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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas 

berkat dan rahmat-Nya, Lembaga Penerbangan 

dan Antariksa Nasional (LAPAN) dapat 

menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010, sebagai 

implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan 

tugas LAPAN serta kewenangan pengelolaan 

sumber daya berdasarkan perencanaan strategis 

yang telah ditetapkan.  

LAPAN bertanggungjawab dalam bidang penelitian dan pengembangan 

serta pemanfaatan kedirgantaraan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang dijabarkan dalam tiga program utama 

yaitu : (1) Penelitian dan Pengembangan Iptek Dirgantara; (2) Penguatan 

Kompetensi dan Penguasaan Iptek Dirgantara dalam Membangun Kemandirian 

Nasional di Bidang Teknologi Wahana Dirgantara, Penginderaan Jauh dan 

Penguasaan Space Science; dan (3) Pengembangan dan Pembinaan Kebijakan 

Kedirgantaraan Nasional. 

Tahun 2010 merupakan tahun transisi karena rencana kinerja yang 

disusun pada awal tahun 2009 masih berorientasi pada Rencana Strategis 

(Renstra) 2005-2009. Hal tersebut terjadi  karena RPJMN 2010-2014 sebagai 

acuan untuk penyusunan Renstra 2010-2014 belum dapat disusun, sehingga 

pada saat penyusunan rencana kinerja 2010 dan Penetapan Kinerja LAPAN 2010  

Renstra 2010-2014 belum tersusun. Oleh karena itu, LAKIP tahun 2010 ini 

menyajikan (1) capaian kinerja LAPAN sesuai dengan “Penetapan Kinerja (PK) 

2010” berbasiskan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan 
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dengan Peraturan Kepala Nomor : Per/306/IX/2009 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di LAPAN sebagai indikator dari sasaran strategis utama LAPAN 

yang tertuang pada Renstra LAPAN 2005-2009. Hal yang sangat 

menggembirakan, dari 4 sasaran strategis utama LAPAN, semua tercapai 

berdasarkan capaian dari 12 IKU LAPAN yang memenuhi target yang telah 

ditetapkan; (2) dan pada LAKIP 2010 ini, dilaporkan pula capaian kinerja LAPAN 

berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam matriks RPJMN 2010-2014  

bidang Iptek (Peningkatan Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan 

Iptek), dengan fokus prioritas bidang penerbangan dan antariksa.  

Melalui laporan ini, disajikan informasi yang diusahakan seakuntabel 

mungkin tentang kinerja pembangunan bidang Iptek dirgantara LAPAN pada 

tahun 2010 sekaligus sebagai awal dari  periode Renstra / RPJM 2010-2014. 

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi peningkatan 

kinerja yang berkesinambungan pada periode 2010-2014 sehingga dapat 

memberi motivasi untuk mencapai sasaran strategis 2010-2014. Semoga Tuhan 

Yang Maha Esa meridhoi usaha kita untuk menciptakan kesejahteraan bangsa ini 

melalui penguasaan dan pemanfaatan Iptek Dirgantara. Amin.     

  

 

 Jakarta,        Maret 2011 

Kepala 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

 

 

 

       Drs. Bambang S. Tedjasukmana, Dipl.Ing. 
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Tahun 2010 merupakan tahun pertama atau awal dari pelaksanaan 

Renstra LAPAN 2010-2014 maupun RPJMN 2010-2014 yang sangat berarti bagi 

indikator pencapaian target yang tertuang dalam Renstra maupun RPJMN. LAKIP 

LAPAN 2010 ini disusun dengan memperhatikan Permenpan & RB                

Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran 

pencapaian sasaran dilakukan melalui pengukuran terhadap 12 Indikator Kinerja 

Utama (IKU) seperti yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) LAPAN 2010.  

Secara umum hampir semua indikator, baik IKU dalam 4 sasaran strategis utama 

LAPAN maupun indikator dalam RPJMN tercapai memenuhi target yang telah 

ditetapkan.  

Capaian 2010 yang perlu dikemukakan secara khusus pada bagian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Satelit LAPAN A-1 (LAPAN-TUBSAT) yang diluncurkan ke orbit pada 10 

Januari 2007 sampai saat ini masih operasional, dapat dikendalikan dan 

diterima datanya dari stasiun bumi di Rumpin-Bogor, Kototabang – Agam, 

Pontianak, dan Biak, sehingga dapat dihasilkan foto/video seluruh wilayah 

Indonesia. Hal ini sangat menggembirakan karena melampaui prediksi “life 

time” satelit yang hanya 2-3 tahun saja. 

2. Program Roket Pengorbit Satelit (RPS) mengalami perkembangan strategi 

baik secara teknologi maupun jaringan kelembagaan. Secara teknologi, dari 

rangkaian RX-320 dan RX-420 berkembang menggunakan roket berukuran 

lebih besar yaitu RX-550, yang memerlukan sumberdaya lebih besar pula. 

Secara penganggaran, program RPS akan dikembangkan menjadi program 

unggulan bersama yang melibatkan beberapa lembaga litbang maupun 

industri di Indonesia untuk efektivitas dan percepatan pencapaian sasaran. 

3. Evaluasi akuntabilitas kinerja bagi unit kerja eselon I, II dan unit kerja mandiri 

yang dilakukan untuk menilai unit kerja yang berkinerja baik, masih dilakukan 

lebih secara “desk evaluation”. Hal ini ditempuh mengingat keterbatasan 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

iii 



 LAKIP Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2010 
 

waktu dalam proses evaluasi dan keterbatasan pengalaman para evaluator 

dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja internal LAPAN. 

 

4. Pelayanan data / informasi kedirgantaraan kepada para pengguna semakin 

meningkat, baik di bidang penginderaan jauh maupun cuaca antariksa.  

 
5. Pencapaian akuntabilitas keuangan dan kinerja hasil evaluasi lembaga 

eksternal : Akuntabilitas keuangan LAPAN 2009 ditunjukkan dengan opini 

BPK berupa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasil evaluasi 

akuntabilitas LAPAN tahun 2010 oleh Kementerian PAN & RB menghasilkan 

nilai 65,24 dengan predikat B (Baik) dan peringkat 8 secara nasional. 

  

Selain keberhasilan pencapaian target, dalam LAKIP ini juga dilaporkan 

kegagalan pencapaian target yaitu yang dialami pada target RPJMN 2010-2014 

bidang Iptek dan fokus prioritas bidang penerbangan dan antariksa, khususnya 

kegiatan pengembangan teknologi penerbangan. Kegagalan pencapaian target 

tersebut disebabkan oleh belum disahkannya struktur organisasi baru (Pusat 

Teknologi Penerbangan) yang mengakibatkan kegiatan pengembangan teknologi 

penerbangan belum dapat dilaksanakan. Selain itu terdapat salah satu target 

dalam kegiatan pengembangan teknologi roket yang tidak mencapai target yaitu 

jumlah produksi Amonium Perklorat (AP) dengan target 2 ton dan realisasi hanya 

180 kg, hal ini dikarenakan beberapa kendala antara lain terjadi kerusakan alat 

pemrosesan elektrolisis dan alat pengujian kualitas AP serta masih diperlukan 

gedung petugas, gedung gudang, gedung khusus pemrosesan AP. Oleh karena 

itu ke depannya diperlukan penyesuaian angka target produksi AP yang lebih 

realistis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
        
Reformasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimulai dengan 

dikeluarkannya TAP MPR Nomor XI/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa 

salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan adalah asas akuntabilitas, yaitu 

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku. 

 

Undang-Undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Presiden 

(Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres AKIP pada intinya berisikan sistem 

manajemen kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi 

pemerintah untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan pelaksanaan 

kegiatan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dilaporkan setiap tahunnya 

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyadari 

bahwa penyusunan LAKIP bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai 

instrumen pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga 

bermanfaat sebagai media informasi kepada stakeholder,  dan  alat evaluasi 

perbaikan dalam proses manajemen kinerja di LAPAN.  

 

Pengukuran akuntabilitas diperoleh dengan membandingkan antara 

realisasi dengan rencana kinerja sehingga didapat informasi keberhasilan 

maupun kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi. Informasi kinerja LAPAN 
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diperoleh dari unit kerja di lingkungan LAPAN. Informasi kinerja tersebut 

selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja lembaga dan acuan bagi perbaikan 

perencanaan strategis jangka menengah, terutama pada tahun 2010 sebagai 

awal periode Renstra 2010-2014.  

 

 

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan  
 

LAPAN merupakan  Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang   

didirikan pada tahun 1963 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 236 

tentang formasi pembentukan LAPAN. Kelahiran LAPAN sedikit banyak 

dipengaruhi oleh kemajuan dunia dalam meluncurkan satelit-satelit seperti 

Sputnik, Explorer dan lain-lain pada orbitnya yang dapat mengantarkan  manusia 

(astronot atau kosmonot) ke antariksa.  

Pada 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika yang merupakan salah 

satu Panitia Teknis Dewan Penerbangan.  Dari kegiatan tersebut, lahirlah Proyek 

litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA) dengan tujuan pembuatan wahana 

dasar yang standar bagi keperluan militer dan sipil. Hasil dari kegiatan PRIMA 

adalah terbentuknya kemampuan dalam negeri untuk mengembangkan teknologi 

peroketan secara mandiri dan berhasilnya menjadi negara ke dua setelah India 

yang berhasil merekam data satelit TIROS milik Amerika Serikat. Dengan 

keberhasilan tersebut, Panitia Antariksa mengusulkan perlu dibentuknya wadah 

resmi untuk menampung kegiatan keantariksaan yang kemudian dilanjutkan 

dengan pembentukan LAPAN dan Dewan Penerbangan berubah nama menjadi 

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI). 
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Gambar 1.1. Sejarah Perkembangan LAPAN 

 
Keputusan Presiden tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan 

Kepala LAPAN Nomor  : KEP/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

LAPAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN 

Nomor : Per/185/X/2008. Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan serta struktur 

organisasi LAPAN sebagai berikut : 

 
1. Kedudukan  

LAPAN adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden 

Republik Indonesia.  

 

2. Tugas 
LAPAN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan 

pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, 

LAPAN dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi. 
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3. Fungsi 
Dalam pelaksanaan tugasnya, LAPAN menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan 

pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya; 

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN; 

c. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 

instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya; 

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan 

rumah tangga. 

 

4. Kewenangan 
Dalam menyelenggarakan fungsi di atas, LAPAN mempunyai 

kewenangan:  

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara 

makro; 

c. Penetapan sistem informasi di bidangnya; 

d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yaitu : 

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian dan 

pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya; 

2) Penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi 

perizinan satelit. 

 

Berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, maka lingkup 

kegiatan yang dilaksanakan LAPAN adalah pada  : (1) pengembangan teknologi 

dan pemanfaatan penginderaan jauh, (2) pemanfaatan sains atmosfer, iklim dan 

antariksa, (3) pengembangan teknologi dirgantara, dan (4) pengembangan 

kebijakan kedirgantaraan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit-unit 

kerja yang diwadahi dalam struktur organisasi sebagai berikut :  

4 
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KEPALA

DEPUTI  BIDANG 
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Gambar 1.2. Struktur Organisasi LAPAN 

 

 

1.3 Sumber Daya dan Lokasi Fasilitas 
 
Sumber Daya Manusia (SDM) LAPAN pada tahun 2010 berjumlah 1.290 

orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S3 sebanyak 29 

orang (2.25%), S2 sebanyak 190 orang (14.73%),  S1 sebanyak 423 orang 

(32.79%), Diploma III sebanyak 56 orang (4,34%), SLTA sebanyak 509 orang 

(39.46%), SLTP sebanyak 37 orang (2,87%), dan SD sebanyak 46 orang 

(3,57%). Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 118 orang (118 

jabatan), 734 orang pada Jabatan Fungsional Khusus (JFK) dan 556 orang pada 

Jabatan Fungsional Umum (JFU). Sesuai dengan kegiatan utama LAPAN 

sebagai lembaga litbang, komposisi terbesar JFK adalah peneliti sebanyak 266 

orang (36.24%) dan litkayasa sebanyak  183 orang (24.93%). SDM LAPAN terus 

memacu diri sebagai usaha menjawab tantangan kompetensi SDM yang 

dibutuhkan saat ini dan masa mendatang. LAPAN terus bekerja keras 
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mengembangkan kualitas SDM, hal tersebut dibuktikan dengan semakin 

banyaknya mahakarya yang terus kami ciptakan dari tahun ke tahun.  

 
Gambar 1.3. Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan  

 

 
Gambar 1.4. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus   
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Selain SDM, sumber daya pendukung yang juga penting adalah 

anggaran. Program dan kegiatan LAPAN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) murni dan hasil pelayanan LAPAN kepada masyarakat 

melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran LAPAN pada tahun 

2010 sebesar Rp 239.030.606.000,-. 

 
Tabel 1.1. Anggaran LAPAN Tahun 2010 Berdasarkan Jenis Program 

                                                                                       (dalam ribuan rupiah) 

 

Kelancaran pelaksanaan kegiatan litbang kedirgantaraan juga tidak 

terlepas dari dukungan sarana dan prasarana. LAPAN memiliki sarana prasarana 

yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia, yaitu : Kototabang 

(Sumatera Barat), Pekayon (Jakarta), Rancabungur-Bogor dan Rumpin-Bogor 

serta Pameungpeuk-Garut (Jawa Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), 

Watukosek (Jawa Timur), Parepare (Sulawesi Selatan), dan Biak (Papua). 

NO PROGRAM  2010 
1 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 

Negara 
 911.400 

2 Pengelolaan SDM Aparatur  5.000.000 

3 Penerapan Kepemerintahan yang Baik  91.771.410 

4 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi  2.000.000 

5 Penataan Ruang  3.000.000 

6 Difusi dan Pemanfaatan Iptek  24.637.896 

7 Penguatan Kelembagaan Iptek  20.709.900 

8 Penelitian dan Pengembangan Iptek  91.000.000 

  TOTAL  239.030.606 
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Gambar 1.5. Lokasi Fasilitas LAPAN 

 

1.4 Sistematika Penyajian  

 
Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja 

LAPAN selama tahun 2010 dan capaian Rencana Strategis (Renstra) tahun 

2010-2014. Capaian kinerja (performance results) 2010 tersebut diperbandingkan 

dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2010 sebagai tolok ukur 

keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja 

ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance 

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.  

Berdasarkan kerangka fikir tersebut maka sistematika penyajian LAKIP 

LAPAN tahun 2010 adalah sebagai berikut: 

1. Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan pencapaian kinerja LAPAN tahun 

2010 serta capaian 2010-2014; 

2. Bab I – Pendahuluan menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan 

laporan, tugas dan fungsi, serta sumber daya; 

3. Bab II – Rencana Strategis LAPAN 2010-2014 Dalam Kerangka Kebijakan 
Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Nasional, menjelaskan arah kebijakan 
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RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014, Kebijakan Strategis Nasional Iptek 

dan Renstra LAPAN 2010-2014 serta rencana kinerja yang akan dicapai pada 

tahun 2010; 

4. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Capaian RPJMN 2010-
2014, menjelaskan tentang pengukuran, pencapaian dan analisis pencapaian 

kinerja LAPAN sebagai pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran 

strategis utama untuk tahun 2010, perbandingan capaian tahun 2009 dan 

2010, serta capaian RPJMN tahun 2010; 

5. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP LAPAN 

tahun 2010 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa 

datang. 
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Visi RPJPN 2005-2025 
 

Indonesia yang Mandiri, 
Maju, Adil dan Makmur 

 

BAB II 

RENCANA STRATEGIS LAPAN 2010-2014 DALAM KERANGKA  

KEBIJAKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NASIONAL  

 
2.1 Arah Kebijakan Iptek 
2.1.1 Arah Kebijakan Iptek Menurut Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 
 
Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa 

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia”. Dengan amandemen ini, Ilmu pengetahuan dan 

teknologi (Iptek) mempunyai peran penting bagi upaya pencapaian kemajuan 

bangsa dan kesejahteraan rakyat.  Akan tetapi, pembangunan  Iptek  hanya akan 

memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya 

meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat  jika produk yang 

dihasilkan bisa didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau 

dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata baik yang dihadapi pemerintah 

maupun masyarakat.  

 

Visi tersebut  dicapai melalui 8 (delapan) misi 

pembangunan yang salah satu di antaranya 

adalah mewujudkan bangsa yang berdaya 

saing. Pembangunan dayasaing bangsa 

dilaksanakan dengan: (1) membangun SDM 

yang berkualitas; (2) memperkuat 

perekonomian domestik; (3) meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan 

pemanfaatan Iptek; (4) membangun sarana dan prasarana yang memadai dan 

maju; serta (5) melakukan reformasi hukum dan birokrasi.   

 

Pembangunan Iptek diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan 

dan pemanfaatan Iptek dalam rangka mendukung transformasi perekonomian 

nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. 

Dalam mewujudkan arahan ini, pembangunan Iptek menghadapi berbagai 

permasalahan baik yang bersumber dari sisi litbang sebagai penyedia solusi 
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teknologi, sisi pengguna teknologi, maupun yang berkaitan dengan integrasi sisi 

penyedia dan sisi pengguna teknologi. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

secara garis besar pembangunan Iptek dirancang dalam dua bagian, yaitu (1) 

yang berkaitan dengan wahana pembangunan Iptek dan (2) yang berkaitan 

dengan substansi Iptek itu sendiri. Agar dukungan Iptek terhadap pembangunan 

nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, sistem inovasi 

nasional sebagai wahana pembangunan Iptek akan diperkuat melalui penguatan 

kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek. Sementara itu, pembangunan 

substansi dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek 

di bidang-bidang Iptek yang strategis dan diarahkan untuk mencapai hasil yang 

semakin nyata mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional baik 

dalam bentuk publikasi ilmiah, paten, prototipe, layanan teknologi, maupun 

wirausahawan teknologi. 

 

Strategi untuk melaksanakan visi tersebut dijabarkan secara bertahap 

dalam periode lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi 

pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi 

pembangunan pada periode-periode sebelumnya.   

 

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai 

berikut : 

 
         Gambar 2.1. Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025 
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Visi RPJMN 2010-2014 
 

Terwujudnya Indonesia 
yang Sejahtera, 
Demokratis, dan 

Berkeadilan 
 

2.1.2 Arah Kebijakan Iptek Dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014 
 
Prinsip penggalangan kompetisi dan 

kerjasama untuk membangkitkan industri 

hasil inovasi dilakukan dengan cara 

mengelola interaksi serta hubungan-

hubungan antarelemen pendukung, 

mengefektifkan interaksi antarlembaga  

penghasil teknologi (LPNK penelitian, Balitbang kementerian, daerah serta 

perguruan tinggi), interaksi ke luar dengan dunia usaha agar inovasi dapat 

mewujud dalam penyediaan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 

Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di suatu 

Negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi antarsektor dan lintas 

sektor; intertemporal (antarwaktu); dan nasional-daerah (interteritorial), daerah-

daerah, dan internasional. Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, 

koherensi kebijakan inovasi dalam penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) di 

Indonesia perlu dibangun melalui kerangka kebijakan inovasi (innovation policy 

framework) yang sejalan, dengan sasaran dan  milestones  terukur, serta 

komitmen sumberdaya yang memadai baik pada tataran pembangunan nasional 

maupun daerah sebagai platform bersama. 

 

Dengan demikian kebijakan Iptek diarahkan kepada :  

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga 
pendukung untuk mendukung proses transfer dari ide ￫ prototipe 

laboratorium prototipe industri ￫ produk komersial  (penguatan SIN) ; 
 

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya  Iptek untuk 

menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi 

dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional;  

3. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di 

lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan 

produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional; 
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4. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan 

teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan 

budaya kreativitas masyarakat; 

5. Meningkatkan pendayagunaan Iptek dalam sektor produksi untuk 

peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap Iptek dalam 

negeri. 

 

Strategi Pembangunan Iptek  
Dengan arah kebijakan Iptek tersebut di atas, maka strategi 

pembangunan Iptek dilaksanakan melalui 2 prioritas pembangunan yaitu :  

1. Penguatan SIN  yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju 

visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang. 

2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) 

yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-

2025.  

 

Selanjutnya strategi pembangunan Iptek ini dijabarkan ke dalam kerangka 

pembangunan Iptek sebagai berikut : 

 
Gambar 2.2. Kerangka Pembangunan Iptek 
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Visi Pembangunan 
Nasional Iptek 2010-2014 
 

”Iptek untuk kesejahteraan 
dan kemajuan peradaban” 

 

2.1.3 Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2010-2014 
 
Kebijakan strategis pembangunan nasional Iptek tahun 2010-2014, yang 

selanjutnya disebut Jakstranas Iptek ditetapkan melalui Keputusan Menteri 

Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010, bahwa pembangunan 

nasional Iptek bertujuan untuk mempercepat peningkatan kemampuan penelitian, 

pengembangan dan penerapan Iptek, inovasi dan daya saing, pertumbuhan 

ekonomi, dan kemandirian nasional serta menumbuhkan kemampuan sistem 

inovasi nasional yang dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. 

Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek 2005-2025 

memberikan landasan akademik terhadap 6 (enam) bidang fokus pembangunan 

Iptek, yaitu : 1) pembangunan ketahanan pangan; 2) penciptaan dan 

pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; 3) pengembangan teknologi 

informasi dan manajemen transportasi; 4) pengembangan teknologi informasi dan 

komunikasi; 5) pengembangan teknologi pertahanan keamanan; 6) 

pengembangan teknologi kesehatan dan obat. 

 

Pembangunan Iptek pada 

hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian dan pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf 

hidup bangsa. Kelembagaan, sumber daya, 

dan jaringan Iptek yang telah dibangun dan 

dikembangkan merupakan elemen dasar untuk memperkuat SIN, yaitu suatu 

pengaturan kelembagaan yang secara sistematik dan berjangka panjang dapat 

mendorong, mendukung, menyebarkan dan menerapkan inovasi di berbagai 

sektor dan dalam skala nasional.  

 

 

2.2 Rencana Strategis (Renstra) LAPAN 2010-2014 
 
Renstra LAPAN 2010-2014 merupakan penjabaran di bidang 

pembangunan kedirgantaraan sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi dan 

kewenangan LAPAN dan sebagai bagian integral dari RPJMN 2010-2014 dan 

Jakstranas Iptek 2010-2014, maka kebijakan dalam implementasi Renstra 
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LAPAN berada dalam konteks kebijakan dalam RPJMN dan Jakstranas Iptek 

2010-2014. Dengan demikian, kebijakan dalam Renstra LAPAN diarahkan untuk:  

1. Penguatan kemampuan penguasaan Iptek khususnya Iptek dirgantara bagi 

peningkatan kemandirian dan daya saing nasional sehingga Iptek dirgantara 

dapat dijadikan sebagai penggerak untuk kemajuan  pembangunan nasional; 

2. Menuju kemandirian dalam memberikan dukungan bagi peningkatan 

kemampuan alutsista nasional dan industri strategis pertahanan nasional 

untuk menjaga keutuhan NKRI; 

3. Pengembangan kemampuan rancang bangun sistem satelit untuk mendukung 

kemandirian dalam pemantauan (surveilence) wilayah Indonesia dan 

penginderaan jauh; 

4. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan signifikan dari iklim/ 

lingkungan bumi dan antariksa melalui pengembangan dan penguatan sistem 

informasi dini (SIMBA-Sistem Informasi dan Mitigasi Bencana Alam, SISDAL–

Sistem Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan, sistem informasi  gangguan 

ionosfir bagi komunikasi, posisi lokasi dan navigasi serta  orbit satelit;    

5. Kesinambungan (kontinuitas) dan peningkatan kontribusi LAPAN dalam 

penyediaan informasi spasial bagi pengelolaan sumberdaya alam; 

6. Peningkatan “spin off” teknologi dirgantara  untuk mitigasi bencana, 

pemantauan cuaca, pasang surut, alat pengukur radiasi ultra violet  pengukur 

konsentrasi gas rumah kaca seperti Karbon, SKEA  dan sebagainya; 

7. Penguatan Kebijakan pembangunan nasional di bidang Kedirgantaraam untuk 

menjamin adanya kepastian hukum dalam pengembangan, penguasaan dan 

penerapan teknologi dirgantara sehingga dapat melindungi kepentingan 

nasional dalam hubungan internasional terkait dengan teknologi dirgantara.   

 

Visi 
 

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, LAPAN 

melaksanakan program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan 

perekayasaan di bidang sains dan teknologi dirgantara untuk kepentingan 

pembangunan nasional, membantu semaksimal mungkin baik langsung dan tidak 

langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta upaya 

pelestarian lingkungan hidup. Dalam upaya menjadikan LAPAN sebagai lembaga 
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yang terdepan dalam penguasaan dan pemanfaatan sains dan teknologi 

dirgantara maka LAPAN menetapkan visi sebagai berikut : 

 
 

 

 

 
Misi dan Tujuan Strategis 

 

Untuk mencapai visi di atas, disusun dan dirancang misi yang dapat 

mengakomodasi seluruh kapasitas dan kapabilitas lembaga dengan 

melaksanakan jejaring nasional dan internasional. Selanjutnya misi dijabarkan 

atau diimplementasikan lebih lanjut ke dalam tujuan strategis yang merupakan 

hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) tahun. Misi dan tujuan dalam Renstra LAPAN tahun 2010-2014 

dituangkan secara rinci sebagai berikut :  

 

Bidang 
Teknologi 
Roket,  Satelit 
dan 
Penerbangan 

“Memperkuat kemampuan penguasaan teknologi roket, 
satelit, dan penerbangan serta  pemanfaatannya untuk 
menjadi mitra industri strategis penerbangan dan pembina  
nasional pengembangan roket dan satelit” 

 

Bidang 
Penginderaan 
Jauh 

 

“Mengembangkan kemampuan teknologi sensor, akusisi 
data dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi 
penginderaan jauh untuk mendukung inventarisasi dan 
permantauan sumber daya alam, ketahanan pangan dan 
lingkungan serta mitigasi bencana dan menjadi pembina 
nasional penelitian, pengembangan dan penerapan 
teknologi penginderaan jauh” 

 

Bidang Sains 
Dirgantara 
(Antariksa dan 
Atmosfer) 
 

“Mengembangkan kemampuan penguasaan pengetahuan 
antariksa dan atmosfer dalam upaya meningkatkan 
pelayanan masyarakat atas informasi cuaca antariksa dan 
kondisi atmosfer,  dan dampaknya  pada perubahan iklim 
global dan kehidupan di bumi”  

 

MENJADI  INSTITUSI PENGGERAK KEMANDIRIAN DALAM PENGUASAAN  
SAINS DAN TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN DAN  PEMANFAATANNYA 

BAGI  KESEJAHTERAAN BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG  
BERKELANJUTAN 
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Bidang 
Kebijakan  

 

“Mengembangkan kajian kebijakan bagi pengembangan 
dan/atau perumusan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan nasional untuk  perlindungan kepentingan 
nasional dalam rangka penguasaan, penerapan dan 
pendayagunaan Iptek kedirgantaraan (roket, satelit, 
penerbangan, penginderaan jauh dan sains antariksa) bagi 
mendukung pembangunan nasional” 
 

Bidang 
Kelembagaan 
dan Manajemen 
Sumberdaya 

 

“Senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan tuntutan 
perkembangan kemajuan Iptek dirgantara dan aspirasi 
masyarakat serta pembenahan pelayanan masyarakat 
melalui penguatan komunikasi publik, kerjasama, 
perencanaan program/ kegiatan, organisasi, 
ketatalaksanaan, SDM dan  pengelolaan dan 
pengembangan asset (sarana prasarana) serta 
pengawasan dalam rangka mencapai tata kelola 
pemerintahan yang baik” 

 
Misi dijabarkan atau diimplementasikan lebih lanjut ke dalam tujuan strategis 

yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan strategis LAPAN pada 

Renstra 2010-2014 sebagai berikut : 

1. Meningkatkan penguasaan teknologi  dirgantara (roket, satelit, penginderaan 

jauh, pengetahuan antariksa) untuk mencapai kemandirian dalam rangka  

mendukung / menjaga Keutuhan NKRI  dan pembinaan instansi terkait; 

2. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui upaya 

pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan membangun kemitraan dengan 

industri untuk  mendukung pembangunan berkelanjutan; 

3. Meningkatkan penguatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 

nasional untuk  perlindungan kepentingan nasional dalam rangka penguasaan 

dan penerapan Iptek kedirgantaraan (roket, satelit, penerbangan, 

penginderaan jauh dan sains antariksa)  dan pembangunan nasional; 

4. Memperkuat manajemen pelayanan dan komunikasi publik, perencanaan, 

organisasi kelembagaan, ketatalaksanaan  dan pengelolaan sumberdaya, 

kerjasama dan pengawasan internal. 
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2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2010 
 
Tahun 2010 merupakan tahun pertama dalam perencanaan jangka 

menengah 2010-2014. Namun karena saat pengusulan program dan kegiatan 

untuk tahun 2010, RPJMN 2010-2014 belum disusun dan disahkan karena 

RPJMN harus mengacu kepada visi Presiden terpilih pada pemilihan umum 

Presiden tahun 2009 dan berdasarkan peraturan perundang-undangan RPJMN 

2010-2014 harus disahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden terpilih 

dilantik. Setelah RPJMN 2010-2014 disahkan maka masing-masing 

Kementerian/Lembaga harus menyusun Renstra 2010-2014 dengan mengacu 

kepada RPJMN 2010-2014. Sasaran-sasaran utama Kementerian/Lembaga akan 

tercantum dalam matrik Kementerian/Lembaga RPJMN 2010-2014. Renstra 

2010-2014 dari Kementerian/Lembaga memuat sasaran-sasaran strategis yang 

tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan memuat prioritas-prioritas 

Kementerian/Lembaga lainnya. Renstra 2010-2014 menjadi acuan bersama 

dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran serta target-target sasaran 

kinerja dan dalam pemantauan evaluasi capaian kinerja Kementerian/Lembaga 

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas dan Kementerian 

Keuangan. 

Usulan pendanaan anggaran untuk pembiayaan pencapaian sasaran 

strategis LAPAN tahun 2010 adalah sebesar Rp. 320.000.000,- terutama untuk 

kebutuhan antara lain : 

a. Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit, 

penginderaan jauh, pengetahuan atmosfer dan antariksa. 

Keberhasilan dari peningkatan kemampuan tersebut diatas ditandai dengan 

dihasilkannya : 

1) 2 (dua) rancangan satelit mikro LAPAN-A2 dan LAPAN-ORARI dengan 

procurement dan uji komponen. 

2) Roket Balistik RX-550, roket bertingkat RX-420 berikut dengan uji 

terbangnya, roket kendali, roket cair, prototipe RAM-Jet, Launcher roket 

bertingkat dan infrastruktur serta sarana litbang roket dan dukungan 

terhadap pengembangan roket pertahanan untuk Kementerian 

Pertahanan. 

3) Desain SKEA 300 kWatt, uji coba SKEA 50 kWatt. 
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4) Pengembangan kemampuan kapasitas dan kehandalan stasiun bumi 

penginderaan jauh, sistem akuisisi dan pengolahan data, perekayasaan 

sistem sensor dan payload satelit penginderaan jauh (imager) dan satelit 

mikro LAPAN-A2 dan LAPAN-ORARI, aplikasi data radar, ekstraksi dan 

pemanfaatan data Digital Elevation Model (DEM). 

5) Kajian/litbang atmosfer dan iklim serta variabilitas cuaca/iklim ekstrim dan 

dampaknya, akuisisi data meteo dan radar UHF dan data geomagnet, 

lingkungan antariksa, sampah antariksa dan benda jatuh, propugasi 

gelombang radio dan pengaruh serta gangguan pada komunikasi, 

dampak aktivitas interaksi matahari-atmosfer-bumi. 

b. Peningkatan pemanfaatan hasil litbang LAPAN untuk mendukung 

pembangunan nasional. 

Keberhasilan dari peningkatan kemampuan tersebut diatas ditandai dengan 

dihasilkannya : 

1) Pengembangan model-model pemanfaatan data penginderaan jauh dan 

sains atmosfer serta antariksa untuk inventarisasi sumberdaya alam, 

pemantauan perubahan iklim ekstrim kawasan Indonesia, peringatan dini 

mitigasi bencana, dan sebagainya. 

2) Pemanfaatan dan optimisasi pemanfaatan SKEA kapasitas kecil 1-10 

kWatt, tidegauge, AWS dan sebagainya. 

c. Tercapainya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang 

Keantariksaan dan peraturan perundang-undangan terkait. 

RUU Keantariksaan sebagai suatu payung hukum untuk melindungi 

kepentingan Indonesia dalam bidang pengembangan dan pemanfaatan 

teknologi dirgantara sangat diperlukan. Diharapkan pada tahun 2010, RUU 

keantariksaan dapat dibahas dengan DPR dan dihasilkan kajian-kajian untuk 

mendukung substansi bahasan dari RUU Keantariksaan dan Rancangan 

Peraturan Pemerintah (RPP).  

d. Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN  

Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN diharapkan bahwa laporan 

keuangan LAPAN mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),   peningkatan 

nilai hasil evaluasi kinerja LAPAN oleh Kementerian PAN & RB dan 

peningkatan nilai evaluasi kinerja unit kerja eselon I, II dan unit kerja mandiri, 

pengembangan riset insentif tematik untuk pelayanan kepada masyarakat, 
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pemerintah daerah dan dunia usaha, peningkatan Komunikasi Publik, 

kerjasama dan akses informasi . 

 

Namun anggaran yang diperoleh LAPAN untuk pagu indikatif yang 

menjadi bahan Rencana Kinerja tidak sebesar dari yang telah diusulkan, yakni 

hanya mencapai Rp. 215.241.300.000,- maka pada Rencana Kinerja 2010, 

sasaran yang akan dicapai menjadi disesuaikan. Anggaran LAPAN pada pagu 

definitif mendapat tambahan untuk PNBP Badan Layanan Umum dan untuk 

keperluan operasi perkantoran dan gaji.  Kemudian mendapatklan tambahan dari 

APBN-perubahan sebesar 10 miliar untuk pembelian komponen satelit mikro 

LAPAN-A2 sehingga besar anggaran LAPAN pada tahun 2010 sebesar Rp 

239.030.606.000,- sebagaimana tertuang dalam tabel 1.1 Anggaran LAPAN 

tahun 2010. 

 

Tahun 2010 juga merupakan tahun yang sangat penting bagi program 

LAPAN  ke depan khususnya dalam bidang roket, satelit dan energi.  Untuk 

mencapai sasaran strategis utama 1 “Peningkatan kemampuan LAPAN di 
bidang teknologi roket, satelit, penginderaan jauh, pengetahuan atmosfer 
dan antariksa” maka akan dicapai melalui : 

 IKU 1 : Jumlah instansi pengguna data satelit LAPAN; 

 IKU 2 : Jumlah rancang bangun satelit LAPAN; 

 IKU 3 :
  

Jumlah instansi pengguna roket / bahan bakar roket dan produk 
sampingan AP buatan LAPAN; 

 IKU 4 : Jangkauan roket produksi LAPAN; 

 IKU 7 : Jumlah penambahan arsip data penginderaan jauh wilayah Indonesia 
untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan; 

 IKU 9
  

: Jumlah pengguna informasi dinamika atmosfer (iklim, kimia atmosfer, 
dan lingkungan atmosfer) dan cuaca antariksa (aktivitas matahari, 
geomagnet dan ionosfer) ditargetkan sebanyak 40 instansi.    

 

Pada litbang satelit direncanakan prototipe satelit mikro LAPAN A2 dan 

satelit LAPAN ORARI telah selesai dibuat dan kemudian akan dilakukan 

persiapan peluncurannya ke orbit. Selain itu dilakukan peningkatan jaringan 

operasi stasiun bumi satelit LAPAN secara bertahap bagi perolehan data di 

seluruh Indonesia, peningkatan pemanfaatan data satelit LAPAN oleh 

masyarakat, peningkatan kemandirian pembangunan sub sistem dan komponen 
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satelit, dan peningkatan penguasaan rancang bangun satelit penginderaan jauh 

dan komunikasi di Indonesia. Pada kegiatan litbang roket, diharapkan dapat 

menjadi batu loncatan dalam pengembangan roket yang lebih besar berupa 

pembuatan roket bertingkat RX-420/420 berikut uji terbang, serta produksi bahan 

bakar propelan sehingga  dapat meningkatkan kinerja terbang roket LAPAN 

sebagai roket yang digunakan dalam program RPS. Diharapkan untuk waktu 

yang tidak terlalu lama, atau sekitar tahun 2015, roket LAPAN paling tidak dapat 

mencapai jangkauan 300 km.  

Untuk mencapai sasaran strategis utama 2 “Peningkatan pemanfaatan 
hasil litbang LAPAN untuk mendukung pembangunan nasional” maka akan 

dicapai melalui : 

 IKU 5
  

: Jumlah instansi pengguna data / informasi  penginderaan jauh LAPAN; 

 IKU 6 : Jumlah informasi spasial dinamis lingkungan dan cuaca untuk mitigasi 
bencana dan pengelolaan Sumber Daya Lahan di website (harian, 
mingguan dan bulanan); 
 

 IKU 8 :
  

Jumlah pengguna instrumentasi teknologi dirgantara / spin-off (SKEA, 
alat ukur potensi angin, “tide gauge”, dll) buatan LAPAN; 
 

 IKU 11 : Jumlah kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas dan 
produktivitas litbang, serta pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi 
kedirgantaraan di Indonesia; 

 

Dalam bidang penginderaan jauh, peningkatan akses informasi 

sumberdaya alam dan lingkungan serta mitigasi bencana, penyediaan 

data/informasi penginderaan jauh untuk pengembangan wilayah, dan penataan 

ruang daerah. Untuk bidang energi terbarukan, akan dilakukan Perancangan / 

desain SKEA 300 kW , uji coba SKEA 50 kW, dan optimalisasi Pemanfaatan 

Teknologi Dirgantara (SKEA 1-10 kW untuk penerangan di daerah-daerah yang 

belum terjangkau listrik. Untuk penelitian Sains antariksa, atmosfer dan iklim 

diharapkan dapat mengeksplorasi dan mengintegrasikan  berbagai “platform” 

data untuk menghasilkan model pemantauan dinamika kimia, fisika dan 

lingkungan atmosfer yang akurat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan model prakiraan iklim yang lebih akurat, penyediaan informasi 

kualitas udara, pemantauan informasi cuaca antariksa dan dampaknya terhadap 

bumi antara lain model prekursor geomagnet untuk pengamatan indikasi 

terjadinya gempa dan sebagainya.  
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Untuk mencapai sasaran strategis utama 3 “Tercapainya Pengesahan 
Rancangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan dan peraturan 
perundang-undangan terkait”  akan dicapai melalui IKU 10 yaitu Jumlah 

kebijakan/peraturan perundang-undangan di bidang kedirgantaraan yang 

dihasilkan. Direncanakan akan melakukan 5 kajian untuk mendukung IKU 

tersebut dalam rangka penguatan kelembagaan Iptek dan regulasi kebijakan 

pengembangan kedirgantaraan nasional. 

Untuk mencapai sasaran strategis utama 4 “Peningkatan akuntabilitas 
kinerja LAPAN” akan dicapai melalui IKU 12 yaitu Jumlah unit kerja yang 

berkinerja baik : Hasil penilaian evaluasi LAKIP unit kerja bernilai minimal baik      

( ≥ 70 ) untuk menuju pemantapan program reformasi birokrasi yang merupakan 

program prioritas utama pada Kabinet Indonesia Bersatu II.  
 

 

2.4 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 
 

Dalam proses penyusunan anggaran LAPAN, pagu sementara mengalami 

peningkatan dibandingkan pagu indikatif (yang dijadikan acuan pada RKT). Pagu 

indikatif sebesar Rp. 215.241.300.000,- meningkat sebesar Rp. 13.789.306.000,- 

sehingga pagu sementara menjadi Rp. 229.030.606.000,- yang kemudian pada 

pagu definitif mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk 

pembelian komponen satelit, yaitu Automatic Identification System (AIS) sehingga 

total anggaran LAPAN yang tertuang pada DIPA tahun 2010 sebesar Rp 

239.030.606.000,- dimana anggaran tambahan tersebut dialokasikan untuk 

mendukung litbang roket, satelit dan energi. Dengan demikian ditetapkannyalah 

PK LAPAN sebagai berikut : 

 
Sasaran Strategis Utama 1 : Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang 
teknologi roket, satelit, penginderaan jauh, pengetahuan atmosfer dan 
antariksa, dikatakan berhasil jika 6 IKU di bawah ini dapat tercapai. 

 

 IKU 1
  

: Jumlah instansi pengguna data satelit LAPAN ditargetkan sebanyak 2 
instansi; 

 IKU 2 : Jumlah rancang bangun satelit LAPAN ditargetkan sebanyak 2 satelit; 

 IKU 3 :
  

Jumlah instansi pengguna roket / bahan bakar roket dan produk 
sampingan AP buatan LAPAN ditargetkan sebanyak 3 instansi; 
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 IKU 4 : Jangkauan roket produksi LAPAN ditargetkan berjarak jangkauan 150 km; 

 IKU 7 : Jumlah penambahan arsip data penginderaan jauh wilayah Indonesia 
untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan 
ditargetkan sebanyak 10.000 scene/granul; 

 IKU 9
  

: Jumlah pengguna informasi dinamika atmosfer (iklim, kimia atmosfer, dan 
lingkungan atmosfer) dan cuaca antariksa (aktivitas matahari, geomagnet 
dan ionosfer) ditargetkan sebanyak 40 instansi.    

 

Sasaran Strategis Utama 2 : Peningkatan pemanfaatan hasil litbang LAPAN 
untuk mendukung pembangunan nasional, dikatakan berhasil jika 4 IKU di 

bawah ini dapat tercapai.  

 IKU 5
  

: Jumlah instansi pengguna data/ informasi  penginderaan jauh LAPAN 
ditargetkan sebanyak 80 instansi; 

 IKU 6 : Jumlah informasi spasial dinamis lingkungan dan cuaca untuk mitigasi 
bencana dan pengelolaan Sumber Daya Lahan di website (harian, 
mingguan dan bulanan) ditargetkan sebanyak 365 informasi; 

 IKU 8 :
  

Jumlah pengguna instrumentasi teknologi dirgantara / spin-off (SKEA, 
alat ukur potensi angin, “tide gauge”, dll) buatan LAPAN ditargetkan 
sebanyak 5 instansi / perusahaan; 

 IKU 11 : Jumlah kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas dan 
produktivitas litbang, serta pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi 
kedirgantaraan di Indonesia ditargetkan sebanyak 20 instansi / negara. 

 

Sasaran Strategis Utama 3 : Tercapainya Pengesahan Rancangan Undang-
Undang Tentang Keantariksaan dan peraturan perundang-undangan terkait, 
dikatakan berhasil jika IKU di bawah ini dapat tercapai. 

 IKU 10
  

: Jumlah kebijakan/peraturan perundang-undangan di bidang 
kedirgantaraan yang dihasilkan ditargetkan sebanyak 5 dokumen. 

 

 

Sasaran Strategis Utama 4 : Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN, 
dikatakan berhasil jika IKU di bawah ini dapat tercapai.  

 IKU 12
  

: Jumlah unit kerja yang berkinerja baik : Hasil penilaian evaluasi LAKIP 
unit kerja bernilai minimal baik ( ≥ 70 ) ditargetkan sebanyak 10 unit 
kerja. 

 

IKU LAPAN tersebut telah ditetapkan pada tanggal 30 November 2009 

melalui Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/306/XI/2009 tentang Penetapan 
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Indikator Kinerja Utama di LAPAN. IKU LAPAN disusun dengan mengacu pada 

Renstra 2005-2009 berdasarkan pada Misi dan Tujuan Strategis Renstra 2005-

2009. Penentuan target IKU tahun 2010 berdasarkan pada beberapa hal sebagai 

berikut : 

 

IKU 1 dan IKU 2 ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi sesuai 

dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Misi ke-1 Tujuan 

Strategis ke-1 (Menguasai teknologi satelit mikro 100 kg – 300 kg, manufaktur 

dan pengoperasiannya). LAPAN menetapkan target IKU 1 sebanyak 2 instansi, 

disamakan dengan target tahun lalu karena fokus litbang LAPAN untuk 

meningkatkan kemampuan dan penguasaan dalam bidang teknologi satelit, 

bukan pada pemanfaatan data satelit oleh user. Sedangkan target pada IKU 2 

sebanyak 2 rancang bangun satelit LAPAN yaitu satelit LAPAN A2 dan LAPAN 

A3 (LAPAN-ORARI) atau disebut juga satelit kembar atau Twin-Sat. Target ini 

sama dengan target tahun lalu karena melanjutkan tahapan rancang bangun 

Twin-Sat. 

 

IKU 3 dan IKU 4 ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi sesuai 

dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Misi ke-1 Tujuan 

Strategis ke-2 (Menguasai teknologi roket balistik dan penguasaan teknologi 

kendali). LAPAN menetapkan target IKU 3 sebanyak 3 instansi, disamakan 

dengan target tahun lalu karena fokus litbang LAPAN untuk meningkatkan 

kemampuan dan penguasaan dalam bidang teknologi roket. Penetapan target 

pada IKU 4 yaitu 150 km jangkauan roket produksi LAPAN berdasarkan pada 

realisasi tahun 2009 dengan jangkauan roket mencapai 150-200 km. 

 
IKU 5, IKU 6, dan IKU 7 ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi 

sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Misi ke-2 Tujuan 

Strategis ke-1 (Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi penginderaan 

jauh). Pada tahun 2010 menetapkan target IKU 5 sebanyak 80 instansi pengguna 

data / informasi penginderaan jauh (inderaja). Target tahun 2010 tersebut 

dibandingkan dengan target tahun 2009 meningkat significant dari 20 instansi 

pada tahun 2009. IKU 6 didasarkan pada capaian tahun 2009 sebesar 100%, 

dimana LAPAN menyajikan informasi spasial dinamis lingkungan dan cuaca 

untuk mitigasi bencana dan pengelolaan Sumber Daya Lahan di website setiap 

24 



 LAKIP Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2010 
 

hari. Begitupula dengan target pada IKU 7 berdasarkan pada target tahun 2009 

yaitu sebanyak 10.000 scene/granul, walaupun tahun 2009 berhasil mencapai 

13.640 scene/granul. IKU 7 tersebut menunjukkan kesiapan LAPAN dalam 

memberikan pelayanan masyarakat dan pengguna atas data satelit penginderaan 

jauh untuk berbagai kepentingan pembangunan nasional. 

 

IKU 8 ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, 

fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Misi ke-2 Tujuan Strategis ke-2 

(Optimalisasi hasil kemajuan “spin off” teknologi dirgantara). LAPAN menetapkan 

adanya peningkatan pada target IKU 8 yaitu sebanyak 5 instansi / perusahaan 

yang memanfaatkan instrumentasi dirgantara / spin-off (SKEA, alat ukur potensi 

angin, "tidegauge", dll) buatan LAPAN dibandingkan dengan target tahun lalu 

sebanyak 3 instansi / perusahaan, walaupun realisasi tahun lalu terdapat 11 

instansi / perusahaan pengguna spin off buatan LAPAN. 

  
IKU 9 ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, 

fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Misi ke-3 (Meningkatkan penguasaan 

sains atmosfer dan antariksa dalam rangka menguasai pengetahuan tentang 

Sistem Bumi dan Sistem Matahari Bumi untuk pemanfaatannya di Indonesia dan 

kontribusinya pada perkembangan ilmu pengetahuan). Penetapan target pada 

IKU 9 sebanyak 40 instansi atau peningkatan 100% terhadap target tahun lalu, 

hal ini terkait dengan fenomena antariksa yang termasuk issue popular di 

Indonesia sehingga diharapkan hasil litbang LAPAN dapat dimanfaatkan oleh 

instansi lain.  

 
IKU 10 ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, 

fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Misi ke-4 Tujuan Strategis ke-1 

(Menyusun kebijakan strategis dan peraturan perundang-undangan nasional 

kedirgantaraan). Tahun 2010 akan dilakukan harmonisasi terkait pengesahan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keantariksaan dengan DPR dan 

instansi lain. Untuk mendukung proses tersebut, maka pada tahun 2010 LAPAN 

akan melanjutkan kajian terkait pembahasan RUU tentang keantariksaan, issue 

strategis pembangunan kedirgantaraan nasional, penetapan sikap RI dan 

partisipasinya dalam pembahasan isu-isu keantariksaan, atau menyusun kajian 

baru terkait Bandar antariksa, Lintas batas teknologi keantariksaan. Sehingga 
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tahun 2010 menetapkan sebanyak 5 dokumen yang selanjutnya diharapkan 

dapat mendukung kebijakan di bidang kedirgantaraan. 

 

IKU 11 ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, 

fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Misi ke-4 Tujuan Strategis ke-2 

(Menyusun kebijakan kerjasama internasional dalam rangka melindungi 

kepentingan Indonesia dalam pendayagunaan kedirgantaraan) dan Misi ke-6 

Tujuan Strategis ke-2 dan 4 (Meningkatkan pengelolaan kerjasama penelitian dan 

Meningkatkan pengelolaan kerjasama internasional). Penetapan target ini 

didasarkan pada target tahun lalu sebanyak 20 instansi / negara. Kerjasama ini 

dilakukan dalam rangka pemanfaatan hasil litbang LAPAN dan alih teknologi. 

 

IKU 12 ditujukan untuk meningkatkan implementasi dan pengembangan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan LAPAN dalam rangka 

mendorong terwujudnya ”mindset dan cultureset” dalam manajemen proses pada 

unit kerja di lingkungan LAPAN berorientasi pada hasil (result oriented 

government). Pada tahun 2010 menetapkan target 10 unit kerja LAPAN yang 

hasil penilaian evaluasi LAKIP bernilai minimal baik (≥ 70). Penetapan target ini 

melihat capaian tahun 2009 yaitu sebesar 58,33%, dimana hanya 7 unit kerja 

yang nilai evaluasi LAKIP tahun 2009 bernilai baik (≥ 70) dari targetnya sebanyak 

12 unit kerja. 
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Keterkaitan masing-masing IKU pada sasaran strategis utama LAPAN disajikan 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.1.  Penetapan Kinerja (PK) LAPAN Tahun 2010 
 

Sasaran Strategis 
Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran (dlm 
ribuan Rp) 

1. Peningkatan 

kemampuan 

LAPAN di bidang 

teknologi roket, 

satelit, 

penginderaan 

jauh, pengetahuan 

atmosfer dan 

antariksa 

a. Jumlah instansi pengguna 

data satelit LAPAN (IKU-1) 

 

b. Jumlah rancang bangun 

satelit LAPAN (IKU-2). 

 

c. Jumlah instansi pengguna 

roket / bahan bakar roket 

dan produk sampingan AP 

buatan LAPAN (IKU-3); 

 

d. Jangkauan roket produksi 

LAPAN (IKU-4); 

 

e. Jumlah penambahan arsip 

data penginderaan jauh 

wilayah Indonesia untuk 

mendukung pembangunan 

ekonomi dan perlindungan 

lingkungan (IKU-7). 

 

f. Jumlah pengguna informasi 

dinamika atmosfer (iklim, 

kimia atmosfer, dan 

lingkungan atmosfer) dan 

cuaca antariksa (aktivitas 

matahari, geomagnet dan 

ionosfer) (IKU-9); 

2 instansi 

 

 

2 satelit 

 

 

3 instansi 

 

 

 

 

150 km 

 

 

10.000 

scene / 

granul 

 

 

 

 

40 instansi 

Pengembangan 

Teknologi 

Penerbangan 

dan Antariksa 

91.000.000 

2. Peningkatan 

pemanfaatan hasil 

litbang LAPAN 

untuk mendukung 

pembangunan 

nasional 

a. Jumlah instansi pengguna 

data/ informasi  

penginderaan jauh LAPAN 

(IKU-5); 

 

b. Jumlah informasi spasial 

dinamis lingkungan dan 

cuaca untuk mitigasi 

bencana dan pengelolaan 

Sumber Daya Lahan di 

website (harian, mingguan 

dan bulanan) (IKU-6); 

 

80 instansi 

 

 

 

 

365 

informasi 

 

 

 

 

 

 

 29.637.896 
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Sasaran Strategis 
Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran (dlm 
ribuan Rp) 

c Jumlah pengguna 

instrumentasi teknologi 

dirgantara / spin-off (SKEA, 

alat ukur potensi angin, 

“tide gauge”, dll) buatan 

LAPAN (IKU-8); 

 

 

d. Jumlah kerjasama yang 

mendukung peningkatan 

kualitas dan produktivitas 

litbang, serta pemanfaatan 

dan pendayagunaan 

teknologi kedirgantaraan di 

Indonesia (IKU-11); 

5 instansi / 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 

20 instansi / 

perusahaan 

3. Tercapainya 

Pengesahan 

Rancangan 

Undang-Undang 

Tentang 

Keantariksaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan terkait 

Jumlah kebijakan/peraturan 

perundang-undangan di 

bidang kedirgantaraan yang 

dihasilkan (IKU-10); 

5 dokumen  3.072.100 

4. Peningkatan 

akuntabilitas 

kinerja LAPAN 

Jumlah unit kerja yang 

berkinerja baik (IKU-12) : 

Hasil penilaian evaluasi 

LAKIP unit kerja bernilai 

minimal baik (≥70); 

10 unit kerja Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya 

23.549.200 

Jumlah  147.259.196 

Program Kepemerintahan Yang Baik (Rutin) 91.771.410 

TOTAL 239.030.606 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010 DAN  

CAPAIAN RPJMN 2010-2014 

 

 

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2010 
 

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja atau 

tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada 

pihak-pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan 

atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja merupakan gambaran tingkat 

pencapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. 

 

Kinerja instansi pemerintah banyak mendapat perhatian dari berbagai 

lapisan masyarakat. Kinerja tersebut dapat dilihat secara langsung dari hasil 

kegiatan atau pelaksanaan program kerja sesuai tugas dan fungsi. Kinerja juga 

dapat dilihat dari laporan yang disiapkan oleh tiap instansi pemerintah dimana 

laporan tersebut harus dapat dan mudah diukur sehingga masyarakat dapat 

memberikan penilaian. Demikian pula halnya dengan kinerja LAPAN, harus dapat 

diukur sehingga dapat menggambarkan atau menjelaskan pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan berdasarkan hasil perumusan yang dituangkan pada 

Renstra LAPAN. Sedangkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran 

dilakukan berdasarkan kebijakan yang mengacu kepada tusi LAPAN atau 

merupakan kebijakan dalam melaksanakan misinya. 

 

Pengukuran tingkat capaian IKU LAPAN tahun 2010 dilakukan dengan 

cara membandingkan antara realisasi dengan target pada masing-masing IKU. 

Secara umum LAPAN telah berhasil mencapai sasaran strategis berikut IKU-nya, 

akan tetapi LAPAN terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-

tahun mendatang untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

  

Tahun 2010 juga merupakan tahun pertama periode Renstra LAPAN 

tahun 2010-2014 sehingga dalam laporan ini disajikan sasaran dan indikator 
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sasaran yang telah dicapai tahun 2010 ini sebagai evaluasi tahap awal terhadap 

Renstra LAPAN tahun 2010-2014.  

 

 

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2010 
4 (empat) Sasaran Strategis Utama yang telah dicapai pada tahun 2010 

yaitu: 

1. Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit, 

penginderaan jauh, pengetahuan atmosfer dan antariksa; 

2. Peningkatan pemanfaatan hasil litbang LAPAN untuk mendukung 

pembangunan nasional; 

3. Tercapainya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang 

Keantariksaan dan peraturan perundang-undangan terkait; 

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN. 

 

 

 

Penelitian dan pengembangan kedirgantaraan LAPAN menuju 

kemandirian dan peningkatan daya saing nasional di bidang kedirgantaraan untuk 

mencapai peningkatan kemampuan LAPAN di bidang teknologi roket, satelit, 

inderaja pengetahuan atmosfer dan antariksa dilakukan melalui pencapaian 

target pada IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 7 dan IKU 9 yang diilustrasikan pada 

tabel berikut: 
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Tabel 3.1.  Capaian Sasaran Strategis Utama 1 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN 

Jumlah instansi pengguna data satelit 
LAPAN (IKU-1) 

Instansi 2 3 150% 

Jumlah rancang bangun satelit LAPAN   
(IKU-2) 

Rancang 
Bangun 

2 2 100% 

Jumlah instansi pengguna roket/bahan 
bakar roket dan produk sampingan AP 
buatan LAPAN (IKU-3) 

Instansi 3 3 100 % 

Jangkauan Roket produksi LAPAN (IKU-4) 
 

Km 150 --- ---* 

Jumlah penambahan arsip data 
penginderaan jauh wilayah Indonesia untuk 
mendukung pembangunan ekonomi dan 
perlindungan lingkungan (IKU-7) 

Scene / 
granule 

  10.000   12.419       124% 

Jumlah pengguna informasi dinamika 
atmosfer (iklim, kimia atmosfer, dan 
lingkungan atmosfer) dan cuaca antariksa 
(aktivitas matahari, geomagnet dan ionosfer)  
(IKU-9) 

Instansi 40 95 238% 

 

IKU-1 

LAPAN-TUBSAT, satelit pertama buatan Indonesia, berulang tahun ke-3 

pada 10 Januari 2010.  Padahal, dalam rancangan awal, satelit ini diperkirakan 

hanya akan berusia tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Ternyata masa hidup satelit ini 

melampaui target. LAPAN-TUBSAT masih berfungsi dengan baik, dapat 

dikendalikan dan masih terus memberikan gambar dari ruang angkasa. Bahkan, 

jika tidak ada anomali antariksa, LAPAN-TUBSAT diperkirakan masih akan terus 

beroperasi hingga beberapa tahun lagi. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi 

sebuah satelit mikro karena banyak satelit semacam ini berusia kurang atau 

hanya 2 (dua) tahun.  

LAPAN-TUBSAT merupakan satelit mikro atau satelit berukuran kecil 

dengan bobot 57 kg. Satelit ini berorbit polar atau mengelilingi bumi dengan 

melewati kutub. Satelit tersebut melewati wilayah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali 

per hari. Selama hampir 4 (empat) tahun, LAPAN-TUBSAT telah menghasilkan 
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berbagai video imagery untuk pemantauan bencana misalnya gunung meletus, 

pemantauan kebakaran hutan, dan pemantauan perkembangan jembatan 

Suramadu. Bahkan, dapat mengambil gambar letusan Gunung Merapi pada 

November 2010. Saat itu, satelit-satelit penginderaan jauh milik negara-negara 

maju, tidak dapat mengambil gambar gunung itu karena seluruh wilayah udara di 

Merapi tertutup awan akibat erupsi. Inilah kelebihan LAPAN-TUBSAT. Satelit ini 

dapat digerakkan, sehingga mampu 'melirik' dari sisi samping wilayah yang ingin 

dilihat. Pada satu hari itu, hanya LAPAN-TUBSAT yang berhasil melihat aktivitas 

Merapi dari 650 kilometer di atas permukaan bumi. 

Erupsi Gunung Bromo 

 

 Erupsi Gunung Merapi 

Gambar 3.1.  Contoh citra satelit LAPAN-TUBSAT  Untuk Mengamati Erupsi 
di Gunung Bromo dan Gunung Merapi 

 

LAPAN memiliki jaringan stasiun bumi kendali dan penerima data video 

yang ditempatkan di Kototabang (Sumatera Barat), Rumpin dan Rancabungur-

Bogor (Jawa Barat), Pontianak (Kalimantan Barat) dan Biak (Papua), yang 

dimaksudkan untuk memperluas area cakupan satelit untuk mendapatkan data 

telemetri dan video lebih sering dari seluruh wilayah Indonesia. Stasiun penerima 

satelit LAPAN-TUBSAT di Pontianak baru dibangun pada tahun 2010 supaya 

dapat mencakup wilayah perbatasan utara Indonesia. Stasiun bumi tersebut 

diatas, kecuali stasiun bumi yang di Rumpin-Bogor (Jawa Barat), seluruhnya 

dibuat di dalam negeri dengan komponen-komponen yang didapat di dalam 

negeri (lokal).  
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Gambar 3.2. Stasiun Bumi Satelit LAPAN  

 

Fokus litbang LAPAN dalam bidang teknologi satelit adalah peningkatan 

litbang LAPAN bukan pada pemanfaatan data satelit oleh user, tapi sejak 

LAPAN-TUBSAT mengorbit pada tahun 2007, banyak data / image yang berhasil 

ditangkap oleh stasiun bumi dapat digunakan oleh pengguna. Tahun 2010 data / 

image LAPAN-TUBSAT digunakan oleh 3 users yaitu : 

a. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. 

 Data / image satelit LAPAN-TUBSAT digunakan untuk perbaikan hasil 

ekstraksi informasi dari citra hasil rekaman misi surveillance. 

b. Stasiun televisi swasta TV One.  

c. Stasiun televisi swasta Metro TV. 

 Data / image satelit LAPAN-TUBSAT digunakan oleh stasiun televisi swasta 

untuk penyebaran informasi aktual bencana erupsi Gunung Bromo dan 

Gunung Merapi. 

 

Untuk masa mendatang, data rekaman satelit mikro LAPAN-TUBSAT 

tersebut diupayakan untuk dikembangkan teknik pengolahannya sehingga dapat 

digunakan ataupun dimanfaatkan lebih luas lagi untuk kepentingan nasional 

menuju kemandirian di bidang teknologi satelit dan pemanfaatannya. 
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IKU-2 : 

Setelah sukses meluncurkan satelit LAPAN-TUBSAT pada tahun 2007 

lalu, selanjutnya LAPAN mengembangkan satelit kembar yakni Satelit LAPAN-A2 

dan Satelit LAPAN-A3 (LAPAN-ORARI). Untuk pertama kalinya, LAPAN 

merancang dan merakit satelit di dalam negeri. Satelit kembar ini akan membawa 

misi untuk mitigasi bencana, pengamatan bumi, dan sebagainya. Kedua satelit 

yang disebut Twin-Sat akan berorbit ekuatorial, sehingga akan melewati 

Indonesia lebih banyak dari LAPAN-TUBSAT, yaitu 14 kali per hari.  

Satelit LAPAN-A2 akan mengorbit di atas Indonesia pada orbit near 

equatorial pada inclinasi 6-10 derajat dan ketinggian 650 km. Sistem satelit 

LAPAN-A2 dilengkapi Video camera Kappa TV PAL RGB Wide coverage camera 

dengan resolusi 120 m dan luas area cakupan 80 km²  dan Video camera Kappa 

HDTV RGB High resolution dengan resolusi 5,96 m dan luas cakupan 73,67 km² 

dengan hasil video pengamatan yang lebih baik karena akurasi pengambilan 

gambarnya dilakukan dengan menggunakan Global Positioning System (GPS). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Komponen satelit LAPAN-A2 
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Pengembangan satelit LAPAN-ORARI dilaksanakan secara bertahap dan paralel 

dengan pembangunan satelit LAPAN-A2. Begitupun untuk pengadaan seluruh 

komponen telah selesai dilakukan pada akhir tahun 2010. Mengingat kebutuhan 

masyarakat dalam memanfaatkan data satelit untuk deteksi dini kondisi cuaca 

dan penanggulangan terhadap bencana alam yang sering terjadi, maka LAPAN 

mencoba mengembangkan satelit yang bisa mengakomodasi kebutuhan ini. 

Satelit LAPAN-ORARI merupakan satelit dengan misi penginderaan jauh (remote 

sensing) sederhana pertama yang dikembangkan dengan menggunakan kamera 

image 3 band broom mulispectral dengan resolusi 23,4 meter dan luas area 

cakupan 154,4 km.  Untuk membantu dalam recovery pasca bencana, satelit ini 

juga dilengkapi Automatic Position Relay System (APRS) agar tetap dapat 

membangun komunikasi suara (voice) dan transmisi data digital bila sistem 

komunikasi standar lainnya mengalami gangguan total saat terjadi bencana 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau ORARI untuk komunikasi 

dan Attitute Determination Instrument (ADI) untuk menguji sistem pengendalian 

sikap satelit. Instrumen ini akan mengeluarkan cahaya seperti bintang yang 

terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Apabila cahaya menyorot ke titik yang 

sama selama satelit lewat di tempat yang ditentukan, artinya sistem pengendalian 

sikap satelit berjalan dengan baik. LAPAN-A3 juga akan membawa Imager 

Experiment sehingga dapat memberikan data citra satelit penginderaan jauh. 

Imager pada LAPAN-A3 masih bersifat eksperimen.  

Untuk masa mendatang, sensor imager akan digunakan pada satelit 

LAPAN berikutnya, yaitu satelit penginderaan jauh untuk ketahanan pangan. 

Satelit tersebut akan diluncurkan pada orbit polar. Diharapkan, dengan satelit ini 

Indonesia akan memperoleh informasi tematik siklus tanaman padi. Saat ini, 

masih dalam kajian untuk mendapatkan spesifikasi teknis sensor imager yang 

sensitive/peka dan berkemampuan untuk mendeteksi vegetasi (tanaman), air dan 

lahan sehingga dapat dikembangkan model untuk pemantauan siklus tanaman 

padi sejak masa tanam sampai pasca panen, dan juga mampu mendeteksi 

perubahan suhu permukaan laut dan klorofil untuk dapat memodelkan Zona 

Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI). 
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Gambar 3.4. Komponen satelit LAPAN-A3 

 
 

Sampai akhir tahun 2010 telah 

diselesaikan rancangan final Critical 

Design Review (CDR) yang telah 

diverifikasi oleh Tim Ahli Satelit  (satellite 

expert), yang berarti rancangan (design) 

hingga level komponen Twin-Sat  tersebut 

telah final dan tidak akan terjadi 

perubahan rancangan. Pengadaan 

seluruh komponen dan subsistem seperti Power Control Data Handling (PCDH), 

Reaction Wheel, Star Sensor, Gyro dan GPS satelit Twin-Sat juga telah 

dilakukan.  Proses Assembly Integration and Test (AIT) secara bertahap telah 

dilakukan pada setiap modulnya sejak pertengahan  tahun 2010. Adapun tahapan 

AIT yang telah dicapai sampai tahun 2010 adalah :  

a. Uji thermal dan vacuum untuk muatan (payload) Automatic Position Relay 

System (APRS); 

b. Pembuatan mechanical packaging (box) APRS; 

c. Balancing, uji vacuum reaction wheel LAPAN; 

d. Perancangan struktur LAPAN-A2 dan LAPAN-ORARI; 

e. Pembuatan dummy structure LAPAN-ORARI; 
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f. Kualifikasi fasilitas uji vibrasi di STP, BPPT; 

g. Uji fungsional (stand alone) 5 star sensor; 

h. Uji fungsional (stand alone) 6 set reaction wheel; 

i. Uji fungsional (stand alone) laser ADI star; 

j. Uji fungsional (stand alone) 2 GPS; 

k. Uji fungsional PCDH LAPAN-A2 dan LAPAN-ORARI (dengan 50% virtual 

pheripheral); 

l. Uji fungsional muatan camera imager melalui uji terbang dengan pesawat 

terbang. 

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa sampai akhir tahun 2010 LAPAN 

telah melakukan tahapan dalam rancang bangun satelit yaitu Design, Verifikasi 

Design, dan Pengadaan komponen. Proses pembangunan satelit dengan 

integrasi dan tes sistem satelit  sepenuhnya pada tahun 2011 akan dilanjutkan. 

 

IKU-3 : 

Penelitian dan pengembangan material dirgantara melakukan penelitian 

formulasi bahan baku propelan (AP, HTPB, TDI) yang merupakan bahan utama 

propelan roket yang sampai saat ini masih diimpor. Formulasi pembuatan AP 

telah dikuasai dan sedang dikembangkan sistem produksinya. Pada tahun 2010 

hasil instalasi produksi AP dengan kapasitas 2000 kg / tahun telah 

dioperasionalkan. Selain menghasilkan AP, diperoleh pula bahan produk samping 

AP berupa kalium perklorat yang telah dimanfaatkan oleh Unit Modifikasi Cuaca 

BPPT untuk mengembangkan flare yang akan segera diproduksi di PT. Pindad. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Fasilitas Produksi AP dengan Kapasitas 2 Ton/Tahun 
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Pemanfaatan teknologi roket LAPAN untuk instansi pengguna lain telah 

dilaksanakan melalui pengembangan roket RX-100 untuk roket Kementerian 

Pertahanan dan roket RX-70 untuk modifikasi cuaca dari UMC-LAPAN.  

Pengembangan pemanfaatan teknologi roket untuk pertahanan dilakukan 

dengan pengembangan RHAN-122. Pengembangan RHAN-122 dilaksanakan 

oleh berbagai instansi namun basis motor roketnya adalah pemanfaatan motor 

roket RX-100, prototipe yang dikembangkan dan telah dikuasai oleh LAPAN. 

Pada tahun 2010, pengembangan roket ini memasuki tahap uji operasional 

dengan melakukan uji penembakan 10 RHAN-122 pada multi-launcher, 

diantaranya dengan hulu ledak, di lapangan tembak milik TNI-AD di Lampung. 

Dengan hasil uji operasional ini, rancangan roket telah siap untuk diberikan ke 

industri nasional yang akan memproduksi secara masal untuk memenuhi 

kebutuhan TNI. 

  

Gambar 3.6. Multi-launcher RHAN-122 dan Uji Operasional di Baturaja, 
Lampung 

 

IKU-4 : 

Pembangunan roket di LAPAN memasuki era pengembangan roket 

dengan diameter yang lebih besar dari yang telah dicapai sebelumnya. Roket 

tersebut merupakan cikal bakal Roket Peluncuran Satelit (RPS) Indonesia di 

masa mendatang. Roket yang dikembangkan adalah roket dengan diameter 550 

mm, roket RX-550. RX-550 mempunyai spesifikasi teknis panjang roket yang 

mencapai 8 m, berat propelan mencapai 1,6 ton dan diperkirakan akan mencapai 
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jarak jangkau 300 km dengan ditambah beban muatan 50 kg dan mencapai 200 

km jika ditambah beban muatan 150 kg. Total berat RX-550 akan mencapai 2000 

kg. 

Pengembangan roket RX-550 memerlukan penyesuaian proses produksi 

motor roket, infrastruktur integrasi, uji statik dan uji terbang. Infrastruktur yang ada 

saat ini sudah tidak lagi mendukung untuk hal tersebut. Pada system integrasi 

diperlukan peralatan yang dapat mendeteksi atau melihat / memotret porositas 

grain propelan yang sangat tebal sehingga membutuhkan material radioaktif 

seperti X-Ray. Untuk pengujian statik dari roket RX-550 memerlukan tempat yang 

jauh dari keramaian atau pemukiman karena suara bising yang dapat mencapai 

radius lebih dari 2 km dan semburan api panas yang dapat mencapai kurang 

lebih 100 m serta tekanan daya dorong yang dihasilkan sangat besar/kuat 

sehingga dapat merobohkan bangunan beton pada jarak 100 m. Karena itu, 

integrasi dan uji static tidak mungkin dilakukan di Rumpin sebagaimana biasanya 

dan harus dipindahkan ke Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat, dengan 

membangun fasilitas infrastruktur baru. 

Capaian dan pengembangan Roket RX-550 adalah sebagai berikut : 

a. Desain RX-550 

b. Uji Simulasi 

c. Motor roket dan propelan (sebagaimana terdapat pada gambar 3.9) 

d. Nosel (sebagaimana terdapat pada gambar 3.8) 

e. Struktur roket 

f. Pembangunan infrastruktur uji statik dan test bed 

 

Uji statik  yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2010 tidak dapat 

dilaksanakan karena beberapa hal antara lain : Rusaknya fasilitas X-Ray LAPAN, 

Infrastruktur uji statik di Pameungpeuk masih belum memenuhi standar normal 

operasi, selain itu juga disebabkan belum adanya kesempatan pengujian X-Ray 

dari propelan dan motor roket yang telah dibuat karena BATAN belum dapat 

mengalokasikan waktu untuk pengujian X-Ray motor roket dan propelan. 

Direncanakan uji statik akan dilakukan pada Maret 2011. 
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Gambar 3.7. Nosel Motor Roket 550 mm 

 

                 Gambar 3.8. Segmen Propelan Motor Roket 550 mm 

 

 Selain penguasaan RPS, dikembangkan pula sistem kendali roket yang 

diperlukan dalam roket peluncur maupun roket pertahanan dengan membuat 

roket kendali berukuran kecil dan menengah. Pada tahun 2010, dikembangkan 2 

jenis sistem kendali pada roket dengan diameter 200 mm (RKX-200), dimana uji 

terbangnya telah dilakukan di stasiun peluncuran roket LAPAN di Pameungpeuk, 

Garut pada tanggal 22 November 2010. 
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Gambar 3.9. Uji Terbang RKX-200 

 

Pada tahun 2010 ini LAPAN telah berhasil melakukan uji statik sebanyak 

44 buah motor roket dan uji terbang sebanyak 38 buah roket. Selain itu juga 

dilakukan upaya penguasaan teknologi sub sistem roket seperti teknologi 

separasi, ground segment, propulsi, propelan, roket cair motor roket cigarette 

burning, sistem penyala dan sebagainya. 

 

IKU-7 : 

Pada tahun 2010 telah dihasilkan 12.419 data penginderaan jauh yang 

kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk browse catalogue sehingga siap 

untuk melayani  masyarakat dan pengguna secara lebih cepat dan memuaskan. 

Melalui browse catalogue, pemilihan data dapat dilakukan berdasarkan jenis 

data, lokasi daerah, tanggal akuisisi, dan tampilan citra yang terpilih. Pengguna 

dapat memilih data sesuai kebutuhan penggunaannya. Sebagai contoh, seorang 

pengguna dapat mencari data / citra Pulau Bali hasil akuisisi pada tahun 2010 

dengan syarat maksimal tertutup awan 20%, maka melalui sistem browse 

catalogue ini dapat tertampil sejumlah citra yang dimaksud tersebut. Selanjutnya 
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jika data sudah terpilih, maka proses pemesanan dapat dilakukan melalui 

prosedur yang berlaku. Saat ini telah disiapkan sistem browse catalogue inderaja 

dalam website http://lapanrs.com/simba. 

 

Gambar 3.10. Tampilan Website http://lapanrs.com/simba 

 

IKU-9 : 

Sementara di bidang sains antariksa dan atmosfer, pada tahun 2010 ini 

LAPAN menghasilkan  model untuk mengkoordinasikan informasi  tentang cuaca 

antariksa, prosedur standar peringatan dini dan mitigasi cuaca antariksa, serta 

layanan informasi pemanfaatan sains atmosfer.  
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Target dan capaian dari IKU-9 pada 2010 adalah sebanyak 40 pengguna 

yang memanfaatkan informasi dinamika atmosfer (iklim, kimia atmosfer, 

lingkungan atmosfer) dan cuaca antariksa (aktivitas matahari, geomagnet dan 

ionosfer). Realisasi yang dicapai adalah 95 instansi pengguna.  Informasi yang 

diberikan dapat diklasifikasikan menjadi  :   

 

1. Berkaitan dengan sains atmosfer dan iklim yang meliputi  

       - kondisi iklim 

       - kondisi polusi udara 

       - kondisi ozon  

2. Berkaitan dengan sains antariksa yang meliputi :  

       -  prediksi frekuensi komunikasi radio  

       -  cuaca antariksa / badai matahari / kiamat 2012 

       -  benda jatuh antariksa / meteor 

 

Berikut adalah lembaga / instansi yang  telah memanfaatkan informasi 

terkait dengan sains atmosfer  yaitu : 

1. BMKG tentang Informasi monsun dan penentuan  awal musim 

2. Kementrian Lingkungan Hidup tentang data meteorologi, ozon, deposisi  

asam. 

3. Pusarpedal – Kementerian Lingkungan Hidup tentang Data Hujan Asam dan 

Deposisi Kering 

4. Pemda Surabaya tentang polusi udara/ hujan asam  dan analisis data 

5. Pemda Jambi tentang polusi udara/ hujan asam  dan analisis data 

6. Media  cetak  (Pikiran Rakyat, Kompas, Tribun Jabar) tentang kondisi iklim dan 

ozon 

7. Media  elektronik   (TVRI, RCTI, Trans-TV, Aljazeera.com) tentang kondisi 

iklim dan ozon  

8. Perguruan Tinggi (Unpad,  Univ. Bung Hatta, UBD, ITB) tentang  kondisi iklim 

9. Pustekwagan – LAPAN  Data Profil Angin Persiapan peluncuran roket 

10. Pustekwagan - LAPAN - E-Wind   Potensi Energi Angin  

11. Pustekwagan – Ristek Mitigasi Bencana Berbasis Satelit.  

12. Masyarakat Umum  Informasi Sains Atmosfer dan Iklim 

13. Pendidikan Dasar dan Menengah (Sekolah-sekolah) Informasi Sains 

Atmosfer 
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Komunikasi Radio HF/VHF-rendah adalah komunikasi radio pada 

spektrum frekuensi 3-30 MHz (HF) dan 30-50 MHz (VHF-rendah). Komunikasi 

radio pada spektrum ini dapat menjangkau tempat yang jauh karena adanya 

lapisan ionosfer yang dapat memantulkannya. Oleh karenanya, informasi tentang 

lapisan ionosfer diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan komunikasi radio 

HF/VHF-rendah. Informasi yang yang dimaksud adalah frekuensi minimum, 

frekuensi optimum, frekuensi maksimum, sudut elevasi, dan arah antena 

sehingga gelombang radio dapat dipantulkan lapisan ionosfer dan mencapai jarak 

ribuan kilometer tanpa repeater. Prediksi parameter komunikasi radio dihasilkan 

dengan menjalankan paket program Advanced Stand-Alone Prediction System 

(ASAPS), yang dibuat berdasarkan hasil penelitian bertahun-tahun dengan 

melibatkan banyak peneliti dan pakar ionosfer. Hasil penelitian ini disajikan 

sebagai acuan untuk para pengguna komunikasi radio HF agar komunikasi yang 

dilakukan dapat lebih optimal. Para pengguna informasi sains antariksa berkaitan 

dengan prediksi frekuensi komunikasi radio terdiri dari : 

A. Prediksi frekuensi komunikasi radio atas permintaan khusus (insidental) : 

1. Korp Marinir TNI - AL :  Sirkit Jakarta – Merapi, Mentawai, Surabaya 

2. Korps Marinir TNI-AL : Sirkit Jakarta – Pulau Terluar Indonesia 

3. Polri :  Sirkit P. Banda- Ambon, Surabaya 

4. Mabes TNI-AL : Sirkit  LANTAMAL – LANAL – POSAL - POSRAD 

5. Lanal Toli-Toli : Sirkit Manado-Surabaya – Jakarta 

6. Kostrad Malang : Sirkit Malang Ke Jakarta & Surabaya 

 

B. Prediksi frekuensi komunikasi radio triwulanan :   

1. Kadiskom Satkomlek Mabes TNI : sirkit Jakarta - Ibukota Provinsi seluruh 

Indonesia  

2. Kasubdit Binkom Dithubad : sirkit Jakarta - Ibukota Provinsi seluruh 

Indonesia 

3. Dansatkomlek Mabes TNI-AU :  sirkit Jakarta - Ibukota Provinsi seluruh 

Indonesia 

4. Pangkalan Utama-AL VI : sirkit Bitung - Ibukota Prop. seluruh Indonesia 

5. Dankosek Hanudnas III : sirkit Medan – ibukota Prop. seluruh Indonesia 

6. Askomlek Kosek Hanudnas I:  sirkit Jakarta - Ibukota Prop. seluruh 

Indonesia 
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7. Askomlek Kosek Hanudnas II:sirkit Makassar-Ibukota Prop. seluruh 

Indonesia 

8. Askomlek Kosek Hanudnas III: sirkit Medan - Ibukota Prop. seluruh 

Indonesia 

9. Askomlek Kosek Hanudnas IV :sirkit Biak - Ibukota Prop.Seluruh 

Indonesia 

10. Pangkalan AL  Toli - Toli : sirkit  Manado – Surabaya - Jakarta 

11. Datsatkomlek Mabes TNI-AL: sirkit Jakarta-Ibukota Prop. seluruh 

Indonesia 

12. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Manado : sirkit Bitung - Ibukota Prop. 

seluruh Indonesia 

13. Kadep Teknika Pusdikhub Kodiklat TNI-AD : sirkit Bandung - Ibukota Prop. 

seluruh Indonesia 

14. Kadis Komlek Mabes Polri : sirkit Jakarta - Polda seluruh Indonesia 

15. Polda Nagroe Aceh Darussalam : sirkit Banda Aceh - Polres dibawahnya 

16. Polda Sumatera Utara : sirkit Medan - Polres dibawahnya 

17. Polda Sumatera Barat : sirkit Padang - Polres dibawahnya 

18. Polda Riau: sirkit Pekanbaru - Polres dibawahnya 

19. Polda Jambi : sirkit Jambi - Polres dibawahnya 

20. Polda Sumatera Selatan : sirkit  Palembang - Polres dibawahnya 

21. Polda Lampung : sirkit Bandar Lampung - Polres dibawahnya 

22. Polda Bengkulu :  sirkit Bengkulu - Polres dibawahnya 

23. Polda Nusa Tenggara Barat :sirkit Mataram - Polres dibawahnya 

24. Polda Nusa Tenggara Timur : sirkit Kupang - Polres dibawahnya 

25. Polda Kalimantan Barat : sirkit Pontianak - Polres dibawahnya 

26. Polda Kalimantan Tengah : sirkit Palangkaraya - Polres dibawahnya 

27. Polda Kalimantan Selatan : sirkit Banjarmasin - Polres dibawahnya 

28. Polda Kalimantan Timur : sirkit Balikpapan - Polres dibawahnya 

29. Polda Sulawesi Selatan-Barat : sirkit Makassar - Polres dibawahnya 

30. Polda Sulawesi Tenggara : sirkit Kendari - Polres dibawahnya 

31. Polda Sulawesi Tenggara :sirkit Kendari - Polres dibawahnya 

32. Polda Sulawesi Utara :  sirkit Manado - Polres dibawahnya 

33. Polda Sulawesi Tengah : sirkit Palu - Polres dibawahnya 

34. Polda Maluku : sirkit Ambon - Polres dibawahnya 

35. Polda Papua : sirkit Jayapura - Polres dibawahnya 
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36. Polda Gorontalo :  sirkit Gorontalo - Polres dibawahnya 

37. Polda Kepulauan Riau : sirkit Batam - Polres dibawahnya 

38. Prop.Nangroe Aceh Darusallam : sirkit Banda Aceh - Kota, Ibukota 

Kabupaten dibawahnya 

39. Provinsi Sumatera Barat : Sirkit Padang - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

40. Prop. Jambi : Sirkit Jambi - Kota, Ibukota Kabupaten dibawahnya 

41. Prop. Bangka Belitung : sirkit Pangkalpinang - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

42. Prop. Lampung : sirkit Bandar Lampung - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

43. Prop. Kalimantan Barat : sirkit Pontianak - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

44. Prop. Kalimantan Tengah : sirkit Palangkaraya - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

45. Prop. Kalimantan Selatan : sirkit Banjarmasin - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

46. Prop. Sulawesi Selatan : sirkit Makassar - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

47. Provinsi Sulawesi Barat : sirkit Mamuju - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

48. Prop. Gorontalo : sirkit Gorontalo - Kota, Ibukota Kabupaten dibawahnya 

49. Prop. Sulawesi Utara :  sirkit Manado - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

50. Prop. Sulawesi Tenggara : sirkit Kendari - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

51. Prop. Maluku : sirkit Ambon - Kota, Ibukota Kabupaten dibawahnya 

52. Prop. Maluku Utara : sirkit Ternate - Kota, Ibukota Kabupaten dibawahnya 

53. Prop. Nusa Tenggara Barat : sirkit Mataram - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 

54. Prop. Nusa Tenggara Timur Prediksi Triwulan Untuk Sirkit Kupang - Kota, 

Ibukota Kabupaten Dibawahnya 

55. Prop. Papua : sirkit Jayapura - Kota, Ibukota Kabupaten dibawahnya 

56. Prop. Papua Barat : sirkit Manokwari - Kota, Ibukota Kabupaten 

dibawahnya 
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57. Pemprop. Jawa Barat : sirkit Bandung - Ibukota Propinsi seluruh Indonesia 

58. Ditjen Postel : sirkit Jakarta - Ibukota Propinsi seluruh Indonesia 

Cuaca antariksa menggambarkan kondisi di antariksa yang meliputi 

kondisi pada matahari, angin surya, magnetosfer, ionosfer, dan termosfer. Cuaca 

antariksa sangat dipengaruhi oleh aktivitas matahari terutama kecepatan dan 

kerapatan angin surya juga mempengaruhi kinerja dan keandalan sistem 

teknologi yang berada di antariksa dan landas bumi. 

45

Sunspots

 

Gambar 3.11. Pengamatan Bintik Hitam Matahari (Sunspot) yang Merupakan 
Indikator Aktivitas Matahari 

Hasil pengamatan LAPAN pada cuaca antariksa khususnya kondisi 

pada matahari mengindikasikan akan terjadinya badai matahari pada tahun 2012 

atau yang dikenal masyarakat dengan kiamat 2012. Badai ini tidak akan langsung 

menghancurkan peradaban dunia. Efek langsungnya akan dirasakan pada 

teknologi tinggi seperti satelit dan komunikasi radio. Aktivitas matahari yang 

melontarkan miliaran ton partikel, plasma berenergi tinggi dan radiasi gelombang 

elektromagnetik, sebenarnya memiliki siklus atau tidak diam. Selain berdampak 

pada peralatan dan sistem komunikasi, badai matahari juga berkontribusi 

terhadap perubahan iklim. Sebab jika terjadi peningkatan aktivitas matahari, 

maka mengakibatkan matahari akan memanas. Suhu bumi akan meningkat tajam 

dan iklim berubah. Dampak ekstrimnya menyebabkan kemarau panjang. Namun 

hal itu masih dalam kajian para peneliti LAPAN. Sehubungan dengan fenomena 

antariksa tersebut, hasil litbang LAPAN terkait cuaca antariksa telah digunakan 

oleh :   
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1. Bako Humas Kementerian Ristek; 

2. Kementerian Perhubungan  

3. PT. Angkasa Pura 

4. PT. PLN 

5. Operator satelit 

6. Kementerian ESDM (PPGL dan Geologi) 

7. Kementerian Kominfo 

8. Surveyor 

9. Media cetak dan elektronik : Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, 

Pikiran Rakyat, Republika dll 

10. Media elektronik : TV-one, TV-7, Metro TV, SCTV, RCTI, TVRI, dll 

11. Dharma Wanita di Lingkungan Kementerian Ristek  

12. Perkumpulan Guru IPA di Jakarta Selatan 

13. Mahasiswa Geografi – UGM 

14. Mahasiswa Budha di Jakarta 

15. Mahasiswa UNDIP – Semarang 

 

Pengguna informasi  Benda Jatuh Antariksa / Meteor adalah: 

1. Media cetak : Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Pikiran Rakyat, 

Republika; 

2. Media elektronik : TV-one, TV-7, Metro TV, SCTV, RCTI, TVRI, dll; 

3. Kementerian Pertahanan.  

 

 

 

Di bidang inderaja, program utama LAPAN 2010 adalah 

mengembangkan model pemanfaatan data satelit inderaja untuk 

pengembangan wilayah, pemantauan dan inventarisasi sumber daya alam dan 

lingkungan, serta operasi pelayanan informasi mitigasi bencana (Sistem 

Informasi Mitigasi Bencana Alam - SIMBA) sehingga pencapaian keberhasilan 

dari sasaran strategis utama 2 ini dapat diilustrasikan pada tabel berikut : 
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Tabel 3.2.  Capaian Sasaran Strategis Utama 2 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN 

Jumlah instansi pengguna data / 
informasi penginderaan jauh LAPAN 
(IKU-5) 

Instansi 80 238 298% 

Jumlah informasi spasial dinamis 
lingkungan dan cuaca untuk mitigasi 
bencana dan pengelolaan Sumber 
Daya Lahan di website (harian, 
mingguan dan bulanan) (IKU-6) 

Informasi 365 365 100% 

Jumlah pengguna instrumentasi 
teknologi dirgantara / spin-off (SKEA, 
alat ukur potensi angin, “tide gauge”, 
dll) buatan LAPAN  (IKU-8); 

Instansi/ 
negara 

5 2 40% 

Jumlah kerjasama yang mendukung 
peningkatan kualitas dan produktivitas 
litbang, serta pemanfaatan dan 
pendayagunaan teknologi 
kedirgantaraan di Indonesia (IKU-11). 

Instansi/ 
negara 

20 24 120% 

 

IKU-5 : 

Pada tahun 2010 pengguna data penginderaan jauh LAPAN dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3. Pengguna Data Penginderaan Jauh 

NO INSTANSI JUMLAH 

1. Pemerintah  42 

2. Swasta 68 

3. Perguruan tinggi / penelitian 78 

4. Hankam 20 

JUMLAH 208 
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Gambar 3.12. Peta Citra Satelit Kota Majalengka 

 

Informasi inderaja untuk mendukung kebutuhan ketahanan pangan dan 

mitigasi bencana yang disajikan dalam bentuk CD berisi hasil pemantauan 

lingkungan dan dikirimkan setiap bulan kepada sekitar 30 instansi, antara lain 

BNPB, BMKG, BPS, KLH, KRT, Deptan, Dephut, DESDM, Dep. PU, 

Bakosurtanal, Menkokesra, LIPI, pengiriman informasi titik panas (hotspot) harian 

kepada Bappeda dan Kepala Dinas Propinsi (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau), Universitas (ITB, IPB, UNPAR, 

UNSRI) serta organisasi internasional (ASEAN Secretariat, UN WFP, EU SSFMP, 

CARE International, WWF). 
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Gambar 3.13. Data Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia 

 

IKU-6 : 

Dalam mendukung mitigasi bencana, informasi spasial potensi bencana 

telah tersebar ke 25 instansi berupa 365 paket informasi harian daerah potensi 

banjir, 12 paket informasi bulanan daerah potensi banjir, 365 paket informasi 

harian hotspot dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), 12 paket 

informasi bulanan hotspot dan SPBK, serta 28 paket informasi quick response 

terhadap bencana banjir / longsor, gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung api 

di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Hal ini ditunjang dengan sistem 

otomatisasi pengolahan data penginderaan jauh yang memungkinkan produksi 

dan penyajian informasi spasial dinamis setiap hari.  
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Gambar 3.14. Data Peringkat Kebakaran Januari – Desember 2010 

 

IKU-8 : 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bernilai tambah 

dan berkelanjutan maka diperlukan penguatan SIN dan pengembangan budaya 

inovasi nasional melalui pengembangan pilot project Sistem Inovasi Daerah 

(SIDa) di beberapa daerah dan salah satunya adalah di Kabupaten Bantul. Pilot 

project SIDa yang dikoordinir oleh Kementerian Riset dan Teknologi 

(Kemenristek) ini mengambil fokus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

setempat yaitu pengembangan SKEA dan Tenaga Surya. Dampak dari 

pengembangan SKEA dan Tenaga Surya ini di masyarakat antara lain 

berkembangnya industri kecil yang mampu memproduksi suku cadang, tumbuh 

dan berkembangnya usaha masyarakat dalam sektor pertanian dan perikanan. 

Energi listrik yang dihasilkan dari SKEA ini juga dapat dimanfaatkan untuk 

produksi es balok dengan kapasitas 1000 kg/hari, penerangan jalan, dan 

dijadikan sumber energi pompa air sumur untuk mengairi pertanian masyarakat. 
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Proyek percontohan pengembangan energi di desa nelayan Pandansimo 

ini didesain dengan kapasitas turbin angin 1 kW sebanyak 6 unit, 2,5 kW 

sebanyak satu unit, 2,5 kW Photo Voltaic, 10 kW sebanyak 2 unit dan 50 kW 

sebanyak 1 unit. Pemasangan SKEA 50 kW sebagai uji coba hasil litbang. 

 

             Gambar 3.15. Prototipe SKEA 50 KW LAPAN 

 

Selain SKEA, spin-off teknologi kedirgantaraan buatan LAPAN yang lain 

adalah penyediaan roket yang digunakan untuk Kompetisi Roket Indonesia 

(Korindo) antar perguruan tinggi se-Indonesia yang diadakan setiap tahun. 

Korindo ini merupakan ajang berbasis teknologi dirgantara yang bertujuan untuk 

menjaring minat dan prestasi mahasiswa dalam rancang bangun sistem muatan 

roket  yang terselenggara berkat kerjasama LAPAN – Dikti – Pemda Bantul – 

UGM, dengan penyelenggara utama adalah Ditjen Dikti-Kementerian Pendidikan 

Nasional. LAPAN mengambil inisiatif untuk melakukan space education dan 
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penyedia roket yang diperlukan sebagai wahana peluncuran muatan roket dalam 

kompetisi tersebut.  Roket yang digunakan berukuran kecil (daya jangkau 1 km 

dengan membawa beban 1 kg) dengan muatan radio, video kamera, dan sistem 

telemetri. 

 

Gambar 3.16. Lomba Roket Uji Muatan 

 

Spin off yang dimaksud pada IKU 8 ini seperti roket suar, SKEA, adalah 

produk yang belum  diatur tarifnya.  Pelaksanaan kegiatan tersebut lebih bersifat 

kerjasama dengan sharing pembiayaan.  Namun produk seperti AWS dan tide 

gauge adalah produk yang mempunyai tariff.  Capaian IKU-8 tidak memenuhi 

target karena adanya   Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.05/2010 

tentang tarif BLU yang baru disetujui pada Triwulan IV tahun 2010, sehingga 

pelayanan terhadap permintaan tide gauge dan AWS tidak dapat dilakukan 

secara optimal karena dapat menyalahi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  Hal tersebut membuat pelayanan kepada pengguna atau masyarkat ata  

pemanfaatan produk hasil litbang seperti tersebut di atas kurang optimal. 
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IKU-11 : 
 

Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dilakukan dalam rangka 

pengembangan dan pemanfaatan hasil litbang LAPAN serta alih teknologi. Mitra 

kerjasama yang telah dijalin LAPAN dan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Daftar Kerjasama LAPAN dengan Instansi Dalam Negeri 

NO MITRA PERIHAL 

PEMANFAATAN HASIL LITBANG LAPAN 

1. Pemkab. Banjar Pemanfaatan Jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Penginderaan Jauh 

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan Nasional 

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Bidang Kedirgantaraan 

3. E-Wind Energy Pte. Ltd Pemanfaatan Energi Angin (Utilization of Wind Power) 

  Membangun Percontohan Energi Listrik Hibrid (Utilization 
Of Wind Power) 

4. Pemerintah Kabupaten Situbondo Pemanfaatan Jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Penginderaan Jauh 

5. Bakorkamla Pemanfaatan Infrastruktur Penginderaan jauh untuk 
Maritim 

6. Pemprov Sulawesi Barat Pemanfaatan Jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Penginderaan Jauh 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEDIRGANTARAAN 

7. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi 
Satelit dan Produk Lainnya 

  Keikutsertaan LAPAN dalam program Internship Proyek 
Satelit Telkom-3 

8. Institut Pertanian Bogor (IPB) Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi dan 
Pemanfaatan Kedirgantaraan serta Peningkatan Sumber 
Daya Manusia 

9. PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) Kerjasama di Bidang Pengembangan Teknologi 
Kedirgantaraan 

10 Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pekerjaan Umum 

Pemanfaatan Fasilitas dan Teknologi Serta Pertukaran 
Data dan Informasi 

11. Diknas Penelitian Pengembangan Bidang Kedirgantaraan serta 
Peningkatan Kapasitas SDM 
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NO MITRA PERIHAL 

12. Institut Teknologi Bandung Penelitian Pengembangan Bidang Kedirgantaraan serta 
Peningkatan Kapasitas SDM 

13. Universitas Gajah Mada Penelitian Pengembangan Bidang Kedirgantaraan serta 
Peningkatan Kapasitas SDM 

14. Institut Teknologi Surabaya Penelitian Pengembangan Bidang Kedirgantaraan serta 
Peningkatan Kapasitas SDM 

15. Universitas Diponegoro Penelitian Pengembangan Bidang Kedirgantaraan serta 
Peningkatan Kapasitas SDM 

16. Universitas Udayana Penelitian Pengembangan Bidang Kedirgantaraan serta 
Peningkatan Kapasitas SDM 

17. Universitas Muslim Indonesia Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber 
daya, Program dan Hasil Litbang Teknologi 
Penginderaan Jauh serta Peningkatan Kapasitas 
Manusia 

18. PT. Krakatau Steel Rancang Bangun Struktur Motor Roket 

 

Tabel 3.5. Daftar Kerjasama LAPAN dengan Negara Lain 

NO MITRA JUDUL DOKUMEN 

1. Pemerintah Federasi Rusia Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang 
Pengesahan Persetujuan Persetujuan antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia 
mengenai Kerja Sama di Bidang Eksplorasi dan 
Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai 

2. Center for Environmental Remote Sensing 
(CEReS), Chiba University, Jepang 

General Momerandum for Research Cooperation 
and Education Exchange 

3. JAXA-The Japan Aerospace Exploration 
Agency 

Amendment to Agreement concerning Personnel 
Exchange for STAR Program 

 Memorandum of Agreement concerning Utilization 
of Regional Server/Client Terminal Using WINDS in 
Sentinel Asia Step2 System 

The Implementation of "Space Seed for Asian 
Future 2010-2011" Onboard the Japanese 
experiment Module "KIBO" 

4. CLTC, China Diplomatic Note and Annexes 

 Annex-1 : Provision on the Deployments of the 
People's Republic of China's MV. Yuanwang 
Instrumentation Ship to Sulawesi Sea and Banda 
Sea for TT&C Support of the Compass Navigation 
Satellite Launch Missions. 
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NO MITRA JUDUL DOKUMEN 

Annex-2 : Implementing Arrangement on the 
Deployments of the People's Republic of China's 
MV. Yuanwang -3 Instrumentation Ship to Sulawesi 
Sea for Compass Navigation Satellite Launch TT&C 
Support from July to August 2010. 

Annex-3 : Implementing Arrangement on the 
Deployments of the People's Republic of China's 
MV. Yuanwang -6 Instrumentation Ship to Sulawesi 
Sea for Compass Navigation Satellite Launch TT&C 
Support from December 2010 to January 2011. 

5. RISH, Jepang Technical Arrangement on the Study of Equatorial 
Atmosphere Dynamics by Using the Equatorial 
Atmosphere Radar 

6. Yamaguchi University Penelitian Pengembangan Bidang Kedirgantaraan 
serta Peningkatan Kapasitas SDM 

 

Selain kerjasama di atas, terdapat kerjasama yang dilakukan oleh BLU 

LAPAN dalam rangka pelayanan pengguna, yaitu dengan Pemda : 

1. Pangkalpinang 

2. Bulungan 

3. Sampang 

4. Situbondo 

5. Bantul 

6. BPDAS Musi 

7. Sumatera Selatan 

8. Tanjung Jabung Timur 

9. Tabalong 

10. Jayawijaya 

11. Majene 

12. Pangkep 

13. Barru 

14. Sinjai 

15. Polewalimandar 

16. Enrekang 

17. Pinrang 

18. Sulawesi Barat 
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IKU-10 : 

Pada tahun 2010 LAPAN juga mendukung penguatan kelembagaan Iptek 

dan regulasi kebijakan pengembangan kedirgantaraan nasional (harmonisasi 

RUU Keantariksaan) yang menjadi bagian dari sasaran strategis utama 3. 

Indikasi sasaran ini tercapai jika realisasi IKU dapat tercapai sebagai berikut : 

Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis Utama 3 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN 

Jumlah kebijakan/peraturan 
perundang-undangan di bidang 
kedirgantaraan yang dihasilkan   
(IKU-10) 
 

Dokumen  5 5 100% 

 

Pada tahun 2010, LAPAN telah melakukan 5 kajian untuk mendukung 

tercapainya pengundangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 

keantariksaan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penjelasan 

sebagai berikut :  

 

1. Pengkajian Undang-Undang tentang Keantariksaan   

Kajian ini merupakan kelanjutan dari tahun 2009, dimana hasilnya berupa 

naskah akademik RUU Keantariksaan yang belum memperoleh kesepakatan 

nasional. Hasil tahun 2010 adalah draft Naskah Akademik RUU Tentang 

Keantariksaan (Draft 15 Versi Agustus 2010) yang disesuaikan dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008. 

Naskah Akademik ini dipandang sudah memenuhi standar dan cukup memadai 

untuk mendukung pembahasan RUU Tentang Keantariksaan pada tahap proses 

selanjutnya. 
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Naskah Akademik ini sudah dijadikan bahan untuk mendukung 

pembahasan RUU Tentang Keantariksaaan dalam Panitia Antar Kementerian 

dan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga dengan 

Draft RUU Tentang Keantariksaan tersebut juga merupakan bahan pembahasan 

pada tahapan proses selanjutnya. RUU keantariksaan ini sudah masuk Program 

Legislasi Nasional (prolegnas) tahun 2011 dan masuk proses harmonisasi namun 

belum final. 

 

2. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bandar Antariksa. 

Pada tahun 2010 dilakukan kajian baru yaitu penyusunan naskah 

akademik Peraturan Perundang-undangan tentang bandar antariksa guna 

merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan izin peluncuran wahana 

antariksa. Naskah ini juga memuat isu dan masalah yang perlu dimasukkan 

dalam draf naskah akademik peraturan Perundang-undangan tentang bandar 

antariksa. Perspektif dari kajian ini mencakup : 

1) Kegiatan yang dilakukan pada tahap pembangunan bandar antariksa, yang 

meliputi :  

(a) Kajian tentang status, penentuan lokasi, serta yurisdiksi bandar 

antariksa 

(b) Kajian tentang feasibility study pembangunan bandar antariksa 

termasuk   pemenuhan ketentuan AMDAL 

(c) Pembangunan sarana dan prasarana bandar antariksa (fasilitas uji 

statik, jaringan telemetri, stasiun bumi misi, pengujian dan 

commisioning) 

2)  Kegiatan yang dilakukan pada tahap pengoperasian bandar antariksa, yang 

meliputi :  

(a) Pengembangan wahana peluncur (roket dan satelit), misalnya : 

pembuatan desain (motor, payload, dll) dan sistem penunjang (sistim 

kendali dan sub sistem lainnya),  

(b) Pengaturan tentang lembaga pengawas (supervisory outhority) di 

bandar antariksa,  

(c) Pengaturan tentang pembagian kewenangan antara pihak operator dan 

regulator di kawasan bandar antariksa;  
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3) Kegiatan yang membutuhkan pengaturan hukum dalam penyelenggaraan 

bandar antariksa :  

(a)    Pemenuhan prosedur dan mekanisme hukum untuk pembebasan tanah 

di lokasi bandar antariksa,  

(b)    Penetapan kawasan bandar antariksa sebagai kawasan khusus sesuai 

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 tentang Penetapan 

Kawasan Khusus,  

(c)    Pengaturan tentang lembaga pengawas (supervisory Authority) di 

bandar antariksa,  

(d)    Pengaturan tentang pembagian kewenangan antara pihak operator dan 

regulator di kawasan bandar antariksa,  

(e)    Penyusunan agreement kerjasama apabila kegiatan pembangunan 

berbagai sarana dan prasarana bandar antariksa tersebut akan 

dilakukan dalam bentuk kerjasama baik antara pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah,  

(f)    Pemenuhan ketentuan terkait HKI, perijinan, serta agreement kerjasama 

dengan pihak ketiga dalam pengembangan wahana peluncur tersebut di 

atas,  

(g)    Pemenuhan ketentuan registrasi benda antariksa sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (penggunaan slot orbit dan 

NOTAM),  

(h)    Pemenuhan ketentuan hukum terkait keselamatan peluncuran (flight 

safety),  

(i)    Pemenuhan ketentuan terkait keamanan peluncuran (flight security),  

(j)    Pemenuhan ketentuan asuransi terkait kegiatan penyelenggaraan 

peluncuran (antisipasi terhadap accident dan incident). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pada tahun 2010 hasil kajian 

baru pada tahap identifikasi terhadap permasalahan hukum dalam 

penyelenggaraa bandar antariksa serta bagaimana negara-negara melakukan 

pengaturan penyelenggaraan kegiatan tersebut, namun belum dilakukan analisis 

yang mendalam terhadap ketentuan–ketentuan penyelengaraan bandar antariksa 

yang dilakukan oleh negara-negara tersebut untuk dapat merumuskan elemen-

elemen yang bersamaan (common element) yang menjadi acuan umum dalam 

penyelenggaraan bandar antariksa di dunia.   
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3. Pengkajian dan Penyusunan Bahan isu Strategis Pembangunan 
Kedirgantaraan Nasional. 

 Kajian ini merupakan lanjutan tahun 2009, dengan sasaran utamanya 

adalah tersusunnya suatu rumusan tentang isu-isu strategis pembangunan 

kedirgantaraan nasional. Hasil kajian yang telah dilakukan berupa : 

1) Naskah laporan rekomendasi yang memuat isu-isu strategis pembangunan 

industri penerbangan nasional ke depan. Secara ringkas laporan ini memuat 

pengembangan sains dan teknologi penerbangan, arah perkembangan 

industri penerbangan di Indonesia, kebutuhan pesawat sipil hingga tahun 

2025, kebijakan kementerian pertahanan dan hubungannya dengan 

teknologi penerbangan dalam rangka pengamanan NKRI hingga tahun 2025, 

kebutuhan transpor TNI AU hingga tahun 2025, Inisiatif strategis dalam 

pembangunan Iptek sebagai percepatan kemandirian nasional, 

pengembangan SDM teknologi penerbangan dan tantangannya ke depan, 

dan inovasi dan percepatan penguasaan teknologi penerbangan di 

Indonesia.  

2) Kajian ini merekomendasikan, bahwa untuk mengatasi masalah keuangan 

PT.DI maka Kementerian Keuangan, PT. DI, dan anggota DEPANRI perlu 

duduk bersama untuk mencapai kesepakatan secara nasional atau political 

will dari pemerintah. Terkait dengan SDM penerbangan, peluang kerja yang 

terbatas di dalam negeri menyebabkan banyaknya SDM Indonesia yang 

bekerja di luar negeri. Kondisi ini memerlukan kebijakan dan strategi untuk 

menarik kembali SDM Indonesia tersebut.  

3) Pada tahun 2010, hasilnya merupakan gambaran menyeluruh tentang 

kondisi penerbangan dan keantariksaan nasional yang mencakup 

penegakan kedaulatan di ruang udara; penguasaan teknologi (dalam rangka 

kemandirian) roket, satelit, dan ruas bumi; perindustrian (industri pesawat 

terbang); perhubungan/transportasi udara; komunikasi dan informasi (satelit 

komunikasi); pemantauan bumi dan antariksa; dan perkembangan 

kedirgantaraan internasional. 

4) Naskah laporan kegiatan dapat dijadikan bahan pembahasan isu strategis 

pembangunan kedirgantaraan nasional oleh Panitia Teknis DEPANRI. 

Di samping itu juga telah diselenggarakan Seminar Nasional dengan tema 

”Kebangkitan Industri Penerbangan Nasional”. 
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4. Pengkajian Kebijakan Lintas Batas Teknologi Keantariksaan. 

Kegiatan ini merupakan kajian baru pada tahun 2010 yang menghasilkan 

1 (satu) naskah konsepsi kebijakan pengendalian lintas batas teknologi bidang 

keantariksaan. Naskah konsepsi ini memuat substansi urgensi pengaturan, 

aturan nasional terkait, materi muatan, jangkauan dan arah pengembangan 

Pengaturan Pengendalian Lintas Batas / Ekspor Produk dan Teknologi 

Keantariksaan. Sistematika naskah konsepsi ini sesuai dengan standar 

penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keberadaan naskah kajian kebijakan sistem pengendalian ekspor negara-

negara tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan naskah 

akademik tentang sistem pengendalian ekspor nasional di bidang keantariksaan di 

masa mendatang. Demikian juga terhadap keberadaan naskah konsepsi 

kebijakan pengendalian lintas batas teknologi bidang keantariksaan tersebut juga 

dapat dijadikan sebagai bahan awal penyusunan naskah akademik.   

 

5. Pengkajian Bahan Teknis Penetapan Sikap RI dan Partisipasinya Dalam 
Pembahasan Isu-Isu Keantariksaan  

Telah disusun 3 (tiga) bahan pedoman Delegasi RI (Delri) dan 3 (tiga) 

Laporan Delegasi RI ke Sidang-sidang UNCOPUOS (Sidang Subkomite Ilmiah 

dan Teknik, Sidang Subkomite Hukum, dan Sidang UNCOPUOS). Dalam Sidang 

Komite UNCOPUOS Indonesia mengusulkan untuk menjadi Regional Support 

Office (RSO) UN-SPIDER untuk wilayah Asia Tenggara. Di samping itu juga 

terdapat laporan partisipasi Indonesia pada sidang/pertemuan Asia Pacific 

Nertwork for Global Change Research (APN), Asia Pacific Space Cooperation 

Organization (APSCO), dan Internasional Workshop on Space Law. 
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Gambar 3.17. APSCO Annual Meeting 

 

Berdasarkan pemaparan penjelasan terhadap 5 dokumen di atas, 

substansi inti yang ingin diatasi atau diselesaikan, meliputi pengawasan dan 

pengendalian Negara dalam penyelenggaraan keantariksaan yakni : 

a. Tanggung jawab Negara secara Internasional terhadap semua 

penyelenggaraan keantariksaan di wilayah dan yurisdiksinya baik dilakukan 

swasta maupun pemerintah; 

b. Dorongan penguasaan teknologi keantariksaan; 

c. Terwujudnya kemandirian dan meningkatnya daya saing bangsa dan negara 

dalam penyelenggaraan keantariksaan; 

d. Terlaksananya penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan yang 

optimal; 

e. Terjaminnya keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan untuk 

kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

f. Terlindunginya Negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang 

ditimbulkan dalam penyelenggaraan keantariksaan; dan, 

g. Terlaksananya penerapan perjanjian internasional keantariksaan yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia. 
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Indikasi sasaran tercapai jika realisasi IKU dapat tercapai, yang disajikan 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.7. Capaian Sasaran Strategis Utama 4 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN 

Jumlah unit kerja yang 
berkinerja baik (IKU-12) : 
Hasil penilaian evaluasi 
LAKIP unit kerja bernilai 
minimal baik (≥70); 

Unit kerja 10 14 140% 

  

IKU-12 :  

Good governance merupakan agenda penting dalam reformasi 

pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah, sesuai dengan Surat 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor : B / 

1186 / M.PAN / 04 / 2008 tentang Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 

2008 yang menyebutkan : “Setiap pimpinan instansi atau pejabat atasan 
secara hirarkis dan fungsional wajib melakukan evaluasi terhadap LAKIP 
unit-unit organisasi / satuan kerja dibawahnya”. 

 

Menindaklanjuti Surat Meneg PAN tersebut, maka sejak tahun 2008 

LAPAN telah melakukan evaluasi AKIP pada unit organisasi di lingkungan 

LAPAN secara obyektif, akurat dan telah memberikan umpan balik kepada 

pimpinan unit organisasi untuk perbaikan kinerja secara terus menerus.  

 

LAPAN membentuk Tim Evaluasi internal LAPAN untuk mengevaluasi 

LAKIP unit kerja di lingkungan LAPAN sebanyak 23 dokumen yang terdiri dari 4 

LAKIP Eselon I dan 19 LAKIP Satker eselon II dan unit kerja mandiri. 

Pelaksanaan evaluasi telah dilaksanakan pada bulan September 2010 dengan 

menggunakan “criteria reference test” sebagaimana diterapkan oleh Kementerian 

64 



 LAKIP Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2010 
 

PAN & RB dalam menilai dan atau mengevaluasi LAKIP Kementerian/ Lembaga.  

Selain itu, juga mengacu pada Tata Cara Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah LAPAN Eselon I dan Satuan Kerja yang telah ditetapkan oleh 

Kepala LAPAN. 

 

Sumber informasi yang dievaluasi sebagai bentuk ketaatan pada 

peraturan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pimpinan unit organisasi / 

unit kerja terhadap pemanfaatan sumber daya (SDM, anggaran, fasilitas, dan 

lain-lain) adalah Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), PK, LAKIP, dan 

dokumen pendukung lainnya. 

 

Hasil penilaian evaluasi AKIP unit kerja dikatakan bernilai baik jika 

hasilnya di atas atau sama dengan 70 (≥70). Di luar dugaan pada tahun 2010 ini 

terdapat 14 (empat belas) unit kerja di lingkungan LAPAN yang memiliki hasil 

penilaian evaluasi AKIP ≥ 70 yaitu 3 (tiga) unit kerja berkategori amat baik dan 11 

(sebelas) unit kerja berkategori baik. Adapun nilai rata-ratanya adalah 70,66. Nilai  

rata-rata evaluasi LAKIP unit kerja eselon I, II dan unit kerja mandiri tersebut tidak 

berbeda secara signifikan dari hasil evaluasi  LAKIP LAPAN  tahun 2009 yang 

dilakukan oleh Kementerian PAN-RB yaitu 65,24 dengan predikat B dan 

mencapai peringkat 8 dari 79 instansi pusat yang dinilai sehingga dapat dikatakan 

bahwa implementasi “criteria reference test ”  oleh LAPAN untuk mengevaluasi 

dan atau menilai LAKIP dari unit-unit kerja di LAPAN  telah selaras atau sesuai.  

Walau demikian, pada kesempatan mendatang perbedaan penilaian dengan 

selisih lebih dari 5 poin  akan dipelajari oleh LAPAN sehingga untuk penilaian dan 

atau evaluasi LAKIP unit kerja di LAPAN dapat dilakuak lebih baik dan akurat 

 

  Hasil penilaian yang melebihi target tersebut tidak lepas atas kerjasama 

dari semua pihak untuk perbaikan kinerja secara terus menerus dan diharapkan 

dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. 

 

 

3.3 Perbandingan Capaian IKU Terhadap Tahun Sebelumnya 
Seperti pada tahun 2009, persentase capaian IKU pada tahun 2010 ini 

pun mencapai 100%. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya 

dilaksanakan dengan melihat capaian IKU sebagaimana tabel di bawah ini.  
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Tabel 3.8. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2009 dan 2010  

SASARAN STRATEGIS 
UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA  CAPAIAN 

2009 
CAPAIAN 

2010 
1) Peningkatan kemampuan 

LAPAN di bidang teknologi 
roket, satelit, penginderaan 
jauh, pengetahuan 
atmosfer dan antariksa 

Jumlah instansi pengguna data satelit LAPAN 
(IKU-1) 

150% 150% 

Jumlah rancang bangun satelit LAPAN (IKU-2) 
 

100% 100% 

Jumlah instansi pengguna roket / bahan bakar 
roket dan produk sampingan AP buatan LAPAN 
(IKU-3) 
 

200% 100% 

Jangkauan Roket produksi LAPAN (IKU-4) 
 

218,75% -- 

Jumlah penambahan arsip data penginderaan 
jauh wilayah Indonesia untuk mendukung 
pembangunan ekonomi dan perlindungan 
lingkungan (IKU-7) 
 

136,40% 124% 

Jumlah pengguna informasi dinamika atmosfer 
(iklim, kimia atmosfer, dan lingkungan atmosfer) 
dan cuaca antariksa (aktivitas matahari, 
geomagnet dan ionosfer) (IKU-9) 
 

240% 238% 

2) Peningkatan pemanfaatan 
hasil litbang LAPAN untuk 
mendukung pembangunan 
nasionalPeningkatan 
pemanfaatan hasil litbang 
LAPAN untuk mendukung 
pembangunan nasional 

Jumlah instansi pengguna data / informasi 
penginderaan jauh LAPAN (IKU-5) 

545% 298% 

Jumlah informasi spasial dinamis lingkungan 
dan cuaca untuk mitigasi bencana dan 
pengelolaan Sumber Daya Lahan di website 
(IKU-6) 
 

100% 100% 

Jumlah pengguna instrumentasi teknologi 
dirgantara / spin-off (SKEA, alat ukur potensi 
angin, “tide gauge”, dll) buatan LAPAN (IKU-8) 
 

366,67% 40% 

Jumlah kerjasama yang mendukung 
peningkatan kualitas dan produktivitas litbang, 
serta pemanfaatan dan pendayagunaan 
teknologi kedirgantaraan di Indonesia (IKU-11) 
 

115% 120% 

3) Tercapainya Pengesahan 
Rancangan Undang-
Undang Tentang 
Keantariksaan dan 
peraturan perundang-
undangan terkait 

Jumlah kebijakan/peraturan perundang-
undangan di bidang kedirgantaraan yang 
dihasilkan (IKU-10) 

150% 100% 

4) Peningkatan akuntabilitas 
kinerja LAPAN 

Jumlah unit kerja yang berkinerja baik (IKU-12) : 
Hasil penilaian evaluasi LAKIP unit kerja bernilai 
minimal baik (≥70) 
 

58,33% 140% 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada kedua tahun ini hampir semua 

target IKU tercapai, kecuali capaian IKU 8 karena Peraturan Menteri Keuangan 

No. 163/PMK.05/2010 tentang tarif BLU baru disetujui pada Triwulan IV tahun 

2010, sehingga pelayanan  kepada masyarakat termasuk pemerintah dan dunia 

usaha  atas produk-produk  hasil litbang kurang optimal. Sedangkan untuk 
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capaian IKU 12 terlihat bahwa terdapat peningkatan capaian disebabkan oleh 

peningkatan jumlah unit kerja yang hasil penilaian evaluasi LAKIPnya bernilai 

baik.  Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan untuk menilai unit kerja yang 

berkinerja baik, masih dilakukan lebih secara “desk evaluation”, sedangkan 

dokumen kinerja yang dibuat unit kerja dinilai cukup memenuhi persyaratan; Hal 

ini ditempuh mengingat keterbatasan waktu dalam proses evaluasi dan 

keterbatasan pengalaman para evaluator dalam melakukan evaluasi akuntabilitas 

kinerja unit kerja. 

 

3.4 Telaahan Capaian Target RPJMN / Renstra 2010-2014 
 
 Bahasan telaahan capaian target 

pembangunan berdasarkan pada periode Renstra / 

RPJM 2010 – 2014 diuraikan dengan memperhatikan 

9 target utama seperti yang tercantum di dalam 

Renstra LAPAN 2010-2014. Dari 9 target utama 

tersebut hampir semuanya optimis tercapai pada 

waktunya baik kegiatan pengembangan roket, satelit, penginderaan jauh, 

maupun sains dan kebijakan kedirgantaraan. Program RPS memiliki target 

jangkauan roket sejauh 300 km pada tahun 2014. Pada tahun 2010 telah dicapai 

pembangunan infrastruktur uji statik roket RX 550 dan dihasilkan struktur, 

propelan dan motor roket RX 550. Diharapkan pada tahun 2011 dapat dilakukan 

uji statik dan uji terbang RX 550. Jika uji statik dan uji terbang berhasil 

diperkirakan jangkauan dapat mencapai 300 km. Yang berarti target jangkauan 

roket akan tercapai lebih awal. 

Pada tahun 2011 satelit LAPAN A-2 dan LAPAN-ORARI siap untuk 

diintegrasikan sehingga pada tahun yang sama kedua satelit dapat dilakukan 

“flight test” dan siap untuk diluncurkan melalui kerjasama dengan India. Di bidang 

litbang penginderaan jauh dan sains antariksa dan atmosfer, terus dijaga 

kontinuitas penyajian data / informasi, serta peningkatan kualitasnya mengenai 

sumber daya alam, perubahan penutup lahan, dampak perubahan iklim global, 

serta mitigasi bencana bersumber dari bumi, antariksa dan atmosfer, dengan 

memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sains antariksa dan atmosfer. 

Demikian juga kontinuitas litbang teknologi dan pemanfaatan penginderaan jauh 

serta operasional dan pelayanannya dalam mendukung institusi-institusi terkait.  
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Pada Lampiran IV disajikan indikator kinerja sasaran dari 

program/kegiatan pada RPJMN 2010-2014 yang merupakan kompetensi LAPAN. 

Dari tabel tersebut sebanyak 7 sasaran memenuhi target, sedangkan 1 sasaran 

tidak tercapai dan 1 sasaran tidak/belum terdeteksi capaiannya. Dengan 

demikian dapat dikatakan 77,8% sasaran tercapai.  

 

Kegagalan pencapaian target RPJM tahun 2010, khususnya kegiatan 

pengembangan teknologi penerbangan disebabkan oleh belum disahkannya 

struktur organisasi baru (Pusat Teknologi Penerbangan) yang mengakibatkan 

sebagian besar kegiatan pengembangan teknologi penerbangan belum dapat 

dilaksanakan. Selain itu terdapat salah satu target dalam kegiatan 

pengembangan teknologi roket yang tidak mencapai target yaitu jumlah produksi 

amonium perklorat (AP) dengan target 2 ton dan relisasi hanya 180 kg, hal ini 

dikarenakan beberapa kendala antara lain : 

1. Terjadi kerusakan alat pemrosesan elektrolisis dan alat pengujian kualitas AP. 

2. Pada proses pembuatan AP, terkadang terjadi ”listrik padam” yang 

menyebabkan proses harus diulang kembali mulai dari proses awal. 

3. Keterbatasan fasilitas penyimpanan produk AP, membuat AP tidak dapat 

diproduksi secara besar-besaran, karena jika tidak tersimpan dengan baik 

maka AP tersebut akan mengalami kerusakan karena dapat mengandung air 

dan akan menurunkan kualitas propelan yang dihasilkan. 

4. Laboratorium khusus untuk produksi AP perlu dikembangkan. Laboratorium 

yang ada saat ini tidak memadai. Saat ini, laboratorium yang ada kurang luas 

dan tidak memiliki ruang khusus petugas laboratorium. Para laboran terus 

menerus bekerja di laboratorium. Tentu saja hal tersebut kurang baik bagi 

kesehatan mereka. 

 

 
3.5 Akuntabilitas Keuangan 
3.5.1    Realisasi Anggaran Tahun 2010 

Dalam pelaksanaan program/kegiatan, LAPAN dibiayai oleh APBN yang 

dijabarkan dalam dokumen DIPA. Capain serapan anggaran pada tahun 2010 

sebesar 93,13% dari total anggaran sebesar Rp. 239.030.606.000,-. Gambaran 

secara keseluruhan pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 3.9. Pagu dan Realisasi LAPAN Tahun 2010 
                                                                                         (dalam ribuan rupiah) 

PROGRAM 
 

PAGU 
 

REALISASI % 
CAPAIAN 

1. Penelitian dan Pengembangan Iptek 91.000.000 88.575.620 97.36 

2. Difusi dan Pemanfaatan Iptek 9.290.100 9.163.972 98.64 

3. Penataan Ruang 3.000.000 2.996.986 99.90 

4. Penguatan Kelembagaan Iptek 20.709.900 19.504.266 94.18 

5. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2.000.000 1.988.174 99.53 

6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Aparatur 5.000.000 4.392.432 87.85 

7. Penerapan Kepemerintahan yang Baik 91.771.410 89.011.318 97.11 

8. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 
Aparatur Negara 

911.400 908.518 99.68 

 JUMLAH 239.030.606 222.484.268 93.13 

 

 
3.5.2    Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2009 dan 2010 

Terdapat peningkatan anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 

23.767.804.000,-. Adapun pagu dan realisasinya disajikan pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 3.10. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2009 dan 2010 
                                                                                                                                         (dalam ribuan rupiah) 

NO PROGRAM 
2009 2010 

ANGGARAN  REALISASI  ANGGARAN  REALISASI  

1 Peningkatan Pengawasan dan 
Akuntabilitas Aparatur Negara 

500.000 422.408 911.400 908.518 

2 Pengelolaan SDM Aparatur 5.000.000 4.539.429 5.000.000 4.392.432 

3 Penerapan Kepemerintahan yang Baik 92.755.017 84.256.884 91.771.410 89.011.318 

4 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem 
Produksi 

1.911.370 1.757.172 2.000.000 1.988.174 

5 Penataan Ruang 3.000.000 2.960.896 3.000.000 2.996.986 

6 Difusi dan Pemanfaatan Iptek 25.096.415 21.854.634 24.637.896 15.106.952 

7 Penguatan Kelembagaan Iptek 21.000.000 20.194.440 20.709.900 19.504.266 

8 Penelitian dan Pengembangan Iptek 66.000.000 62.808.976 91.000.000 88.575.620 

  TOTAL 215.262.802 198.848.841 
(92%) 

239.030.606 222.484.268 
(93,13%) 
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3.5.3    Capaian IKU dan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Utama  
 

Tabel di bawah ini menyajikan % capaian anggaran berdasarkan IKU 

LAPAN. Sasaran strategis utama 1 didukung oleh anggaran pada program 

Penelitian dan Pengembangan Iptek. Sasaran strategis utama 2 didukung oleh 

program Difusi dan Pemanfaatan Iptek, Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem 

Produksi, dan Penataan Ruang. Sasaran strategis utama 3 didukung oleh 

kegiatan Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kedirgantaraan 

Nasional. Sasaran strategis utama 4 didukung oleh Penguatan Kelembagaan 

Iptek, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara dan 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Aparatur. Program tersebut adalah 

program yang tertuang dalam DIPA. 

 
Tabel 3.11. Capaian IKU dan Anggaran  
Berdasarkan Sasaran Strategis Utama 

        (dalam ribuan rupiah) 

SASARAN STRATEGIS 
UTAMA  IKU 

% 
CAPAIAN 

IKU 
ANGGARAN 

%  
CAPAIAN 

ANGGARAN 
1. Peningkatan 

kemampuan LAPAN 
di bidang teknologi 
roket, satelit, 
penginderaan jauh, 
pengetahuan 
atmosfer dan 
antariksa 

Jumlah instansi pengguna data 
satelit LAPAN (IKU-1) 
 

150% 91.000.000 97,34 

Jumlah rancang bangun satelit 
LAPAN (IKU-2) 
 

100%   

Jumlah instansi pengguna roket / 
bahan bakar roket dan produk 
sampingan AP buatan LAPAN 
(IKU-3) 

100%   

Jangkauan Roket produksi 
LAPAN (IKU-4) 
 

--   

Jumlah penambahan arsip data 
penginderaan jauh wilayah 
Indonesia untuk mendukung 
pembangunan ekonomi dan 
perlindungan lingkungan (IKU-7) 
 

124%   

Jumlah pengguna informasi 
dinamika atmosfer (iklim, kimia 
atmosfer, dan lingkungan 
atmosfer) dan cuaca antariksa 
(aktivitas matahari, geomagnet 
dan ionosfer) (IKU-9) 
 

238%   

2. Peningkatan 
pemanfaatan hasil 
litbang LAPAN untuk 
mendukung 
pembangunan 
nasionalPeningkatan 

Jumlah instansi pengguna data / 
informasi penginderaan jauh 
LAPAN (IKU-5) 
 

298% 29.637.896 68 

Jumlah informasi spasial dinamis 
lingkungan dan cuaca untuk 

100%   
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SASARAN STRATEGIS 
UTAMA  IKU 

% 
CAPAIAN 

IKU 
ANGGARAN 

%  
CAPAIAN 

ANGGARAN 
pemanfaatan hasil 
litbang LAPAN untuk 
mendukung 
pembangunan 
nasional 

mitigasi bencana dan 
pengelolaan Sumber Daya Lahan 
di website (harian, mingguan dan 
bulanan) (IKU-6) 
 
Jumlah pengguna instrumentasi 
teknologi dirgantara / spin-off 
(SKEA, alat ukur potensi angin, 
“tide gauge”, dll) buatan LAPAN 
(IKU-8) 
 

40%   

Jumlah kerjasama yang 
mendukung peningkatan kualitas 
dan produktivitas litbang, serta 
pemanfaatan dan 
pendayagunaan teknologi 
kedirgantaraan di Indonesia (IKU-
11) 
 

120%   

3. Tercapainya 
Pengesahan 
Rancangan Undang-
Undang Tentang 
Keantariksaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan terkait 

Jumlah kebijakan/peraturan 
perundang-undangan di bidang 
kedirgantaraan yang dihasilkan 
(IKU-10) 

100% 3.072.100 97,63 

4. Peningkatan 
akuntabilitas kinerja 
LAPAN 

Jumlah unit kerja yang berkinerja 
baik (IKU-12) : Hasil penilaian 
evaluasi LAKIP unit kerja bernilai 
minimal cukup (≥70) 
 

140% 23.549.200 92,60 

 
Jumlah 

 

 
147.259.196 

 
133.473.048 

 
Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 

 

 
91.771.410 

 
89.011.318 

 
TOTAL 

  

 
239.030.606 

 
222.484.367 

 
LAPAN telah berhasil mencapai target pada semua sasaran strategis 

utama yang diukur melalui capaian IKU, kecuali capaian IKU 4 karena rencana uji 

statik bulan Desember 2010 diundur disebabkan terdapatnya beberapa kendala 

seperti rusaknya NDT (X-Ray) dan  belum siapnya infrastruktur untuk uji statik di 

Pameungpeuk. Sedangkan dari sisi capaian anggaran, terlihat bahwa 

penyerapan anggaran untuk mencapai IKU tersebut sudah optimal, kecuali pada 

sasaran strategis utama 2 (dengan serapan anggaran hanya 68%) disebabkan 

baru disetujuinya Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.05/2010 tentang 

tarif BLU Pada Triwulan IV tahun 2010, sehingga mengakibatkan kinerja BLU 

menjadi kurang optimal. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja yang telah disajikan pada 

bagian sebelumnya, secara umum semua sasaran strategis utama LAPAN pada 

tahun 2010 tercapai. Hal ini terlihat dari pencapaian 12 IKU LAPAN yang 

memenuhi target. Demikian juga indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMN 

pada bidang Iptek (Peningkatan Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan 

Iptek), dengan fokus prioritas bidang penerbangan dan antariksa, hampir 

semuanya memenuhi target. 

 

Hasil capaian kinerja pada tahun 2010 tersebut sudah merupakan upaya 

optimal dalam penggunaan sumber daya yang tersedia di LAPAN. Pencapaian 

prestasi yang cukup menggembirakan dalam bidang penguasaan teknologi roket 

dan satelit, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat atas pemanfaatan 

hasil litbang LAPAN merupakan faktor pemicu dan pemacu yang baik untuk 

melangkah pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra / RPJMN 2010-

2014.  
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Lampiran I 
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (LAPAN) 
2010 

SASARAN STRATEGIS UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Peningkatan kemampuan 
LAPAN di bidang teknologi 
roket, satelit, penginderaan 
jauh, dan pengetahuan 
antariksa 

a. Jumlah instansi pengguna data satelit 
LAPAN (IKU 1)  

2 instansi 

  
b.Jumlah rancang bangun satelit LAPAN 
(IKU-2)  

2 satelit 

  

c. Jumlah instansi pengguna roket / bahan 
bakar roket dan produk sampingan AP 
buatan LAPAN (IKU-3) 

3 instansi 

  d.  Jangkauan roket produksi LAPAN (IKU-4)  150 km 

  

  e. Jumlah penambahan arsip data 
penginderaan jauh wilayah Indonesia untuk 
mendukung pembangunan ekonomi dan 
perlindungan lingkungan (IKU-7)  

  
10,000  

scene / 
granul 

  

  f. Jumlah pengguna informasi dinamika 
atmosfer (iklim, kimia atmosfer, dan 
lingkungan atmosfer) dan cuaca antariksa 
(aktivitas matahari, geomagnet dan ionosfer) 
(IKU-9)    

40 instansi 

2. Peningkatan pemanfaatan 
hasil penelitian dan 
pengembangan LAPAN untuk 
mendukung pembangunan 
nasional 

a.Jumlah instansi pengguna data/ informasi  
penginderaan jauh LAPAN (IKU-5)  

1 instansi  

  

b.  Jumlah informasi spasial dinamis 
lingkungan dan cuaca untuk mitigasi bencana 
dan pengelolaan Sumber Daya Lahan di 
website (harian, mingguan dan bulanan) 
(IKU-6)  

365 informasi 

  

  c. Jumlah pengguna instrumentasi teknologi 
dirgantara / spin-off (SKEA, alat ukur potensi 
angin, “tide gauge”, dll) buatan LAPAN (IKU-
8) 

           
5  

instansi / 
perusahaan 

  

  d.Jumlah kerjasama yang mendukung 
peningkatan kualitas dan produktivitas 
litbang, serta pemanfaatan dan 
pendayagunaan teknologi kedirgantaraan di 
Indonesia (IKU-11)  

20 instansi/ 
negara 

3. Tercapainya Pengesahan 
Rancangan Undang-Undang 
Tentang Keantariksaan dan 
peraturan perundang-
undangan terkait 

Jumlah kebijakan/peraturan perundang-
undangan di bidang kedirgantaraan yang 
dihasilkan (IKU-10)  

5 Dokumen 

4. Peningkatan akuntabilitas 
kinerja LAPAN 

Jumlah unit kerja yang berkinerja baik (IKU-
12) : Hasil penilaian evaluasi LAKIP unit kerja 
bernilai minimal baik ( ≥ 70 ) 

10 unit kerja 
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Lampiran II 
 PENETAPAN KINERJA  

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (LAPAN) 
TAHUN 2010 

  
     

 
Sasaran Strategis Utama Indikator Kinerja Target Program Anggaran 

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

Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang 
teknologi roket, satelit, penginderaan jauh, dan 
pengetahuan antariksa 

a. Jumlah instansi pengguna data satelit LAPAN (IKU-1)  2 instansi 1 Pengembangan 
Teknologi 
Penerbangan dan 
Antariksa 
  
  

  

          
91,000,000  

  
b. Jumlah rancang bangun satelit LAPAN (IKU-2).  2 satelit 

  
  

  

  c. Jumlah instansi pengguna roket / bahan bakar roket dan produk sampingan AP 
buatan LAPAN (IKU-3) 

3 instansi   

  d. Jangkauan roket produksi LAPAN (IKU-4) 150 km   

  
e. Jumlah penambahan arsip data penginderaan jauh wilayah Indonesia untuk 
mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan (IKU-7). 

        
10,000  

scene / granul   

  
f. Jumlah pengguna informasi dinamika atmosfer (iklim, kimia atmosfer, dan lingkungan 
atmosfer) dan cuaca antariksa (aktivitas matahari, geomagnet dan ionosfer) (IKU-9)    

40 Instansi   

2
. 

Peningkatan pemanfaatan hasil litbang LAPAN 
untuk mendukung pembangunan nasional 

a. Jumlah instansi pengguna data/ informasi  penginderaan jauh LAPAN (IKU-5) 80 instansi 29,637,896 

  
b.  Jumlah informasi spasial dinamis lingkungan dan cuaca untuk mitigasi bencana dan 
pengelolaan Sumber Daya Lahan di website (harian, mingguan dan bulanan) (IKU-6)  

365 informasi   

  
  c. Jumlah pengguna instrumentasi teknologi dirgantara / spin-off (SKEA, alat ukur 

potensi angin, “tide gauge”, dll) buatan LAPAN (IKU-8) 
5 instansi / 

perusahaan   

  

  d. Jumlah kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas litbang, 
serta pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi kedirgantaraan di Indonesia (IKU-11) 

20 instansi / negara 

  
3
. 

Tercapainya Pengesahan Rancangan Undang-
Undang Tentang Keantariksaan dan peraturan 
perundang-undangan terkait 

Jumlah kebijakan/peraturan perundang-undangan di bidang kedirgantaraan yang 
dihasilkan (IKU-10)  

5 Dokumen 3,072,100 

4
. 

Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN Jumlah unit kerja yang berkinerja baik (IKU-12) : Hasil penilaian evaluasi LAKIP unit 
kerja bernilai minimal baik (≥70) 

10 unit kerja 2
. 

Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 

23,549,200 

        Jumlah Anggaran Tahun 2010 : Rp. 239,030,606,000 
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Lampiran III 
           

PENGUKURAN KINERJA  

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 

TAHUN 2010 

  
          

(dalam ribuan Rupiah)
Sasaran Strategis 

Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi *) % Program Anggaran 
Pagu Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7) (8) (9) 
1 Peningkatan kemampuan 

LAPAN di bidang 
teknologi roket, satelit, 
penginderaan jauh, dan 
pengetahuan antariksa 

a. Jumlah instansi pengguna data satelit 
LAPAN (IKU-1) 

2 instansi 3 instansi 150% 1 Pengembangan 
Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 
  
  
  
  

  

91,000,000  
  
  

    88,575,620  
  
  
  
  
  

97.34 

  b. Jumlah rancang bangun satelit LAPAN (IKU-
2) 

2 satelit 2 satelit 100% 

 

  

  c. Jumlah instansi pengguna roket / bahan 
bakar roket dan produk sampingan AP buatan 
LAPAN (IKU-3) 

3 instansi 3 instansi 100% 

 

  

  d. Jangkauan roket produksi LAPAN (IKU-4) 150 km     --   --- 
 

    
    e. Jumlah penambahan arsip data 

penginderaan jauh wilayah Indonesia untuk 
mendukung pembangunan ekonomi dan 
perlindungan lingkungan (IKU-7) 

   
10,000  

scene/       
granul 

12,419 scene/granul 124% 

 

    

    f. Jumlah pengguna informasi dinamika 
atmosfer (iklim, kimia atmosfer, dan lingkungan 
atmosfer) dan cuaca antariksa (aktivitas 
matahari, geomagnet dan ionosfer) (IKU-9)    

40 Instansi 95 Instansi 238% 

  

    

2 Peningkatan pemanfaatan 
hasil litbang LAPAN untuk 
mendukung 
pembangunan nasional 

a. Jumlah instansi pengguna data/ informasi  
penginderaan jauh LAPAN (IKU-5) 

80 instansi 238 instansi 298% 29,637,896 20,092,113 67.79 

  b. Jumlah informasi spasial dinamis lingkungan 
dan cuaca untuk mitigasi bencana dan 
pengelolaan Sumber Daya Lahan di website 
(harian, mingguan dan bulanan) (IKU-6) 

365 informasi 365 informasi 100%       
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Sasaran Strategis 
Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi *) % Program Anggaran 

Pagu Realisasi % 
(1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7) (8) (9) 

    c. Jumlah pengguna instrumentasi teknologi 
dirgantara / spin-off (SKEA, alat ukur potensi 
angin, “tide gauge”, dll) buatan LAPAN (IKU-8) 

5 instansi/    
perusaha
an 

2 instansi/ 
perusahaan 

40% 

        

  

    d. Jumlah kerjasama yang mendukung 
peningkatan kualitas dan produktivitas litbang, 
serta pemanfaatan dan pendayagunaan 
teknologi kedirgantaraan di Indonesia (IKU-11); 

20 instansi/        
negara 

24 instansi/ 
negara 

120% 

        

  

3 Tercapainya Pengesahan 
Rancangan Undang-
Undang Tentang 
Keantariksaan dan 
peraturan perundang-
undangan terkait 

Jumlah kebijakan/peraturan perundang-
undangan di bidang kedirgantaraan yang 
dihasilkan (IKU-10)  

5 Dokumen 5 Dokumen 100% 

 
  

3,072,100 2,999,393 97.63 

4 Peningkatan akuntabilitas 
kinerja LAPAN 

Jumlah unit kerja yang berkinerja baik (IKU-12) 
: Hasil penilaian evaluasi LAKIP unit kerja 
bernilai minimal baik (≥70); 

10 unit kerja 14 unit kerja 140% 2 Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya 

23,549,200 21,805,824 92.60 

   
        

 
  Pagu Tahun 2010          : Rp. 239.030.606.000,- 

          Realisasi Tahun 2010  : Rp. 222.615.737.393,-   
          Capaian Anggaran        : 93,13% 
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Lampiran IV 
     CAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 
TAHUN 2010 

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET  REALISASI % CAPAIAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA 

a. 
Pengembangan Teknologi Roket Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi 

roket 1. Jumlah tipe/jenis roket yang dikembangkan 10 10 100 

  2. Jumlah unit roket yang diuji statistik 28 31 111 

    3. Jumlah roket yang diuji terbang 31 33 106 

    4. Jumlah produksi amonium perklorat (AP) oleh LAPAN (ton) 2   - 

      
5. Jumlah roket dengan bahan baku AP produk LAPAN yang diuji terbangkan 5 

  - 

      
6. % Peningkatan kapasitas SARPRAS Litbang Roket untuk mencapai minimum 
kebutuhan   -   - 

          

b. Pengembangan teknologi satelit 
Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi 
satelit dan stasiun bumi 1. Jumlah satelit yang dibuat/diintegrasi di dalam negeri 2 2 100 

    2. Jumlah satelit yang akan diluncurkan   -   - 

    3. Jumlah roket yang diuji terbang   -   - 

    
4. Jumlah pembangunan stasiun bumi utama penerima data & pengendali satelit 

  -   - 

      
5. Jumlah doktek satelit (user requirement, mission definition, desain satelit, desain stasiun 
bumi, rancangan pengolahan data, bentuk produk data) 2 2 100 

            

c. 
Uji terbang roket dan akuisisi data ionosfer, geomagnet, 
dan meteo 

Kontinuitas operasi instalasi uji terbang, stasiun 
pengamat dirgantara untuk mendukung litbang 
dan pemanfaatan sains antariksa 

% Komitmen operasi instalasi uji terbang dan stasiun pengamat dirgantara 
100 100 100 

        
        

d. 
Pengembangan Teknologi Penerbangan Rancang bangun pesawat nir awak, ramjet dan 

diseminasi pemanfaatan teknologi dirgantara 
1. Jumlah jenis pesawat nir awak dan propulsi jet yang dikembangkan 

1   - 

    2. Jumlah pesawat nir awak dan ramjet yang diuji terbang  -   - 

    
3. Jumlah sistem ground segment pesawat nir awak dan pesawat ramjet yang 
dikembangkan 1   - 

          
    4. Jumlah doktek Spin off Teknologi Penerbangan 2   - 

e. 
Pengembangan Teknologi Dan Bank Data Penginderaan 
Jauh (PUSDATA) 

Penguatan kemampuan akusisi data satelit 
wilayah Indonesia 

1. Jumlah penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh 
4 2 50 

    
2. Jumlah doktek kajian sistem satelit multimisi (Sistem Akusisi Data NPP/NPOESS, 
LDCM, Arsitektur system pengolahan data satelit multimisi) 

2 1 50 

    3. % Jumlah data yang terdistribusi 80 80 100 

    4. Jumlah modul pengolahan citra berbasis open source   4   
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NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET  REALISASI % CAPAIAN 

f. Akusisi dan pengolahan data satelit penginderaan jauh 
sumber daya alam serta pelayanan pengguna 

Kontinuitas operasi sistem stasiun bumi satelit 
penginderaan jauh sumber daya alam parepare 
untuk mendukung pelayanan kepada pengguna 

1. % Keberhasilan akusisi data satelit penginderaan jauh multimisi 95% 95% 100 

  2. % Jumlah "near real time" catalog metadata tepat waktu 100 100 100 

  
3. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia Tengah 

4 1 25 
        

  
4. % Integrasi sub sistem stasiun bumi dan uji coba operasi akuisisi data NPP/NPOESS, 
Landsat 8   -   - 

        

g.  
Ops. Stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, stasiun 
pengamat geomagnet, meteor, dan atmosfer dan Stasiun 
Telemetri Tracking Commands (TTC) dan pelayanan 
pengguna (BIAK) 

Kontinuitas operasi stasiun bumi satelit 
penginderaan jauh cuaca Biak untuk mendukung 
pelayanan kepada pengguna. 

1. % Kontinuitas operasi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geo magnet, meteo 
dan atmosfer serta TTC 95 95 100 

        

  
2. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia timur. 

2 3 150 
        

h. 
Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh Pemanfaatan data satelit untuk pemantauan 

sumber daya lahan dan kondisi lingkungan 
1. Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh 

5 5 100 
        

    
2. % Kelengkapan data satelit lingkungan dan cuca wilayah Indonesia 

96 96 100 

    
3. Jumlah jenis informasi spasial penginderaan jauh yang dapat diakses terkait 
pemantauan dan sumberdaya alam, mitigasi bencana dan hankam. 7 8 114 

          

      
4. Jumlah basis data spasial penutup dan pengguna lahan (satuan propinsi) 

2 2 100 

      
5. % Downtime Operasi penyajian Info mitigasi bencana dan inventarisasi SDAL 

15 10 67 

i. 
Pengundangan Undang-undang tentang Keantariksaan UU Keantariksaan Nasional dan PP turunannya 

1. Sinkronisasi dan harmonisasi RUU Keantariksaan Nasional       

  2. UU Keantariksaan Nasional       
  3. RPP terkait UU Keantariksaan Nasional dan sinkronisasi/harmonisasi       

      4. PP terkait UU Keantariksaan Nasional dan turunannya       
 

 

 

 


