan berdasarkan
perjanjian lisensi (spin-offs transferred from JAXA’s technology
and based on license agreements);
b. Spin-off ditransfer dari teknologi JAXA tetapi tidak didasarkan
pada perjanjian lisensi (publikasi kertas, dll) (spin-offs transferred
from JAXA’s technology but not based on license agreements
(paper publication, etc);
c. Spin-off ditransfer dari teknologi dibagi antara perusahaan JAXA
dan komersial dan kemudian diimplementasikan oleh perusahaan
lain (spin-offs transferred from technology shared between JAXA
and commercial firms and then implemented by other firms);
d. Spin-off ditransfer dari teknologi antariksa milik perusahaanperusahaan Jepang (spin-offs transferred from space technology
owned by Japanese firms).
67. Pengaturan terkait penjalaran keantariksaan telah diatur didalam
pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan,
yang memuat bahwa (1) Lembaga dalam melaksanakan penjalaran teknologi
Keantariksaan bertugas : (a) membina integrasi dan distribusi tanggung
jawab kemampuan nasional dalam kegiatan Keantariksaan, baik swasta,
akademisi, lembaga penelitian dan pengembangan, maupun lembaga
keuangan; dan (b) mendorong dan memberi rekomendasi kepada industri
yang mendukung program kegiatan Keantariksaan. Ayat (2) menyebutkan
Dalam melaksanakan penjalaran teknologi Keantariksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bertindak sebagai pembeli
terikat dari industri kegiatan Keantariksaan nasional berdasarkan
Karen Venturini, Chiara Verbano, Mitsutaka Matsumoto, “Space technology transfer:
Spin-off cases from Japan”, Space Policy 29 (2013) 49-57 page 50.
29
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rekomendasi Lembaga. Selanjutnya di dalam Penjelasan Undang-Undang
ini menyebutkan pengertian penjalaran teknologi (spin off), yaitu semua
kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi Keantariksaan untuk
kegiatan di bidang lain, seperti antara lain: untuk pelayanan kesehatan
jarak jauh, pendidikan jarak jauh, dan konferensi jarak jauh.
5.

Teknologi Sensitif Keantariksaan

68. Teknologi sensitif keantariksaan merupakan teknologi yang menjadi
perhatian dunia internasional karena bentuk-bentuk aplikasi teknologinya
yang beragam, baik bersifat persenjataan strategis ofensif maupun difensif,
yang secara keseluruhannya dapat bersifat terpisah maupun terintegrasi
dalam satu jenis, serta menjadi sarana pencapaian kepentingan
nasionalnya termasuk mempertahankan kedaulatan nasionalnya, sehingga
keputusan Negara untuk mengembangkan teknologi tersebut merupakan
suatu kebijakan nasional tertinggi.30
69. Istilah teknologi sensitif keantariksaan juga digunakan dalam
berbagai penyebutan istilah lain yang telah digunakan oleh beberapa
negara dalam peraturan nasional dan internasional seperti istilah
infrastruktur kritis (critical infrastructure), misil dan item-item misil terkait
(missile and Missile-related items), persenjataan dan barang-barang guna
ganda serta teknologi dengan potensi guna ganda (arms and dual use goods
and technology with Potential Dual Use), barang-barang strategis (strategic
goods), dan pengendalian ekspor (export control).
70. Sehubungan dengan istilah teknologi sensitif keantariksaan ini,
terkait informasinya di Amerika Serikat mengenal 3 pengelompokan
terhadap informasi yang rahasia, yaitu: (i) Top Secret terkait informasi yang
apabila diungkapkan secara tidak sah maka dapat menyebabkan
kerusakan yang sangat besar bagi keamanan nasional sehingga otoritas
terkait mampu menjelaskan dan mengidentifikasi, (ii) Secret
terkait
informasi yang apabila diungkapkan secara tidak sah dapat menyebabkan
kerusakan serius pada keamanan nasional, dan (iii) Confidential terkait
informasi yang apabila diungkapkan secara tidak sah dapat menyebabkan
kerusakan pada keamanan nasional sehingga otoritas terkait mampu
menjelaskan dan mengidentifikasi. Selanjutnya, terkait dengan item yang
dilindungi dan infrastruktur kritis Teknologi Keantariksaan Sensitif dikenal
dengan istilah Sensitive But Unclassified (SBU). Berbagai lembaga di
Amerika Serikat menggunakan berbagai terminologi secara bergantian
untuk penerapan istilah SBU ini yaitu seperti for official use only (untuk
30

Op Cit, Mardianis, 2015, Hlm. Vii.
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penggunaan resmi saja), limited use (penggunaan terbatas), dan sensitive
(sensitif). Maka dapat dipahami bahwa SBU merupakan setiap informasi,
kerusakan, penyalahgunaan, akses yang tidak sah, atau modifikasi dari
teknologi keantariksaan yang dapat mempengaruhi kepentingan keamanan
nasional atau kepentingan pemerintah lainnya.31
71. Sedangkan dalam pengertian umum, teknologi keantariksaan sensitif
dapat dikelompokkan sebagai berikut:32
a. Teknologi satelit GNSS yang mampu melayani telekomunikasi global
termasuk juga untuk melayani kepentingan militer dan bisnis
sekaligus.
b. Teknologi penginderaan jauh resolusi tinggi < 1 m.
c. Teknologi roket balistik yang mampu menjangkau jarak 5000 km
atau sekelas Roket Balistik Antar Benua (Intercontinental Continental
Balistic Missile). (Khusus roket kategori ini dapat dikatakan sebagai
teknologi sangat sensitif yang tertutup sama sekali untuk transfernya
baik berupa componen maupun sistem utuh).
72. Pengaturan terkait teknologi sensitif keantariksaan telah diatur
didalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang
Keantariksaan, yang memuat:
(1) Pemerintah menjamin keamanan teknologi-sensitif Keantariksaan
yang diimpor ke wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Penjaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk:
a. perdamaian;
b. kepentingan nasional; dan
c. pemenuhan kewajiban internasional.
(3) Tata cara dan mekanisme penjaminan keamanan teknologi-sensitif
Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
73. Selanjutnya di dalam bagian Penjelasan pasal 27 Undang-Undang
Keantariksaan tersebut menjelaskan definisi Teknologi Sensitif sebagai
sebuah teknologi yang berkaitan dengan peralatan atau jenis teknologi yang
dapat digunakan untuk pengembangan wahana baik untuk keperluan sipil
maupun militer, terutama berkaitan dengan pengembangan senjata

31
32

Ibid, Hlm. 89
Ibid, Hlm. xxi-xxii
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pemusnah massal.33 Senjata pemusnah masal dalam hal ini merupakan
senjata yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan fisik yang
serius untuk jumlah penduduk yang signifikan (ratusan bahkan ribuan)
dan juga bisa mengganggu infrastruktur vital serta menonaktifkan
komunikasi, keuangan, dan sistem transportasi yang ada, seperti senjata
nuklir, kimia, biologi, dan radiologi.34

6.

Perlindungan Teknologi Antariksa

74. Perlindungan adalah upaya mewujudkan Keselamatan dan Keamanan
dalam penguasaan dan pengembangan teknologi keantariksaan untuk
menjamin keberlanjutan kegiatan keantariksaan serta melindungi negara
dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan. Namun, dalam
konteks lingkungan, dalam undang-Undang Lingkungan No.32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat bahwa
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup
yang
meliputi
perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
75. Sedangkan menurut the Inter-Agency Standing Committee (IASC)
Perlindungan mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk
memastikan secara penuh menghargai hak-hak setiap individu sesuai
dengan hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional (yang
berlaku dalam situasi konflik bersenjata) dan hukum pengungsi (Protection
encompasses all activities aimed at ensuring full respect for the rights of the
individual in accordance with human rights law, international humanitarian
law (which applies in situations of armed conflict) and refugee law)
76. Untuk kegiatan keantariksaan perlindungan dimaknai keamanan dan
keselamatan tehadap : lingkungan, HKI dan inovasi, fasilitas, space assets,
hukum dari tuntutan, peneliti dan perekayasa.
77. Selain itu, dalam konteks pertahanan menurut Department of Defense
Dictionary of Military and Associated Terms, Nov. 8, 2010 (as amended
through May 15, 2011), perlindungan dimaknai:

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, 2013, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomer 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, 6 Agustus 2013, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomer 133, Jakarta.
34 Op Cit, Hlm. 84-85
33
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a. Langkah-langkah yang diambil oleh unit militer, aktivitas, atau
instalasi untuk melindungi diri dari semua tindakan yang
dirancang untuk, atau yang dapat mengganggu efektivitasnya.
b. Suatu kondisi yang dihasilkan dari pembentukan dan pengelolaan
langkah-langkah protektif yang memastikan keadaan tidak dapat
diganggu gugat dari tindakan bermusuhan atau yang
berpengaruh.
c. Berkenaan dengan materi rahasia, kondisi yang mencegah orang
yang tidak berwenang dari memiliki akses ke informasi resmi yang
dijaga demi kepentingan keamanan nasional.
78. Dalam konteks keamanan antariksa terdapat definisi dari Cesar
Jaramillo ed. (2010) menyebutkan Keamanan antariksa adalah akses yang
aman dan berkelanjutan, dan penggunaan dari, ruang angkasa dan
kebebasan dari ancaman berbasis ruang angkasa (Space Security: The
secure and sustainable access to, and use of, space and freedom from spacebased threats). FAA System Safety Handbook, dalam Appendix A: Glossary
30 Desember 2000) menyebutkan istilah “selamat” yaitu kebebasan dari
segala bentuk bahaya. Tidak ada apapun yang aman. Istilah umum yang
menunjukkan tingkat risiko yang dapat diterima, kebebasan relatif dari,
dan kemungkinan bahaya rendah. Risiko terkait yang telah diidentifikasi,
telah diterima asalkan semua kontrol yang diidentifikasi dilaksanakan dan
dipatuhi (Safe: Freedom from all forms of harm. Nothing is safe. Generals
term denoting an acceptable level of risk of, relative freedom from, and low
probability of harm. The associated risks that have been identified have been
accepted provided that all identified controls are implemented and enforced).
Istilah “Keselamatan” atau “Selamat” dimaknai sebagai kebebasan dari
kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kematian, cedera, penyakit akibat
kerja, atau kerusakan pada atau kehilangan peralatan atau properti, atau
kerusakan lingkungan (Safety or Safe. Freedom from those conditions that
can cause death, injury, occupational illness, or damage to or loss of
equipment or property, or damage to the environment).
Note that absolute safety is not possible because complete freedom from all
hazardous conditions is not possible. Therefore, safety is a relative term that
implies a level of risk that is both perceived and accepted. Thus the emphasis
in SSPs as reflected in the definitions above is in managing risk. Chapter
3(FAA SS HB) describes the risk management process. "System" is also a
relative term. A subsystem can be viewed as a system with more narrow
predetermined boundaries than the system. System safety is not an absolute
quantity either. System safety is an optimized level of risk that is constrained
by cost, time, and operational effectiveness (performance). System safety
requires that risk be evaluated and the level of risk accepted or rejected by an
authority. Finally, system safety is a discipline employed from the initial
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design steps through system disposal (also known as "cradle to grave or
"womb to tomb").

79. Untuk Perlindungan terhadap teknologi sensitif keantariksaan
dilakukan dalam rangka menjaga keamanan nasional yang ditujukan untuk
perdamaian,
kepentingan
nasional;
dan
pemenuhan
kewajiban
internasional. Cakupan keamanan tersebut adalah bahwa Pemerintah
harus dapat menjamin barang dan teknologi yang diimpor hanya digunakan
di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.35
80. Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan telah
memuat definisi mengenai keamanan dan keselamatan. Keamanan adalah
segala upaya dan komitmen secara internasional bagi setiap Penyelenggara
Keantariksaan untuk memelihara dan/atau menjamin pemanfaatan
Antariksa dan benda-benda langit lainnya untuk maksud-maksud damai
dan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan bumi dan Antariksa
melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan
prosedur. Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
Keselamatan dalam pemanfaatan wilayah Indonesia, Wahana Antariksa,
kawasan Bandar Antariksa, transportasi Antariksa, navigasi Keantariksaan,
masyarakat, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Pengaturan lebih lanjut mengenai keamanan dan keselamatan terdapat di
dalam Bab VI Keamanan dan Keselamatan.
B.

Permasalahan dalam Penguasaan dan Perlindungan Teknologi
Keantariksaan

1.

Teknologi roket

81. Roket merupakan salah satu teknologi guna ganda (dual use
technology). Istilah “dual” lazimnya digunakan untuk menunjukkan jumlah
matematika "dua". Ketika digunakan berhubungan dengan kata
penggunaan (use), "dual" berarti lebih dari satu pekerjaan, keadaan, atau
karakteristik atau metode dari suatu obyek tertentu. Dalam Kamus Bahasa
Indonesia, kata “dual” tidak ditemukan pengertiannya.
82. Dalam konteks teknologi antariksa, dalam hal ini roket, guna ganda
(dual use) dapat didefinisikan sebagai suatu penggunaan yang terbukti atau
berpotensi untuk kepentingan sipil dan militer. Dalam pengertian yang
lebih umum, guna ganda juga mencakup teknologi senjata, sistem dan sub35
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sistemnya, di dalam salah satu simpul yang mendasari yakni berbasis darat
(ground-based) – tetap (fixed) atau bergerak (mobile), ship-mounted,
airmounted, dan berbasis antariksa. Namun, ada sebagian besar sistem
senjata tertentu yang dapat dikaitkan dengan antariksa, yaitu teknologi
non-senjata (the non-weapon technology) yang bisa digunakan untuk tujuan
militer dan paling sulit untuk didefinisikan.
83. Sebagai contoh, dalam peroketan, garis yang membedakan teknologi
booster (sounding rocket dan space launchers) dan roket balistik merupakan
masalah inti dalam perdebatan keamanan internasional. Namun, teknologi
roket hanya salah satu komponen dari perdebatan guna ganda. Hal yang
juga penting untuk memahami sifat guna ganda dari satelit buatan dan
teknologi penjejakan roket atau satelit berbasis bumi. Di sini juga, batas
antara teknologi sipil dan militer sulit untuk digambarkan. Penyebabnya
adalah bagaimana teknologi ini dapat diidentifikasi dan kepentingan yang
ada secara bersamaan, serta bagaimana mereka bekerja dalam hal guna
ganda
84. Istilah guna ganda (dual use) juga pada awalnya digunakan dalam
konteks teknologi nuklir yang dapat digunakan untuk tujuan militer
(military) dan damai (peaceful). Penggunaan istilah ini berbeda makna
dalam kontek teknologi antariksa, dimana sudah lama diakui bahwa
kepentingan militer dan komersial saling berdampingan keberadaannya (coexisted). Istilah guna ganda lebih ditujukan terhadap potensi senjata
keantariksaan untuk alat pertahanan (defensive tool) dan alat
penghancuran terbuka (devastatingly offensive tool).36
85. Adapun pengertian barang guna ganda dalam berbagai peraturan
perundang-undangan negara-negara didefinisikan secara beragam, namun
tetap pada intinya mengarah pada barang yang dapat digunakan untuk
kepentingan militer dan sipil. Contoh definisi barang guna ganda
berdasarkan Article 3 Republic of Lithuania Law on Amending the Law on
the Control of Import, Transit and Export of Strategic Goods and
Technologies tersebut adalah:
"Barang Guna Ganda" berarti barang, perangkat lunak dan teknologi
yang dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer, juga semua
barang yang menurut tujuan langsungnya, tidak dimaksudkan untuk
ledakan tetapi dapat digunakan dalam beberapa cara memproduksi
senjata nuklir atau alat peledak nuklir. (Dual-use goods" shall mean
goods, software and technologies that can be used for civilian and
military purposes, also all goods which, according to their direct
36
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purpose, are not intended for explosions but may be used is some way
for the production of nuclear weapons or other nuclear explosive
devices).
86. Saat ini beberapa sistem keantariksaan yang tergolong kepada
teknologi guna ganda adalah penginderaan jauh resolusi tinggi,
telekomunikasi dan sistem pengantar.
87. Pengembangan teknologi yang tergolong sebagai guna ganda
merupakan tantangan tersendiri bagi negara berkembang yang
berkeinginan untuk membuat suatu inovasi dan kemampuan produksi di
bidang ini, karena akses terhadap pengetahuan/ilmu dari pihak asing
sering dibatasi (access to foreign knowledge is often subject to restriction).
Padahal, pemahaman mengenai bidang ini merupakan dasar untuk
melangkah ke tingkatan aktivitas berteknologi tinggi selanjutnya.
88. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kegiatan keantariksaan
merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan sistem kompleks yang
hanya
dimiliki
institusi-institusi
khusus
(contohnya
instrumen,
pengembangan perangkat lunak, komponen khusus). Sehingga, memiliki
hubungan kerjasama dengan pihak domestic merupakan kunci untuk
mengembangkan inovasi pada area dimana terdapat pembatasan akses
terhadap teknologi yang sudah ada (contohya, terhadap permasalahan
mengenai bahan bakar roket).37
89. Proses perancangan dan pembuatan roket merupakan proses yang
melibatkan serangkaian pengetahuan yang berbeda contohnya mengenai
bahan bakar, komponen-komponen khusus, dan lainnya. Akses terhadap
sumber asing untuk bidang teknologi roket lebih bersifat terbatas apabila
dibandingkan dengan satelit.38
90. Mengingat sifat teknologi wahana peluncur tersebut (roket),
sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 27 maka setiap negara yang ingin
menguasai dan mengembangkan teknologi ini selalu menjadi perhatian
dunia bahkan siap-siap untuk dicurigai bahwa maksud pengembangan
teknologi ini adalah untuk memperkuat kemampuan militer yang ditujukan
untuk meningkatkan kemampuan perang atau bahkan untuk menyerang
negara lain. Akibatnya tidak heran upaya tersebut selalu dihalangi dengan
berbagai cara (baik secara politik, hukum dan teknologi).
Andres Lopez, dkk., (2018), Climbing the Space Technology Ladder in the South: the case
of Argentina. https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2018.06.001, Hlm. 1, 7, 9.
38 Ibid. Hlm 8.
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91. Selain itu, program pengembangan roket merupakan proses yang
membutuhkan waktu panjang, biaya tinggi dan berhubungan dengan isuisu politik, peraturan, serta hukum. Dilihat dari sisi teknis, terdapat
berbagai hal yang terlebih dahulu harus dikuasai suatu negara untuk
mampu mengembangkannya.
92. Negara-negara
spacefaring
melakukan
berbagai
program
pengembangan antariksa yang didasarkan pada pemahaman mengenai
peran penting dan manfaat dari layanan berbasis antariksa terhadap warga
negaranya, ekonomi nasional, keamanan dan daya saing ekonomi (Gibbs,
2012).39
93. Percobaan untuk mengembangkan roket baru dengan terobosan
teknologi dan pengurangan persoalan biaya per peluncuran telah dilakukan
negara-negara spacefaring dengan tingkat keberhasilan marjinal. Dimana
saat ini, setidak-tidaknya hanya terdapat sebelas negara yang memiliki
kemampuan teknologi roket dan tujuh diantaranya memiliki kemampuan
yang menyeluruh serta dua diantaranya, Amerika dan Russia sebagai
negara-negara dengan roket paling andal. Disamping Amerika dan Russia,
berbagai negara lain juga turut menunjukkan kemampuan dan roket
barunya. Pengembangan pesat sistem transportasi antariksa sedang
dilakukan oleh Eropa, Jepang, India, dan Cina. Selain itu Israel memiliki
kemampuan peluncuran payload kecil (smaller payloads), dan Ukraina,
Korea (Selatan dan Utara secara terpisah), Iran, dan Brazil memiliki
kemampuan yang terbatas atau rencana utama untuk mengembangkan
roket baru dalam waktu dekat. Keberhasilan dalam pengembangan
teknologi roket negara-negara tidak terlepas dari kebijakan nasionalnya
yang secara aktif mengizinkan pihak swasta untuk terlibat dalam bentuk
kerjasama internasional research and design (R&D) (Hertzfeld dan Peter,
2007).40
94. Dengan
fakta
tersebut,
maka
disimpulkan
dalam
upaya
pengembangan dan memperoleh teknologi roket hanya dapat diperoleh
dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut (melalui
kerjasama). Walaupun banyak keuntungan yang dapat diperoleh negara
dari suatu kerjasama internasional, salah satu contohnya adalah
Gibbs, Graham, 2012, An Analysis of the Space Policies of the Major Space Faring Nations
and Selected Emerging Space Faring Nations, dalam Annals of Air and Space Law, Vol.
XXXVII, McGill Institue of Air & Space Law.
40 Herzfeld, Henry R., dan Peter, Nicholas, 2007, “Developing New Launch Vehicle
Technology: The Case of Multi-National Private Sector Cooperation”, dalam Journal of
Space Policy, Vol. 23 Issue 2.
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menghemat biaya kegiatan (cost sharing). Namun demikian pada praktiknya
pun terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kerjasama internasional di
bidang antariksa menjadi sulit dijalin, diantaranya:
a. prestis nasional
b. keamanan nasional
c. pembangunan ekonomi
d. kompleksitas (perbedaan bahasa/budaya/dan lainnya)
e. kepentingan pemerintah dan komersil, dan
f. larangan terhadap transfer teknologi.
95. Dari sisi kepentingan nasional suatu negara, kerjasama internasional
berpotensi menimbulkan persaingan tersendiri dalam hal kepentingan dan
prioritas masing-masing pihak yang terlibat untuk mengembangkan
teknologi roket, dan juga permasalahan anggaran (pengurangan atau
keterbatasan dana) (hopes for cooperation can soon be overwhelmed by
competing interests and priorities, and also by reduced or constrained
budgets).
96. Permasalahan lainnya juga akan dialami pada upaya transfer
teknologi, terutama terhadap teknologi-teknologi dan informasi penting
tertentu (yang dianggap sensitif dan guna ganda) yang berhubungan dengan
bidang antariksa. Terhadap teknologi ini, pemerintah Amerika cenderung
menetapkannya sebagai hal yang tidak dapat dilepaskan, bahkan kepada
sekutu atau mitra dekat negaranya. Hal ini bukan hanya terjadi di Amerika
saja, negara-negara lain juga memilki hukum dan kebijakan nasional
tersendiri yang melarang terjadinya transfer teknologi termasuk hubungan
tertentu dengan negara lain (important technologies and information relating
thereto may be determined by the US government to be non-releasable, even
to allies and close partners. This is not just a US phenomenom; other nations
have their own laws and policies that clamp down on technology transfer and
specific relations with other nations).41
97. MTCR adalah suatu rezim multilateral yang memuat suatu
pembatasan dan pengendalian penyebaran misil dan teknologinya dengan
melakukan pengawasan alih teknologi. Cakupan teknologi roket dalam
MTCR adalah sistem roket komplit, subsistem roket komplit, komponen
propulsi dan peralatan, dan propelan. Dengan adanya batasan dan
pengawasan ini walaupun pengembangan teknologi belum mencapai
parameter pengawasan yang tercantum pada ketentuan MTCR, tetapi akan
tetap berpengaruh terhadap pengadaan bahan baku, komponen-komponen
Rendleman, James D., 2010, improving international cooperation: consideration for the
USA, dalam space policy 26, hlm. 150
41
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teknologi, peralatan, dan perangkat lunak, misalnya untuk propelan, di
Indonesia masih diadakan melalui impor dari negara lain baik dengan cara
kerja sama atau dengan pembelian peralatan produksi dan komponenkomponen tertentu.42
98. Kondisi dominasi dibidang peroketan oleh negara tertentu misalnya
Amerika menyebabkan timbulnya masalah monopoli termasuk penetapan
kuota (oleh Amerika Serikat) dalam perdagangan jasa peluncuran satelit.
Hal inilah yang menyebabkan access to space menjadi suatu permasalahan
dalam perolehan teknologi ini, dan juga terkait dengan munculnya
ketentuan WTO (World Trade Organization) yang diaplikasikan dalam
perdagangan jasa peluncuran. Dengan menggunakan teori mengenai
“Freedom and Fairness”, dan diaplikasikan terhadap praktek perdagangan
jasa peluncuran satelit internasional maka pemahaman terhadap “Freedom
and Fairness” dikembangkan dengan menggunakan adagium “where you
stand on the matter depends on where you sit”. Adagium tersebut,
digunakan sebagai perspektif Amerika, karena sebagai penyelenggara
utama peluncuran dan Negara yang posisinya terkuat di bidang jasa
peluncuran.
2.

Teknologi satelit

99. Di Indonesia sudah terdapat beberapa regulasi di bidang lain yang
mengatur terkait satelit. Namun, pengaturan ini lebih difokuskan pada
produk dan layanan yang diberikan oleh satelit. Diantara pengaturan
tersebut:
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi,
Klimatologi, Dan Geofisika
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Penginderaan Jauh
f. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan
Industri Nasional
g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit
h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Standar Fasilitas

42

Dampak MTCR Terhadap Kebutuhan Bahan Baku Propelan, Jakondar Bakara
Halaman | 36

Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit dan
Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit
i. Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Perizinan di
Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika
(Aeronautical Information Publication (AIP))
100. Terkait dengan penguasaan, pengembangan, penjalaran dan
perlindungan teknologi satelit belum ada ketentuan peraturan perundangundangan nasional yang khusus. Peraturan-peraturan tersebut di atas
hanya membatasi pada produk dan layanan satelit untuk publik dan privat.
Namun tidak mendefinisikan makna masing-masing dalam arti apa yang
dimaksud produk dan layanan baik yang bersifat publik maupun privat.
101. Dalam konteks kepemilikan satelit, di tingkat internasional dalam hal
ini ITU (International Telecommunication Union) mengkategorikan satelit
nasional adalah satelit yang didaftar oleh otoritas nasional terkait.
Misalnya, satelit yang didaftarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk adalah satelit Indonesia yang didaftarkan oleh Kementerian Informasi
dan Komunikasi ke ITU atas nama Indonesia. Namun demikian belum
terdapat kategori yang jelas tentang apakah itu satelit nasional. Apakah
satelit BRI (BUMN) tersebut satelit nasional? Atau satelit nasional adalah
satelit yang hanya diluncurkan oleh pihak swasta, atau hanya oleh
pemerintah saja?
102. Saat ini kepemilikan satelit yang terdaftar di ITU untuk dan atas
nama Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Palapa A1 (8 Juli 1976 - Juni 1985), Pengelola Perumtel.
b. Palapa A2 (10 Maret 1977 - Januari 1988), Pengelola Perumtel
c. Palapa B1 (18 Juni 1983 – 1990), Pengelola Perumtel
d. Palapa B2 (3 Februari 1984), Dinyatakan Gagal, Pengelola
Perumtel
e. Palapa B2P (21 Maret 1987 – Februari 1996), Pengelola Telkom
Satelindo
f. Palapa B2R (13 April 1990 – 2000), Pengelola Telkom
g. Palapa B4 (14 Mei 1992 – 2005), Pengelola Telkom
h. Palapa C1 (31 Januari 1996 – 1999), Pengelola Satelindo
i. Palapa C2 (15 Mei 1996 – 2011), Pengelola Satelindo Indosat
j. Indostar I (12 November 1997 – 2011), Pengelola Indika Group
Bimantara Citra MNC Sky Vision
k. Telkom-1 (12 Agustus 1999 – 25 Agustus 2017), Pengelola
Telkom
l. Garuda-1 (12 Februari 2000 – 2015), Pengelola Asia Cellular
Satellite (ACeS)
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m. Telkom-2 (16 November 2005 – Masih Beroperasi) Pengelola
Telkom
n. INASAT-1 (2006), LAPAN
o. LAPAN-TUBSAT (2007), LAPAN – Penginderaan Jauh (NGSO)
p. Indostar II (Cakrawrarta II) (16 Mei 2009-2024), Pengelola MNC
Sky Vision - Penyiaran
q. Palapa D (31 Agustus 2009 – 2024), Pengelola Indosat Ooredoo
- Komunikasi
r. Telkom-3 (2012), Dinyatakan Gagal, Pengelola Telkom
s. Lippostar-1 (15 Juni 2012-2028), Pengelola Lippo Satellite (First
Media Internet)
t. LAPAN A2 (2015) – Penginderaan Jauh NGSO (Pengamatan
Bumi, Pemantauan Kapal, dan Komunikasi Radio Amatir)
u. BRIsat (19 Juni 2016 – 2031), Pengelola PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk – Komunikasi / Operasional Perbankan
v. LAPAN A3 (2016) – Identifikasi Kapal Pencuri Ikan
(Penginderaan Jauh NGSO)
w. Telkom-3S (15 Februari 2017 – 2032) Pengelola Telkom Komunikasi
x. Telkom-4 (7 Agustus-2033), Pengelola Telkom - Komunikasi
103. Dalam pengembangan satelit produk dan layanan publik terdapat
beberapa institusi pemerintah yang berkeinginan memiliki satelit untuk
mendukung pelayanan pemerintah yang mereka berikan, misalnya Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginginkan memiliki
satelit cuaca, Kementerian Pertahanan menginginkan satelit untuk produk
dan layanan pertahanan dan keamanan.
104. Dalam konteks penguasaan, pengembangan, penjalaran dan
perlindungan teknologi satelit, terdapat berbagai pihak yang terlibat atau
berkeinginan untuk melakukan kegiatan tersebut. Beberapa diantaranya
yaitu Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta dan Universitas. Keterlibatan
mereka terhadap teknologi satelit pada umumnya masih bersifat parsial
dan duplikasi kegiatan yang dilakukan.
3.

Stasiun Bumi

105. Sistem keantariksaan terdiri dari ruas bumi, ruas antariksa dan
ruang pengguna. Dalam sistem keantariksaan terdapat infrastuktur
keantariksaan salah satunya adalah stasiun bumi. Stasiun bumi adalah
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fasilitas di permukaan bumi untuk menerima dan merekam data satelit. 43
Stasiun bumi merupakan kelengkapan sarana pengoperasian satelit dan
kebanyakan stasiun bumi bersifat tetap (fixed), tetapi sebagian
transportable atau mobile.
106. Dilihat dari sisi fungsi, stasiun bumi terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : (i)
stasiun bumi penerima dan pengirim data; (ii) Stasiun Bumi TT&C (tracking
telemetry & command); dan (iii) stasiun bumi untuk telekomunikasi.
107. Pada satelit pengamat Bumi dan ilmiah, data yang diambil dikirim
melalui stasiun bumi penerima dan pengirim data. Karena umumnya satelit
pengamat Bumi dan ilmiah berada di orbit rendah, maka komponen dari
teknologi stasiun penerima data adalah high gain antena dengan rotator
untuk menjaga orientasinya ke arah satelit, serta perangkat pemroses data
yang diterima. Pengembangan teknologi pemroses data muatan satelit
pengamat Bumi dan satelit ilmiah dilakukan secara paralel dengan
pengembangan teknologi muatan satelit. Selain menggunakan antena yang
diimpor, Pusat Teknologi Satelit juga mengembangkan teknologi antena
penerima data muatan satelit rendah.
108. Stasiun Bumi TT&C adalah stasiun Bumi yang berfungsi untuk
mengendalikan kerja satelit. Komponen dari teknologi stasiun TTC adalah
antena dan perangkat radio-modem. Pusat teknologi satelit telah menguasai
teknologi desain dan integrasi stasiun Bumi TTC untuk satelit mikro,
termasuk dalam perancangan perangkat lunaknya. Untuk satelit yang lebih
kompleks dari yang sekarang dioperasikan LAPAN, akan diperlukan sistem
TTC yang lebih kompleks, yang diantaranya mengadopsi teknologi
autotracking. Teknologi tersebut membuat antena secara otomatis
mengarah ke satelit.
109. Khusus stasiun bumi untuk komunikasi terdiri dari VSAT dan hub.
Pada satelit telekomunikasi, konten komunikasi (gambar, suara, data)
dikirim/diterima melalui stasiun Bumi VSAT (very small aperture terminal)
dan hub. VSAT adalah stasiun Bumi dengan antena berukuran kecil untuk
mengirim/menerima transmisi ke/dari satelit. Dengan penggunaan sistem
telekomunikasi satelit yang ekstensif di Indonesia, jumlah stasiun VSAT di
Indonesia diperkirakan mencapai puluhan ribu. Sedangkan hub adalah
stasiun Bumi dengan ukuran antena yang lebih besar. Stasiun tersebut
berfungsi untuk mengirim/menerima komunikasi dengan laju data yang
lebih besar. Fungsi hub adalah sebagai pengumpul saluran-saluran
Penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang
Keantariksaan.
43
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komunikasi yang lebih kecil, dan untuk menyalurkannya ke sistem
komunikasi terestrial.

Gambar 2.1: Sistem satelit telekomunikasi. Jenis antena pada rumah
pribadi dan wahana bergerak adalah VSAT, sementara yang lainnya
adalah hub44
110. Salah satu manfaat stasiun bumi adalah untuk memonitor dan
mengukur kinerja satelit; memandu satelit dalam melakukan manuver di
orbit serta melakukan perintah dan koreksi jika diperlukan. Stasiunstasiun bumi tersebut dioperasikan pada frekuensi radio tertentu dan
penggunaannya harus mengikuti peraturan yang berlaku baik nasional
maupun internasional, supaya satelit dan sistem ruas bumi dapat
difungsikan secara optimal.45
111. Saat ini operasi misi satelit LAPAN didukung oleh jaringan stasiun
bumi kendali dan akuisisi data yang berlokasi di Rancabungur (Bogor),
Rumpin (Bogor) dan Biak (Papua).46 Di samping itu, terdapat beberapa
visual.merriam-webster.com/communications/communications/telecommunications-bysatellite.php
45 Rahman, Abdul, Sistem Tracking Stasiun Bumi Satelit Orbit Rendah, Berita Dirgantara
Vol. 9 No. 4 Desember, hlm. 95-99.
46 http://pusteksat.lapan.go.id/subblog/pages/2014/17/Ground-Station. Diakses tanggal
17 Desember 2018.
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stasiun bumi yang dioperasikan oleh pemerintah seperti BMKG, BIG, Badan
Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA); BUMN seperti PT. Indosat, PT.
Telkom, PT. BRI dll; dan swasta seperti MNC, PSN (Pasifik Satelit
Nusantara), dan PT Universal Satelit Indonesia (UNISAT).
112. Sehubungan dengan jenis stasiun bumi dan pengoperasiannya serta
berbagai pihak terkait, terdapat kemungkinan redundansi. Khusus untuk
stasiun bumi yang dimiliki oleh pemerintah perlu korelasi dan koordinasi
terkait produk dan layanan yang sama.
113. Pengembangan teknologi satelit beserta roket peluncur satelitnya
harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan “ground
segment”nya yang canggih terdiri atas sistem komputer, perangkat lunak,
jaringan komunikasi dan lainnya yang memungkinkan para peneliti dan
ilmuwan untuk mengirimkan perintah dan menerima data dari satelit
maupun RPS tersebut. Saat ini, dari jumlah 192 Negara Anggota PBB
terdapat sekitar 70 negara yang telah mengoperasikan stasiun bumi untuk
memanfaatkan layanan keantariksaan.47
4.

Teknologi aeronautika

114. Berdasarkan uraian tentang aeronautika dalam bagian penguasaan
teknologi sebagaimana dimuat khususnya dalam Paragraf 48 dan 52,
teknologi aeronautika mencakup berbagai pesawat udara yang dioperasikan
baik di dalam atmosfer bumi ataupun planet. Teknologi aeronautika yang
dioperasikan di dalam atmosfer memiliki sifat dual-use yang mana selain
dapat digunakan untuk penerbangan sipil, teknologi tersebut dapat pula
digunakan untuk kepentingan militer seperti pesawat udara tanpa awak.
115. Terminologi pesawat udara tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle
(UAV) mulai digunakan secara umum pada awal tahun 1990-an untuk
menjelaskan pesawat robotik dan menggantikan kata Remotely Piloted
Vehicle (RPV), yang digunakan selama Perang Vietnam dan seterusnya.
Namun, RPV biasa digunakan untuk menyebutkan pesawat terbang yang
dikendalikan dari luar pesawat dengan remote control. Sedangkan UAV
biasanya digunakan bagi pesawat terbang yang dikendalikan oleh seorang
penerbang dari permukaan tanah atau yang dikendalikan oleh komputer
atau oleh alat pengendali yang telah diprogram terlebih dahulu.48

Union of Concerned Scientist Satellites Database 2017.
Hakim, Chappy, 2010, Berdaulat di Udara: Membangun Citra Penerbangan Nasional,
Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
47
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116. Dari sisi teknologi, sejak tahun 1990-an beberapa UAV digunakan
untuk keperluan pengintaian pada jarak dekat (± 50 km), sedang (± 200 km)
dan jauh (> 200 km), pesawat terbang tempur taktis yang tidak berawak
atau Advanced Concept Technology Demonstration (ACID). Penggunaan UAV
menjadi penting sehingga menjadi salah satu alat utama sistem senjata
yang pengoperasiannya hanya dilakukaan oleh Angkatan Udara. Sejak
tahun 1996, seluruh pengoperasian UAV dilaksanakan oleh Angkatan
Udara Amerika Serikat. Israel telah menggunakan UAV sejak tahun 1970an. Saat ini penggunaan UAV sudah dikenal luas sebagai senjata baku
jajaran angkatan udara Negara-negara maju, sesuai keperluan misi-misi
yang diembannya. Peralatan yang digunakan terdiri dari peralatanperalatan yang sangat canggih, sensor-sensor yang digunakan dengan
tingkat akurasi yang sangati tinggi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat
telah memungkinkan bagi Negara-negara maju meningkatkan kemampuan
tempur angkatan perangnya dengan UAV.49
117. Penggunaan UAV terus berkembang seiring berjalannya waktu. Hal
ini tidak terlepas dari manfaat yang ditawarkan oleh UAV yaitu
pengoperasian yang hemat biaya, serta memberikan alternatif yang beresiko
rendah (Peterson, Mark Edward, 2006). Pemanfaatan UAV menjalar hingga
ke kebutuhan sipil, seperti, foto udara, monitoring sawah, polusi dan tanah,
perlindungan perikanan, pertanian, pengambilan sampel dan analisis
atmosfer untuk prakiraan cuaca, survey dan kontrol bencana, dan lainnya.
Bahkan, pemanfaatan UAV telah merambah kedalam kegiatan komersil,
seperti jasa pengiriman barang menggunakan UAV yang kini mulai
berkembang di London.50
118. Dari sisi regulasi, pengaturan UAV di Indonesia awalnya diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 90 Tahun 2015
tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang
Udara yang Dilayani Indonesia. Namun, Peraturan ini kemudian dicabut
melalui PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat
Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia, yang
selanjutnya dirubah melalui PM 47 Tahun 2016.
119. PM No. 180 Tahun 2015 dibentuk dalam rangka menjaga
keselamatan operasional penerbangan di ruang udara yang dilayani
Indonesia dari kemungkinan bahaya (hazard) yang ditimbulkan karena
Hakim, Chappy, 2010, Berdaulat di Udara: Membangun Citra Penerbangan Nasional,
Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
50 Williams, R., 2014, Drone on Your Doorstep: UK Start-Up Trials Delivery Service, The
Telegraph Online, http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11210026/Drone-onyour-doorstep-UK-start-up-trials-delivery-service.html, 15 Maret 2016.
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pengoperasian UAV. PM ini memuat setidak-tidaknya tentang kawasan dan
ruang udara yang terbuka bagi pengoperasian UAV, ketentuan khusus
mengenai sertifikasi dan perizinan dalam pengoperasian UAV sesuai dengan
kelas dan peruntukkannya, rencana terbang (flight plan), dan batasan
penggunaan berdasarkan peralatan yang dibawanya (kamera untuk potret
udara, alat penyemprotan hama dan/atau penaburan benih, dan patroli)
(Kementerian Perhubungan, 2015).
120. Pengaturan tersebut di atas disempurnakan melalui PM No 47 Tahun
2016. Dalam PM ini, operator diwajibkan untuk menyampaikan dokumen
asuransi kerugian, termasuk untuk pihak ketiga, saat mengajukan
permohonan izin. Kemudian, PM ini memberikan kewenangan pada pihak
yang berwenang untuk memberikan tindakan tegas apabila pengoperasian
UAV tidak memiliki izin, beroperasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan,
dan pada kondisi darurat tertentu. Tindakan tegas tersebut berupa
pemaksaan untuk keluar dari kawasan hingga menjatuhkan UAV terkait
pada
area
yang aman. Tindakan
tersebut
dilakukan dengan
mempertimbangkan kepentingan keselamatan pengguna kawasan/ruang
udara, dan perlindungan terhadap bangunan dan manusia yang berada di
bawah kawasan serta ruang udara yang digunakan UAV dimaksud.
121. PM No 47 Tahun 2016 juga lebih lanjut mengatur tentang pemberian
sanksi. Dinyatakan bahwa operator yang mengoperasikan UAV tidak sesuai
dengan izin yang diberikan dikenakan sanksi administratif berupa: (i)
peringatan; (ii) pembekuan izin; (iii) pencabutan izin; (iv) denda
administratif, termasuk kategori denda menengah dengan cakupan 1001
sampai dengan 3000 penalty unit (PU). Berdasarkan PM No 30 Tahun 2015
tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan
Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan, satu unit penalti dihitung
senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
122. Dari kedua regulasi pesawat udara tanpa awak yang ada, belum ada
regulasi yang mengatur tentang penguasaan, pengembangan, penjalaran,
dan perlindungan teknologi aeronautika, khususnya UAV.
123. Khusus terkait penelitian dan pengembangan untuk UAV telah
diselenggarakan oleh banyak pihak. Beberapa lembaga pemerintah seperti
BNPB, Kepolisian RI, Kementerian Pertanian, telah memanfaatkan UAV
untuk mempermudah masing-masing Instansi tersebut dalam menjalankan
tugas dan fungsi mereka. Beberapa perusahaan aero modelling juga telah
mengembangkan UAV. Bahkan beberapa universitas juga sudah
mengembangkan UAV dan sudah diuji cobakan serta layak terbang, salah
satunya adalah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Surya.
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Lembaga/badan litbang seperti BPPT juga secara simultan melakukan
pengembangan teknologi pesawat UAV, misalnya BPPT-06 Alap-Alap dan
BPPT-01 A Wulung. Perkembangan-perkembangan ini tentu saja
mengakibatkan jumlah UAV yang melintas di ruang udara semakin banyak
(Prasetyo, Dody Bayu, 2014). Sehingga butuh pengaturan untuk zona
penerbangan UAV baik untuk uji terbang dan operasional. Sedangkan dari
sektor industri dan/atau swasta, terdapat PT. Dirgantara Indonesia (atau
PT. DI) yang tengah mengembangkan pesawat bersama-sama dengan
LAPAN.
124. Di samping itu, minimnya koordinasi kelembagaan antar Instansi
Pemerintah yang berkepentingan dalam penguasaan dan pengembangan
teknologi aeronautika menjadi masalah tersendiri.
C.

Keamanan dan Keselamatan Teknologi Keantariksaan

1.

Keamanan Teknologi Keantariksaan

125. Secara umum, keamanan menggambarkan suatu keadaan yang aman
dari gangguan atau ancaman. Menurut Cambridge Dictionary, keamanan
atau security merupakan perlindungan terhadap individu, bangunan,
organisasi, atau negara dari ancaman seperti kejahatan atau serangan dari
negara lain (security means protection of a person, building, organization, or
country against threats such as crime or attacks by foreign countries).51
Selanjutnya, dalam kamus Merriam-Webster, keamanan dimaknai sebagai
kualitas atau keadaan yang menjadi aman (security means the quality or
state of being secure).52
126. Dalam konteks kegiatan keantariksaan, menurut Space Security Index
keamanan atau security didefinisikan sebagai akses dan penggunaan
antariksa yang aman dan berkelanjutan, serta kebebasan dari ancaman
berbasis antariksa (“…can be defined as: the secure and sustainable access
to, and use of, space and; the freedom from space-based threats”).53
Kemudian, Space Security Index mengidentifikasi sembilan indikator
keamanan keantariksaan yang terdiri dari: (i) lingkungan antariksa; (ii)
kesadaran situasional antariksa (space situational awareness); (iii) hukum
keamanan antariksa, kebijakan dan doktrin; (iv) program keantariksaan
dan pemanfaatan global; (v) komersial keantariksaan; (vi) dukungan
antariksa untuk operasi militer terestrial; (vii) perlindungan sistem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/security
https://www.merriam-webster.com/dictionary/security
53 Space Security Index, Space Security Fact Sheet, http://spacesecurityindex.org/wpcontent/uploads/2014/10/SpaceSecurityFactSheet.pdf, diakses pada 28 Februari 2019.
51
52
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keantariksaan; (viii) negasi sistem keantariksaan; dan (ix) serangan senjata
berbasis antariksa.54
127. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Keantariksaan, keamanan dinyatakan sebagai “…segala upaya dan
komitmen secara internasional bagi setiap Penyelenggara Keantariksaan
untuk memelihara dan/atau menjamin pemanfaatan Antariksa dan bendabenda langit lainnya untuk maksud-maksud damai dan tidak menimbulkan
kerusakan bagi lingkungan bumi dan Antariksa melalui keterpaduan
pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur”. 55 Berangkat
dari definisi ini, ada beberapa kata kunci yang melambangkan ruang
lingkup keamanan keantariksaan, yaitu: (i) upaya dan komitmen
internasional; (ii) pemeliharaan dan penjaminan pemanfaatan antariksa dan
benda langit lainnya; (iii) maksud damai; (iv) pencegahan kerusakan
lingkungan bumi dan antariksa; serta (v) keterpaduan pemanfaatan SDM,
fasilitas, dan prosedur. Kelima aspek tersebut harus tercermin dalam
peraturan pelaksanaannya.
128. Pada mulanya, ruang lingkup keamanan keantariksaan berpusat
pada konteks militerisasi (militarization) dan persenjataan (weaponization).56
Ada dua skenario kegiatan militer yang dapat mengancam keamanan
keantariksaan.57 Pertama, adanya potensi penempatan senjata dan atau
penggunaan senjata militer di antariksa. Hal ini dikarenakan kegiatan
keantariksaan pertama di dunia, peluncuran Sputnik 1 oleh Rusia,
dilatarbelakangi oleh Perang Dingin, yang akhirnya memicu terjadinya
pertandingan antariksa (space race).58 Kedua, hampir seluruh teknologi
yang terdapat dalam wahana atau benda antariksa memiliki sifat guna
ganda (dual-use). Adapun sifat ini berangkat dari fakta bahwa sebagian
besar teknologi antariksa memiliki kemampuan militer. 59 Misalnya,
teknologi-teknologi mendasar seperti sistem dan operasi pemandunya
wahana peluncur memiliki potensi untuk digunakan dalam kegiatan sipil

Space Security Index, The Space Security Index¸http://spacesecurityindex.org/wpcontent/uploads/2014/10/spacesecurityindexfactsheet.pdf, diakses pada 28 Februari
2019.
55 Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Keantariksaan.
56 Peoples, Columba, The Growing “securitization” of outer space, Space Policy 26 (2010), at
205.
57 J.D. Rendleman, Brave New World of Hosted Payloads, 39 J. Sp. L. 129-80 (2013).
58 Natalie Bormann and Michael Sheehan, Securing Outer Space, Routledge: New York,
2009, at 1.
59 I.M. Vassilgeorgi, Military Uses of Outer Space; Legal Limitations and Contemporary
Perspectives, 26 AASL 379-453 (2001).
54
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dan militer.60 Sama halnya dengan teknologi satelit. Penginderaan jauh
dapat digunakan sebagai pengumpulan data intelijen dan akuisisi data
meteorologi yang relevan.61 Sistem GPS/GNSS digunakan untuk
mengarahkan peledak atau untuk mengirimkan senjata misil. 62 Satelit
telekomunikasi juga mentransmisi pesan-pesan baik yang bersifat sipil
maupun militer. Satelit-satelit lainnya dapat memonitor dan mencegat lalu
lintas telekomunikasi, baik dilakukan pada sistem radio terestrial atau
melalui transporder satelit. Satelit tenaga surya dapat digunakan untuk
memicu laser berbasis antariksa yang kuat, menyebabkan kekacauan, serta
mengalihkan jejak unduhan.63
129. Mengingat sifat dual-use teknologi keantariksaan, fokus utama dari
keamanan antariksa adalah untuk menjaga perdamaian dunia dan
menghindari terjadinya perang bintang, sehingga regulasi-regulasi terkait
keamanan antariksa yang dikeluarkan saat itu adalah tentang larangan
untuk menempatkan senjata ke antariksa, misalnya Anti-Ballistic Missile
Treaty 1972.
130. Dalam
hal
teknologi
sensitif,
negara-negara
cenderung
mengkhawatirkan keamanan teknologinya yang masuk ke wilayah negara
lain.64 Kekhawatiran tersebut berpusat pada ketakutan mengenai
penyalahgunaan teknologi tersebut, maupun data-data sensitif yang
terdapat di dalamnya. Negara-negara juga khawatir apabila suatu negara
tidak
memiliki
rezim
pengaturan
mengenai
kendali
teknologi,
pengembangannya,
serta
transfer
pengetahuannya.65
Di
dunia
internasional, banyak pengaturan ataupun rezim hukum yang mengatur
tentang pengendalian teknologi sensitif. Khusus teknologi sensitif
keantariksaan di antaranya diatur dalam MTCR.
131. Keamanan keantariksaan tidak hanya sekedar aspek militer. Barry
Buzan dkk berpendapat bahwa kini sedang ada tren perluasan ruang
lingkup keamanan yang disebut securitization. Mereka mendefinisikan
securitization sebagai proses diskursif yang dengannya isu tertentu
diucapkan dan dianggap sebagai masalah keamanan (Securitization‟ refers
Lyall, Francis, Paul B. Larsen, Space Law A Treatise, second edition, Routledge: New
York, 2018, at 448.
61 Ibid.
62 E.S. Waldrop, Integration of Military and Civilian Space Assets: Legal and National
Security Implications, Air Force L. Rev (2004) 157-231, at 173-4.
63 Lyall, Francis, Paul B. Larsen, supra note 57.
64 Michael C. Mineiro, Space Technology Export Controls and International Cooperation in
Outer Space, 2012, Springer: London, New York, at 164.
65 Ibid, at 165.
60
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to the discursive processes by which a particular issue comes to be spoken
and thought of as a security issue).66 Michael C. Mineiro juga menyatakan
hal yang serupa. Michael berpendapat bahwa apabila dahulu konsep
keamanan berfokus pada kemungkinan terjadinya perpecahan atau
ketegangan di spacefaring nations,67 sekarang banyak isu-isu baru
bermunculan yang mendukung perluasan konsep keamanan. Isu-isu
tersebut di antaranya adalah kepentingan ekonomi dan masalah
lingkungan.68
132. Terkait dengan lingkungan, isu keamanan kerap dikaitkan dengan
masalah sampah antariksa atau space debris. Isu ini menjadi relevan
karena saat ini segala sesuatu bergantung kepada sistem keantariksaan
(misalnya navigasi, penginderaan jauh, telekomunikasi, dsb). Apabila
sampah antariksa tidak diatasi, maka hal tersebut berpotensi untuk
menghambat penggunaan antariksa di kemudian hari, dan pada akhirnya
dapat menghambat seluruh tatanan kehidupan suatu negara.69
2.

Keselamatan Teknologi Keantariksaan

133. Kegiatan penguasaan, pengembangan, dan penjalaran teknologi
keantariksaan saat ini telah berkembang pesat di negara-negara space
faring. Indonesia pun untuk mencapai kemandirian di bidang
keantariksaan, turut melakukan kegiatan keantariksaan tersebut. Akan
tetapi kegiatan keantariksaan tetap menjadi aktivitas yang berisiko tinggi.
Pada tahun 2010, setidaknya 200 orang tewas oleh ledakan roket selama
pemrosesan, pengujian, persiapan peluncuran, dan operasi peluncuran.
Beberapa kasus lagi melibatkan peluncuran di mana wahana tersebut tidak
berhasil mengorbit dan jatuh kembali ke Bumi. Sebanyak 22 astronot dan
kosmonot tewas. Kecelakaan ulang-alik Columbia pada tahun 2003 juga
menimbulkan risiko serius terhadap lalu lintas penerbangan sipil ketika
debris menutupi bagian barat daya Amerika Serikat. 70
134. Isu keselamatan keantariksaan (space safety) sangatlah penting
dalam kegiatan keatariksaan karena kegiatan ini dapat menyebabkan
bahaya baik pada manusia dan membuat kerusakan pada property serta
Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde (1998) Security: A New Framework for
Analysis (London: Lynne Rienner, 1998). Lihat juga Peoples, Columba, supra note 53.
67 Ian Brownlie, The Maintenance of Peace in Outer Space, 40 British Year Book of
International Law 1 (1964).
68 Michael C. Mineiro, at 174.
69 Ibid, at 175.
70 Joseph Pelton dan Ram S. Jakhu, Space Safety Regulations and Standards 1st Edition,
Butterworth-Heinemann: 2011, hlm. Xliii.
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lingkungan. Menurut Joseph N. Pelton dan Ram S. Jakhu istilah “space
safety” termasuk juga perlindungan atas kehidupan manusia dan/atau
wahana antariksa selama semua fase dari misi-misi antariksa, baik
kegiatan “berawak” atau “tidak berawak”. Konsep keselamatan antariksa
meliputi:71
a. Semua aspek dari pra-peluncuran, peluncuran, operasional orbital
atau sub-orbital, yang melalui re-entry dan pendaratan;
b. Perlindungan fasilitas di daratan dan penerbangan serta populasi dan
bangunan di sekitarnya yang berdekatan dengan tempat peluncuran;
dan
c. Perlindungan layanan berbasis keantariksaan, infrastruktur dan
satelit tak berawak seperti jaringan satelit komunikasi, sistem
navigasi global, dan penginderaan jauh dan sistem pengawasan, serta
satelit penelitian.
135. Konsep, peraturan dan standar keselamatan keantariksaan meluas
ke dampak lingkungan atas kegiatan keantariksaan. Misalnya dampaknya
terhadap keselamatan masyarakat luas seperti dampak negatif jangka
panjang dari roket berbahan bakar padat pada lapisan ozon pelindung dan
efek kontaminan perchlorate dari bahan bakar roket yang dapat menjadi
persediaan air. Untuk itu, persyaratan untuk penggunaan antariksa yang
aman dan berkelanjutan setidaknya adalah hal-hal sebagai berikut:72
a. Kontrol terhadap sampah antariksa dan meningkatkan space
situational awareness.
b. Aturan internasional untuk lalu lintas antariksa.
c. Standar dan peraturan yang disepakati secara internasional untuk
mencapai kompatibilitas di antara sistem dan fasilitas keantariksaan,
serta peningkatan keselamatan dan keandalan.
d. Eliminasi senjata secara sistematis dan ancaman lain dari antariksa.
e. Perlindungan manusia dan fasilitas di bumi dari dampak lingkungan
bahaya langsung dan tidak langsung.
f. Manajemen
dan
kontrol
internasional
untuk
memastikan
keselamatan bagi wahana antariksa dan semua jenis pesawat
terbang.
136. Berdasarkan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat,
proses langkah-langkah dalam sistem keselamatan adalah sebagai berikut:

71
72

Ibid, hal xli.
Ibid, hal xli.
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Gambar 2.2: System Safety Process
1) Mendefinisikan Tujuan (Define Objectives)
2) Mendeskripsikan Sistem (System Description)
3) Identifikasi
Bahaya:
bahaya
dan
konsekuensinya
(Hazard
Identification: Identify Hazards & Consequences
4) Menganalisa Resiko: Analisa resiko dan identifikasi bahaya (Risk
Analysis: Analyze Hazards and Identify Risks)
5) Penilaian Resiko (Risk Assessment: Consolidate & Prioritize Risks)
6) Pembuatan Keputusan: Pengembangan Rencana Aksi (Decision
Making: Develop Action Plans)
7) Validasi dan Kontrol: Mengevaluasi Hasil Rencana Aksi untuk
Tindakan Selanjutnya (Validations and Control: Evaluate Results of
Action Plan for Further Action)
8) Mengubah Sistem/Proses, Jika Dibutuhkan (Modify System/Process,
if needed)
137. Terkait dengan keselamatan keantariksaan, saat ini sudah terdapat
beberapa standar yang ditetapkan secara internasional berdasarkan ISO
(the International Organization for Standardization) Safety Standards, yakni:
a. ISO 14620-1: Space Systems-Safety Requirements-Part 1: System
Safety
- Mendefinisikan program keselamatan dan persyaratan teknis yang
diperlukan untuk memenuhi kebijakan keselamatan.
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-

Ditujukan untuk melindungi penerbangan dan personil di bumi,
wahana peluncur, payloads terkait perlengkapan pendukung di
bumi, masyarakat umum, fasilitas umum dan swasta, dan
lingkungan, dari bencana yang terkait dengan sistem antariksa.
b. ISO 14620-2: Space Systems-Safety Requirements-Part 2: Launch Site
Operation
- Membahas tanggung jawab (liability) negara-negara yang
melakukan kegiatan keantariksaan atau mengizinkan operator
untuk melakukan kegiatan keantariksaan di atau dari wilayahnya
sesuai dengan traktat-traktat keantariksaan PBB.
- Mendefinisikan tanggung jawab (responsibility) keselamatan untuk
operator yang terlibat dalam kegiatan keantariksaan baik yang
bersifat komersial maupun non komersial.
- Menetapkan persyaratan keselamatan secara keseluruhan untuk
diobservasi di tempat peluncuran baik saat pra peluncuran (prelaunch) maupun saat pelaksaan peluncuran suatu obyek
antariksa.
- Memberikan prinsip-prinsip dasar untuk memungkinkan setiap
operator dapat mengimplementasikan metode, peralatan, dan
prosedur
keselamatan
masing-masing,
untuk
menjamin
keselamatan masyarakat maupun personilnya, fasilitas umum
dan swasta, serta lingkungan, dalam tata cara yang konsisten dan
seragam.
c. ISO 14620-3: Space Systems-Safety Requirements-Part 3: Flight Safety
System
- Membahas sistem keselamatan penerbangan.
d. ISO 17666: Space Systems-Risk Management
- Mendefinisikan prinsip-prinsip dan persyaratan untuk manajemen
resiko yang terintegrasi dalam proyek keantariksaan.
- Menjelaskan
hal-hal
yang
diperlukan
untuk
mengimplementasikan
suatu
proyek
dengan
kebijakan
manajemen resiko yang terintegrasi oleh setiap pelaksana proyek,
di setiap level.
- Memuat ringkasan proses manajemen resiko secara general, yang
dibagi menjadi empat langkah dasar dan sembilan tugas.
- Implementasi bisa disesuaikan dengan kondisi spesifik proyek.
- Proses manajemen resiko memerlukan pertukaran informasi di
antara semua domain proyek dan menunjukkan resiko yang
mungkin timbul, dengan urutan sesuai tingkat kritisnya terhadap
proyek.
- Resiko dimonitoring dan dikontrol sesuai aturan yang telah
didefinisikan.
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e. ISO 14624 1 to 7: Space Systems-Safety and Compatibility of
Materials-Part 1 to 7
- Standar-standar yang berhubungan secara tidak langsung dengan
sistem keselamatan.
138. Dalam kaitan dengan keselamatan keantariksaan ini dan tujuan
keberlanjutan kegiatan keantariksaan terdapat masalah sampah antariksa
yang sudah diatur dalam ketentuan internasional. Wujud penanganan
space debris dalam mekanisme internasional yaitu melalui United Nations
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) dengan
mensahkan Space Debris Mitigation Guidelines of COPUOS. Guidelines ini
memuat prosedur-prosedur dan yang dipandang dapat mengurangi jumlah
space debris. Selain dibahas dalam UNCOPUOS upaya penanganan space
debris juga diwujudkan dalam IADC (Inter-Agency Space Debris Coordination
Committee), merupakan forum internasional yang anggotanya adalah
lembaga antariksa negara-negara untuk koordinasi kegiatan terkait dengan
debris di antariksa. IADC menghasilkan IADC space debris mitigation
guidelines, yang menitikberatkan pada efektivitas biaya, yang dapat menjadi
pertimbangan dalam perencanaan dan rancangan wahana antariksa dan
wahana peluncur untuk meminimalisir atau mengurangi terbentuknya
space debris selama kegiatan keantariksaan berlangsung.73
D.

Pendanaan

139. Penggunaan antariksa ditujukan untuk militer (keamanan), ekonomi
dan manfaat sosial. Pemanfaatan antariksa juga tidak bisa dipisahkan
dengan mudah antara antariksa untuk militer dan sipil. Hal ini karena
lingkungan khusus antariksa, yang didominasi oleh hukum fisik.
Selanjutnya, baik aset militer dan sipil di antariksa harus menggunakan
orbit yang sama untuk tujuan yang berbeda, tetapi pada dasarnya misinya
sama74 yaitu terkait untuk observasi Bumi dan komunikasi serta Posisi,
Navigasi dan Waktu (Position, Navigation, and Timing - PNT). Dengan ciri
khas tersebut maka tidak heran sifat kegiatan antariksa adalah kegiatan
yang high-tech, high-risk dan high-cost.
140. Di samping itu, penguasaan teknologi keantariksaan adalah termasuk
dalam kegiatan di sektor hulu, yang bertujuan menjamin akses
Kusumaningtyas, Melissa Retno, 2018, Mekanisme Internasional dalam Penanganan
Space Debris.
74 Theresa Hitchens, 2010, Peaceful uses of outer space vs. militarisation: a cost–benefit
analysis, in Wolfgang Rathgeber, Kai-Uwe Schrogl, Ray A. Williamson (eds.), 2010, The Fair
and Responsible Use of Space: An International Perspective, Springer Science Business
Media.
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keantariksaan, atau
tiang utama
dalam penguasaan
teknologi
keantariksaan. Kegiatan penguasaan teknologi keantariksaan didominasi
oleh kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi serta pengujian yang
berulang yang banyak mengalami kegagalan atau ketidakpastian.
141. Sifat khusus kegiatan antariksa menyiratkan serangkaian tantangan
ekonomi bagi pengusaha untuk pendanaan antariksa. Beberapa tantangan
tersebut adalah:75
a) masalah berkaitan dengan tingginya biaya akses ke antariksa.
b) sektor antariksa ditandai dengan siklus pengembangan yang
panjang. Hal ini meningkatkan risiko pasar, karena itu potensi
pasar untuk aplikasi baru perlu dinilai jauh sebelumnya, yang
dapat menyebabkan kegagalan spektakuler.
c) terkait dengan skala ekonomi. Di sektor hulu, biaya tetap tinggi
karena investasi yang besar untuk R&D dan waktu pengembangan
yang lama dan ukuran pasar yang kecil,
yang mencegah
terciptanya skala ekonomi. Hal ini mendorong kecenderungan
untuk konsentrasi dalam bisnis peluncuran. Di sisi lain, skala
ekonomis yang besar yang paling memungkinkan adalah di sektor
hilir. Memang, biaya awal yang tinggi merupakan penghalang
pasar, sedangkan pengoperasian aset antariksa melibatkan biaya
marjinal yang rendah.
d) teknologi antariksa guna ganda oleh sifatnya, karena mereka dapat
digunakan baik untuk keperluan sipil dan militer. Hal ini memiliki
konsekuensi baik positif dan negatif dari sudut pandang ekonomi.
Di satu sisi, nilai strategis aset antariksa mengarahkan pemerintah
untuk berinvestasi dalam sistem yang inovatif, yang pada
gilirannya dapat memiliki komersial dan spin-off ekonomi. Di sisi
lain, sensitivitas tinggi aset guna ganda bisa membawa pemerintah
untuk mengganggu kegiatan swasta. Peraturan Pengendalian
Senjata sangat mewakili aspek terakhir, contoh terbaik adalah ITAR
US (International Traffic in Arms Regulations), yang sangat
mengurangi kemungkinan mengekspor komponen antariksa.
142. Namun demikian terdapat kecenderungan prediksi dalam dekade
berikut, yaitu76:

Christophe Venet, (2011), ‘The economic dimension’, in Christian Br€unner, Alexander
Soucek (2011), “Outer Space in Society, Politics and Law”, Springer Wien New York, page
60-63.
76 H. Kessler, W. Peeters, 2011, Man and space - The Isle of Man, the IISC and the new
space economy, Space Policy 27 (2011) 222-226, Elsevier Ltd.,page 222-223.
75

Halaman | 52

a) Meningkatkan komersialisasi atas dasar inisiatif independen dari
pemerintah (increased commercialization on the basis of initiatives
independent from governments);
b) Di pasar terikat perusahaan antariksa akan mencari dukungan
pemerintah yang lebih, misalnya melalui konsep kerja sama publikswasta (KPS) (in the vested markets space companies will seek more
government support, e.g. via public-private partnership (PPP)
concepts);
c) Meningkatnya persaingan global sebagai akibat dari peraturan ITAR
yang menurun dan pemain baru memasuki pasar (khususnya
China dan India) (increased global competition as a result of both
relaxed ITAR regulations and of new players entering the market (in
particular China and India));
d) Ekonomi antariksa yang lebih global didorong oleh kemitraan baru,
didukung oleh kebijakan antariksa AS yang lebih global (a more
global space economy fuelled by new partnerships, supported by the
more global US space policy);
e) Kebutuhan yang lebih besar untuk pengaturan kegiatan antariksa
komersial, menerapkan dasar-dasar sebagai garis bawah perjanjian
yang ada, tetapi dengan fokus komersial (a greater need for
regulation of commercial space activities, implementing the basics as
outlines under the existing treaties but with a commercial focus).
143. Pembiayaan
yang
tinggi
dikaitkan
dengan
pembangunan
infrastruktur yang terintegrasi antara posisi di Bumi, di antariksa dan
layanan yang diberikan. Infrastruktur yang saling terhubung tersebut
dikenal dengan sistem keantariksaan. Besarnya pembiayaan keantariksaan
dapat dilihat dari besarnya biaya untuk pengadaan masing-masing
subsistem keantariksaan sebagaimana diuraikan berikut:
4.

Pembiayaan Roket Peluncur Satelit

144. Struktur industri untuk industri wahana peluncuran cukup mudah.
Sejumlah perusahaan desain di seluruh dunia dan membangun wahana
peluncuran dan menyediakan layanan peluncuran seperti integrasi payload
dan pelacakan dan penanganan data. Industri internasional merupakan
oligopoli yang sangat bergantung pada dana penelitian dan pengembangan
dari pemerintah dan menjual sekitar 40 peluncuran per tahun untuk
instansi pemerintah dan 20 peluncuran untuk perusahaan-perusahaan
swasta.
145. Ini harus menjadi penilaian ekonomi langsung dan standar untuk
mengukur kurva permintaan dan kurva biaya untuk wahana dan
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layanannya. Menurut Henry R. Hertzfeld, Ray A. Williamson, Nicolas Peter
hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah77:
a) Kebanyakan wahana peluncuran disubsidi oleh pemerintah (Most
launch vehicles are heavily subsidized by governments).
b) Harga yang dikenakan kepada pemerintah mungkin tidak
mencerminkan biaya yang sebenarnya kepada pemerintah (yaitu
infrastruktur internal R&D dan fungsi pendukung lainnya seperti
pelacakan dan data) (The price charged to governments may not
reflect the true costs to the government (i.e. infrastructure, internal
R&D and other support functions such as tracking and data)).
c) Harga peluncuran hanya salah satu dari banyak pertimbangan
untuk peluncuran komersial (yang lain termasuk kehandalan, risiko,
jaminan tepat waktu, opsi ulang penerbangan, dan asuransi) (The
price of a launch is only one of many considerations for a commercial
launch (others include reliability, risks, on-time guarantees, re-flight
options, and insurance)).
d) Satu perangkat yang kompleks untuk tujuan yang berbeda dalam
antariksa membutuhkan seperangkat wahana dengan kemampuan
yang berbeda untuk (A complex set of different destinations in space
requires a set of vehicles with different capabilities for):
- LEO, MEO, orbit GEO, dan probe antariksa (LEO, MEO, GEO
orbits, and deep space probes).
- pesawat yang berbeda dan inklinasi (Different planes and
inclinations).
- ukuran Variasi (berat) dari muatan (Varying size (weight) of
payloads).
- kendaraan Manusia vs kargo (Human vs. cargo vehicles).
e) Setiap muatan dan pelanggan sering membutuhkan layanan khusus
(Each payload and customer often require custom services).
f) Permintaan untuk meluncurkan berasal dari berbagai penggunaan
teknologi antariksa yang dapat berkisar dari telekomunikasi untuk
pengamatan Bumi untuk eksplorasi manusia (Demand for launches
is derived from the various uses of space technologies that can range
from telecommunications to Earth observations to human exploration).
g) Banyak wahana yang bersaing secara komersial dipasarkan melalui
negara-negara seperti Rusia dan China di mana sistem moneter
tidak "rumah kliring" untuk mengalokasikan sumber daya (Many
vehicles that compete commercially are marketed through nations such

Henry R. Hertzfeld, Ray A. Williamson, Nicolas Peter, 2007, The relevance of economic
data in the decision-making process for orbital launch vehicle programs, a U.S. perspective,
Acta Astronautica 61 (2007) 1076 – 1084, Elsevier Ltd., page 1079-1081.
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h)

i)

j)
k)

5.

as Russia and China in which the monetary system is not the
“clearing house” for allocating resources).
Politik dapat mempengaruhi ekonomi, bahkan dalam ekonomi pasar
mapan dengan (Politics can overwhelm economics, even in mature
market economies with):
◦ pertimbangan Non-proliferasi.
◦ pengendalian ekspor teknologi sensitif.
◦ Perijinan atau menolak izin untuk meluncurkan berdasarkan
alasan politik.
Tanggung jawab akhir untuk kegiatan swasta/pribadi di antariksa
berada pada pemerintah Negara peluncur/pemilik yang memerlukan
struktur lisensi dan peraturan yang ketat (Ultimate liability for
private activities in space rests with the government of the
launching/owner State which necessitates a strict licensing/regulatory
structure).
Integrasi vertikal industri sebagai akibat dari merger (The vertical
integration of the industry as a result of mergers).
Terlalu sedikit peluncuran terjadi dalam setahun untuk masingmasing kelas wahana, muatan, atau tujuan untuk mencapai
snapshot yang akurat dari hubungan harga-kuantitas, yang
menyediakan data yang diperlukan untuk analisis permintaan. (Too
few launches occur in a year for each class of vehicle, payload, or
destination to achieve an accurate snapshot of the price–quantity
relationship, which provide the necessary data for a demand
analysis).

Pembiayaan satelit

146. Satelit merupakan suatu infrastruktur yang sangat vital bagi negara,
karena dapat memberikan layanan telekomunikasi, layanan broadcasting,
layanan observasi bumi, dan Posisi Navigasi dan Waktu serta dapat sebagai
enabler dalam bidang ekonomi. Proses untuk beroperasinya suatu satelit,
melalui proses tahapan koordinasi yang panjang baik di tingkat
internasional maupun nasional. Misalnya proses satellite pre-launching,
merupakan tahapan yang paling kritikal sebelum satelit diluncurkan ke slot
orbit yang sudah ditetapkan berdasarkan regulasi ITU. Proses ini melalui
beberapa tahapan yaitu proses pendaftaran satelit ke ITU, proses koordinasi
satelit dengan semua negara anggota ITU yang diperlukan untuk
menghindari terjadinya interferensi penggunaan frekuensi satelit,
pembayaran cost recovery ke ITU untuk biaya filing satelit yang sudah
didaftarkan ke ITU, penyampaian rencana manufaktur satelit ke ITU, proses
notifikasi filing satelit ke ITU, dan proses peluncuran satelit ke slot orbit
yang sudah ditetapkan.
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147. Berdasarkan proses dan tahapan tersebut, maka nilai suatu sistem
satelit tidak hanya terdiri oleh artefak antariksa tetapi adalah berbagai hak
dan sifat tidak berwujud yaitu: 78
a) Posisi orbital atau orbit satelit (Orbital position or satellite orbit), di
mana satelit akan berlokasi. Posisi atau orbit ini adalah sumber
daya yang langka terkadang dapat diperjualbelikan. Mereka harus
diperoleh dari negara pendaftaran artefak, yang umumnya adalah
negara yang bergabung pada operator.
b) Frekuensi Up-link dan downlink (Up-and downlink frequencies),
yang diperoleh dari semua Negara di mana sistem dimaksudkan
untuk beroperasi. Mereka juga sumber daya yang langka terkadang
dapat diperjualbelikan, tetapi lebih sering dialokasikan oleh otoritas
pemerintah.
c) Stasiun Bumi (s) dengan telemetri, perangkat pelacakan, kontrol,
yang terhubung ke gateway ke jaringan public-switched dan
penerima pribadi, seperti handheld.
d) Footprints, yang pada dasarnya adalah daerah cakupan di mana
sinyal dapat diunduh tergantung pada desain teknis dan slot orbit
dimana berlokasi.
e) Transponder. Setiap satelit dapat memiliki satu atau lebih
transponder.
148. Nilai tersebut didefinisikan oleh US Federal Communications
Commission (FCC) sebagai perangkat pada satelit komunikasi, yang
menguatkan dan menyiarkan transmisi antara pemancar dan stasiun bumi
penerima. Mereka bekerja sebagai repeater, pertama menerima sinyal pada
bandwidth dan proses tertentu dan meningkatkan untuk mengirimkannya
kembali ke Bumi dengan bandwidth yang lebih kuat. Transponder terutama
disusun untuk meningkatkan kapasitas dan daya transmisi dari satelit
dengan segmentasi spektrum siaran menjadi beberapa (transponder) unit.
Untuk aspek keuangan antariksa, transponder penting karena masingmasing dari mereka dapat dioperasikan, disewakan, dimiliki, dan aset
berbasis dibiayai oleh berbagai pihak.
149. Saat ini, munculnya konsorsium swasta atau kelompok perusahaan
yang terlibat dalam komunikasi telah membuat bank-bank besar dan
lembaga keuangan lainnya, sumber pembiayaan utama untuk satelit
telekomunikasi, menyediakan struktur pembiayaan terutama di jalan
Raul Fernandez-Briseiio, (July 2003), Legal Aspects of Telecommunication Satellites
Operation and Financing, Faculty of Law Institute of Air & Space Law, McGill University,
Montreal, Canada, page 17-18.
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pendanaan yang aman dan tidak aman. Mereka telah menjadi ahli dalam
evaluasi keuangan rencana bisnis dan proyeksi sistem satelit yang
diusulkan yang bertujuan analisisnya mengenai kemungkinan memperoleh
pengembalian investasi berdasarkan nilai aset (dalam hal ini satelit) dan
tidak secara eksklusif, pada kelayakan kredit dari operator satelit.
150. Untuk mendapatkan ketersediaan dana, empat faktor penting berikut
harus dipertimbangkan dalam pembiayaan sebuah satelit:
a) jumlah yang harus disediakan secara substansial tinggi dan
diperlukan teknologi tingkat tinggi (the amount to be provided is
substantially high and high-level technology is required);
b) ada jangka waktu yang panjang antara dana yang tersedia dan
pengembalian investasi yang diperoleh (there is a long period of time
between the funds are available and the return on investment is
obtained);
c) ukuran pengembalian harus jauh lebih besar daripada peluang
investasi lainnya agar menjadi kompetitif dan cara distribusinya
dilakukan di antara tahun-tahun tergantung pada banyak faktor
komersial (the size of the return has to be substantially greater than
other investment opportunities to be competitive and the way it is
distributed among the years depends on many commercial factors);
dan
d) risiko aktual dan yang dirasakan tinggi (the actual and perceived
risks incurred are considerably high).
151. Isu lain yang relevan dalam menyediakan dana adalah jenis entitas
yang membutuhkan dana. Biasanya lebih mudah untuk mendapatkan dana
dari perusahaan besar atau oleh anak perusahaan konglomerat yang
terlibat dalam aktivitas antariksa daripada perusahaan pemula. Dalam
kasus ini, biaya pembukaan yang tinggi kadang-kadang dapat diimbangi
oleh hambatan terhadap masukan kompetitif oleh orang lain, membuat
pendatang berikutnya memiliki pasar yang lebih kecil dan proyeksi laba
bersih yang kurang menguntungkan.
6.

Pembiayaan Aeronautika (Wahana Terbang)

152. Selama Tiga Puluh Tahun Terakhir, industri penerbangan telah
berevolusi secara signifikan. Evolusi ini dihasilkan dari berbagai fenomena
yang telah memengaruhi lingkungan komersialnya— fenomena seperti
kebangkitan dan proliferasi maskapai berbiaya rendah, penyebaran
terorisme, ketegangan geopolitik, dan terjadinya bencana alam sporadis.
Terlepas dari spektrum peristiwa katalitik ini, penerbangan tetap menjadi
benteng keuangan. Bukti kecakapan ini bermula dari total dampak ekonomi
Halaman | 57

globalnya, yang pada tahun 2014 berada di 2,7 triliun dolar AS dan pada
tahun 2015 terdiri dari 3,6 miliar penumpang dan mengangkut 51,2 juta
ton barang.79
153. Bisnis penerbangan termasuk bisnis yang unik, karena Industri
penerbangan memiliki kehidupannya sendiri. Perumpamaannya mirip
seperti organ tubuh manusia, industri penerbangan terdiri dari banyak
organ yang berbeda dan saling terkait menjadi satu tubuh manusia yang
sehat. Di pusat dari tubuh ini terletak pengangkut udara: jantung industri
penerbangan. Di atas dan di bawahnya terdapat dua jaringan terpisah aktor
yang sangat diperlukan: pembuluh darah dan arteri yang masing-masing
mengangkut darah ke dan dari jantung. Di satu sisi, jaringan pelaku
terletak di atas maskapai— vena yang mengangkut darah ke jantung —
termasuk, antara lain, produsen komponen pesawat terbang dan pesawat,
lessor (penyewa pesawat), penyedia infrastruktur seperti bandara, dan
penyedia layanan seperti perusahaan asuransi. Di sisi lain, jaringan pelakupelaku terletak di bawah maskapai — arteri yang mengangkut darah dari
hati — termasuk, antara lain, perusahaan pengiriman barang, sistem
distribusi global (GDS), dan agen perjalanan online (online travel agenciesOTA).
154. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka rantai nilai
transportasi udara komersial terdiri dari sejumlah segmen yang saling
terkait. Secara luas dapat dibagi menjadi segmen hulu dan hilir dengan
maskapai penerbangan menjadi simpul pusat di rantai nilai penerbangan.
Adapun rantai nilai tersebut adalah:80
a) Sektor hulu dari rantai nilai penerbangan terdiri dari:
1) Produsen komponen pesawat terbang dan pesawat terbang
2) Perusahaan leasing dan sumber modal lainnya
3) Penyedia infrastruktur penerbangan
 bandara
 penyedia layanan navigasi udara (ANSPs)
 penyedia komunikasi penerbangan (udara-ke-udara,
antara stasiun bumi, dll.)
4) Pemasok lain
 katering
 pemasok bahan bakar
Roberto Cassar, 2018, Distributed Ledger Technology in the Airline Industry: Potential
Applications and Potential Implications, 83 J. Air L. & Com. 455 (2018),
https://scholar.smu.edu/jalc/vol83/iss3/1
80 Michael W. Tretheway, Kate Markhvida, 2014, The aviation value chain: Economic returns
and policy issues, Journal of Air Transport Management 41 (2014) 3-16, Elsevier Ltd.
79

Halaman | 58

 penyedia asuransi
 penyedia layanan darat
 dll.
b) Sektor hilir dari rantai nilai penerbangan terdiri dari:
1) Distribusi produk penerbangan dan penumpang
 Sistem
distribusi
global
(GDS),
sebelumnya
terkomputerisasi sistem reservasi (CRS)
 Agen perjalanan (online dan gerai)
 Integrator perjalanan (operator tur mencakup tiket pesawat
dengan hotel dan/atau layanan perjalanan lainnya)
2) Distribusi produk penerbangan dan kargo
 Perusahaan pengiriman barang (Freight forwarders)
 Cargo integrator (perusahaan yang mengemas lift udara
dengan truk) penjemputan dan pengiriman, dan / atau
layanan bea cukai, dll.) (Cargo integrators (companies
packaging air lift with trucking pick-up and delivery, and/or
customs services, etc.))
Rantai pasokan penerbangan dicirikan oleh tingkat tinggi disintegrasi
vertikal. Aturan pada umumnya, maskapai bersifat terbatas atau tidak
adanya kepemilikan di sektor lain dari rantai nilai. Dalam
perkembangannya, maskapai secara bertahap melepaskan kepemilikannya
di beberapa sektor dalam rantai nilai penerbangan, baik sebagai akibat dari
perubahan hukum nasional, intervensi peraturan atau keputusan untuk
meningkatkan daya saing bisnis dan kinerja keuangan. Hal tersebut dapat
terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3: The Commercial Aviation Value Chain
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155. Kontribusi penting dalam bidang ini adalah penelitian tahun 2006
oleh IATA dalam kemitraan dengan McKinsey & Company, yang
menganalisis profitabilitas rantai nilai penerbangan (IATA, 2006). Penelitian
itu melihat penyebab pengembalian investor maskapai yang buruk dalam
konteks faktor struktural mendasar yang mempengaruhi industri
penerbangan khususnya dan rantai nilai penerbangan lebih umum.
Wawasan utama dari penelitian ini meliputi:
a) rantai pasokan penerbangan telah menarik sejumlah besar
modal, dengan sebagian besar modal diinvestasikan dalam
maskapai ($ 380 miliar dari $ 680 miliar total investasi pada
tahun 2004);
b) antara tahun 1996 dan 2004 maskapai penerbangan
menghasilkan operasi positif laba, tetapi laba positif tidak cukup
untuk menyediakan Tingkat pengembalian ‘normal’ untuk
membenarkan risiko investasi atau, di lain pihak, pengembalian
modal yang diinvestasikan lebih rendah dari biaya modal dalam
industri penerbangan;
c) LCC (Low Cost Carrier) umumnya berkinerja lebih baik daripada
operator jaringan dalam pengembalian investasi, tetapi secara
agregat gagal menghasilkan pengembalian yang memadai untuk
menutupi biaya modal;
d) rantai nilai penerbangan secara keseluruhan menghasilkan laba
atas menginvestasikan modal di atas biaya modal (sekitar 0,2%
dari menginvestasikan modal), terutama sebagai hasil dari
pengembalian tinggi untuk produsen pesawat, lessor keuangan,
pengirim barang dan, dalam khususnya, sistem reservasi
komputer (CRS);
e) pengembalian lintas rantai nilai penerbangan berbeda-beda
menurut sektor pengembalian tertinggi yang diamati dalam CRS,
pengiriman barang, sektor pasokan bahan bakar dan
manufaktur. Tidak ada keuntungan dalam produktivitas,
efisiensi atau profil risiko yang lebih tinggi, pengembalian yang
berlebihan menyarankan adanya kekuatan monopoli di beberapa
sektor; dan
f) meskipun memiliki lingkungan investasi berisiko tinggi, industri
maskapai ini tidak memberi investor pengembalian modal yang
memadai dan menawarkan pengembalian rata-rata terendah di
antara semua sektor.
156. Pada 2013, IATA melakukan penelitian bersama dengan McKinsey &
Company untuk memperkirakan pengembalian modal yang diinvestasikan
dalam sektor penerbangan. Tiga pengamatan utama dapat dilakukan
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berdasarkan temuan McKinsey.81 Pertama, tingkat pengembalian modal
yang diinvestasikan sangat bervariasi antara berbagai sektor dalam rantai
nilai penerbangan. Kedua, maskapai memberikan tingkat pengembalian
terendah atas modal yang diinvestasikan untuk pemegang saham
dibandingkan dengan sektor lain dari pasokan rantai penerbangan. Ketiga,
tingkat pengembalian untuk maskapai kurang dari biaya modal yang
diinvestasikan dalam industri ini.
157. Secara global, maskapai penerbangan secara konsisten membukukan
pengembalian yang lebih rendah pada modal yang diinvestasikan oleh
pemegang saham daripada pemain lain di rantai nilai penerbangan. Sektor
maskapai adalah yang terburuk. Dibandingkan dengan pelaku rantai nilai
teratas yang mencakup distribusi global sistem (26%), agen perjalanan
(20%) dan pengirim barang (15%), maskapai penerbangan memiliki tingkat
pengembalian 3% yang sedikit di tahun 2002-2009.
158. Setiap sektor berkinerja terbaik mencapai pengembalian jauh
melebihi biaya modal masing-masing, menunjukkan tingkat substansial
kekuatan pasar. Ini bukan kasus untuk industri penerbangan, di mana kita
mengamati kompetisi horizontal tingkat tinggi dan di mana tingkat
pengembalian kurang dari biaya modal. Selanjutnya, rendahnya tingkat
pengembalian modal yang diinvestasikan di maskapai industri di bawah
biaya modal mereka. Rata-rata Pengembalian modal yang diinvestasikan
dalam industri penerbangan adalah 3% pada 2002-2009, dibandingkan
dengan biaya modal 7-10% (IATA, 2011). Pada 2004-2011, industri
penerbangan memperoleh penghasilan yang agak lebih baik pengembalian
(4%), yang tetap kurang dari biaya yang disyaratkan ambang modal 7-10%
(Asosiasi Maskapai Eropa dan Seabury, 2012).
159. Di samping hal-hal tersebut di atas, sifat pembangunan infrastruktur
Roket, satelit dan aeronautika untuk tujuan penguasaan teknologi
keantariksaan yang berjangka menengah dan jangka panjang juga telah
mempengaruhi biaya yang diperlukan. Akibatnya tidaklah mengherankan
jika dalam pembiayaan keantariksaan sering terjadi cost overrun (atau
pembengkakan biaya)82. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi di Harvard
Business School yang melakukan pemeriksaan sistematis atas akuisisi

Michael W. Tretheway, Kate Markhvida, The aviation value chain: Economic returns and
policy issues, Journal of Air Transport Management 41 (2014) 3-16, Elsevier Ltd.
82 Molly K. Macauley, 2008, The supply of space infrastructure: Issues in the theory and
practice of estimating costs, Space Policy 24 (2008) 70–79, Elsevier Ltd., page 70-72.
81
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senjata canggih. Peck dan Scherer mempelajari berbagai program
pengembangan dan sampai pada kesimpulan berikut83:
a) Untuk 12 sistem senjata utama, biaya pengembangan ditemukan
(sebagai rata-rata) tidak kurang dari 220 % lebih tinggi dari
perkiraan semula, dengan, dalam satu kasus, melonjak 600 %
(For 12 major weapon systems, development costs were found (as
an average) to be not less than 220% higher than originally
estimated, with, in one case, an overrun of 600%).
b) Untuk pesawat dan rudal berteknologi tinggi, biaya rata-rata
yang dikeluarkan tidak kurang dari 240 %, dengan puncak
tertinggi 1270% (For high technology planes and missiles, the
average cost overrun was not less than 240%, with a peak of as
high as 1270%).
c) Untuk program komersial lanjutan, rata-rata biaya yang diserap
adalah 'hanya' 70% (For advanced commercial programmes, the
average cost overrun was ‘only’ 70%).
d) Waktu pengembangan rata-rata melebihi perkiraan waktu asli
dengan faktor rata-rata 36% (The average development time
exceeded the original time estimates with an average factor of
36%).
160. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 memuat dalam Pasal 89
tentang Pendanaan yang menyebutkan bahwa sumber pendanaan kegiatan
Keantariksaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara,
hibah, swasta, dan kerja sama internasional. Sehubungan dengan hal
tersebut materi RPP diharapkan dapat mencari terobosan pendanaan yang
diperlukan dengan mempertimbangkan sifat-sifat spesifik dari teknologi dan
kemungkinan pasarnya baik di tingkat domestik, regional maupun global.
E.

Pengaturan Teknologi Sensitif Negara-Negara ASEAN

161. ASEAN didirikan pada tahun 1967 dengan lima anggota pendiri.
Namun jumlahnya saat ini telah menjadi dua kali lipat menjadi sepuluh
Negara yaitu: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Meskipun demikian
dalam hal pengaturan mengenai kontrol ekspor khususnya atas teknologi
yang memiliki guna ganda tidak semaju dengan perhimpunan regional
sejenis semisal Uni Eropa, hal ini dikarenakan belum semua Negara dalam
perkembangan ekonominya berlaih kepada teknologi tinggi, masih ada pula
Negara-negara yang tergantung pada pertanian dan komoditas dasar
W. Peeters, B. Madauss, “A proposed strategy against cost overruns in the space sector:
The 5C approach”, Space Policy 24 (2008) 80–89, page 80-81.
83
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lainnya. Baru tiga Negara di ASEAN yang secara khusus telah melakukan
pengaturan komprehensif dan menerapkan aturan mengenai kontrol ekspor
tersebut yaitu yaitu Singapura dengan Strategis Goods Control Act 2002 dan
Malaysia dengan Strategic Trade Bill 2010 serta Filipina dengan Strategic
Mangement Act 2015. Berikut disampaikan komparasi aturan tersebut
sebagai bahan perbandingan untuk pengaturan teknologi sensitif di
Indonesia:
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No.

Materi
Pengaturan

1.

Ruang Lingkup

2.

Instansi
Bertanggung
Jawab

Singapore Strategic
Goods Control Act 2002
Rev. 2003
Undang-Undang tentang
Kontrol Barang strategis
(SGCA) mengatur tentang
ekspor,
pelabuhan
transit,
transfer
berwujud teknologi dan
penyedia barang strategis
dan teknologi barang
strategis.
Penyediaan
semua
barang
atau
teknologi
dimaksudkan
atau kemungkinan besar
akan digunakan untuk
senjata
pemusnah
massal dan
tujuan
penggunaan
tersebut
akan dikenakan kontrol.





Menteri yang
membidangi urusan
militer
Direktur Jenderal
Kepabeanan

Malaysia Strategic
Trade Bill 2010

Strategic Management
Act 2015 (Filipina)

Undang-Undang
Perdagangan
Strategis
2010 adalah undangundang yang mengatur
ekspor,
pengiriman,
transit dan penyediaan
barang dan teknologi
strategis,
termasuk
senjata
dan
bahan
terkait, serta kegiatan
yang berkaitan dengan
desain, pengembangan,
produksi dan pengiriman
senjata
pemusnah
massal. Undang-Undang
ini
konsisten
dengan
kewajiban
Malaysia
terkait
keamanan
nasional.
Menteri Perdagangan
Internasional dan
Industri

STMA
memberlakukan
langkah-langkah
untuk
melawan
proliferasi
senjata pemusnah massal
(WMD) di Filipina dengan
mengatur pergerakan atau
aliran barang guna ganda,
barang strategis dan jasa
terkait
sesuai
dengan
kebijakan luar negeri, dan
kepentingan
keamanan
nasional,
mendukung
upaya untuk melawan
terorisme,
mengontrol
kejahatan dan melindungi
keselamatan publik

Keterangan

NSC-Strategic Trade
Management Committee
(NSC-STMCom), yang
terdiri atas wakil dari
instansi pemerintah
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No.

Materi
Pengaturan

3.

Jenis Dual-Use
Items

4.

Pengawasan

Singapore Strategic
Goods Control Act 2002
Rev. 2003
Menteri atas perintah
yang diumumkan dalam
berita
dapat
menentukan:
"Menggunakan
dualbarang" berarti barang
mampu digunakan untuk
dua tujuan yaitu nonmiliter dan tujuan militer
atau
aktivitas
yang
relevan;

Malaysia Strategic
Trade Bill 2010

Terhadap pihak yang
telah memiliki produk
untuk
menentukan
apakah termasuk barang
strategis
atau
bukan
adalah
dengan
memeriksa
produsen
produk, serta importir
dan pesaing. Jika produk
memenuhi deskripsi item
strategis, harus diminta
untuk
mengajukan
permohonan
izin.
Namun,
jika
tidak
terdaftar, berarti bukan
barang strategis karena
termasuk
di
bawah
kategori barang yang
tidak terdaftar.
Pejabat
Senior
di Intansi
yang
terlibat
Direktorat
Jenderal dalam pengeluaran izin
Kepabeanan
STA:
 Kementerian

Strategic Management
Act 2015 (Filipina)

Keterangan

terkait.
National Strategic Good
List
(NSGL)
yang
disesuaikan
dengan
komitmen
internasional
dan
kewajiban
non
profilerasi
berdasarkan
perjanjian bilateral dan
multilateral,
konvensi
internasional dan rezim
non
proliferasi
internasional
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No.

Materi
Pengaturan

Singapore Strategic
Goods Control Act 2002
Rev. 2003

Malaysia Strategic
Trade Bill 2010






5.

Pengecualian

6.

Sanksi

Strategic Management
Act 2015 (Filipina)

Keterangan

Perdagangan
Internasional
dan
Industri (MITI)
Perizinan
Badan
Energi Atom (AELB);
Komisi
Komunikasi
dan
Multimedia
Malaysia (MCMC);
Divisi
Pelayanan
Farmasi, Departemen
Kesehatan

Tidak ada Dokumen atau
Informasi yang dapat
diberikan mengenai UU
ini dengan persetujuan
tertulis dari pihak yang
mengkontrol urusan ini,
kecuali untuk keperluan
penyelidikan
atau
penuntutan
untuk
pelanggaran di bawah
Undang-Undang ini atau
hukum tertulis lainnya;
(1) Pengawas
 Setiap orang yang

atau
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No.

Materi
Pengaturan

Singapore Strategic
Malaysia Strategic
Goods Control Act 2002
Trade Bill 2010
Rev. 2003
melanggar ayat (1)
otoritas
dapat
“terkait pemberian
meminta
kepada
dokumen atau
seseorang
untuk
informasi” harus
memberikan informasi
bersalah karena
atau dokumen terkait
pelanggaran dan
barang strategis
bertanggung jawab
(2) seseorang
yang
atas perbuatanya
menerima
dengan denda tidak
pemberitahuan
melebihi $ 6,000 atau
tersebut
wajib
penjara untuk jangka
memberikan informasi
waktu tidak melebihi
atau dokumen yang
12 bulan.
diminta
yang
 Setiap
orang
yang (3) Seseorang
melanggar ayat (2)
melanggar bagian 5
bersalah melakukan
ayat (1) atau ayat (2)
melakukan
“mengekspor barang
pelanggaran, dihukum
strategis, mengekspor
dengan denda tidak
dokumen
strategis,
melebihi satu juta
mengirimkan
ringgit atau dengan
teknologi
barang
pidana penjara untuk
strategis”
atau 5
jangka waktu tidak
harus bersalah dari
melebihi dua tahun
suatu
pelanggaran

Strategic Management
Act 2015 (Filipina)

Keterangan
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No.

Materi
Pengaturan

Singapore Strategic
Goods Control Act 2002
Rev. 2003
dan
bertanggung
jawab dengan denda
tidak
melebihi
$
100.000 atau 3 kali
nilai
barang
atau
teknologi sehubungan
yang pelanggaran itu
dilakukan,
atau
penjara untuk jangka
waktu tidak melebihi
2 tahun
 Setiap
orang
yang
memegang izin atau
yang
terdaftar
bertentangan, tanpa
alasan
yang
sah,
kondisi
izin
atau
pendaftaran
yang
ditentukan di bawah
bagian 7 (7) atau 8 (6),
ia
akan
bersalah
karena
melakukan
kejahatan dan harus
bertanggung
jawab

Malaysia Strategic
Trade Bill 2010
atau
keduanya.

Strategic Management
Act 2015 (Filipina)

Keterangan

dengan
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No.

Materi
Pengaturan

Singapore Strategic
Goods Control Act 2002
Rev. 2003
atas
perbuatanya
dengan
denda tidak
melebihi $ 50.000
atau penjara untuk
jangka waktu tidak
melebihi 12 bulan
atau keduanya.

Malaysia Strategic
Trade Bill 2010

Strategic Management
Act 2015 (Filipina)

Keterangan
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III.

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A.

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
Junto UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan
Hidup
6. Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2013
tentang
Keantariksaan
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional dan Kesesuaian Penilaian
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan,
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang
Berisiko Tinggi dan Berbahaya
11. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dan perubahannya

B.

Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

162. Tahapan penyusunan RPP tentang Tata Cara Penguasaan,
Pengembangan, Penjalaran dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan,
perlu dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan lain
untuk menguatkan dan menyelaraskan pengaturan yang akan dibentuk.
Dalam bab ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang telah
ada yang mengatur atau terkait dengan pengaturan dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah ini.
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No.
1.

PERATURAN
BATANG TUBUH
Undang-Undang Pasal 4
Nomor 3 Tahun Pertahanan negara bertujuan untuk
2002 tentang
menjaga dan melindungi kedaulatan
Pertahanan
negara, keutuhan wilayah Negara
Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari
segala bentuk ancaman.

KETERKAITAN
Pasal 20 dan Pasal 23 memberikan peluang bagi Segala
sumber daya nasional yang berupa sumber daya
manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai,
teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk
meningkatkan kemampuan pertahanan Negara dan
Negara berupaya meningkatkan Industri pertahanan.

Pasal 5
Pertahanan negara berfungsi untuk
mewujudkan dan mempertahankan
seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai satu
kesatuan pertahanan.
Pasal 20
Segala sumber daya nasional yang
berupa
sumber daya
manusia,
sumber daya alam dan buatan, nilainilai, teknologi, dan dana dapat
didayagunakan untuk meningkatkan
kemampuan pertahanan negara yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah
Pasal 23
Dalam
rangka
meningkatkan
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kemampuan
pertahanan
negara,
pemerintah melakukan penelitian
dan pengembangan industri dan
teknologi di bidang pertahanan.

2.

Undang-Undang
Nomor 10
Tahun 1995
Tentang
Kepabeanan Jo
UU Nomor 17
Tahun 2006
Tentang
Perubahan UU
No. 10 Tahun
1995

Pasal 1 (Definisi Kepabeanan)
Kepabeanan adalah segala sesuatu
yang
berhubungan
dengan
pengawasan atas lalu lintas barang
yang masuk atau keluar Daerah
Pabean dan pemungutan Bea Masuk.

Penjaminan terhadap teknologi sensitive sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 UUK, perlu perlakuan khusus
dan
ketentuan
khusus
(lex
spesialis)
yang
menyimpangi/menambah
perlakuan
kegiatan
di
kepabeanan dari mulai pemeriksaan barang proses
kedatangan, pembongkaran, penimbunan, sampai dengan
pengeluaran barang tersebut.

Pasal 3 (Pemeriksaan Barang Import)
(1) Terhadap
barang
impor
dilakukan pemeriksaan pabean.
(2) Pemeriksaan
pabean
sebagaimana
dimaksud pada
ayat
(1) meliputi penelitian
dokumen dan pemeriksaan fisik
barang.
(3) Pemeriksaan
fisik
barang
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara selektif.
(4) Tata cara pemeriksaan pabean
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
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Menteri.
Pasal 7 (Kedatangan, Pembongkaran,
Penimbunan,
Dan
Pengeluaran
Barang)
(1) Barang impor harus dibawa ke
Kantor Pabean tujuan pertama
melalui jalur yang ditetapkan dan
kedatangan
tersebut
wajib
diberitahukan
oleh
pengangkutnya.
(2) Dalam hal sarana pengangkut
dalam keadaan darurat, dengan
tanpa memenuhi ketentuan pada
ayat
(1), pengangkut
dapat
membongkar
barang
impor
terlebih dahulu, kemudian wajib
melaporkan hal tersebut ke
Kantor Pabean terdekat.
(3) Pengangkut
yang
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (2) dikenai
sanksi
administrasi
berupa
denda
paling
banyak
Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah) dan paling sedikit Rp
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2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu rupiah)
(4) Pengangkut
yang
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (2) tetapi
jumlah barang yang dibongkar
kurang dari yang diberitahukan
dalam Pemberitahuan Pabean
dan tidak dapat membuktikan
bahwa kesalahan tersebut terjadi
diluar
kemampuannya,
disamping wajib membayar Bea
Masuk atas barang yang kurang
dibongkar,
dikenai
sanksi
administrasi berupa denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling
sedikit Rp 5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

3.

Undang-Undang
Nomor 14 tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik

Pasal
17
dikecualikan)

(Informasi

yang Informasi terkait Teknologi sensitif perlu masuk dan
ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, karena
sifatnya yang sensitive dibutuhkan pelindungan khusus
atas pemanfaatan/penggunaanya agar tidak mengancam
keamanan nasional.
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4.

Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2009 tentang
Penerbangan

Pasal 1
Penerbangan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara, pesawat udara,
Bandar udara, angkutan udara,
navigasi penerbangan, keselamatan
dan keamanan, lingkungan hidup,
serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya.
Pasal 372
Pemberdayaan
industri
dan
pengembangan
teknologi
penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 370 ayat (1) harus
dilaksanakan
dengan
memenuhi
standar keselamatan dan keamanan
serta
memperhatikan
aspek
kelestarian lingkungan hidup.

Didalan pengaturan RPP ini hanya mengatur mengenai
“teknologi aeronautika” yaitu studi dan praktik semua
aspek penerbangan melalui udara mulai dari desain,
konstruksi, dan pengoperasian wahana terbang yang di
dalamnya termasuk: (i) ilmu pengetahuan tentang bahan
dan energi serta interaksinya; (ii) ilmu pengetahuan dan
teknologi sistem elektronik dan peralatan untuk wahana
terbang di udara dan di Antariksa; dan (iii) menjadi
bagian penting dalam pengembangan program navigasi
Keantariksaan.

Ketentuan
mengenai Industri Penerbangan
perlu
dukungan litbang yang pelaksanaanya harus memenuhi
standar
keselamatan
dan
keamanan
serta
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 373
Badan usaha angkutan udara, badan
usaha bandar udara, dan unit
penyelenggara bandar udara, serta
lembaga penyelenggara pelayanan
navigasi
penerbangan
wajib
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mendukung pemberdayaan industri
dan
pengembangan
teknologi
penerbangan nasional.
Pasal 374
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemberdayaan
industri
dan
pengembangan
teknologi
penerbangan
diatur
dengan
Peraturan Pemerintah.
5.

Undang-Undang
No 32 Tahun
2009 tentang
Lingkungan
hidup

Pasal 1 Angka 11
Analisis
mengenai
dampak
lingkungan hidup, yang selanjutnya
disebut
Amdal,
adalah
kajian
mengenai dampak penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan
pada
lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

Setiap usaha dan/kegiatan yang yang berdampak penting
bagi lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai
Instrumen Pencegahan pencemaran lingkungan. Kegiatan
pengendalianpencemaran dan/atau kerusakan meliputi
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 13 (pengendalian)
(1)
Pengendalian
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan
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(2)

(3)

dalam
rangka
pelestarian
fungsi lingkungan hidup.
Pengendalian
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi:
a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan
c. Pemulihan
Pengendalian
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
penanggung
jawab
usaha
dan/atau
kegiatan
sesuai
dengan kewenangan, peran,
dan tanggung jawab masingmasing.

Pasal 22
(1) Setiap
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
berdampak
penting terhadap lingkungan
hidup wajib memiliki amdal.
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(2)

Dampak penting ditentukan
berdasarkan kriteria:
a. besarnya jumlah penduduk
yang akan terkena dampak
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan;
b. luas
wilayah
penyebaran
dampak;
c. intensitas
dan
lamanya
dampak berlangsung;
d. banyaknya
komponen
lingkungan hidup lain yang
akan terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik
atau
tidak
berbaliknya
dampak;
dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 53 (penanggulangan)
(1) Setiap orang yang melakukan
pencemaran
dan/atau
perusakan lingkungan hidup
wajib
melakukan
penanggulangan
pencemaran
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(2)

dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup.
Penanggulangan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan dengan:
a. Pemberian
informasi
peringatan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup kepada
masyarakat;
b. Pengisolasian
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan hidup
c. Penghentian
sumber
pencemaran
dan/atau
kerusakan lingkungan hidup
dan/atau
d. cara lain yang sesuai dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi

Pasal 54 (Pemulihan)
(1) Setiap orang yang melakukan
pencemaran
dan/atau
perusakan lingkungan hidup
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wajib melakukan pemulihan
fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan fungsi lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
dengan tahapan:
a. penghentian
sumber
pencemaran
dan
pembersihan
unsur
pencemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan/atau
e. cara
lain
yang sesuai
dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Pasal 57 (Pemeliharaan)
(1) Pemeliharaan
lingkungan
hidup
dilakukan
melalui
upaya:
a. konservasi sumber daya
alam;
b. pencadangan sumber daya
alam; dan/atau pelestarian
fungsi atmosfer.
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6.

Undang-Undang
Nomor 3 Tahun
2014 tentang
Perindustrian

Pasal 1 angka 4
Industri Strategis adalah Industri
yang penting bagi negara dan yang
menguasai
hajat
hidup
orang
banyak,
meningkatkan
atau
menghasilkan nilai tambah sumber
daya alam strategis, atau mempunyai
kaitan
dengan
kepentingan
pertahanan serta keamanan negara
dalam rangka pemenuhan tugas
pemerintah negara.

Usaha percepatan penguasaan teknologi sensitif dapat
dilakukan upaya baru melalui pola proyek putar kunci,
yaitu proyek di mana penyedia melakukan semua
aktivitas dari perancangan sampai pengujian operasional
sebelum menyerahkan proyek kepada pengguna untuk
dioperasikan. Hal ini dilakukan menginggat pola transfer
of knowledge membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pasal 1 angka 5
Bahan baku adalah bahan mentah,
barang setengah jadi, atau barang
jadi yang dapat diolah menjadi
barang setengah jadi atau barang
jadi yang mempunyai nilai ekonomi
yang lebih tinggi.
Pasal 39
(1) Dalam
keadaan
tertentu,
Pemerintah dapat melakukan
pengadaan Teknologi Industri
melalui proyek putar kunci.
(2) Penyedia teknologi dalam proyek
putar kunci wajib melakukan
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alih teknologi kepada pihak
domestik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengadaan Teknologi Industri
melalui proyek putar kunci
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan
Presiden.
7.

Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
2014 tentang
Perdagangan

Pasal 1 Angka 3
Perdagangan Luar Negeri adalah
Perdagangan
yang
mencakup
kegiatan Ekspor dan/atau Impor
atas Barang dan/atau Perdagangan
Jasa yang melampaui batas wilayah
negara.

Ketentuan mengenai Perdagangan termasuk didalamnya
perdagangan luar negeri diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan
bahwa
Importir bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap Barang yang diimpor perlu adanya pengaturan
khusus terdapat import teknologi sensitif keantariksaan,
meninggat Pasal 51 UUK menyebutkan bahwa “Setiap
Penyelenggara
Keantariksaan
bertanggung
jawab
Pasal 1 Angka 18
terhadap keamanan Penyelenggaraan Keantariksaan”.
Impor adalah kegiatan memasukkan “Untuk
menjamin
keamanan
Penyelenggaraan
Barang ke dalam Daerah Pabean.
Keantariksaan, setiap Penyelenggara Keantariksaan
wajib memenuhi standar dan prosedur Keamanan” dan
“Lembaga wajib mengawasi kepatuhan pemenuhan
Pasal 45
standar dan prosedur Keamanan yang dilaksanakan oleh
(1) Impor
Barang
hanya
dapat setiap Penyelenggara Keantariksaan.”
dilakukan oleh Importir yang
memiliki
pengenal
sebagai
Importir berdasarkan penetapan
Halaman | 82

Menteri.
(2) Dalam hal tertentu, Impor Barang
dapat dilakukan oleh Importir
yang tidak memiliki pengenal
sebagai Importir.
(3) Ketentuan mengenai pengenal
sebagai Importir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 46
(1) Importir
bertanggung
jawab
sepenuhnya
terhadap Barang
yang diimpor.
(2) Importir yang tidak bertanggung
jawab atas Barang yang diimpor
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif
berupa pencabutan perizinan,
persetujuan,
pengakuan,
dan/atau penetapan di bidang
Perdagangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Menteri.
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8.

Undang-Undang
Nomor 20
Tahun 2014
tentang Standar
Nasional dan
Kesesuaian
Penilaian

Pasal 24
(1) Dalam hal berkaitan dengan
kepentingan
keselamatan,
keamanan,
kesehatan,
atau
pelestarian fungsi lingkungan hidup,
kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian
berwenang
menetapkan
pemberlakuan
SNI
secara wajib dengan Peraturan
Menteri atau Peraturan Kepala
Lembaga
Pemerintah
Nonkementerian.
(2)
Pelaku
Usaha,
kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian,
dan/atau
Pemerintah
Daerah
wajib
melaksanakan Peraturan Menteri
atau Peraturan Kepala Lembaga
Pemerintah Nonkementerian tentang
pemberlakuan SNI secara wajib.

Khusus
untuk
produk
yang
berkaitan
dengan
kepentingan
keselamatan,
keamanan,
wajib
memberlakukan SNI dan Produk Pabrikasi yang di impor
yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib
memenuhi ketentuan SNI. Kedepan hasil litbangyasa
teknologi keantariksaan akan diusulkan mempunyai
Standar Nasional.

Produk yang memang sudah diakui standar dan
kriterianya oleh kementerian atau lembaga terkait
sehingga produk tersebut dapat terjamin kualitas dan
keselamatannya bagi kepentingan nasional.
Note:
Penormaan terkait dengan SNI merujuk pada standar
internasional

Pasal 25
(Impor barang untuk di edarkan
wajib SNI)
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9.

10.

Peraturan
Pemerintah
Nomor 48
Tahun 2009
tentang
Perizinan
Pelaksanaan
Kegiatan
Penelitian,
Pengembangan,
dan Penerapan
Ilmu
Pengetahuan
dan Teknologi
yang Berisiko
Tinggi dan
Berbahaya

Pasal 1 angka 6
Kegiatan Penelitian, Pengembangan,
dan/atau
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi yang Berisiko Tinggi yang
selanjutnya disebut Kegiatan
Litbangrap Iptek yang Berisiko
Tinggi, adalahkegiatan penelitian,
pengembangan, dan/ataupenerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi
yang karena sifat dan/atau
konsentrasinya, baik secara
langsung maupun tidak langsung,
dapat membahayakan,
mencemarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup manusia serta
mahluk hidup lainnya.

Kegiatan penguasan dan pengembangan teknologi Roket,
satelit, aeronautika
Lembaga wajib menjaga Keselamatan dan Keamanan
pelaksanaan kegiatan dan masyarakat umum dari risiko
kecelakaan

Peraturan
Presiden Nomor
16 Tahun 2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
dan
perubahannya

Pasal 38
Kriteria Barang khusus/Pekerjaan
Konstruksi khusus/Jasa Lainnya
yang
bersifat
khusus
yang
memungkinkan
dilakukan
Penunjukan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

Kekhususan metode pengadaan barang/jasa telah diatur
secara eksplisit dalam Pasal 38 Perpres 54 Tahun 2010.
Terhadap pengadaan barang teknologi sensitif bisa saja
dilakukan penunjukan langsung guna menjamin
kontinuitas barang yang sama kualitasnya, dengan syarat
memang masuk dalam kategori Pasal 38 tersebut.

Ketentuan dalam PP 48 Tahun 2009 ini mengatur
mengenai Perizinan Litbang yang beresiko tinggi, dan
kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 6 adalah kegiatan penelitian, pengembangan,
dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan,
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup
manusia serta mahluk hidup lainnya. Definisi Kegiatan
Litbang
beresiko
tinggi
ini
sangat
berpotensi
berhubungan dengan Obyek yang digunakan dalam
penelitian teknologi sensitif.
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a. Barang/Jasa
Lainnya
berdasarkan tarif resmi yang
ditetapkan pemerintah;
b. Pekerjaan Konstruksi bangunan
yang merupakan satu kesatuan
sistem
konstruksi
dan
satu
kesatuan tanggung jawab atas
risiko kegagalan bangunan yang
secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan
sebelumnya
(unforeseen
condition);
c. Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bersifat kompleks yang hanya
dapat
dilaksanakan
dengan
penggunaan teknologi khusus dan
hanya ada 1 (satu) Penyedia yang
mampu;
d. Pekerjaan
Pengadaan
dan
distribusi bahan obat, obat dan
alat kesehatan habis pakai dalam
rangka menjamin ketersediaan
obat
untuk
pelaksanaan
peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat
yang
jenis
dan
harganya telah ditetapkan oleh
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Menteri yang bertanggung jawab
dibidang kesehatan;
e. Pengadaan kendaraan bermotor
dengan harga khusus untuk
pemerintah
yang
telah
dipublikasikan secara luas kepada
masyarakat;
f. sewa
penginapan/hotel/ruang
rapat yang tarifnya terbuka dan
dapat diakses oleh masyarakat;
atau
g. lanjutan sewa gedung/kantor dan
lanjutan sewa ruang terbuka atau
tertutup
lainnya
dengan
ketentuan
dan
tata
cara
pembayaran serta penyesuaian
harga
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
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IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A.

Landasan Filosofis

163. Dasar filosofis penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan Perlindungan Teknologi
Keantariksaan ini adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam
berbangsa dan bernegara, yaitu Pencasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila
di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan
kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Pancasila
sebagai norma filosofis negara merupakan sumber cita hukum yang
terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki peraturan
perundang-undangan yang sekaligus menjadi “kaedah dasar fundamental
negara”. Kaedah dasar fundamental negara tersebut tercantum dalam
alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 secara jelas dan tegas menyatakan
bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
164. Salah satu dari aspek filosofis yang terkandung dalam alinea ke
empat Pembukaan UUD 1945 tersebut memberikan makna bahwa, negara
sebagai pemegang mandat dari rakyat memiliki tanggung jawab untuk
menyelenggarakan pemerintahan negara dalam berbagai aspek dan
memberikan perlindungan pada masyarakat guna tercapainya kemakmuran
dan kesejateraan rakyat. Nilai tujuan yang terkandung dalam alinea ini
menjadi landasan utama dan mendasar bagi penyelenggara negara dalam
perumusan dan penetapan regulasi dan ataupun kebijakan pemerintah,
agar nilai dan hakekat tujuan mensejahterakan masyarakat, keadilan dan
ketertiban dalam upaya pembangunan bangsa tercapai.
165. Pembentukan regulasi dan kebijakan sebagai upaya pembangunan
bangsa tersebut memiliki nilai utama dalam meningkatkan pertumbuhan
produktivitas, memperluas kesempatan usaha dan menjaga kelangsungan
dan keberlanjutannya. Aspek-aspek ini ada pada Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) yang memegang peran strategis untuk kepentingan
bangsa dan negara pada saat ini maupun masa mendatang. Sejak dahulu
peradaban manusia sangat bergantung kepada IPTEK, berkat kemajuan
dalam bidang ini pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara
lebih cepat dan mudah, termasuk dalam perkembangan teknologi
keantariksaan yang memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan
manusia saat ini.
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166. Dalam kaitan ini, Pasal 28 c ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke empat
menegaskan bahwa, setiap orang berhak memperoleh manfaat IPTEK.
Selanjutnya Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 amandemen ke empat ini
menegaskan bahwa Pemerintah memajukan IPTEK untuk kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, menjadi
tugas negara dan pemerintah untuk dapat menciptakan iklim kondusif agar
penerapan IPTEK Keantariksaan selalu dapat diupayakan membawa dan
mendorong kepada kemajuan bangsa dan mencegah resiko yang berpotensi
merugikan masyarakat dan negara.
167. Dalam milenium ketiga ini semua negara maju sepakat bahwa
penguasaan IPTEK merupakan prasyarat dalam meraih kemakmuran.
Teknologi dalam kancah perekonomian global, sudah dianggap sebagai
investasi/kapital dominan dalam pembangunan ekonomi. Pandangan
tradisional bahwa kekayaan sumber daya alam merupakan penentu
keberhasilan ekonomi suatu negara, sekarang dipandang tidak relevan.
Memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam jenis baik di
darat, laut, hutan dan lain sebagainya, dikategorikan tetap menjadi bangsa
yang miskin jika tidak menguasai teknologi keantariksaan. Oleh karena itu
sangatlah penting bahwa penyelenggara negara dan pemerintah perlu
menerapkan pembangunan berbasis penerapan teknologi. Dengan demikian
akan mendorong terciptanya kemampuan dan penguasaan teknologi suatu
bangsa guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan teknologi.
B.

Landasan Sosiologis

168. Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah khatulistiwa memiliki
posisi geografis yang strategis yaitu berada di antara samudera Pasifik dan
samudera Hindia serta diantara benua Asia dan Australia. Selain itu,
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam. Untuk mengoptimalkan
posisi geografis dan kekayaan sumber daya alam tersebut, perlu menguasai
dan menerapkan IPTEK keantariksaan. Upaya penguasaan dan
pengembangan teknologi merupakan suatu usaha yang memerlukan
periode yang lama, biaya yang besar dan juga resiko tinggi. Pemerintah
maupun semua pihak terkait perlu memiliki pemahaman dan kesadaran
bersama dalam penguasaan teknologi keantariksaan.
C.

Landasan Yuridis

169. Tahun 2013 Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang RI
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Undang-Undang tersebut
memiliki beberapa amanat untuk membentuk peraturan pelaksanaannya.
Diantara beberapa amanat peraturan yang sudah disahkan yaitu: (i)
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh; (ii) Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional; dan (iii) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040.
170. Secara yuridis, Undang-Undang Keantariksaan, pada Bagian Keempat
Pasal 24 sampai Pasal 33 menegaskan bahwa Penguasaan Teknologi
Keantariksaan meliputi tapi tidak terbatas pada:
a. Penguasaan dan pengembangan teknologi roket;
b. Penguasaan dan pengembangan teknologi satelit;
c. Penguasaan dan pengembangan teknologi aeronautika; dan
d. Penjalaran teknologi.
171. Di samping itu Pasal 57 mengamanatkan tentang keamanan dan
keselamatan, serta Pasal 92 tentang peran serta masyarakat. Untuk
mengimplementasikan amanat tersebut, Peraturan Pemerintah ini perlu
disusun.
V.

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A.

Ketentuan Umum

172. Ketentuan umum dalam suatu perundang-undangan memuat definisi
atau penjelasan dari suatu peristilahan yang digunakan dalam batang
tubuh perundang-undangan. Penyusunan definisi-definisi ini dilakukan
dengan cara: (i) berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada misalnya
seperti definisi yang terdapat pada Undang-Undang No. 21 tahun 2013
tentang Keantariksaan, (ii) berbasiskan Peraturan perundang-undangan
yang telah ada namun direvisi/diubah, dan (iii) menyusun definisi baru.
Definisi-definisi yang akan dimuat dalam Ketentuan Umum RPP
Penguasaan Teknologi Keantariksaan ini dan rujukan yang diambil adalah:
a. Berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada
1) Antariksa adalah ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang
Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara. (Pasal 1
angka 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang
Keantariksaan)
2) Keantariksaan adalah segala sesuatu tentang Antariksa dan yang
berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa. (Pasal
1 angka 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang
Keantariksaan)
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3) Penyelenggaraan Keantariksaan adalah setiap kegiatan eksplorasi
dan pemanfaatan Antariksa yang dilakukan, baik di dan dari
bumi, Ruang Udara, maupun Antariksa. (Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan)
4) Penyelenggara Keantariksaan adalah pihak atau subjek yang
melaksanakan Penyelenggaraan Keantariksaan. (Pasal 1 angka 5
Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan)
5) Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, dan/atau pemerintah asing. (Pasal 1 angka 6 UndangUndang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan)
6) Benda Antariksa adalah setiap benda, baik buatan manusia
maupun benda alamiah yang terkait dengan Keantariksaan. (Pasal
1 angka 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang
Keantariksaan)
7) Wahana Antariksa adalah benda buatan manusia yang terkait
dengan keantariksaan dan bagian-bagiannya. (Pasal 1 angka 8
Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan)
8) Roket adalah bagian Wahana Antariksa yang digunakan untuk
mengantarkan muatan ke Antariksa dan/atau mengembalikan
Wahana Antariksa, termasuk muatannya ke bumi. (Pasal 1 angka
9 Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan)
9) Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
Keselamatan dalam pemanfaatan wilayah Indonesia, Wahana
Antariksa, kawasan Bandar Antariksa, transportasi Antariksa,
navigasi Keantariksaan, masyarakat, serta fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 21
tahun 2013 tentang Keantariksaan)
10) Keamanan adalah segala upaya dan komitmen secara
internasional bagi setiap Penyelenggara Keantariksaan untuk
memelihara dan/atau menjamin pemanfaatan Antariksa dan
benda-benda langit lainnya untuk maksud-maksud damai dan
tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan bumi dan
Antariksa melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya
manusia, fasilitas, dan prosedur. (Pasal 1 angka 12 UndangUndang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan)
11) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 21
tahun 2013 tentang Keantariksaan)
12) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
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b.

daerah. (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 21 tahun 2013
tentang Keantariksaan)
13) Instansi Pemerintah adalah kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian. (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang
No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan)
14) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset dan teknologi. (Pasal 1 angka 17
Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan)
15) Lembaga adalah instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan
pemerintahan
di
bidang
penelitian
dan
pengembangan
kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan
keantariksaan. (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 21 tahun
2013 tentang Keantariksaan)
16) Teknologi Sensitif adalah teknologi yang berkaitan dengan
peralatan atau jenis teknologi yang dapat digunakan untuk
pengembangan wahana baik untuk keperluan sipil maupun
militer, terutama berkaitan dengan pengembangan senjata
pemusnah massal. (Penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang
No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan)
17) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 angka 1
Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara)
18) Perguruan
Tinggi
adalah
satuan
pendidikan
yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. (Pasal 1 angka 6 UndangUndang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
Berbasiskan Peraturan perundang-undangan yang telah ada namun
direvisi/diubah
1) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum,
milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum. Ketenagakerjaan. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perubahan).
2) Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah dan
nonpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional
dan
mempunyai
kapasitas
untuk
membuat
perjanjian
internasional. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 24 Tahun
2000 Tentang Perjanjian Internasional dengan penambahan
nomenklatur “nonpemerintah”).
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c.

Menyusun definisi baru
1) Penguasaan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki
dan/atau dikuasai untuk mencapai akses dan kemandirian di
bidang teknologi keantariksaan.
2) Pengembangan adalah kegiatan ilmiah yang menghasilkan produk
dan layanan teknologi keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat
dan produktivitas bangsa.
3) Penjalaran adalah kegiatan penguasaan dan pengembangan
teknologi keantariksaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan
generasi masa kini dan generasi masa depan di luar bidang
keantariksaan.
4) Pelindungan adalah upaya mewujudkan Keselamatan dan
Keamanan dalam penguasaan dan pengembangan teknologi
keantariksaan
untuk
menjamin
keberlanjutan
kegiatan
keantariksaan serta melindungi negara dan warga negaranya dari
dampak negatif yang ditimbulkan.
5) Individu adalah setiap orang yang turut serta atau yang hanya
memanfaatkan layanan dan produk dalam penyelenggaraan
keantariksaan.
6) Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Keantariksaan dari
pemerintah ke swasta termasuk perguruan tinggi dan dari luar
negeri ke dalam negeri dan/atau sebaliknya dalam mewujudkan
kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara.
7) Satelit adalah wahana antariksa buatan manusia yang
mengelilingi Bumi dan benda antariksa lainnya untuk berbagai
fungsi dan tujuan.
8) Aeronautika adalah ilmu yang mempelajari wahana terbang
sebagai
metode
untuk
mendesain/merancang
dan
mewujudkannya menjadi sebuah produk wahana terbang.

173. Khusus rumusan definisi “Alih teknologi” yang diusulkan dalam draf
awal diubah menjadi: Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan
memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar
lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri
maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
174. Disamping itu, terdapat beberapa rumusan istilah yang belum dimuat
definisinya yaitu: (i) Penjalaran,
(ii) Badan Usaha Milik Negara, (iii)
Perusahaan, (iv) Perguruan Tinggi, (v) Individu, (vi) Organisasi Internasional,
(vii) Benda Antariksa, (viii) Aeronautika, (ix) Pemerintah Pusat, (x)
Pemerintah Daerah, (xi) Instansi Pemerintah dan (xii) Menteri.
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175. Ruang lingkup materi Peraturan Pemerintah ini mengalami
perubahan. Awalnya lingkup materi pengaturan Peraturan Pemerintah ini
mencakup: (a) penguasaan, (b) pengembangan; (c) penjalaran; (d)
perlindungan; (e) peran serta masyarakat; (f) pendanaan; dan (g) sanksi
administratif. Kemudian pada perkembangannya selama PAK dan
Harmonisasi menjadi:
a. Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan;
b. standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan
teknologi Keantariksaan; dan
c. peran serta masyarakat dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan.
B.

Penguasaan Teknologi Keantariksaan

176. Pada draf awal, materi pengaturan Bab Penguasan dan Bab
Pengembangan dipisah, karena merupakan dua materi muatan pengaturan
yang berbeda. Namun dalam pembahasan PAK dan Harmonisasi, Bab
Penguasaan dan Pengembangan dijadikan satu Bab.
177. Penguasaan teknologi keantariksaan dimaksudkan untuk menguasai
ilmu dasar. Arah kebijakan Penguasaan teknologi keantariksaan adalah
mencapai kemandirian dalam penyelenggaraan keantariksan nasional.
Penguasaan teknologi keantariksaan tersebut dapat dilakukan melalui
kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan di tingkat nasional dan
internasional. Di tingkat nasional dapat dilakukan dengan pihak perguruan
tinggi; lembaga penelitian dan pengembangan; pemerintah daerah; dan
swasta nasional. Kerja sama ditingkat internasional dapat dilakukan
dengan cara keterlibatan pada kerja sama bilateral, kerja sama regional,
dan organisasi internasional.
178. Terdapat beberapa teknologi inti yang wajib dikuasai oleh lembaga
yaitu teknologi roket, satelit dan aeronautika. Untuk arah kebijakan
pengaturan penguasaan teknologi roket adalah menguasai ilmu dan
pengetahuan di bidang teknologi: propelan; propulsi; material;
struktur; aerodinamika; Dinamika terbang; Penjejakan menguasai teknologi
satelit untuk kepentingan pemerintah dan telemetri; dan kendali. Khusus
untuk penguasaan teknologi roket berbeda dengan penguasaan teknologi
satelit dan aeronautika baik dari sisi kerjasama dan penganggaran, karena
teknologi ini merupakan teknologi sensitif.
179. Arah pengaturan penguasaan teknologi satelit dalam RPP ini adalah
menguasai satelit untuk kepentingan pemerintah dalam memberikan
pelayanan untuk masyarakat. Sedangkan bentuk penguasaan teknologi
satelit dibagi berdasarkan fungsi yang terdiri dari: satelit telekomunikasi;
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penginderaan jauh dan pengawasan; navigasi; cuaca; sains; demonstrasi
teknologi dan misi antariksa berawak. Kemudian untuk menguasai fungsi
teknologi satelit, lembaga dalam hal ini LAPAN dapat membangun fasilitas
AIT; Jaringan Stasiun Bumi pengendali dan pengolahan data; dan
laboratorium pengembangan komponen. Khusus untuk penguasaan
teknologi satelit, lembaga dapat mengikutsertakan penyelenggara
keantariksaan selain lembaga dengan memenuhi kriteria tertentu.
180. Teknologi Aeronautika adalah penguasaan ilmu pengetahuan di
bidang: aerodinamika; propulsi; material dan struktur; serta stabilitas dan
kontrol. Dimana penguasaan teknologi aeronautika ini dapat dibedakan
berdasarkan: (i) wahana; (ii) mesin penggerak; dan (iii) sistem. Kemudian
Lembaga dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Keantariksaan selain
Lembaga dan/atau Asing dalam Penguasaan dan Pengembangan teknologi
aeronautika dengan bentuk kerjasama seperti : (a) kerjasama riset; (b)
kerjasama supervisi; dan (c) kerjasama pengujian.
181. Arah regulasi terkait penguasaan teknologi keantariksaan adalah
dengan pemenuhan rezim internasional khususnya standar MTCR, sarana
dan prasarana, serta infrastruktur di bidang keantariksaan. Dalam hal
menguasai tersebut, pemerintah diharapkan tidak sepenuhnya bergantung
kepada swasta, akibatnya penguasaan teknologi bukan untuk penelitian
murni, tetapi untuk hal yang lebih aplikatif.
182. Sedangkan arah kebijakan Pengembangan teknologi keantariksaan
adalah untuk menghasilkan produk teknologi keantariksaan dan layanan
teknologi keantariksaan. Dalam hal ini, peran Pemerintah memberikan
dukungan berupa pembinaan kepada swasta/industri nasional serta
menyediakan sarana dan prasarana untuk dapat melakukan kegiatan
pengembangan. Pemerintah mendukung perusahaan start up dengan
memberikan berbagai insentif baik fiskal dan non fiskal.
183. Arah regulasi Pengembangan teknologi keantariksaan dibedakan dari
masing-masing jenis teknologi yang dituju. Untuk teknologi roket, arah
pengembangan ditujukan untuk Pemerintah melakukan alih teknologi.
Untuk teknologi satelit, pengembangan ditujukan untuk penggunaan satelit
sesuai dengan misinya. Sedangkan untuk teknologi aeronautika,
pengembangan ditujukan
untuk membuat pesawat transportasi
penumpang untuk kebutuhan nasional yaitu N219, N219 Amphibi, N245,
N250, dan R-80.
184. Di samping pengembangan tersebut di atas, pengembangan kegiatan
keantariksaan di Indonesia dapat ditujukan untuk layanan satelit, sumber
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energi berbasis antariksa, penelitian material/manufaktur antariksa,
wahana antariksa dan disain/konstruksi teknologi lainnya dan transfer
teknologi.
C.

Penjalaran

185. Kegiatan penjalaran yang dimaksud adalah kegiatan pemanfaatan
teknologi keantariksaan untuk kegiatan selain bidang antariksa yang
menghasilkan produk atau layanan yang dapat dikomersialkan oleh
perusahaan di luar bidang antariksa. Peran pemerintah dalam hal ini
adalah mendorong kegiatan penjalaran tersebut dengan memberikan
beragam insentif sehingga bisa terciptanya inovasi baru dari kemampuan
teknologi keantariksaan tersebut. Bentuk insentif pemerintah tersebut bisa
dengan
penelitian
bersama,
pemanfaatan
fasilitas,
penguasaan,
pengembangan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Pembiayaan dalam hal
ini dapat dilakukan dengan inkind yaitu dimana barang yang dimiliki oleh
Pemerintah boleh dimanfaatkan oleh pihak lain tetapi dengan pembiayaan
yang lebih murah.
186. Arah pengaturan penjalaran teknologi keantariksaan dalam RPP ini
dilakukan
dengan
mempertimbangkan
kepentingan
pengguna
publik/pemerintah dan atau penggunaan non-publik/lainnya. Penjalaran
teknologi selain pengguna publik dapat dilakukan dengan berpartisipasi
langsung dengan cara penelitian, penguasaan, pengembangan, dan/atau
pembiayaan. Upaya Penjalaran dan pemanfaatan teknologi keantariksaan
dilakukan melalui kegiatan penelitian Bersama, Hilirisasi, dan Hibah
teknologi.
187. Arah pengaturan tersebut diatas secara materi tidak ada perubahan.
Hanya saja ada pergeseran penempatan, dimana materi Penjalaran
dipindahkan kedalam Bab Penguasaan teknologi keantariksaan yang
sebelumnya dimuat dalam bab khusus Penjalaran. Selain itu, ada
penambahan ayat dari draf sebelumnya yaitu mengenai kerjasama lembaga
dengan penyelenggara keantariksaan selain lembaga dan asing dalam
penjalaran teknologi keantariksaan.
D.

Pelindungan Teknologi Keantariksaan

188. Arah kebijakan dari pelindungan teknologi keantariksan adalah
terciptanya keamanan dan keselamatan bagi warga negaranya. Untuk
teknologi keantariksaan, upaya pelindungan yang dilakukan adalah antara
lain terhadap Lingkungan, HKI dan inovasi, fasilitas, space assets, hukum
dari tuntutan, peneliti dan perekayasa. Pelindungan juga dilakukan
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terhadap teknologi sensitif keantariksaan. Perlindungan teknologi sensitif
ditujukan untuk menjamin:
a. keamanan proliferasi WMD (Weapon of Mass Destruction);
b. kepentingan ekonomi ekspor guna ganda;
c. teknologi dipergunakan sesuai peruntukkan awal; dan
d. teknologi hanya dipergunakan oleh pengguna akhir.
189. Pada Bab ini, terdapat pengaturan mengenai alih teknologi yang
sebelumnya terletak setelah Bab Penjalaran. Alih teknologi dimaksudkan
untuk mentransfer IPTEK yang telah dikuasai kepada pihak lain. Arah
kebijakan untuk alih teknologi adalah mewujudkan kemandirian dan
meningkatkan daya saing bangsa dan negara. Alih teknologi dapat
dilakukan melalui joint development; pembelian teknologi; penyediaan ilmu
pengetahuan dan teknologi; hibah teknologi; dan ofset.
190. Alih teknologi yang dilakukan melalui joint development, dilakukan
secara bersama dengan Asing terhadap teknologi spesifik yang belum
mampu dikembangkan secara mandiri. Kriteria yang dibutuhkan untuk
joint development antara lain kesetaraan; take and give; kontribusi
seimbang; dan saling menguntungkan. Kegiatan joint development ini wajib
menjaga kesinambungan proyek sampai selesai.
191. Terhadap alih teknologi yang dilakukan melalui pembelian teknologi,
dapat berbentuk sistem teknologi keantariksaan yang lengkap dan sistem
teknologi keantariksaan parsial/bagian. Dikarenakan terdapat pembatasan
berdasarkan ketentuan internasional untuk pembelian teknologi secara
lengkap, maka lembaga mengupayakan membeli teknologi sejenis dari
pihak lain atau membeli secara parsial ke beberapa pihak sehingga menjadi
lengkap.
Selain
itu, pembelian
teknologi keantariksaan secara
parsial/bagian, maka lembaga mengupayakan membeli teknologi sejenis
dari pihak lain.
192. Alih teknologi yang dilakukan melalui penyediaan ilmu pengetahuan
dan teknologi keantariksaan, dapat berbentuk: (i) studi kelayakan, (ii)
rencana program, (iii) diagram cetak biru, (iv) perangkat keras dan
perangkat lunak, (v) instruksi untuk formula algoritma/metode, (vi) kontrak
layanan, (vii) spesifikasi yang melibatkan staf teknis, (viii) konsultasi dan
managerial, dan (ix) pelatihan personil dan peralatan latihan. Lembaga
harus memastikan terlaksananya pelestarian dan kesinambungan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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193. Untuk Alih Teknologi dilakukan melalui hibah teknologi, dapat
berbentuk teknologi Keantariksaan dan layanan teknologi keantariksaan.
Peran Lembaga adalah dengan memastikan:
a. terlaksananya penyediaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. pemeliharaan Teknologi Keantariksaan tersebut.
c. hibah Teknologi Keantariksaan tersebut menjadi kepemilikan
nasional.
194. Dalam pembelian produk penerbangan dan keantariksaan, dapat
diperoleh ofset sesuai dengan kesepakatan para pihak. Lembaga sebagai
otoritas penerima ofset. Lembaga juga dapat melibatkan penyelenggara
keantariksaan lainnya dalam menerima ofset. Jenis-jenis ofset antara lain
berupa komponen lokal, alih teknologi, bimbingan teknis serta peralatan uji
dan produksi.
E.

Standar dan Prosedur Keamanan
Penguasaan Teknologi Keantariksaan

dan

Keselamatan

Dalam

195. Standar dan prosedur keamanan dan keselamatan dalam kegiatan
keantariksan belum ada yang berlaku secara internasional, hanya ada
standar yang berlaku pada setiap masing-masing negara. Tetapi secara
parsial terdapat penetapan standar secara internasional terhadap produk,
layanan dan sistem, untuk memastikan kualitas, keselamatan dan efisiensi
dalam bentuk.
196. Arah kebijakan untuk standar dan prosedur keamanan dan
keselamatan dalam penguasaan teknologi keantariksaan adalah dalam
rangka untuk pemenuhan standar keamanan dan keselamatan tinggi (zero
risk). Apabila Indonesia ingin menerapkan aturan mengenai standar
keamanan dan keselamatan dalam penguasaan teknologi keantariksaan,
harus berstandar tinggi yaitu aman dari resiko.
197. Pada tahun 2009, The International Association for the Advancement
of Space Safety (IAASS) mengemukakan dengan serius tentang keselamatan
dan keberlanjutan kegiatan keantariksaan baik sipil dan komersial serta
menyerukan semua negara untuk secara aktif bekerja sama dalam
penggunaan antariksa untuk kepentingan generasi manusia saat ini dan
masa depan dengan berkomitmen untuk:84

84

Op. Cit, Joseph Pelton dan Ram S. Jakhu, hlm. Xliii.
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a. Sama-sama melindungi warga negara semua negara dari resiko yang
ditimbulkan oleh kegiatan peluncuran, overflying, dan re-entry dari
sistem keantariksaan.
b. Mengembangkan,
membangun,
dan
mengoperasikan
sistem
keantariksaan sesuai dengan aturan keselamatan bersama di darat
dan penerbangan, prosedur dan standar berdasarkan status
pengetahuan, dan akumulasi pengalaman dari negara-negara
spacefaring.
c. Menetapkan aturan kontrol lalu lintas internasional untuk operasi
peluncuran, orbit, dan re-entry untuk mencegah tabrakan atau
gangguan dengan sistem keantariksaan lainnya dan dengan lalu
lintas udara.
d. Melindungi tanah, udara, dan lingkungan antariksa dari bahan
kimia, radioaktif, dan kontaminasi debris yang terkait dengan
kegiatan keantariksaan.
e. Melarang penghancuran yang disengaja dari sistem keantariksaan di
orbit atau aktivitas berbahaya lainnya terhadap keselamatan dan
resiko lingkungan.
f. Menetapkan ketentuan saling membantu untuk misi keantariksaan
dalam keadaan darurat.
F.

Pembinaan

198. Pada Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan
sudah mengatur tentang Pembinaan pada Bab IV di Pasal 41, 42 dan 43.
Dari draf awal RPP yang diajukan, tidak mengusulkan materi tentang
Pembinaan. Kemudian pada perkembangan selama proses Panitia Antar
Kementerian (PAK) dan Harmonisai 1, dirumuskan materi pengaturan
mengenai Pembinaan.
G.

Peran
Serta
Keantariksaan

Masyarakat

Dalam

Penguasaan

Teknologi

199. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam penguasaan
teknologi keantariksaan adalah sebagai berikut:
1) Dalam rangka meningkatkan Penguasaan teknologi Keantariksaan
secara optimal, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan
seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penguasaan teknologi
Keantariksaan.
2) Peran serta masyarakat dilakukan dengan:
a. memantau dan menjaga ketertiban Penguasaan teknologi
Keantariksaan;
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3)

4)

5)
6)

7)

b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan
peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Penguasaan
teknologi Keantariksaan;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan
Penguasaan teknologi Keantariksaan;
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang
berwenang terhadap Penguasaan teknologi Keantariksaan yang
mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
e. melaporkan jika mengetahui terjadinya ketidaksesuaian prosedur
Keantariksaan atau ketidakberfungsian peralatan dan fasilitas
Penguasaan teknologi Keantariksaan;
f. melaporkan jika mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian
terhadap peluncuran Wahana Antariksa atau adanya benda jatuh
dari Antariksa;
g. mengutamakan dan mempromosikan budaya Keselamatan
Keantariksaan; dan/atau
h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap Penguasaan teknologi
Keantariksaan
yang
mengganggu,
merugikan,
dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Keantariksaan
menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan
oleh masyarakat.
Dalam melaksanakan peran serta, masyarakat ikut bertanggung jawab
menjaga ketertiban serta Keselamatan dan Keamanan Penguasaan
teknologi Keantariksaan.
Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Lembaga
membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan,
kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi
kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan
kemitraan.
Tata Cara Peran Serta Masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat melaksanakan peran serta secara bertanggung jawab
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
b. Peran serta masyarakat disampaikan secara tertulis kepada
Lembaga, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian,
dan/atau Pemerintah Daerah terkait Penguasaan teknologi
Keantariksaan dengan disertai data dukung yang dapat
dipertanggungjawabkan.
c. Setiap
Lembaga,
kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang menerima
masukan, pendapat dan pertimbangan wajib memberikan
Halaman | 100

tanggapan atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
d. Setiap
Lembaga,
kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang menerima
laporan wajib menindaklanjuti sesuai dengan tugas fungsinya
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
H.

Pendanaan

200. Pengaturan
mengenai
Pendanaan
pada
Undang-Undang
Keantariksaan sudah diatur pada Pasal 89 yaitu sumber pendanaan
kegiatan Keantariksaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, hibah, swasta, dan kerja sama internasional. Arah regulasi
seharusnya menjelaskan lebih lanjut bagaimana masing-masing jenis
penganggaran dilaksanakan.
201. Arah kebijakan adalah mencantumkan rumusan yang bersifat umum
sehingga rumusan yang disepakati dalam RPP yaitu “Penguasaan teknologi
Keantariksaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
I.

Sanksi

202. Ketentuan sanksi dalam RPP ini memuat tentang penyelenggara
Keantariksaan selain Lembaga yang melanggar ketentuan perolehan izin
dari Lembaga, dikenai sanksi administratif oleh Kepala Lembaga. Sanksi
administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan, pencabutan izin; dan/atau denda administratif.
Denda administratif dikenakan sebesar nilai kerugian berdasarkan
perhitungan tim teknis ahli dan tim penilai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
J.

Ketentuan Penutup

203. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
pelaksanaan yang terkait dengan penguasaan teknologi keantariksaan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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VI. PENUTUP
A.

Kesimpulan

204. Dari beberapa uraian pada awal bab di atas, maka dapat diambil
suatu kesimpulan :
a. Dalam penguasaan, pengembangan, penjalaran dan perlindungan
teknologi roket, satelit dan aeronautika terdapat keterkaitan antara
satu dengan lainnya.
b. Banyak pihak yang terlibat dalam penguasaan dan pengembangan
untuk teknologi satelit dan aeronautika, kecuali untuk teknologi roket
yang saat ini hanya dikembangkan oleh LAPAN dan Kementerian
Pertahanan.
c. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penguasaan dan
perlindungan teknologi keantariksaan yang mencakup tentang: (i)
penguasaan dan pengembangan teknologi roket, satelit dan
aeronautika termasuk perlindungan teknologi sensitif; (ii) standar dan
prosedur
Keamanan
dan
Keselamatan
penyelenggaraan
keantariksaan mengenai teknologi tersebut; dan (iii) peran serta
masyarakat.
d. Peraturan Pemerintah ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan
Lembaga sebagai berikut :
1)
Tata cara dan persyaratan izin penguasaan dan pengembangan
teknologi motor roket.
2)
Daftar teknologi sensitif keantariksaan.
3)
Dokumen persyaratan teknis.
4)
Ketentuan mengenai persyaratan finansial.
5)
Impor teknologi sensitif keantariksaan hanya dapat dilakukan
melalui pelabuhan.
6)
Standar dan prosedur keamanan dan keselamatan.
7)
Tata cara sertifikasi keahlian.
8)
Standar perancangan, standar produksi, standar pengujian,
standar pemeliharaan, dan standar lain yang ditetapkan instansi
yang berwenang.
9)
Tata cara perizinan uji statik dan/atau uji terbang,
pembentukan, dan tugas tim verifikasi.
10) Kriteria, penunjukan, dan penetapan petugas keselamatan
peluncuran.
11) Pembinaan.
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B.

Saran

205. Dalam Peraturan Pemerintah ini, terdapat amanat untuk menyusun
Peraturan Lembaga untuk ketentuan peraturan lebih lanjut sehingga harus
segera disiapkan.
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