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KATA PENGANTAR
Perubahan lingkungan strategis nasional menuntut LAPAN untuk
melakukan tugas dan peran yang lebih besar, dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan LAPAN berkomitmen
untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan keantariksaan. Perubahan
strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 juga
berakibat pada perubahan Renstra LAPAN, hal ini kemudian menuntut LAPAN
untuk melakukan penyesuaian di lingkungan strategis internal organisasi.
Untuk dapat melaksanakan komitmen LAPAN terhadap amanat dalam
Undang-Undangan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, maka
LAPAN harus menyesuaikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi LAPAN.
Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah
penataan organisasi LAPAN terhadap perubahan struktur, tugas, dan fungsi
atas hasil evaluasi organisasi yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan
Kepala LAPAN tentang perubahan atas organisasi dan tata kerja LAPAN yang
telah ada.
Tim penyusun naskah akademik mengucapkan terima kasih kepada
Kepala LAPAN, para pejabat eselon I dan eselon II yang telah memberikan
arahan dan masukan dalam pelaksanaan penyusunan naskah akademik.
Terima kasih juga disampaikan kepada para pejabat struktural eselon III dan
eselon IV, serta pejabat fungsional dari satuan unit kerja yang telah memberikan
masukan, namun demikian naskah akademik ini masih terbuka terhadap
masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan.

Jakarta, September 2020
Tim Penyusun Naskah Akademik Penataan Organisasi LAPAN
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembentukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berawal
dari kebijakan Presiden Ir. Soekarno, yang mengamanatkan bahwa teknologi
dirgantara yaitu penerbangan dan angkasa luar serta kelautan harus dikembangkan
di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan nasional. Melalui amanat tersebut maka
dibentuklah Panitia Astronautika oleh Menteri Ir. Juanda selaku Ketua Dewan
Penerbangan Republik Indonesia dan R.J. Salatun selaku Sekretaris Dewan
Penerbangan Republik Indonesia pada tanggal 31 Mei 1962.
Tanggal 22 September 1962 dibentuk proyek terkait astronautika pertama yaitu
Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA) yang berafiliasi dengan AURI dan ITB.
Hasilnya, dua roket Kartika berhasil diluncurkan berikut telemetrinya. Atas dasar
keberhasilan tersebut pada tanggal 27 November 1963, Presiden Ir. Soekarno
secara resmi mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melalui
Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembaga Penerbangan dan
Angkasa Luar Nasional, yang memiliki fungsi utama untuk melaksanakan kegiatan
keantariksaan di Indonesia.
Pada tahun 1993, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Depanri)
ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 Tentang Dewan
Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1999. Depanri dibentuk untuk
merumuskan kebijakan umum di bidang penerbangan dan antariksa. Dalam
Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa susunan organisasi Depanri terdiri
dari Presiden sebagai ketua dan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan
Pengkajian Penerapan Teknologi sebagai Wakil Ketua. Sedangkan Kepala LAPAN
berperan sebagai Sekretaris merangkap anggota Depanri. Pada tahun 2014,
Depanri dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia,
berdasarkan peraturan ini tugas dan fungsi perumusan kebijakan yang dilakukan
oleh

Depanri
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menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
Sementara itu LAPAN yang memiliki fungsi utama melaksanakan kegiatan
keantariksaan, diberi amanat untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
penerbangan dan antariksa.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan memberikan
definisi bahwa yang disebut sebagai lembaga adalah instansi pemerintah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan
kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan. Definisi
tentang Lembaga tersebut juga tertuang dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional yang berisi tentang format kelembagaan dan susunan organisasi Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional menyebutkan bahwa LAPAN merupakan
lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang riset dan teknologi mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan
pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Persamaan definisi dalam kedua peraturan
tersebut merupakan acuan bagi LAPAN untuk berkomitmen melaksanakan kegiatan
dan

penyelenggaraan

keantariksaan,

selain

melaksanakan

pengembangan kedirgantaraan serta pemanfaatannya

penelitian

dan

yang berkesinambungan

dalam menghasilkan manfaat untuk pembangunan dan menjaga stabilitas nasional.
Organisasi LAPAN saat ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang menyebutkan
bahwa

LAPAN

merupakan

lembaga

pemerintah

non-kementerian

(LPNK)

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan
pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan
keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk
dapat melaksanakan tugas tersebut LAPAN menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
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a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains
antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan
jauh serta pemanfaatannya;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer,
teknologi teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta
pemanfaatannya;
c.

Penyelenggaraan keantariksaan;

d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan LAPAN;
f.

Pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;

g. Pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa;
h. Pelaksanaan pengelolaan standarisasi dan sistem informasi penerbangan dan
antariksa;
i.

Pengawasan atas pelakasanaan tugas LAPAN;

j.

Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidan penelitian dan
pengembangan sains antariksa, atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa,
dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.
Berdasarkan

kedudukan,

tugas, dan fungsi, maka

lingkup

kompetensi

utama/core competence yang dilaksanakan LAPAN adalah: (1) penelitian,
pengembangan dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer; (2) penelitian,
pengembangan dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa; (3)
penelitian, pengembangan dan pemanfaatan penginderaan jauh; dan (4) kajian
kebijakan strategis penerbangan dan antariksa. Dengan keempat kompetensi utama
tersebut, LAPAN diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
LAPAN juga telah menyusun Rencana Induk Keantariksaan sebagai pedoman
nasional untuk penyelenggaraan keantariksaan yang ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan
Keantariksaan Tahun 2016-2040. Dalam Rencana Induk tersebut, disebutkan bahwa
visi penyelenggaraan keantariksaan adalah “Pusat Unggulan Penerbangan dan
Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Mandiri”. Untuk
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mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi penyelenggaraan keantariksaan
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas litbang penerbangan dan antariksa bertaraf internasional;
2. Meningkatkan kualitas produk teknologi dan informasi di bidang penerbangan
dan antariksa dalam memecahkan permasalahan nasional; dan
3. Melaksanakan

dan

mengatur

penyelenggaraan

keantariksaan

untuk

kepentingan nasional.
Dalam rangka implementasi RPJMN 2020-2024, LAPAN telah menyusun
Rencana Strategis LAPAN 2020-2024 dengan visi “Menjadi Penggerak SektorSektor Pembangunan Nasional berbasis Iptek Penerbangan dan Antariksa dalam
mewujudkan visi misi Presiden”.
Saat ini komposisi sumber daya manusia LAPAN berjumlah 1.180 orang yang
tersebar di seluruh satuan organisasi yaitu: Biro Perencanaan dan Keuangan
sebanyak 47 orang (3,96%); Biro SDM Organisasi dan Hukum sebanyak 56 orang
(4,72%); Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat dan Umum sebanyak 85 orang
(7,17%); Pusat Sains Antariksa sebanyak 80 orang (6,75%); Pusat Sains dan
Teknologi Atmosfer sebanyak 75 orang (6,32%); Pusat Teknologi Penerbangan
sebanyak 123 orang (10,37%); Pusat Teknologi Roket sebanyak 148 orang
(12,48%); Pusat Teknologi Satelit sebanyak 105 orang (8,86%); Pusat Teknologi
dan Data Penginderaan Jauh sebanyak 88 orang (7,42%); Pusat Pemanfaatan
Penginderaan Jauh sebanyak 84 orang (7,08%); Inspektorat sebanyak 23 orang
(1,94%); Pusat Kajian dan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa sebanyak 31
orang (2,61%); Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa sebanyak 19
orang (1,06%); Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan
Antariksa sebanyak 33 orang (2,78%); Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer
Pasuruan sebanyak 24 orang (2,02%); Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer
Pontianak sebanyak 25 orang (2,10%); Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer
Sumedang sebanyak 16 orang (1,35%); Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer
Agam sebanyak 25 orang (2,10%); Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan
Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak sebanyak 27 orang (2,27%); Balai Uji
Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut sebanyak 33 orang
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(2,78%); Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pare-Pare sebanyak 27 orang (2,27%);
dan Balai Pengelola Observatorium Nasional Kupang sebanyak 6 orang (0,50%).
Untuk

mendukung

terwujudnya

visi

“Menjadi

Penggerak

Pembangunan Nasional berbasis Iptek Penerbangan
mewujudkan visi misi Presiden”, perlu dibentuk

Sektor-Sektor

dan Antariksa dalam

kelembagaan LAPAN dengan

struktur yang efektif dan efisien sehingga menuntut LAPAN untuk dapat beradaptasi
dengan melakukan perubahan yang diikuti dengan penyederhanaan birokrasi.
Penyederhanaan birokrasi melalui perampingan struktur organisasi atau
eselonisasi 2 level, juga merupakan salah satu visi yang disampaikan oleh Presiden
Joko Widodo dalam pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam
rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Presiden
Joko Widodo mengungkapkan rencananya untuk penyederhanaan birokrasi melalui
pemangkasan jumlah tingkatan eselon pegawai negeri sipil menjadi 2 level eselon.
Dengan begitu Pemerintah harus merampingkan struktur organisasinya yang
biasanya bisa sampai lima eselon menjadi hanya dua eselon, yaitu eselon I dan
eselon II. Hal ini dilakukan untuk memangkas rutinitas dan jalur birokrasi. Keinginan
atau rencana presiden untuk merampingkan birokrasi tersebut tentunya harus turut
mendapatkan dukungan dari Kementerian, Lembaga dan juga Pemerintah Daerah.
Karena penyederhanaan birokrasi tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi
yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan
efisiensi pemerintah guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik
serta juga untuk mempercepat pengambilan keputusan oleh para pemangku
kebijakan. Hal ini juga turut diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang akan dituntut untuk fokus kepada pekerjaan fungsional.
Kebijakan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah menjalankan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) yang
berjumlah 101 (seratus dua) ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional yang telah dilakukan LAPAN perlu juga
diikuti dengan strategi penataan organisasi, sehingga dapat lebih menyempurnakan
5
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penyederhanaan birokrasi di lingkungan LAPAN, sehingga menciptakan birokrasi
yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan
efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah di bidang keantariksaan.
Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait redesain sistem penganggaran,
LAPAN melakukan simplifikasi Satuan Kerja Pengelola Anggaran yang semula
berjumlah 21 Satuan Kerja menjadi hanya 4 Satuan Kerja setingkat Eselon I.
Berdasarkan PMK Nomor 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas PMK No.
102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran diperlukan unit kerja di bawah
Sekretariat Utama/Deputi yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran.
Meskipun telah ada kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan
fungsional, namun belum terdapat jenjang tingkat ahli untuk jabatan fungsional
barang milik negara (BMN), dan belum ada jabatan fungsional untuk urusan rumah
tangga, sehingga diperlukan unit kerja yang melaksanakan fungsi manajerial terkait
pengelolaan BMN dan urusan rumah tangga.
Berdasarkan

pertimbangan

di

atas,

maka

diperlukan

penataan

dan

penyempurnaan organisasi LAPAN.
B. Ruang Lingkup
Fokus yang dibahas dalam naskah akademik ini adalah analisis yang dilakukan
untuk penataan struktur organisasi berdasarkan hasil rekomendasi penyederhanaan
birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan LAPAN guna mewujudkan
organisasi yang efektif dan efisien.

6

“LAPAN Unggul Indonesia Maju, LAPAN Melayani Indonesia Mandiri”

PENATAAN ORGANISASI
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

C. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah sebagai berikut:
1) Sebagai implementasi kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi
dan simplifikasi Satuan Kerja Pengelola Anggaran untuk menciptakan birokrasi
yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas
dan efisiensi Pemerintah guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah
kepada publik.
2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan akademik bagi penataan organisasi
LAPAN untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
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BAB II
KONDISI ORGANISASI

A. Dasar Hukum
Penyederhanaan

organisasi

LAPAN

dilakukan

dengan

memperhatikan

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

11

Tahun

2018

tentang

Tata

Cara

Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan
Antariksa Nasional
6. Peraturan

Presiden

Nomor

45

Tahun

2017

tentang

Rencana

Induk

Penyelenggaraan Keantariksaan
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas
PMK No. 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran
9. Peraturan Menteri Keuangan

No. 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan

Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga
10. SEB Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas
122/MK.2/2020

dan

B-517/M.PPN/D.8/PPN.04.03/2020

tentang

No. SRedesain

Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
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B. Format Kelembagaan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Format kelembagaan LAPAN telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49
Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Peraturan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan
Dan Antariksa Nasional. Berdasarkan landasan hukum tersebut, susunan organisasi
LAPAN terdiri atas:
1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
Sekretariat Utama memiliki 3 Biro yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan,
Biro SDM, Organisasi dan Hukum dan Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat
dan Umum. Sekretariat Utama memiliki tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh

unit

organisasi

di

lingkungan

LAPAN.

Sekretariat

Utama

menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LAPAN;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran LAPAN;
c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
e. pelayanan administrasi kerja sama dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
f.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber
daya manusia aparatur, ketatausahaan, keuangan, pengadaan barang/jasa,
rumah tangga, barang milik negara, serta arsip dan dokumentasi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

3. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
Terdiri atas dua pusat, yaitu Pusat Sains Antariksa dan Pusat Sains dan
Teknologi Atmosfer. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penelitian,
9
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keantariksaan

di

bidang

sains

antariksa

dan

atmosfer.

Deputi

ini

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan dan
pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer;
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains antariksa serta
pemanfaatannya;
c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains atmosfer serta
pemanfaatannya;
d. pemberian informasi khusus tentang cuaca antariksa dan benda jatuh
antariksa serta peringatan dini, mitigasi dan penanganan bencana akibat
cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa;
e. pembinaan

dan

pemberian

bimbingan

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan sains antariksa dan atmosfer; dan
f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa memiliki 3 pusat, yaitu
Pusat Teknologi Satelit, Pusat Teknologi Penerbangan dan Pusat Teknologi
Roket. Deputi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan
pemanfaatan

serta

penyelenggaraan

keantariksaan

di

bidang

teknologi

penerbangan dan antariksa. Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan
pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi roket serta
pemanfaatannya;
c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi satelit serta
pemanfaatannya;
d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan
serta pemanfaatannya;
e. pelaksanaan kegiatan peluncuran dan penjejakan wahana antariksa, serta
operasi pemantauan dengan pesawat udara riset;
10
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f.

pelaksanaan kegiatan operasi bandar udara riset dan bandar antariksa;

g. pembinaan

dan

pemberian

bimbingan

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

5. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
Deputi Bidang Penginderaan Jauh memiliki 2 pusat, yaitu Pusat Teknologi
dan Data Penginderaan Jauh dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.
Deputi Penginderaan Jauh memiliki tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan
pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang penginderaan
jauh. Deputi Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan
pemanfaatan penginderaan jauh;
b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dan data
penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
c. pelaksanaan

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan

pemanfaatan

penginderaan jauh;
d. pelaksanaan perolehan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data
penginderaan jauh melalui Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
e. pelaksanaan pemanfaatan dan diseminasi informasi penginderaan jauh
melalui pengelolaan Sistem Pemantauan Bumi Nasional;
f.

pembinaan

dan

pemberian

bimbingan

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan penginderaan jauh; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

6. Inspektorat;
Inspektorat merupakan unsur pengawas intern LAPAN yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala secara administrative dikoordinasikan
oleh

Sekretaris

Utama.

Inspektorat

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan internal di lingkungan LAPAN, dalam melaksanakan tugas
tersebut, inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
11
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b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

7. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa;
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa merupakan unit kerja
eselon II yang secara fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala dan secara administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Utama. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa memiliki
tugas melaksanakan pengkajian
dan

antariksa.

Pusat

Kajian

kebijakan strategis di bidang penerbangan
Kebijakan

Penerbangan

dan

Antariksa

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang kajian
kebijakan penerbangan dan antariksa;
b. pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan
keamanan dibidang penerbangan dan antariksa;
c. pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan

perundang-

undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
d. pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait
forum internasional;
e. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kajian kebijakan;
f.

pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara,
pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha
pusat; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

8. Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa;
Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa adalah unsur
pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang inovasi dan standar
penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga dan secara administratif berada di
12
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bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. Pusat Inovasi dan
Standar

Penerbangan

dan

Antariksa

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengkajian dan pengembangan inovasi dan standar di bidang penerbangan dan
antariksa. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan
dan Antariksa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan,dan anggaran di bidang inovasi
dan standar penerbangan dan antariksa;
b. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang inovasi penerbangan dan
antariksa;
c. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang standar penerbangan
dan antariksa;
d. pengkajian inovasi di bidang penerbangan dan antariksa;
e. pelaksanaan manajemen teknologi di bidang inovasi penerbangan dan
antariksa;
f.

pelaksanaan alih teknologi di bidang penerbangan dan antariksa;

g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang standar penerbangan
dan antariksa;
h. koordinasi perumusan standar di bidang penerbangan dan antariksa;
i.

pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, pengawasan standar, dan pembinaan
standardisasi di bidang penerbangan dan antariksa;

j.

pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan barang milik negara,
pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha
pusat; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga.
9. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa.
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa
adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang
teknologi informasi dan komunikasi penerbangan dan antariksa yang secara
fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga
dan secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Utama. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan
Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur dan
layanan teknoIogi informasi dan komunikasi, keamanan informasi, sistem
13
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informasi, serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Dalam
melaksanakan tugas, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan
dan Antariksa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang teknologi
informasi dan komunikasi penerbangan dan antariksa;
b. penyiapan ketersediaan dan pengendalian operasional infrastruktur dan
layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem
manajemen keamanan informasi;
c. penyiapan koordinasi penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan
keantariksaan nasional;
d. penyiapan koordinasi, pembangunan, dan pengendalian layanan sistem
informasi;
e. pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
f.

penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi
dan komunikasi;

g. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi;
h. penyiapan koordinasi pendaftaran benda antariksa;
i.

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi
dan komunikasi;

j.

pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan barang milik negara,
pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha
pusat; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga.
10. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis LAPAN dibentuk berdasarkan ketetapan kepala
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan
pemerintahan dibidang aparatur negara. LAPAN telah membentuk unit
pelaksana teknis yang tersebar diwilayah

Indonesia guna mendukung

pelaksanaan tugas organisasi induknya dalam memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat. Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk oleh LAPAN
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi
14
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Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian.Berikut merupakan kedudukan Unit Pelaksana Teknis LAPAN:
a. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer
Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer merupakan unit kerja eselon
III yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Sains
Antariksa

dan

Atmosfer,

serta

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengamatan, perekaman, pengolahan dan pengelolaan data antariksa dan
atmosfer. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer terdiri dari Balai
Pengamatan

Antariksa

dan

Atmosfer

Pontianak, Balai Pengamatan

Antariksa dan Atmosfer Agam, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer
Pasuruan dan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang.
b. Balai

Kendali

Satelit,

Pengamatan

Antariksa

dan

Atmosfer

dan

Penginderaan Jauh Biak
Balai ini merupakan unit kerja eselon III yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN. Balai ini memiliki tugas
melaksanakan telemetri, penjejakan, komando jarak jauh dan akuisisi data
satelit, pengamatan, perekaman, pengolahan dan pengelolaan data
antariksa dan atmosfer serta penerimaan dan pelayanan data penginderaan
jauh.
c. Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut
Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut
merupakan unit kerja eselon III yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala LAPAN. Balai ini mempunyai tugas melaksanakan
pengujian

teknologi

penerbangan

dan antariksa

serta

pengamatan,

perekaman, pengolahan dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer.
d. Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pare-Pare
Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pare-Pare merupaka unit kerja eselon
III yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat
Teknologi dan Data Penginderaan Jauh. Stasiun ini memiliki tugas
melaksanakan penerimaan, perekaman dan pengolahan data awal serta
pengoperasian dan pemeliharaan stasiun bumi penginderaan jauh.
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e. Balai Pengelola Observatorium Nasional Kupang
Balai Pengelola Observatorium Nasional Kupang merupakan unit kerja
eselon III yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pusat

Sains

Antariksa.

Balai

ini

mempunyai

tugas

melaksanakan

melaksanakan pengelolaan fasilitas observasi di bidang sains antariksa

C. Permasalahan Organisasi
1. Penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional
LAPAN sudah menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dan Surat
Rekomendasi

Menteri

PANRB

Nomor

187/M/SM.02.00/2020

Perihal

Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di
lingkungan LAPAN melalui penyetaraan jabatan struktural eselon III dan eselon
IV ke jabatan fungsional dengan rincian sebanyak 45 eselon III dan 56 eselon
IV. Dengan telah dilakukan penyetaraan jabatan tersebut maka Peraturan
LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
LAPAN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN perlu
disesuaikan dengan menghapus struktur serta tugas dan fungsi eselon III dan
eselon IV.
2. Redesain Sistem Penganggaran
LAPAN akan melakukan simplifikasi Satuan Kerja Pengelola Anggaran yang
semula berjumlah 21 Satuan Kerja menjadi hanya 4 Satuan Kerja setingkat
Eselon I. Berdasarkan PMK Nomor 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas
PMK No. 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran. Dengan pertimbangan
tersebut, maka perlu penyempurnaan Peraturan LAPAN Nomor 8 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LAPAN Nomor 8 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN dengan membentuk struktur unit
kerja

di

bawah

Sekretariat

Utama/Deputi

yang

melaksanakan

fungsi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan
anggaran.
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3. Dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, belum
terdapat jenjang tingkat ahli untuk jabatan fungsional barang milik negara
(BMN), dan belum ada jabatan fungsional untuk urusan rumah tangga, sehingga
diperlukan unit kerja yang melaksanakan fungsi manajerial terkait pengelolaan
BMN dan urusan rumah tangga.
4. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2019 antara lain pengelolaan
pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa,
advokasi pengadaan barang/jasa, saat ini fungsi-fungsi tersebut ada pada 3
satuan kerja yaitu terkait dengan LPSE ada di Pustikpan, advokasi dan
pembinaan SDM secara umum ada di Biro SDM, Organisasi, dan Hukum, dan
layanan pengadaan barang/jasa ada di Biro Kerja Sama, Humas, dan Umum.
Untuk melaksanakan Peraturan LKPP, maka perlu penguatan fungsi dan
struktur.
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BAB III
ARAH PENATAAN KELEMBAGAAN LAPAN

Berdasarkan kebijakan pemerintah terkait penyetaraan jabatan struktural ke
jabatan fungsional, redesain sistem penganggaran, belum terdapat jenjang tingkat
ahli untuk jabatan fungsional barang milik negara (BMN) dan belum ada jabatan
fungsional untuk urusan rumah tangga, serta kebutuhan penguatan struktur dan
tugas fungsi UKPBJ perlu dilakukan penataan organisasi. Penataan organisasi
tersebut pun adalah salah satu langkah guna mewujudkan organisasi yang tepat
fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tugas
dan fungsi serta perubahan struktur unit organisasi.
A.

PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL
Penyesuaian SOTK LAPAN dengan penyetaraan jabatan dilakukan melalui

penghapusan struktur serta tugas dan fungsi eselon III dan eselon IV.

Berikut

struktur organisasi unit eselon II LAPAN sebelum dan sesudah penghapusan
struktur eselon III dan eselon IV:
Gambar 1. Struktur Biro Perencanaan dan Keuangan Semula dan Sesudah
Penyederhanaan Struktur

Semula
18
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Gambar 2. Struktur Pusat Teknologi Satelit Semula dan Sesudah Penyederhanaan
Birokrasi

Semula

B.

Sesudah

UNIT ADMINISTRASI DAN PENGELOLA ANGGARAN
Dengan adanya simplifikasi Satuan Kerja Pengelola Anggaran yang semula

berjumlah 21 Satuan Kerja menjadi hanya 4 Satuan Kerja setingkat Eselon I, maka
perlu penyempurnaan SOTK LAPAN dengan membentuk struktur unit kerja di
bawah

Sekretariat

Utama/Deputi

yang

melaksanakan

fungsi

perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran
sebagai berikut:
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Tabel 1. Usulan Nomenklatur, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Unit
Administrasi dan Pengelolaan Anggaran

NOMENKLATUR

Bagian Tata Usaha Pimpinan, Barang Milik Negara dan
Rumah Tangga.
Melaksanakan penyiapan koordinasi urusan tata usaha dan
keprotokolan,

TUGAS

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

pelaporan, dan akuntansi pengelolaan anggaran pimpinan,
pembinaan dan pengelolaan barang milik negara serta
urusan rumah tangga.
a) Penyiapan

bahan

koordinasi

pelaksanaan

urusan

persuratan dan dokumentasi kepada Pimpinan serta
keprotokolan;
b) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan
anggaran,

pengelolaan

barang

milik

negara

dan

pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (gedung
kantor, gedung litbang beserta sarana pendukungnya)
kepada Sekretaris Utama;
c) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan,
FUNGSI

pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan
anggaran,

pengelolaan

barang

milik

Negara,

dan

pemeliharaan sarana prasarana kegiatan teknis kepada
Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
d) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan
anggaran,

pengelolaan

barang

milik

negara

dan

pemeliharaan sarana prasarana kegiatan teknis kepada
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
e) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pelaporan, dan akuntansi pengelolaan
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anggaran,

pengelolaan

barang

milik

negara

dan

pemeliharaan sarana prasarana kegiatan teknis kepada
Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
f)

Penyiapan

bahan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengelolaan barang milik negara LAPAN; dan
g) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan
urusan rumah tangga LAPAN.

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
b) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
c) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sains Antariksa
dan Atmosfer;
STRUKTUR

d) Subbagian

Tata

Usaha

Deputi

Bidang

Teknologi

Penerbangan dan Antariksa;
e) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sains Antariksa
dan Atmosfer;
f)

Subbagian Barang Milik Negara; dan

g) Subbagian Rumah Tangga.
NOMENKLATUR

Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan

TUGAS

urusan persuratan dan dokumentasi kepada Pimpinan serta
keprotokolan.

NOMENKLATUR

Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan,
pelaksanaan,

TUGAS

pengawasan,

pelaporan,

dan

akuntansi

pengelolaan anggaran, pengelolaan barang milik negara dan
pemeliharaan

sarana

prasarana

perkantoran

kepada

Sekretaris Utama.
NOMENKLATUR
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Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sains Antariksa dan
Atmosfer.
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Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan,
pelaksanaan,
TUGAS

pengawasan,

pelaporan,

dan

akuntansi

pengelolaan anggaran, pengelolaan barang milik Negara, dan
pemeliharaan sarana prasarana kegiatan teknis kepada
Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer.

NOMENKLATUR

Subbagian

Tata

Usaha

Deputi

Bidang

Teknologi

Penerbangan dan Antariksa.
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan,
pelaksanaan,

TUGAS

pengawasan,

pelaporan,

dan

akuntansi

pengelolaan anggaran, pengelolaan barang milik Negara, dan
pemeliharaan sarana prasarana kegiatan teknis kepada
Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa.

NOMENKLATUR

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penginderaan Jauh.
Melaksanakan penyiapkan bahan koordinasi perencanaan,
pelaksanaan,

TUGAS

pengawasan,

pelaporan,

dan

akuntansi

pengelolaan anggaran, pengelolaan barang milik Negara, dan
pemeliharaan sarana prasarana kegiatan teknis kepada
Deputi Bidang Penginderaan Jauh

NOMENKLATUR

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan

TUGAS

pengelolaan barang milik negara

NOMENKLATUR
TUGAS

C.

Subbagian Barang Milik Negara

Subbagian Rumah Tangga
Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan
urusan rumah tangga LAPAN

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2019 antara lain pengelolaan

pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa,
advokasi pengadaan barang/jasa, saat ini fungsi-fungsi tersebut ada pada 3 satuan
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kerja yaitu terkait dengan LPSE ada di Pustikpan, advokasi dan pembinaan SDM
secara umum ada di Biro SDM, Organisasi, dan Hukum, dan layanan pengadaan
barang/jasa ada di Biro Kerja Sama, Humas, dan Umum. Untuk melaksanakan
Peraturan LKPP, maka perlu penguatan fungsi dan struktur sebagai berikut:
Tabel 2. Usulan Nomenklatur dan Tugas Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa
NOMENKLATUR

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan

TUGAS

pengadaan barang/jasa
a) Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b) Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

URAIAN TUGAS

c) Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan
pengadaan barang/jasa; dan
d) Pendampingan advokasi pengadaan barang/jasa.

Dengan dilakukannya penggabungan antara fungsi Layanan Pengadaan
barang dan jasa dengan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ke
dalam satu unit organisasi. Sehingga fungsi LPSE pada Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa, akan dihapuskan. Berikut adalah tabel
perubahan yang terjadi pada

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penerbangan dan Antariksa:
Tabel 3. Usulan Perubahan Fungsi pada Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa
PERUBAHAN

SEMULA

MENJADI

Pusat Teknologi Informasi dan Pusat Teknologi Informasi dan
NOMENKLATUR Komunikasi

Penerbangan

dan Komunikasi Penerbangan dan

Antariksa
a) penyusunan rencana, program,

FUNGSI
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Antariksa
a) penyusunan rencana, program,

kegiatan, dan anggaran di bidang

kegiatan, dan anggaran di bidang

teknologi informasi dan komunikasi

teknologi informasi dan
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penerbangan dan antariksa;
b) penyiapan ketersediaan dan
pengendalian operasional

komunikasi penerbangan dan
antariksa;
b) penyiapan ketersediaan dan

infrastruktur dan layanan teknologi

pengendalian operasional

informasi dan komunikasi serta

infrastruktur dan layanan

pengelolaan sistem manajemen

teknologi informasi dan

keamanan informasi;

komunikasi serta pengelolaan

c) penyiapan koordinasi penggunaan
frekuensi radio untuk
penyelenggaraan keantariksaan
nasional;
d) penyiapan koordinasi,
pembangunan, dan pengendalian
layanan sistem informasi;
e) pelaksanaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik;
f) penyiapan bahan rumusan

sistem manajemen keamanan
informasi;
c) penyiapan koordinasi
penggunaan frekuensi radio
untuk penyelenggaraan
keantariksaan nasional;
d) penyiapan koordinasi,
pembangunan, dan pengendalian
layanan sistem informasi;
e) penyiapan bahan rumusan

kebijakan teknis di bidang teknologi

kebijakan teknis di bidang

informasi dan komunikasi;

teknologi informasi dan

g) pelaksanaan koordinasi dan
pengendalian tata kelola teknologi
informasi dan komunikasi;
h) penyiapan koordinasi pendaftaran
benda antariksa;
i) pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang teknologi
informasi dan komunikasi;
j) pelaksanaan administrasi

komunikasi;
f) pelaksanaan koordinasi dan
pengendalian tata kelola
teknologi informasi dan
komunikasi;
g) penyiapan koordinasi
pendaftaran benda antariksa;
h) pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang

keuangan, penatausahaan barang

teknologi informasi dan

milik negara, pengelolaan rumah

komunikasi;

tangga, sumber daya manusia

i) pelaksanaan administrasi

aparatur, dan tata usaha pusat;

keuangan, penatausahaan

dan

barang milik negara, pengelolaan

k) pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Lembaga.

rumah tangga, sumber daya
manusia aparatur, dan tata usaha
pusat; dan
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j) pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Lembaga.

Usulan tugas, fungsi dan struktur organisasi Biro Kerja Sama, Hubungan
Masyarakat dan Umum dengan adanya penyederhanaan birokrasi dengan strategi
penataan organisasi pada pengelolaan anggaran dan pelaksanaan layanan
pengadaan, yaitu sebagai berikut:
Tabel 4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Kerja Sama,
Hubungan Masyarakat, dan Umum
PERUBAHAN

SEMULA

NOMENKLATUR

TUGAS

MENJADI

Biro Kerja Sama, Hubungan Biro Kerja Sama, Hubungan
Masyarakat, dan Umum

Masyarakat, dan Umum

Melaksanakan koordinasi,

Melaksanakan koordinasi,

pembinaan, dan

pembinaan, dan pengendalian

pengendalian kerja sama,

kerja sama, hubungan

hubungan masyarakat,

masyarakat, perpustakaan,

pengelolaan Barang Milik

arsip, pengadaan barang/jasa,

Negara, serta persuratan dan

pengelolaan Barang Milik

arsip.

Negara, kerumah tanggaan,
serta ketatausahaan pimpinan
dan protokol.

a) Penyiapan koordinasi,

FUNGSI

pembinaan,

pembinaan, pengendalian,

pengendalian, dan

dan penyusunan, serta

penyusunan, serta

analisis kerja sama;

analisis kerja sama;
b) Penyiapan koordinasi,
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a) Penyiapan koordinasi,

b) Penyiapan koordinasi,
pembinaan, dan

pembinaan, dan

pelaksanaan hubungan

pelaksanaan hubungan

masyarakat serta
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masyarakat;

pengelolaan perpustakaan;

c) penyiapan koordinasi,

c) Penyiapan koordinasi,

pembinaan, dan

pembinaan, dan

pelaksanaan layanan

pengelolaan arsip;

pengadaan,
pengelolaan

d) Penyiapan koordinasi,
barang

pembinaan dan

milik negara, serta

penyelenggaraan

urusan rumah tangga;

pengadaan barang/jasa;

d) penyiapan koordinasi,

e) Penyiapan koordinasi

pembinaan, dan

urusan tata usaha

pengelolaan persuratan

pimpinan, keprotokolan,

dan arsip.

dan pengelolaan anggaran;
dan
f)

Penyiapan koordinasi,
pembinaan dan
pengelolaan barang milik
negara serta urusan rumah
tangga.

a) Bagian Kerja Sama;
b) Bagian Hubungan
Masyarakat;
c) Bagian Layanan
STRUKTUR

a) Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa;
b) Bagian Tata Usaha
Pimpinan, Barang Milik

pengadaan dan Barang

Negara, dan Rumah

Milik Negara;

Tangga; dan

d) Bagian Arsip; dan
e) Kelompok Jabatan

c) Kelompok Jabatan
Fungsional.

Fungsional.
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Gambar 3. Usulan Struktur Organisasi Biro Kerja Sama, Hubungan
Masyarakat, dan Umum
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BAB IV
PENUTUP

Penyederhanaan birokrasi dengan diikuti strategi penataan organisasi terkait
pengelolaan anggaran LAPAN dan pelaksanaan layanan pengadaan dilakukan
untuk menyesuaikan kondisi organisasi dengan perubahan lingkungan strategis,
baik internal maupun eksternal. Penataan dilakukan dengan evaluasi organisasi
yang melibatkan unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional seluruh unit kerja di
lingkungan LAPAN melalui pengisian kuisioner. Hasil penataan organisasi di
lingkungan LAPAN untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan LAPAN
tentang organisasi dan tata kerja LAPAN.
Peraturan LAPAN tersebut merupakan dasar bagi unit organisasi dalam
menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara efektif dan efisien sehingga
mencapai hasil kinerja yang optimal. Hal ini merupakan strategi bagi LAPAN untuk
menjalankan perannya guna mendukung pencapaian program nasional berdasarkan
arah strategi yang telah ditetapkan pemerintah dalam rencana pembangunan
nasional.
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