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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 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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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 

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 2012 sebagai 

tahun ketiga periode Renstra 2010-2014, yang merupakan waktu yang tepat 

untuk melakukan “evaluasi” dalam penyajian kembali Renstra LAPAN 2010-2014 

sehingga dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan antisipatif dalam 

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis LAPAN 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. 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/02/2011.  

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 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, 

LAPAN dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. 

 

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 
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kebijakan kedirgantaraan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit-unit 

kerja yang diwadahi dalam struktur organisasi sebagai berikut :  

 

 

 
 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi LAPAN 

 

 

1.3 Sumber Daya dan Lokasi Fasilitas 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) LAPAN pada tahun 2011 berjumlah 1.289 

orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S3 sebanyak 30 

orang (2.33%), S2 sebanyak 194 orang (15.05%),  S1 sebanyak 446   orang 

(34.60%), Diploma III sebanyak 57 orang (4,42%), SMA sebanyak 484 orang 

(37.55%), SMP sebanyak 35 orang (2,72%), dan SD sebanyak 41 orang (3,18%).  
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Gambar 1.2. Komposisi SDM  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan  

 

 

Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 120 orang (120 jabatan), 

723 orang pada Jabatan Fungsional Khusus (JFK) dan 455 orang pada Jabatan 

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

lembaga litbang, komposisi terbesar JFK adalah peneliti sebanyak 278 orang 

(38,45%) dan litkayasa sebanyak  175 orang (24,20%). 

 

 

Gambar 1.3. Komposisi SDM Berdasarkan  
Jabatan Fungsional Khusus   
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LAPAN melalui komponen SDM nya terus bekerja dan memacu diri sebagai 

usaha menjawab tantangan bangsa dan negara untuk menciptakan kemandirian 

di bidang  teknologi penerbangan dan antariksa yang dibutuhkan saat ini dan 

masa mendatang.  

 

Selain SDM, sumber daya pendukung yang juga penting adalah 

ketersediaan 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 2011 sebesar Rp 465.501.154.000,00. 

 

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). 

 

 

Gambar 1.4. Lokasi Fasilitas LAPAN 
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1.4 Sistematika Penyajian  

 

Pada dasarnya, tersajinya laporan kinerja ini guna menyampaikan capaian 

kinerja LAPAN sepanjang tahun 2011 dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 

2010-2014. Segala capaian yang diraih akan dibandingkan dengan Penetapan 

Kinerja 2010 sebagai tolok ukur keberhasilan lembaga ini. Analisis atas capaian 

kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan pemetaan sejumlah celah 

kinerja sebagai landasan untuk kami melakukan perbaikan secara terus-menerus 

(continuous improvement) di tahun berikutnya.  

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut maka sistematika penyajian 

LAKIP LAPAN tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

1. Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan pencapaian kinerja LAPAN tahun 

2011 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 

RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014, Kebijakan Strategis Nasional Iptek 

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

tahun 2011; 

4. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Capaian RPJMN 2010-

2014, menyampaikan tentang pengukuran, pencapaian dan analisis 

pencapaian kinerja LAPAN sebagai pertanggungjawaban terhadap 

pencapaian sasaran strategis utama untuk tahun 2011, perbandingan capaian 

tahun 2010 dan 2011, serta capaian RPJMN tahun 2011; 

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

tahun 2011 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 daya saing bangsa 

dilaksanakan dengan: (1) membangun SDM 

yang berkualitas; (2) memperkuat 

 BAB II 

                  RENCANA STRATEGIS LAPAN 2010-2014  

DALAM KERANGKA KEBIJAKAN ILMU 

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NASIONAL 
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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 

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.   
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Visi RPJMN 2010-2014 

 
Terwujudnya Indonesia yang 
Sejahtera, Demokratis, dan 

Berkeadilan 

 

 

 

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2.1. Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025 

 

 

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 antar elemen pendukung, 

mengefektifkan interaksi antar lembaga 

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; inter temporal (antarwaktu); dan nasional-daerah (interteritorial), daerah-
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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; 

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.  
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Selanjutnya strategi pembangunan Iptek ini dijabarkan ke dalam kerangka 

pembangunan Iptek sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pembangunan Iptek 

 

 

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. 
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Visi Pembangunan Nasional 

Iptek 2010-2014 

 

”Iptek untuk kesejahteraan dan 

kemajuan peradaban” 

 

 

 

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 

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; 
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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 

yang terdepan dalam penguasaan dan pemanfaatan sains dan teknologi 

dirgantara maka LAPAN menetapkan visi sebagai berikut : 

 

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

BAGI  KESEJAHTERAAN BANGSA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG  
BERKELANJUTAN 
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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 sistem sensor penginderaan 
jauh, sistem stasiun bumi 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”  

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” 
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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. 

 

 

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2011 

 

Tahun 2011 merupakan tahun kedua dalam perencanaan jangka 

menengah 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. 
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Usulan pendanaan anggaran untuk pembiayaan pencapaian sasaran 

strategis LAPAN tahun 2011 adalah sebesar Rp. 465.501.154.000,- 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) Jumlah pengguna data satelit LAPAN yang semakin meningkat 

2) 2 buah rancang bangun satelit LAPAN 

3) Peningkatan jumlah instansi pengguna roket / bahan bakar roket dan 

produk sampingan AP buatan LAPAN 

4) Penambahan arsip data penginderaan jauh wilayah Indonesia untuk 

mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan 

5) Informasi dinamika atmosfer (iklim, kimia atmosfer, dan lingkungan 

atmosfer) dan cuaca antariksa (aktivitas matahari, geomagnet dan 

ionosfer) semakin banyak digunakan oleh user. Hal ini menunjukkan 

kontribusi LAPAN untuk memberikan informasi terkini yang akurat. 

6) Peningkatan pemanfaatan hasil litbang LAPAN untuk mendukung 

pembangunan nasional. 

b. Tercapainya Persetujuan Harmonisasi atas Rancangan Undang-Undang 

Tentang Keantariksaan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan diusulkan 

kepada Presiden untuk mendapatkan Surat Presiden. 

RUU Keantariksaan sebagai suatu payung hukum untuk melindungi 

kepentingan Indonesia dalam bidang pengembangan dan pemanfaatan 

teknologi dirgantara sangat diperlukan.  

c. Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN  

Peningkatan akuntabilitas kinerja LAPAN diharapkan bahwa laporan 

keuangan LAPAN tetap 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. 

d. Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi LAPAN 
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Tahun 2011 juga merupakan tahun yang sangat penting bagi program 

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

satelit, telah dilakukan integrasi akhir satelit mikro LAPAN A2 dan satelit LAPAN 

ORARI dan kemudian akan dilakukan persiapan peluncurannya ke orbit pada 

tahun 2012 (berdasarkan jadwal yang dirilis oleh India). 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 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 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 prakiraan perubahan iklim, lingkungan 
atmosfer Indonesia dan sirkulasi atmosfer global, aktivitas 
matahari, dan dampaknya.     

 

Untuk mencapai sasaran strategis utama 2 “Peningkatan pemanfaatan 

hasil litbang LAPAN untuk mendukung pembangunan nasional” maka akan 

dicapai melalui : 
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 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; 
 

 IKU 8 :
  

Jumlah pengguna instrumentasi / spin-off teknologi dirgantara 
(SKEA, alat ukur potensi angin, alat pemantau pasang surut, 
AWS) 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 energy terbarukan, akan dilakukan diseminasi 

pemasyarakatan Iptek dengan target 2 daerah, penyediaan roket untuk Kompetisi 

Muatan Roket Indonesia (Komurindo) yang diadakan setiap tahun dan kompetisi 

lain yang menggunakan instrumentasi teknologi dirgantara. Untuk bidang 

kerjasama, upaya LAPAN guna mendukung peningkatan kualitas dan 

produktivitas litbang adalah berupa kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam 

maupun luar negeri. 

 

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 

untuk menuju pemantapan program reformasi birokrasi yang merupakan program 

prioritas utama pada Kabinet Indonesia Bersatu II.  
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2.4 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 

 

Anggaran yang diperoleh LAPAN untuk pagu indikatif yang menjadi bahan 

Rencana Kinerja mendapatkan tambahan dana dari yang telah diusulkan, yakni 

mencapai Rp 102.087.940,00 maka pada Rencana Kinerja 2011, sasaran yang 

akan dicapai mengalami penyesuaian. Penambahan anggaran tersebut 

dikarenakan LAPAN berniat mengalokasikannya pada litbang roket, satelit serta 

energi dan penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi. Di luar komponen 

pembiayaan Rencana Kinerja LAPAN di tahun 2011, LAPAN juga mendapatkan 

suntikan dana dari Kementerian Riset dan teknologi (Kemenristek) untuk 

peningkatan kompetensi bagi para peneliti dan perekayasa dalam program 

Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) dan Riset Insentif 

Kompetitif (RIK).  

 

Dengan demikian ditetapkan-nyalah PK LAPAN sebagai berikut :  

Sasaran Strategis Utama 1 : Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang 

teknologi roket, satelit, penginderaan jauh, dan pengetahuan 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; 

 IKU 4 : Jangkauan roket produksi LAPAN ditargetkan berjarak jangkau 200 
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 prakiraan perubahan iklim, lingkungan 
atmosfer Indonesia dan sirkulasi atmosfer global, aktivitas matahari 
dan dampaknya ditargetkan sebanyak 80 instansi.    
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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 240 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 
(a.l. SKEA, Alat Ukur potensi angin, alat pemantau pasang surut, 
AWS) buatan LAPAN ditargetkan sebanyak 4 instansi / 
perusahaan; 

 IKU 11 : Jumlah kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas dan 
produktivitas litbang, serta pemanfaatan dan pendayagunaan 
teknologi kedirgantaraan di Indonesia ditargetkan sebanyak 25 
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 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 baik 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 

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 2011 berdasarkan pada beberapa hal sebagai 

berikut : 
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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 200 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 2011 menetapkan target IKU 5 sebanyak 80 instansi pengguna 

data / informasi penginderaan jauh (inderaja). Target tahun 2011 tersebut 

dibandingkan dengan target tahun 2010 meningkat significant dari 40 instansi 

pada tahun 2010. IKU 6 didasarkan pada capaian tahun 2010 sebesar 100%, 

dimana LAPAN menyajikan informasi spasial dinamis lingkungan dan cuaca 

untuk mitigasi bencana dan pengelolaan Sumber Daya Lahan di website setiap 

hari. Begitupula dengan target pada IKU 7 berdasarkan pada realisasi tahun 2010 

yaitu sebanyak 12.419 scene/granul. IKU 7 tersebut menunjukkan komitmen 

LAPAN dalam menjamin kontinuitas ketersediaan data untuk memberikan 
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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 4 instansi / perusahaan 

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

angin, "tidegauge", dll) buatan LAPAN, walaupun realisasi tahun lalu hanya 

mencapai 40% instansi / perusahaan yang menggunakan 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 80 instansi atau sama dengan yang ditargetkan 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 2011 akan dilakukan proses harmonisasi, pembulatan 

dan penetapan konsepsi terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

tentang Keantariksaan dengan DPR dan instansi lain. Untuk mendukung proses 

tersebut, maka pada tahun 2011 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 tahun 2011 

menetapkan sebanyak 5 dokumen yang selanjutnya diharapkan dapat 

mendukung kebijakan di bidang kedirgantaraan. 
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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 realisasi tahun lalu sebanyak 24 instansi / negara. Maka ditahun 

2011, LAPAN menetapkan target pada IKU 11 ini sebanyak 25 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 2011 menetapkan target 10 unit kerja LAPAN yang 

hasil penilaian evaluasi LAKIP bernilai minimal baik. Penetapan target ini melihat 

capaian tahun 2010 yaitu sebesar 140%.  
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Keterkaitan masing-masing IKU pada sasaran strategis utama LAPAN 

disajikan pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja (PK) LAPAN Tahun 2011 

Sasaran Strategis 
Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 
 (dlm ribuan Rp) 

1. Peningkatan 

kemampuan 

LAPAN di bidang 

teknologi roket, 

satelit, 

penginderaan 

jauh, dan 

pengetahuan 

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 

prakiraan perubahan iklim, 

lingkungan atmosfer 

Indonesia dan sirkulasi 

atmosfer global, aktivitas 

matahari, dan dampaknya 

(IKU-9); 

2 instansi 

 

 

2 satelit 

 

 

3 instansi 

 

 

 

 

200 km 

 

 

10.000 

scene / 

granul 

 

 

 

 

80 instansi 

Pengembangan 

Teknologi 

Penerbangan 

dan Antariksa 

 

222.965.794 

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 (IKU-6); 

240  

instansi 

 

 

 

 

365 

informasi 

 

 

 

  

38.962.977 
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Sasaran Strategis 
Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 
 (dlm ribuan Rp) 

 

 

c Jumlah pengguna 

instrumentasi / spin-off 

teknologi dirgantara (a.l. 

SKEA, alat ukur potensi 

angin, alat pemantau 

pasang surut, AWS) buatan 

LAPAN (IKU-8); 

 

d. Jumlah kerjasama yang 

mendukung peningkatan 

kualitas dan produktivitas 

litbang, serta pemanfaatan 

dan pendayagunaan 

teknologi kedirgantaraan di 

Indonesia (IKU-11); 

 

 

 

4 instansi / 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 

25 instansi / 

perusahaan 

3. Tercapainya 

Pengesahan 

Rancangan 

Undang-Undang 

Tentang 

Keantariksaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan terkait 

Jumlah kebijakan  di bidang 

kedirgantaraan yang 

dihasilkan (IKU-10); 

5 dokumen   

6.521.417 

4. Peningkatan 

akuntabilitas 

kinerja LAPAN 

Jumlah unit kerja yang 

berkinerja baik (IKU-12) : 

Hasil penilaian evaluasi 

LAKIP unit kerja bernilai baik; 

10 unit kerja Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya 

 

16.446.247 

Jumlah 284.896.435 

Layanan Perkantoran (Rutin) 180.604.719 

TOTAL 465.501.154 
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3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 

 

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dalam  

mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan 

good  governance. Kinerja instansi pemerintah harus dapat diukur, sehingga 

memudahkan dilakukannya penilaian oleh stakeholders. Demikian pula halnya 

dengan akuntabilitas kinerja LAPAN, agar dapat diukur kinerjanya, LAPAN telah 

menetapkan sasaran-sasaran 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 2011 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 2011 juga merupakan tahun kedua periode Renstra LAPAN tahun 

2010-2014 sehingga dalam laporan ini disajikan sasaran dan indikator sasaran 

yang telah dicapai tahun 2011 ini sebagai evaluasi tahap kedua terhadap Renstra 

LAPAN tahun 2010-2014.  

 

 

 

BAB III 

 AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 

DAN CAPAIAN RPJMN 2010-2014  

                 

 



 

28 

LAKIP 2011 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

 
 

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011 

4 (empat) Sasaran Strategis Utama yang telah dicapai pada tahun 2010 

yaitu: 

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

penginderaan jauh, dan pengetahuan antariksa; 

2. Peningkatan pemanfaatan hasil litbang LAPAN untuk mendukung 

pembangunan nasional; 

3. Tercapainya Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) 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: 

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 4 200% 

Jumlah rancang bangun satelit Rancang 
Bangun 

2 2 100% 

•Peningkatan Kemampuan LAPAN di Bidang Teknologi 
Roket, Satelit, Penginderaan Jauh dan Pengetahuan Antariksa

Sasaran Strategis Utama 1
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INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

LAPAN   (IKU-2) 

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

Instansi 3 5  

 

166,67% 

Jangkauan Roket produksi 
LAPAN (IKU-4) 

 

Km 200 ---* ---* 

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

Scene / 
granule 

10.000 12441 124,41% 

Jumlah pengguna informasi 
prakiraan perubahan iklim, 
lingkungan atmosfer Indonesia 
dan sirkulasi atmosfer global, 
aktivitas matahari, dan 
dampaknya  (IKU-9) 

Instansi 80 362 

 

452,50% 

 

 

IKU-1: ‖ Jumlah instansi pengguna data satelit LAPAN‖ 

LAPAN-TUBSAT (satelit pertama buatan Indonesia) merupakan satelit 

mikro dengan bobot 57 kg. Satelit ini berada pada orbit polar yang mengelilingi 

bumi dengan melewati kutub. Satelit tersebut melewati wilayah Indonesia 

sebanyak 4 kali per hari. Sejak peluncurannya pada 10 Januari 2007 hingga 5 

tahun operasi, satelit LAPAN-TUBSAT secara rutin melakukan kegiatan operasi 

misi satelit, yang meliputi: 

1. Operasi rutin maintenance dan operasi kendali sikap serta monitoring data 

kondisi kesehatan (house keeping data) satelit LAPAN-TUBSAT. 

2. Penerimaan dan disiminasi data video satelit LAPAN-TUBSAT serta 

melakukan pengolahan data video melalui dengan melakukan pengolahan 

proses stitching untuk mendapatkan citra satelit yang digunakan oleh 

beberapa instansi pengguna. 

3. Kerjasama riset pemanfaatan satelit dan data yang diperolehnya dengan 

instansi pemerintah/ swasta nasional maupun internasional. 
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Gambar 3.1. Contoh citra satelit LAPAN-TUBSAT dalam Pengamatan 

kegiatan Eksplorasi Tambang di Tembagapura, Daerah Kota 

Cirebon dan Aktivitas Gunung Tambora 

 

Untuk mendukung operasi kendali satelit LAPAN-TUBSAT, pengadaan 

seluruh suku cadang sistem ruas bumi dilakukan setiap tahun anggaran sehingga 

dapat menjamin kesinambungan operasi kendali satelit dan maintenance satelit 

LAPAN-TUBSAT serta pemanfaatan data video satelit tersebut. Selain itu juga 

perubahan kebijakan dilakukan dengan mengutamakan pembangunan 3 stasiun 

bumi profesional dengan standard internasional untuk mendukung kinerja operasi 

dan litbang satelit LAPAN merupakan hal yang sangat positif dirasakan, karena 

proses akselerasi ini akan membantu kegiatan litbang satelit dan ruas bumi serta 

peningkatan kinerja operasi satelit LAPAN demi meningkatkan kuantitas dari segi 

pengguna data satelit LAPAN. Pembangunan stasiun bumi ini dilakukan di 

Rancabungur, Rumpin dan Parepare. Disamping itu, telah dibangun dan 

digunakan stasiun bumi satelit LAPAN yang ditempatkan di Pontianak, 

Kototabang, dan Biak. 
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Gambar 3.2. Stasiun Bumi Satelit LAPAN 

 

 

Data satelit LAPAN saat ini telah digunakan untuk membantu dan 

memberikan visualisasi real kondisi daerah tertentu, seperti: 

b. Pengamatan aktivitas meletusnya Gunung Bromo dan Merapi sejak tahun 

2010  

c. Pengamatan kegiatan penambangan di puncak Gunung Grassberg Free Port, 

Timika, Papua  

d. Pengamatan Kondisi lapangan terbang di beberapa kota besar di Indonesia. 

Pemantauan daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau 

Kalimantan dan Selat Malaka, daerah perbatasan dengan Papua Nugini juga 

dengan Australia di selatan.  

e. Kegiatan pengamatan kepadatan arus lalu lintas perkapalan di daerah 

pelabuhan utama di Indonesia.  

f. Pemantauan beberapa pulau terluar di sekitar Sumatera dan Kalimantan.  

g. Serta pemantauan beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, 

Bandung, Bogor, Semarang hingga Kota-kota di Papua.  

Sedangkan pengguna yang memanfaatkan data satelit LAPAN, yakni: 

1. Metro TV dan TV One terkait informasi aktivitas Gunung Bromo. 
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2. Jurusan Geodesi, Universitas Gajah Mada, menggunakan data LAPAN-

TUBSAT untuk melakukan perbaikan hasil ekstraksi informasi dari citra hasil 

rekaman misi surveillance. 

3. MAPIN (Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia) melakukan kajian 

atas penggunaan citra satelit LAPAN-TUBSAT untuk kajian potensi 

penggunaan data citra satelit LAPAN-TUBSAT sebagai peta rupa bumi 

Indonesia (RBI). 

 

Proses pengenalan teknologi satelit mikro ini pada masyarakat dilakukan dengan 

menerima kunjungan, studi banding maupun praktek kerja dari beberapa 

perguruan tinggi seperti ITB, UGM, UI, ITS, IPB, UNPAK, ITN, dan lain-lain serta 

sejumlah Sekolah Menengah Atas dan kejuruan di pulau Jawa dan luar pulau 

Jawa. 

 

 

IKU-2 : ―Jumlah rancang bangun satelit LAPAN‖ 

Sesuai Renstra pengembangan satelit LAPAN yang mengarah pada 

kemandirian dalam penguasaan teknologi satelit, desain serta AIT satelit didalam 

negeri, maka pengembangan teknologi satelit ini dimulai dari satelit mikro 

experiment LAPAN-TUBSAT dengan misi satelit surveillance  dan demonstrasi 

teknologi kendali ACS (Automatic Control System) yang terus berkembang 

hingga satelit remote sensing LAPAN-B1 operasional dengan membawa misi 

untuk ketahanan pangan Nasional. Pada akhirnya pengembangan satelit ini juga 

mencakup sistem satelit telekomunikasi untuk kepentingan Nasional. Adapun 

jumlah rancang bangun satelit LAPAN untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.3. Peta Jalan Pengembangan Satelit LAPAN 

 

 

a) Satelit LAPAN-ORARI 

Pada tahun ini, LAPAN baru dapat menyelesaikan pengintegrasian 1 unit satelit 

yang dikenal dengan proses AIT (Assembly Integration and Test). Satelit yang 

dimaksud adalah satelit LAPAN-ORARI yang merupakan kelanjutan dari program 

pengembangan satelit LAPAN setelah suksesnya program satelit LAPAN-

TUBSAT.  LAPAN-ORARI dibangun dengan berbasis pada teknologi Bus yang 

dimiliki oleh satelit LAPAN-TUBSAT karena sudah terbukti bertahan selama 5 

tahun beroperasi di orbit. Satelit LAPAN-ORARI dikembangkan dengan 

membawa misi surveillance  dan mitigasi bencana dengan karakteristik sebagai 

berikut: 

1) Pengembangan satelit dengan desain, integrasi, pengujian dan operasi di 

Indonesia 

2) Pemantauan wilayah Indonesia secara intensif (14 kali per hari) dengan 

penempatan orbit dekat katulistiwa  

3) Observasi bumi dengan kamera video analog dan kamera digital resolusi 

tinggi 
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4) Bantuan komunikasi saat mitigasi bencana melalui komunikasi text dan suara 

via radio amatir  

5) Mendukung pengawasan maritim dengan penerimaan data Automatic 

Identification System (AIS) 

 

Misi tersebut diatas didukung oleh berbagai peralatan yang dibawa satelit 

sebagai muatan utama di antariksa yang terdiri dari: 

a. Kamera video analog ex. LAPAN-TUBSAT dengan lensa 1000 mm (resolusi 

5m, lebar gambar per frame 3.5 km) 

b. Kamera digital dengan sensor 2000 x 2000 piksel dengan lensa 1000 mm 

(resolusi 5m, lebar gambar 12 km) 

c. Muatan radio amatir text repeater (Automatic Packet/Position Reporting 

System – APRS) dan voice repeater 

d. Receiver Automatic Identification System (AIS)  

Dimensi dari satelit mikro LAPAN A-2 atau LAPAN-ORARI adalah panjang 500 

mm, lebar 470 mm dan tinggi 380 mm, dan berat satelit di orbit akan mencapai 75 

kg. 

 

Gambar 3.4. Rancangan Satelit LAPAN-ORARI 

 

 

Satelit LAPAN A-2 atau satelit LAPAN-ORARI pada tahun 2011 telah 

selesai diintegrasikan dan persiapan kelayakan sistem, namun belum dapat 
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dilakukan flight test system (kelayakan terbang sistem) di rencanakan di India 

untuk kemudian diluncurkan dengan roket India, hal tersebut karena adanya 

penundaan peluncuran roket pembawa satelit oleh India. 

 

b) Rancang Bangun Satelit LAPAN-IPB 

Sebagai bentuk kerjasama dengan pengguna maka LAPAN telah dapat 

merealisasikan 1 unit rancangan satelit baru yaitu dengan Institut Pertanian 

Bogor (IPB), maka dirancang dan diimplementasikan satelit buatan LAPAN untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna. Satelit hasil kerjasama ini akan menitikberatkan 

pada misi utamanya yaitu “Ketahanan Pangan Nasional” dengan menerapkan 

kemampuan kamera Push-broom 4-band multispectral Imager. Satelit ini nantinya 

akan digunakan untuk pengamatan daerah pertanian, persawahan juga daerah 

produksi perikanan. 

 

Misi Satelit 

1) Pengembangan satelit dengan desain, integrasi, pengujian dan operasi di 

Indonesia  

2) Observasi bumi dengan 4-band  multi spectral scanning imager untuk 

klasifikasi tutupan lahan dan pemantauan lingkungan.  

3) Bantuan komunikasi saat mitigasi bencana melalui komunikasi text dan suara 

via Radio Amatir  

4) Mendukung pengawasan maritim secara global dengan penerimaan data 

Automatic Identification System (AIS) yang terpasang di kapal-kapal besar.  

 

Muatan Satelit 

1) Push-broom 4-band multispectral Imager dengan lensa 300 mm (resolusi 18 

m, lebar sapuan 100 km)  

2) Kamera Digital dengan sensor 4K x 3 K dengan lensa 600 mm (resolusi 5 m, 

lebar gambar 36 km)  

3) Muatan Text Repeater (Automatic Packet/Position Reporting System) dan 

Voice Repeater Radio Amatir  

4) Automatic Identification System (AIS) Receiver ex. AISSAT (satelit Norwegia) 
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Gambar 3.5. Rancangan Satelit LAPAN-IPB 

 

IKU-3 : ―Jumlah instansi pengguna roket/bahan bakar roket dan produk 

sampingan AP buatan LAPAN‖ 

Pengembangan pemanfaatan teknologi roket telah dilakukan untuk jarak 

pendek dan menengah. Untuk roket jarak pendek telah dikembangkan roket 

kendali RKX-100 dan RKX-200, roket pengganti FFAR, dan roket D230 

bekerjasama dengan konsorsium Ristek, ITB, UGM, ITS, PT PINDAD, PT DI, 

BPPT, PT DAHANA, PT LEN dan PT KS. Prototipe-prototipe roket tersebut telah 

berhasil diuji terbangkan dengan hasil sesuai dengan harapan. 

 

Target yang diinginkan dalam pengembangan motor roket dan roket 

buatan LAPAN yakni agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna. 

Sepanjang tahun 2011 terdapat 4 pengguna tipe roket, yaitu Kemenhan, TNI-AL, 

TNI-AU, TNI-AD yang telah memanfaatkan prototipe roket hasil litbang LAPAN 

yang dikomersilkan menjadi tipe roket sesuai kebutuhan yang meliputi: 

 

(1) Roket R-1220  

Roket R-1220 adalah roket dengan jarak jangkau 18 km, diproduksi 

konsorsium LAPAN, PT DI, PT DAHANA, PT PINDAD dan PT Krakatau Steel.  
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Gambar 3.6. Roket RHan-122 

 

(2) Roket R-2020 

Roket R-2020 adalah roket bertingkat dengan jarak jangkau 35 km, 

diproduksi konsorsium LAPAN, PT DI, PT DAHANA, PT PINDAD dan PT 

Krakatau Steel.  

 

 

Gambar 3.7. Uji Terbang RX-2020 



 

38 

LAKIP 2011 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

 
 

(3) Roket D-230 

Roket  D-230 adalah roket dengan kendali jarak jangkau 50 km, 

diproduksi konsorsium LAPAN, PT DI, PT DAHANA, PT PINDAD dan PT KS.  

 

Gambar 3.8. Roket D-230 

 

(4) Roket RX-70 pengganti FFAR 

Roket RX-70 adalah roket dengan jarak jangkau 8 km untuk 

menggantikan roket dari udara ke darat FFAR, diproduksi PT DI. Perbaikan 

dilakukan model multi nosel dengan menggunakan propelan komposit untuk 

menggantikan isian propelan dari FFAR.  

 

Gambar 3.9. Roket RX-70 
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 Produk samping AP LAPAN telah dimanfaatkan oleh BPPT sebagai bahan 

flare untuk hujan buatan, yang mana pada saat ini sudah mencapai tahap 

produksi yang akan dilakukan oleh PT. PINDAD. Dengan demikian, jumlah 

instansi pengguna produk roket dan produk samping AP adalah 5 instansi. 

 

 

IKU-4 : ―Jangkauan Roket Produksi LAPAN‖ 

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 paling besar yang dikembangkan saat ini 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 jarak jangkau 300 km dengan ditambah beban 

muatan 50 kg dan mencapai 200 km  jika ditambah beban muatan 150 kg 

(perkiraan jangkauan merupakan hasil simulasi). 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. Pengujian propelan 

diperlukan peralatan khusus untuk mendeteksi korositas grain propelan yang 

sangat tebal dengan 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 getaran yang sangat kuat. 

Target jangkauan roket RX-550 adalah 200 km. Rencana pengujian 

terbang motor roket RX-550 dilakukan jika lolos uji static. Pada uji static RX-550 

ternyata terjadi kegagalan pada nosel, sehingga uji terbang untuk mengukur jarak 

jangkau roket tidak dapat dilakukan. Hasil analisis menunjukkan desain nosel 

yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, direncanakan re-desain nosel motor 

roket RX-550. 
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Capaian dan pengembangan Roket RX-550 pada tahun 2011 adalah 

sebagai berikut : 

a. Desain RX-550 

b. Uji Simulasi 

c. Motor roket dan propelan  

d. Nosel  

e. Struktur roket 

f. Pembangunan infrastruktur uji statik dan test bed 

g. Uji statik 
 

 

 

                 Gambar 3.10. Uji statik Roket RX 550mm 

  

Selain penguasaan RPS, dikembangkan pula sistem kendali roket yang 

diperlukan dalam roket peluncur maupun roket konversi dengan membuat roket 

kendali berukuran kecil dan menengah. Pada tahun 2011, dikembangkan 2 jenis 

sistem kendali pada roket dengan diameter 2020 mm (RX-2020 Silinder-Star 8), 

dimana uji terbangnya telah dilakukan di stasiun peluncuran roket di Baturaja, 

Lampung tanggal 25-26 November 2011.  

Kerja keras dan upaya kerja sama yang intens antar instansi terus 

dilakukan untuk mencapai target jangkauan roket sampai dengan 200 km. Pada 
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tahun 2011 ini LAPAN telah berhasil melakukan uji statik motor roket sebanyak 

28 buah motor roket dan uji terbang sebanyak 41 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 : ―Jumlah penambahan arsip data penginderaan jauh wilayah 

Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan 

perlindungan lingkungan‖ 

Dalam rangka membangun kemandirian dan penguasaan teknologi 

penginderaan jauh khususnya terkait dengan Kegiatan Pengembangan Teknologi 

dan Bank Data Penginderaan Jauh telah dilaksanakan 3 kegiatan penelitian 

pengembangan dan perekayasaan utama yaitu:  

a) penelitian dan pengembangan sistem stasiun bumi penginderaan jauh untuk 

mendukung program Landsat Data Continuity Mission (LDCM) dan 

NPOESS/NPP; 

b) penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi pengolahan data dan 

pengembangan modul perangkat lunak berbasis opensource data untuk 

pengolahan data optik maupun radar; 

c) penelitian, pengembangan, dan perekayasaan sistem Bank Data 

Penginderaan Jauh Nasional yang terintegrasi dengan sistem stasiun bumi 

dan jaringan data spasial nasional (JDSN) 

 

Untuk mempertahankan kontinuitas ketersediaan data penginderaan jauh 

dilakukan kegiatan operasional akuisisi data pada stasiun bumi-stasiun bumi 

yang dimiliki LAPAN. Pelaksanaan akuisisi data penginderaan jauh pada tahun 

2011 dilaksanakan melalui 3 stasiun bumi LAPAN, yaitu Balai Penginderaan Jauh 

Parepare, Stasiun Bumi Satelit Lingkungan dan Cuaca Jakarta, dan Stasiun Bumi 

Satelit Lingkungan dan Cuaca Biak. Data penginderaan jauh yang diakuisisi 

antara lain data SPOT4, MODIS, NOAA, Feng Yun dan MTSAT. 
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Gambar 3.11. Contoh laporan bulanan akuisisi data SPOT4            

(Januari – Juni 2011) 

 

Data yang diakuisisi dari ketiga stasiun bumi tersebut kemudian diarsipkan 

di bank data penginderaan jauh LAPAN. Quicklook dan metadata dari data-data 

tersebut juga dimasukkan ke dalam cataloging system pada bank data 

penginderaan jauh untuk disebar luaskan kepada pengguna. Pengguna dapat 

mengakses katalog data penginderaan jauh ini baik secara lokal maupun online 

via website LAPAN Inderaja. Melalui operasi akuisisi pada stasiun bumi ini 

LAPAN telah berhasil melampaui target 10.000 scene / granule dimana data yang 

di akuisisi pada tahun 2011 sebanyak 7194 scene data SPOT, 1019 granule data 

MODIS, 515 scene NOAA18, 552 scene NOAA19, 125 scene Feng Yun, dan 

3036 scene MTSAT sehingga diperoleh jumlah total penambahan arsip data 

sebanyak 12.441 scene/ granule yang dapat digunakan sebagai data acuan 

secara nasional maupun internasional. 
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Gambar 3.12. Katalog data penginderaan jauh berbasis web 

 

Selain menerima data satelit penginderaan jauh secara mandiri dari ketiga 

stasiun bumi tersebut, LAPAN juga bekerjasama dengan para penyedia data 

satelit penginderaan jauh lainnya untuk melengkapi koleksi data yang dimiliki. 

Kerjasama yang dilakukan LAPAN antara lain melalui kerjasama dengan JAXA 

(Japan Aerospace and Exploration Agency) dalam ALOS Pilot Project, kerjasama 

dengan pemerintah Australia melalui kegiatan INCAS (Indonesia National Carbon 

Accounting System) maupun melalui kerjasama dengan institusi internasional 

lainnya. Dari kegiatan kerjasama tersebut, LAPAN menerima data ALOS AVNIR 

maupun PALSAR cukup banyak, dan dapat melengkapi koleksi data Landsat 5 

maupun Landsat 7. 

 

Hal lain yang cukup penting dari penginderaan jauh LAPAN adalah 

penyediaan data real time untuk pemantauan kondisi hutan Indonesia yang 

langsung ditempatkan pada “situation room” di Binagraha dan penyusunan 

rancangan Inpres tentang Koordinasi Penyediaan, Pengendalian Kualitas, dan 

Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Dengan Inpres ini 

akan tercapai efisiensi keuangan negara dalam pengadaan data resolusi tinggi di 

Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah yang dihasilkan dapat 

ditandatangani Presiden pada tahun 2012.  Dalam rangka persiapan pelaksanaan 

Inpres tersebut, LAPAN bersama Bakosurtanal telah melakukan stocktaking data 

resolusi tinggi yang ada pada berbagai Kementerian/ Lembaga dan daerah. 
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Dalam rangka penguatan peran LAPAN untuk menjadi bank data di 

bidang penginderaan jauh, khususnya untuk pembangunan Bank Data 

Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) dan Pusat Pemantauan Bumi Nasional 

(PPBN) telah dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyusunan Master Plan dan Blue Print Pembangunan dan Pengembangan 

Bank Data Penginderaan Jauh Nasional 

b. Penguatan kapasitas produksi dan pengelolaan arsip data serta 

operasionalisasi bank data penginderaan jauh. 

c. Penyiapan ruang kontrol Informasi Mitigasi Bencana. 
  

 

Gambar 3.13. Roadmap Pengembangan Bank Data  

Penginderaan Jauh Nasional 

 

IKU-9 : ―Jumlah pengguna informasi prakiraan perubahan iklim, lingkungan 

atmosfer Indonesia dan sirkulasi atmosfer global, aktivitas 

matahari, dan dampaknya‖ 

Sementara di bidang sains atmosfer dan antariksa, pada tahun 2011, 

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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Sains Atmosfer 

Pada tahun 2011 telah dikembangkan sistem peringatan dini dan mitigasi 

bencana  berbasis satelit yang berfungsi sebagai  sistem peringatan dini curah 

hujan ekstrem yang berpotensi untuk menimbulkan bencana banjir dan longsor.  

Kemudian sistem tersebut telah dikembangkan dengan nama Sadewa versi 2.0 

yang dapat memonitor curah hujan ekstrem mendekati real time melalui satelit 

MTSAT dan mendistribusikan informasi melalui display dan SMS-Gateway 

dengan fitur-fitur baru yang lebih mudah untuk digunakan, handal, aman, dan 

dapat dipercaya. Domain dari Sadewa 2.0 meliputi seluruh wilayah Indonesia dan 

seluruh provinsi dimana provinsi tertentu akan ditampilkan sesuai dengan pilihan 

atau wewenang pengguna, dan dapat diakses oleh siapapun melalui jaringan 

internet dengan memberikan username dan password yang tepat. Saat ini proses 

integrasi, pengujian dan validasi masih perlu dilakukan untuk memastikan aplikasi 

berjalan dengan baik dan stabil. 

 

  

Gambar 3.14. Tampilan Modul Display Dan Satelit 

  

 

 

Beberapa layanan pada pemerintah daerah berkaitan dengan Sains 

Atmosfer adalah berupa sosialisasi dan dukungan bimbingan teknis laboratorium 

untuk meningkatkan kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam 

memahami tentang lingkungan atmosfer dan sistem pemantauan dan analisis 

kimia atmosfer dampak dari polusi udara di daerah. 
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Bimtek Deposisi Asam                     
di Yogyakarta 

Sosialisasi Sains Atmosfer                  
di Surabaya 

 

Gambar 3.15. Kegiatan Bimtek Deposisi Asam  
dan Sosialisasi Sains Atmosfer 

 

 

Pemantauan Cuaca Antariksa 

Hasil pemantauan antariksa  berhasil diinformasikan kepada masyarakat 

berkaitan dengan isu badai matahari dan benda jatuh antariksa melalui berbagai 

media.  Sejalan dengan mulai meningkatnya aktivitas matahari yang sekarang ini 

berada fase naik siklus matahari ke-24, pemantauan cuaca antariksa dilakukan 

dengan lebih intensif. Untuk itu pemantauan terhadap parameter-parameter 

cuaca antariksa yaitu matahari, parameter antarplanet, ionosfer, dan geomagnet 

diintegrasikan di ruang monitor yang ada di Pusat Sains Antariksa. Informasi 

tentang kondisi cuaca antariksa dimanfaatkan untuk berbagai bidang kegiatan 

antara lain, untuk komunikasi baik radio maupun satelit, navigasi, survey geologi, 

mendukung kebijakan penataan frekuensi, dan pengamatan hilal.  

 

       

Gambar 3.16 Pemantauan Aktivitas Matahari  

Menggunakan Solar Radio Spectrograph dan Ruang Monitor 
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Pemantauan Real Time Benda Jatuh Antariksa 

Web pemantauan real time benda jatuh antariksa diluncurkan pada bulan 

Desember 2010. Inti utama dari web ini adalah menyediakan informasi 

pemantauan benda antariksa buatan secara real time yang dapat diakses oleh 

masyarakat luas melalui internet. Pemantauan ini dilakukan khusus untuk 

memantau sampah antariksa yang memiliki ketinggian di bawah 200 km pada 

saat satu jam sebelum, pada saat melintas, dan satu jam setelah melintasi 

wilayah Indonesia. Informasi ini bersifat real time dengan update setiap 1 menit.  

Dalam web ini juga disampaikan prakiraan kapan benda antariksa tersebut akan 

mengalami re-entry. Selain informasi real time tersebut, web ini juga 

menyediakan informasi terkait dengan analisis dugaan benda jatuh yang pernah 

terjadi di Indonesia serta informasi umum berkaitan dengan benda jatuh antariksa 

baik buatan maupun yang alami. 

 

Sejak 1 jam yang lalu hingga 1 jam ke depan sebanyak 1 benda antariksa melintasi 
Indonesia dengan ketinggian kurang dari 200 km. Pada umumnya suatu benda dikatakan 

jatuh jika ketinggiannya mencapai 122 km.
Last update: 2011-06-01 08:06:51 WIB 

http://foss.dirgantara-
lapan.or.id/orbit/index.php

 

Gambar 3.17  Tampilan Informasi Benda Jatuh Antariksa Dalam Web LAPAN 

 

Pada kasus-kasus khusus dan yang mendapat perhatian besar dari media 

dan masyarakat seperti saat kasus jatuhnya satelit UARS dan ROSAT, web ini 

menyajikan informasi yang up to date, baik dari sisi prediksi re-entry serta 

informasi lain yang dihimpun dari NASA maupun lembaga antariksa dunia lainnya 

terkait dengan akan jatuhnya benda antariksa buatan.  

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 
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menghancurkan peradaban dunia. Akibatnya antara lain gangguan telepon, 

siaran TV yang memanfaatkan satelit, jaringan ATM. Juga navigasi pada sistem 

penerima GPS frekuensi tunggal akibat adanya gangguan ionosfer. Gangguan 

ionosfer juga berakibat gangguan siaran radio gelombang pendek (HF). 

Transformator listrik di negara-negara dekat kutub juga rentan kena induksi yang 

bisa mematikan jaringan listrik dalam wilayah yang luas (seperti pernah terjadi 

1989 di Kanada).  

 Instansi Pengguna layanan informasi sains atmosfer, cuaca antariksa dan 

benda jatuh antariksa sepanjang tahun 2011 sebagaimana dapat dijelaskan pada 

tabel berikut: (rincian instansi pengguna dapat dilihat pada lampiran)  

 
 

Tabel 3.2. Pengguna Data LAPAN terkait Sains Atmosfer, Cuaca Antariksa  
dan Benda Jatuh Antariksa 

 
NO INSTANSI JUMLAH 

1. Pemerintah Daerah 301 

2. Instansi pemerintah (K/ L) 12 

3. Swasta 6 

4. Perguruan tinggi  6 

5. Hankam (TNI/Polri) 37 

JUMLAH 362 

 

 

 

Di bidang inderaja, program utama LAPAN 2011 adalah 

mengembangkan model pemanfaatan data satelit inderaja untuk 

pengembangan wilayah, pemantauan dan inventarisasi sumber daya alam dan 

•Peningkatan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan 
LAPAN  Untuk Mendukung Pembangunan Nasional

Sasaran Strategis Utama 2
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lingkungan, serta operasi pelayanan informasi mitigasi bencana (Sistem 

Informasi Mitigasi Bencana Alam - SIMBA), khususnya penyediaan informasi 

secara real time dan terus menerus dalam antisipasi curah hujan ekstrem dan 

prediksi banjir seluruh Indonesia yang diperlukan oleh Badan Nasional 

Pennggulangan Bencana (BNPB). Pencapaian keberhasilan dari sasaran 

strategis utama 2 ini dapat diilustrasikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.3.  Capaian Sasaran Strategis Utama 2 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

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

Instansi 240 782 325,83% 

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 / spin-off 
teknologi dirgantara (a.l. SKEA, 
alat ukur potensi angin, alat 
pemantau pasang surut, AWS) 
buatan LAPAN  (IKU-8); 

Instansi/ 
negara 

4 8 200% 

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

Instansi/ 
negara 

25 26 104% 

 

IKU-5 : ―Jumlah instansi pengguna data / informasi penginderaan jauh 

LAPAN‖ 

Pada tahun 2011 pengguna data penginderaan jauh LAPAN dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.4. Pengguna Data Penginderaan Jauh  

NO INSTANSI JUMLAH 

1. Pemerintah  365 

2. Pendidikan/ Perguruan Tinggi 329 

3. BUMN/ Swasta 4 

4. Hankam 74 

5. Organisasi Internasional 10 

JUMLAH 782 

 

Dari sisi jenis data penginderaan jauh yang didistribusikan, mayoritas 

adalah data Landsat sejumlah 478 scene, kemudian data SPOT sejumlah 226 

scene,dan data NOAA 194 scene. Sebagian besar data didistribusikan dalam 

bentuk data digital dan sebagian kecil lainnya dalam bentuk paper print. Selain itu 

dari sisi pemanfaatannya, data-data yang disitribusikan sebagian besar adalah 

digunakan untuk penelitian baik yang dilakukan oleh para peneliti LAPAN 

maupun dari perguruan tinggi. Pemanfaatan data berikutnya adalah untuk sektor 

kehutanan, lingkungan dan sektor pertahanan keamanan (hankam). 

 

 

Gambar 3.18. Peta Citra Satelit Kota Biak 
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Informasi inderaja juga digunakan oleh organisasi internasional untuk 

berbagai keperluan, diantaranya oleh LandGate Australia, JAXA (Japan 

Aerospace and Exploration Agency), ASEAN Secretariat, UN WFP (United Nation 

World Food Program), UN SPIDER (United Nation Platform for Space Based 

Information for Disaster Emergency Response), UN ESCAP (United Nation for 

Economic and Social Committee for Asia and the Pacific), CARE International, 

GIC-AIT (Geo-informatics Center Asian Institute and Technology), ADRC (Asian 

Disaster Reduction Center), dan WWF (World Wide Fund). Mereka menggunakan 

data inderaja untuk mendukung informasi terkait mitigasi bencana, pembentukan 

sentinel Asia dalam rangka menghubungkan informasi kebencanaan dari data 

kedirgantaraan serta untuk keperluan Carbon Accounting System. 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Salah Satu Kegiatan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh 

Oleh UN WFP Dalam Bentuk Early Warning Bulletin  
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IKU-6 : ―Jumlah informasi spasial dinamis lingkungan dan cuaca untuk 

mitigasi bencana dan pengelolaan Sumber Daya Lahan di website 

(harian, mingguan dan bulanan)‖ 

Dalam mendukung mitigasi bencana, informasi spasial potensi bencana 

telah tersebar ke 25 instansi yang berupa 365 paket harian dan 12 paket 

informasi bulanan potensi banjir, hotspot, sistem peringkat bahaya kebakaran 

(SPBK), dan liputan awan, serta 28 paket informasi quick response tentang 

kejadian bencana banjir / longsor, gempa bumi, tsunami, dan meletusnya gunung 

api di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Kegiatan ini ditunjang dengan sistem 

otomatisasi pengolahan data penginderaan jauh yang memungkinkan produksi 

dan penyajian informasi spasial dinamis dan cepat setiap hari. 

 

Gambar 3.20. Informasi Quick Response Bencana Atas Potensi Aliran Lahar 

Dingin Di Gunung Gamalama, Ternate 

 

Selain penyampaian informasi penginderaan jauh untuk mitigasi bencana, 

LAPAN juga telah menghasil informasi untuk pengelolaan sumberdaya lahan 

berupa zona potensi penangkapan ikan (ZPPI) dalam paket informasi harian 

selama 365 hari yang terdiri dari 9 zona informasi ZPPI. Sembilan zona informasi 
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tersebut adalah Medan, Wilayah Laut Natuna dan Selat Karimata , Laut Jawa 

Bagian Barat, Perairan Laut di sekitar  Prov. Sum. Utara dan NAD, Laut Jawa 

Bagian Timur, Wilayah Garut, Ciamis, dan Cilacap , Selat Makassar Bag. Selatan, 

Selat Makassar Bag. Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Informasi zona 

potensi penangkapan ikan merupakan suatu informasi yang penting bagi nelayan 

karena dapat digunakan untuk penentuan lokasi penangkapan ikan. 

 

  

Gambar 3.21. Contoh Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) 

Untuk Laut Jawa Bagian Timur Dan Barat 

 

Dalam upaya untuk mendukung pengelolaan sumberdaya lahan 

pertanian, telah dihasilkan informasi fase pertumbuhan padi beserta informasi 

potensi gangguannya yang dapat menurunkan produktivitas tanaman padi. Pada 

tahun 2011, potensi gangguan yang dipantau adalah gangguan akibat banjir dan 

kekeringan. Informasi pertumbuhan padi dan gangguannya (banjir dan 

kekeringan) dihasilkan dalam bentuk paket 8 harian. Informasi ini berguna untuk 

perencanaan ketersediaan pangan, pengaturan irigasi, prediksi produksi, dan 

pemantauan pola tanam padi. Bagi petani informasi ini sangat penting untuk 

mengantisipasi kegagalan panen akibat pertumbuhan yang tidak normal, 

gangguan banjir maupun kekeringan. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk 

pengembangan potensi nasional terkait dengan “Ketahanan Pangan”. 

 

 Selain informasi untuk pengelolaan sumberdaya lahan di atas, LAPAN 

juga telah menghasilkan informasi updating data penutup/penggunaan lahan 
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dalam dukungannya untuk pengelolaan sumberdaya lahan. Pada tahun 2011, 

jumlah provinsi yang telah diupdate informasi penggunaa/penutup lahannnya 

adalah 5 provinsi. Provinsi tersebut adalah Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.  

 

Untuk mendukung keakuratan informasi untuk mitigasi bencana dan 

pengelolaan sumberdaya lahan (darat dan laut) berdasarkan penginderaan jauh, 

model pemanfaatan data satelit penginderaan jauh pada tahun 2011 

dikembangan dengan tujuan untuk mendapatkan atau menghasilkan metode 

standar sehingga dapat dijadikan acuan  bagi pemanfaatan data penginderaan 

jauh untuk berbagai aplikasi di berbagai lokasi dan diperoleh hasil informasi yang 

“relatif sama” walau dikerjakan oleh orang atau lembaga yang berbeda.  Kegiatan 

pengembangan model tersebut juga dituntut menghasilkan “Standard 

Operasional Procedure - SOP” dan Petunjuk Teknis yang terkait. Pada tahun 

2011 model yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengembangan Model Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk 

Pengelolaan Sumber Daya Lahan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan 

2. Model Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Pemantauan Kualitas 

DAS Dan Danau 

3. Model Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Laut 

4. Pengembangan Model Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Mitigasi 

Bencana (Studi kasus: Zonasi Daerah Bahaya Merapi) 

5. Pengembangan Model untuk Deteksi dan Pemantauan Bencana  (Banjir, 

Longsor, Kebakaran Hutan, Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan/Lahan) 

6. Pengembangan Produksi Informasi Penginderaan Jauh (Data Satelit 

Lingkungan dan Cuaca) 

7. Pengembangan Operasional dan Dukungan Sistem Basis Data Spasial 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan. 

8. Pengembangan Perangkat Lunak Produksi Satelit MTSAT              

9. Pengembangan Perangkat Lunak Pengolahan Data Satelit NOAA Dan 

Fengyun 
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Gambar 3.22. Hasil Identifikasi Terumbu Karang Dengan Formulasi 
Lyzengga Dan Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classifications) 
Menggunakan Metode Maximum Likelihood Enhanced Dengan Hasil 14 
Kelas, 11 Kelas Perairan Dan 3 Kelas Penutup Lahan Darat (Contoh: 
Gugusan Pulau Pari ) Salah Satu Kegiatan Di Pengembangan Model 
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir 

Dan Laut 

 

IKU-8 : ―Jumlah pengguna instrumentasi / spin-off teknologi dirgantara (a.l. 

SKEA, alat ukur potensi angin, alat pemantau pasang surut, AWS) 

buatan LAPAN‖ 

Pada tahun 2011, dalam rangka mencapai “critical mass production” atas 

hasil-hasil litbang LAPAN, telah dilakukan Spin Off  teknologi ke berbagai daerah 

sehingga dapat memicu inovasi daerah (SIDA). Adapun judul program yang 

menggunakan spin off teknologi tersebut adalah : 

1. Pembangkit listrik energy terbarukan (Kep. Marampit) Sulawesi Utara 

2. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di daerah Tobelo, 

Halmahera Utara 

3. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di daerah Wonogiri, Jawa Tengah 

4. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Sleman 

5. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk pemompaan air di 

daerah Samas 
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6. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Biak 
 

Spin-off teknologi kedirgantaraan buatan LAPAN yang lain adalah 

penyediaan roket yang digunakan untuk Kompetisi Roket Indonesia (Komurindo) 

antar perguruan tinggi se-Indonesia yang diadakan setiap tahun.  Komurindo 

2011 yang digelar di Pantai Pandansimo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

diikuti 40 tim dari 36 perguruan tinggi di Indonesia. Kompetisi ini berlangsung dari 

25 hingga 27 Juni 2011. Komurindo yang digelar untuk keempat kalinya sejak 

2008 ini diselenggarakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 

(LAPAN) bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas, Universitas 

Gadjah Mada, Pemerintah Kabupaten Bantul serta Akademi Angkatan Udara. 

Komurindo tahun 2011 bertema Attitude Monitoring and Surveillance. 

 

Disamping Komurindo, demi lebih mengembangkan semangat 

kedirgantaraan di kalangan masyarakat, LAPAN bersama Program Studi 

Aeronotika dan Astronotika, ITB, menyelenggarakan Indonesian Indoor Aerial 

Robot Contest 2011 (IIARC 2011). IIARC ini sendiri sudah mendapatkan 

pengakuan dari Japan Society of Aeronautic and Space Science (JSASS). 

 

Dengan demikian pada tahun 2011 dapat diperoleh jumlah pengguna 

instrumentasi/ spin off teknologi dirgantara sebanyak 8 (delapan) pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23. Komurindo 2011 
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IKU-11 : ―Jumlah kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas dan 

produktivitas litbang, serta pemanfaatan dan pendayagunaan 

teknologi kedirgantaraan di Indonesia‖ 

 

Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dilakukan dalam rangka 

pengembangan dan pemanfaatan hasil litbang LAPAN serta alih teknologi. Mitra 

kerjasama yang telah dijalin LAPAN sepanjang tahun 2011 adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.5. Daftar Kerjasama LAPAN dengan Instansi Dalam Negeri 

NO MITRA PERIHAL 

PEMANFAATAN HASIL LITBANG LAPAN 

1. Pemkab Pasaman Barat Pemanfaatan Jasa Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Penginderaan Jauh 

2. BPK RI Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 
Informasi untuk Akses Data pada LAPAN 
dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

3. CReSOS/UDAYANA The Facilitation of Remote Sensing and 
Geographic Information System Training, 
Education, Research, and Community 
Services 

4. Dirjen Bina Pembangunan 
Daerah 

Pemanfaatan Data dan Informasi 
Penginderaan Jauh untuk Pembangunan 
Daerah 

5. Pemkab Soppeng   Pembimbingan dan Pembinaan Litbang 
Teknologi Penginderaan Jauh Satelit dan 
Penerapannya 

6. Pemkab Luwu Utara Pembimbingan dan Pembinaan Litbang 
Teknologi Penginderaan Jauh dan 
Penerapannya 

7. Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Pemkab 
Bulungan 

Pembimbingan dan Pembinaan Litbang 
Teknologi Penginderaan Jauh dan 
Penerapannya 

8. Pemkab Bogor   Preservasi Jalan Kabupaten Bogor 

9. Pemkab Bulukumba Pembimbingan dan Pembinaan Litbang 
Teknologi Penginderaan Jauh dan 
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NO MITRA PERIHAL 

Penerapannya 

10. Pemkab Sampang Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

11. Pemkab Bintan Pembimbingan dan Pembinaan Litbang 
Teknologi Penginderaan  Jauh satelit 
Penerapannya 

12. Pemkab Halmahera Utara Pembimbingan dan Pembinaan Litbang 
Teknologi Penginderaan Jauh Satelit dan 
Penerapannya 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEDIRGANTARAAN 

13. Kesepakatan Kerjasama 20 
Instansi (Kemenristek, 
Kemdiknas, Kemhan, Kemindus, 
Kapolri, BPPT, LIPI, LAPAN, 
BATAN, TNI AD, TNI AL, TNI AU, 
UI, UGM, ITB, ITS, Pol. 
Elektronika Negeri Surabaya, PT 
Krakatau Steel, PT. Dahana, PT. 
PAL) 

Sinergi Penelitian, Pemngembangan dan 
Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Bidang Pertahanan dan Keamanan 

14. Unsrat Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan 
serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia 

15. UNUD Penyelenggaraan The 7th International 
Conference on Space Aeronautical and 
Navigational Electronics (ICSANE) 2011 

16. IPB Penyelenggaraan International Seminar on 
Geospatial and Human Dimensions on 
Suistanable Natural Resource Management 
2011 

17. ITB Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan dan 
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan serta 
Peningkatan Fasilitas dan Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 

18. PT PINDAD Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Kedirgantaraan 

19. Direktorat Topografi AD Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, serta 
Pemanfaatan Iptek Survey dan Pemetaan 
serta Penginderaan jauh 
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Tabel 3.6. Daftar Kerjasama LAPAN dengan Negara Lain  

NO MITRA JUDUL DOKUMEN 

1. Pemerintah Republik Islam Iran Penandatanganan Agreed Minutes Sub 
Committee on Aerospace Technology 3

rd
 

Meeting of Joint Committee for research 
and Technology between the Islamic 
Republic of Iran and the Republic of 
Indonesia 

2. United Kingdom Space  Agency 
(UKSA, Inggris) 

Penandatanganan Memorandum of 
Understanding between National Institute 
of Aeronautics and Space of Republic of 
Indonesia and the United Kingdom Space 
Agency regarding Cooperation on Space 
Activitiesfor Their Mutual Benefit. 

3. Republik Rakyat China (RRC) Implementing Arrangement on the 
Deployment of the People’s Republic of 
China’s MV. Yuanwang-3 Instrumentation 
Ship to Sulawesi Sea for Compass 
Navigation Satellite Launch TT&C Support 
in April 2011 

4. Mitsubishi Electronic Corporation 
(Jepang) 

Uji Kemampuan Satelit yang dimiliki 

5. Wageningen University (Belanda) Penandatanganan Memorandum of 
Understanding between remote Sensing 
Technology and Data Center, National 
Institute of Aeronautics and Space of 
Republic of Indonesia and Department of 
Environmental Sciences, Wageningen 
University of the Netherlands 

6. Pemerintah Mozambik Penandatanganan MoU kerjasama Riset 
dan Teknologi antara Pemerintah 
Mozambik dan Pemerintah Indonesia 

7. JAXA, Jepang Cooperation Agreement on FS for KIBO 
Experiment – Ripening Banana Stage II 

 

 

Selain kerjasama di atas, terdapat kerjasama yang dilakukan oleh BLU 

LAPAN dalam rangka pelayanan pengguna, yaitu dengan Pemda : 

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI 

2. Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air 

4. Bappeda Provinsi Jambi 
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5. Bappeda Kabupaten Bulungan 

6. Bappeda Kabupaten Bintan 

7. Bappeda Kabupaten Halmahera Utara 

8. Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur 

9. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 

10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB 

11. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 

12. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur 

13. Dinas Perkebunan Kabupaten Batanghari 

14. Balai Konservasi Kelautan dan Pesisir Nasional Kupang 

15. Witteveen+Boss 

 

 

 

 

Pada tahun 2011 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 3.7. Capaian Sasaran Strategis Utama 3 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN 

Jumlah kebijakan di 
bidang kedirgantaraan 
yang dihasilkan (IKU-10) 
 

Dokumen  5 5 
 

100% 

 

 

 

•Tercapainya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang 
Keantariksaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait  

Sasaran Strategis Utama 3
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IKU-10 : ―Jumlah kebijakan di bidang kedirgantaraan yang dihasilkan‖ 

Pada tahun 2011, 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. Perumusan dan Penyusunan Bahan Kebijakan DEPANRI 

Pada tahun 2011, LAPAN sebagai pelaksana Sekretariat DEPANRI telah 

mentargetkan satu dokumen yang memuat rekomedasi tentang kebijakan 

strategis di bidang kedirgantaraan nasional. Untuk mencapai target tersebut, 

LAPAN melakukan kegiatan Perumusan dan Penyusunan Bahan Kebijakan 

DEPANRI melalui rapat-rapat Panitia Teknis DEPANRI yang membahas isu-isu 

strategis tentang pengembangan pesawat terbang N219. Disamping itu juga telah 

menyelenggarakan Lokakarya DEPANRI dengan tema ”Isu Strategis di Bidang 

Penerbangan Perintis” pada tanggal 22 Nopember 2011, di Gedung Widya 

Bhakti, Puspitek-DRN, Serpong, Tangerang, Banten. Lokakarya ini berhasil 

membahas 6 (enam ) isu kebijakan strategis, yakni (1) Revew Feasibility Study 

(FS) Kebutuhan Pesawat Terbang Perintis, (2) Kemampuan Rancang Bangun 

Pesawat Terbang Perintis, (3) Kemampuan Manufaktur Pesawat Terbang 

Perintis, (4) Sertifikasi Pesawat Terbang Perintis, (5) Potensi Industri Pendukung 

Pesawat Terbang Perintis, dan (6) Kebutuhan SDM (regenerasi, komprehensif) 

Penerbangan Perintis.  

Hasil yang dicapai adalah satu dokumen yang memuat 14 rekomendasi 

tentang isu-isu strategis pengembangan pesawat N219 dan isu di bidang 

penerbangan perintis. Keempat belas rekomendasi ini adalah (1) Memperhatikan 

geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang cukup 

banyak dan sukar dijangkau oleh transportasi baik darat maupun laut, maka 

penerbangan perintis mutlak dibutuhkan  sebagai modal transportasi, (2) PT. DI  

secara teknologi dan dan sumber daya manusia  memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan pesawat perintis. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan 

politis dan financial dari pemerintah, (3) Pendanaan yang akan dikeluarkan harus 

sudah dihitung sampai dengan setelah lolosnya sertifikasi, (4) Pendanaan harus 
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efektif dan efisien serta mau bersaing di tingkat internasional, (5) Koordinasi yang 

dilakukan instansi pemerintah harus ditingkatkan sehingga menghasilkan payung 

hukum, (6) Masing-masing instansi yang terkait perlu berperanserta sesuai 

dengan tupoksi mendukung kebijakan pengembangan pesawat terbang perintis di 

Indonesia, (7) Pembahasan perekayasaan pesawat perintis (N219) perlu 

memfokuskan terlebih dahulu untuk kepentingan sipil  (mengangkut penumpang 

dan barang) meskipun pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

militer, (8) Peran koordinasi yang dilakukan Bappenas maupun Menko 

Perekonomian lebih diintensifkan sehingga perkembangan dunia internasional 

tidak menghambat munculnya N219, (9) Perlu tindakan lebih jelas pembuatan 

N219 oleh instansi terkait dan selalu berkoordinasi dan bersinergi, (10) 

Menciptakan sistem yang mengapresiasi pengalaman yang diperoleh di 

penerbangan perintis, agar tidak semua lulusan flying school berbondong-

bondong mendaftar ke penerbang komersial, (11) Sertifikasi  untuk pesawat 

terbang perintis tunduk pada CASR 23Rev dan memerlukan waktu tiga tahun dan 

dapat memperoleh perpanjangan selama tiga tahun berikutnya. Direktorat 

Sertifikasi dan Kelaikan akan memvalidasi sertifikat berdasarkan sertifikat dari 

negara asal, (12) Untuk peningkatan SDM profesional di bidang penerbangan 

perlu terobosan kebijakan berupa peningkatan subsidi pendidikan, modifikasi 

strategi penggunaan tenaga asing secara cerdas, mengupayakan kemudahan 

bea masuk pesawat terbang latih dan peralatan simulator, (13) Diperlukan 

INPRES guna mewujudkan pesawat terbang perintis dengan langkah sinergi 

antar instansi pemerintah seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Riset 

dan Teknologi, dan (14) Menko Perekonomian menjembatani kebijakan dalam 

pengembangan pesawat terbang perintis dengan menuangkannya dalam bentuk 

INPRES tentang N219.  

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Kepala LAPAN selaku Sekretaris 

DEPANRI telah menindaklanjuti dengan menyampaikan rokemendasi tentang 

pengembangan pesawat N219 kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi 

Republik Indonesia selaku Wakil Ketua/Pelaksana Harian DEPANRI yang 

nantinya akan meneruskannya ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
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Republik Indonesia sebagai dasar dibuatnya INPRES tentang pengembangan 

N219. 

 

2.  Pengkajian Undang-Undang Tentang Keantariksaan 

Pada tahun 2011, LAPAN 

mentargetkan penyusunan Undang-

undang Keantariksaan mencapai 

proses pembahasan Rancangan 

Undang-Undang tentang 

Keantariksaan (RUUK) sampai di 

DPR. Untuk mencapai target 

tersebut, LAPAN telah melakukan 

pembahasan melalui rapat-rapat 

koordinasi teknis dengan instansi nasional terkait dan narasumber yang 

berkompeten di bidang keantariksaan guna  penyempurnaan RUUK. 

Pembahasan telah dilakukan melalui beberapa langkah, yakni : (1) Harmonisasi 

dan sinkronisasi RUU Keantariksaan dengan Perundang-undangan terkait, 

seperti Konsultasi bilateral dengan Kementerian Hukum dan HAM, Bapeten, dan 

Badan SAR; (2) Sosialisasi RUU Keantariksaan dan Naskah Akademik; (3) 

Pengintegrasian terhadap subtansi materi muatan RUU Keantariksaan dari 

beberapa instansi nasional terkait, seperti dengan Sekretariat Negara, 

Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informastika; dan 

(4) Permintaan Surat Presiden.  

Berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM, nomor PPE.PP.02.03-1839 

perihal: Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan, 

tanggal 21 November 2011, dinyatakan bahwa proses pengharmonisasi, 

pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang 

Keantariksaan telah selesai dilakukan. Selanjutnya, LAPAN telah memproses 

permohonan Surat Presiden (Surpres) melalui Menteri Riset dan Teknologi, dan 

saat ini LAPAN sedang menunggu penerbitan Surpres tersebut.  

Gambar 3.24. 
Pembahasan RUU Keantariksaan 
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Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturang Perundang-undangan, pengusulan RUU wajib masuk 

Prolegnas prioritas tahun berjalan (2012).  LAPAN juga telah mengusulkan RUU 

di dalam rapat koordinasi Prolegnas yang diadakan oleh BPHN dan rapat-rapat 

koordinasi dengan Baleg DPR agar RUU tentang Keantariksaan dimasukkan ke 

dalam prioritas pembahasan 2012. Usulan RUU Keantariksaan untuk masuk 

dalam Prolegnas di tahun 2012 ternyata telah disetujui. Saat ini RUU tentang 

Keantariksaan telah menjadi salah satu program prioritas Prolegnas pembahasan 

tahun 2012.   

 

3. Penyusunan Bahan Teknis Penetapan Sikap RI dan Partisipasinya Dalam 

Isu Keantariksaan 

Pada tahun 2011, LAPAN telah mentargetkan tiga dokumen sebagai 

Bahan Pedoman Delegasi RI ke fora kedirgantaraan Internasional. Untuk 

mencapai target tersebut, LAPAN melakukan kegiatan pengkajian kebijakan 

terhadap perumusan bahan pedoman Delegasi RI sebagai Bahan Pedoman dan 

Laporan Delegasi RI di Forum Kedirgantaraan Internasional melalui rapat-rapat 

koordinasi teknis dengan instansi nasional terkait dan narasumber yang 

berkompeten di bidang keantariksaan. Hasil capaian kajian ini terdiri dari: 3 (tiga) 

buah Dokumen Bahan Pedoman dan Laporan Delegasi RI di Forum 

kedirgantaraan internasional yang memuat hasil kajian identifikasi isu-isu yang 

penting bagi Indonesia. Ketiga dokumen tersebut adalah (1) Dokumen Naskah 

Pedoman dan Laporan Delegasi RI ke Sidang Ke-47 Subkomite Ilmiah dan 

Teknik United Nations Committee of Peaceful Uses of Outer Space 

(UNCOPUOS), (2) Dokumen Naskah Pedoman dan Laporan Delegasi RI ke 

Sidang ke-50 Subkomite Hukum UNCOPUOS, dan (3) Dokumen Naskah 

Pedoman dan Laporan Delegasi RI ke Sidang ke-54 Komite Lengkap 

UNCOPUOS.  

Ketiga Dokumen Naskah Pedoman dan Laporan Delegasi RI yang 

merupakan hasil kajian tersebut telah dijadikan sebagai bahan kebijakan bagi 

Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan terhadap isu-isu yang dibahas di 

tingkat internasional dan regional. 
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Indikasi sasaran tercapai jika realisasi IKU dapat tercapai, yang disajikan 

pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.8. 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 
baik; 

Unit 
kerja 

10 12 120% 

 

IKU-12 : ―Jumlah unit kerja yang berkinerja baik: Hasil penilaian evaluasi 

LAKIP unit kerja bernilai baik‖ 

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan 

LAPAN sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999, maka LAPAN membentuk Tim 

Evaluasi internal, yang telah melakukan evaluasi sejak tahun 2008 untuk 

mengevaluasi AKIP Internal LAPAN tahun 2007. Evaluasi internal yang dilakukan 

mengacu pada Peraturan Kepala LAPAN Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi di LAPAN.  

 

Tim Evaluasi internal mengevaluasi AKIP 23 unit organisasi di lingkungan 

LAPAN, yang terdiri dari 4 AKIP Eselon I dan 19 AKIP Satker eselon II dan unit 

kerja mandiri. Pelaksanaan evaluasi telah dilakukan pada tanggal 7-9 September 

2011 dengan menggunakan “criteria reference test” sebagaimana diterapkan oleh 

Kementerian PAN & RB dalam menilai dan atau mengevaluasi AKIP 

Kementerian/ Lembaga.  

 

•Peningkatan Akuntabilitas Kinerja LAPAN

Sasaran Strategis Utama 4
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Sumber informasi yang dievaluasi merupakan 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. 

 

Pada tahun 2011 ini, terdapat 4 (empat) unsur penilaian dalam melakukan 

evaluasi internal, yakni: Perencanaan Kinerja (bobot: 35%), Pengukuran Kinerja 

(bobot: 20%), Pelaporan Kinerja (bobot: 15%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja 

(bobot: 10%), dengan total bobot 80%. Maka didapatkan hasil penilaian: terdapat 

12 (dua belas) unit organisasi di lingkungan LAPAN yang memiliki penilaian 

evaluasi AKIP bernilai baik dengan range 65,22 – 75,99. Adapun nilai rata-rata 

penilaian atas seluruh hasil evaluasi internal LAPAN adalah 64,29. Nilai rata-rata 

evaluasi LAKIP unit organisasi eselon I, II dan unit kerja mandiri tersebut 

dilakukan dengan tingkat akurasi yang baik sesuai dengan implementasi teori 

pada “criteria reference test”. Perbaikan akan terus kami lakukan mengingat 

tingkat urgensi yang amat tinggi akan evaluasi internal untuk dijadikan panduan 

perbaikan kinerja internal LAPAN. 

 

 

3.3      Capaian LAPAN di luar IKU sepanjang tahun 2011 

 

Selain yang terdapat dalam IKU, LAPAN juga berhasil melakukan capaian 

capaian penting sepanjang tahun 2011, diantaranya sebagai berikut:  

 Diterimanya dokumen Reformasi Birokrasi (RB) LAPAN pada tanggal 28 

Oktober 2011 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), hal ini kami lakukan sebagai 

keterlibatan penting LAPAN dalam mensukseskan program Reformasi 

Birokrasi demi perbaikan kinerja aparatur negara dalam melayani masyarakat.  

 Selain itu, pencapaian akuntabilitas keuangan dan kinerja hasil evaluasi 

lembaga eksternal: Akuntabilitas keuangan LAPAN 2010 ditunjukkan dengan 

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

penilaian evaluasi akuntabilitas LAPAN tahun 2010 oleh Kementerian PAN & 
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RB memperoleh nilai B (Baik), capaian ini sejajar dengan 17 instansi 

pemerintahan lainnya. 

 Pada tahun 2011, adanya struktur organisasi baru,dimana dibentuknya Pusat 

Teknologi Penerbangan. Berdasarkan reorganisasi yang dilakukan, maka 

muncul program baru dalam rangka menegaskan komitmen penguasaan 

teknologi penerbangan, program tersebut adalah program pengembangan 

Light Surveillance Aircraft (LSA), Program Nasional N-219, Program 

pengembangan Airborne Remote Sensing berbasis Pesawat Tanpa  Awak 

beserta desiminasi dan aplikasi nya. Program tersebut telah dimulai sejak 

tahun 2011 seiring dengan perubahan organisasi dan Program lain terkait 

dunia penerbangan seperti pengembangan Flying lab PK LPN.   

 

 

 

Gambar 3.25. Prototipe Awal Airborne Remote Sensing Aircraft 

 

 

3.4  Perbandingan Capaian IKU Terhadap Tahun Sebelumnya 

 

Seperti pada tahun 2010, persentase capaian IKU pada tahun 2011 ini 

pun mencapai 100%. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya 

dilaksanakan dengan melihat capaian IKU sebagaimana tabel di bawah ini.  

 

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2010 dan 2011  

SASARAN STRATEGIS 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
CAPAIAN 

2010 
CAPAIAN 

2011 

1) Peningkatan 
kemampuan 

Jumlah instansi pengguna data satelit 
LAPAN (IKU-1) 

150% 200% 
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SASARAN STRATEGIS 
UTAMA 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
CAPAIAN 

2010 
CAPAIAN 

2011 

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

Jumlah rancang bangun satelit LAPAN (IKU-
2) 
 

100% 100% 

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

100% 166,67% 

Jangkauan Roket produksi LAPAN (IKU-4) 
 

--- --- 

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

124% 124,41% 

Jumlah pengguna informasi prakiraan 
perubahan iklim, lingkungan atmosfer 
Indonesia dan sirkulasi atmosfer global, 
aktivitas matahari dan dampaknya (IKU-9) 
 

238% 452,50% 

2) Peningkatan 
pemanfaatan hasil 
litbang LAPAN 
untuk mendukung 
pembangunan 
nasionalPeningkata
n pemanfaatan 
hasil litbang LAPAN 
untuk mendukung 
pembangunan 
nasional 

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

298% 325,83% 

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

100% 100% 

Jumlah pengguna instrumentasi / spin-off 
teknologi dirgantara (a.l. SKEA, alat ukur 
potensi angin, alat pemantau pasang surut, 
AWS) buatan LAPAN (IKU-8) 
 

40% 200% 

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

120% 104% 

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% 100% 

4) Peningkatan 
akuntabilitas kinerja 
LAPAN 

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

140% 120% 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada kedua tahun ini hampir semua 

target IKU tercapai, sedangkan IKU-4 (Jangkauan roket produksi LAPAN) belum 

tercapai dikarenakan rencana pengujian terbang motor roket RX-550 dilakukan 
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jika lolos uji statik. Pada uji static RX-550 ternyata terjadi kegagalan pada nosel, 

sehingga uji terbang untuk mengukur jarak jangkau roket tidak dapat dilakukan. 

Hasil analisis menunjukkan desain nosel yang perlu dismepurnakan. Oleh karena 

itu, direncanakan re-desain nosel motor roket RX-550 menggunakan nosel hasil 

kerjasama LAPAN dengan berbagai pihak diantaranya YUSNOYEZ, Ukraina dan 

PT. Krakatau Steel.  

 

 

3.5 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 2011 telah 

dilakukan pengujian statik roket RX 550. Terkait dengan uji terbang roket RX 550, 

roket ini masih sedang dalam proses persiapan. Bila uji terbang berhasil 

dilakukan, maka target jangkauan roket sejauh 300 km pada tahun 2014 dapat 

dicapai lebih awal. 

 

Pada tahun 2011 satelit LAPAN A-2 dan LAPAN-ORARI memasuki tahap 

integrasi akhir sehingga pada tahun 2012 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. 
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Demikian juga kontinuitas litbang  teknologi dan pemanfaatan penginderaan jauh 

serta operasional dan pelayanannya dalam mendukung institusi-institusi terkait.  

 

Pada lampiran IV disajikan indikator kinerja sasaran dari program/ 

kegiatan pada RPJMN 2010-2014 yang merupakan kompetensi LAPAN. Dari 

tabel tersebut sebanyak 8 sasaran memenuhi target, sedangkan 1 sasaran belum 

tercapai. Pada kegiatan pengembangan teknologi penerbangan, terdapat salah 

satu kegiatan yang belum tercapai yakni kegiatan pesawat nir awak dan ramjet 

yang diuji terbang. Pusat Teknologi Penerbangan pada tahun 2011 telah 

mengembangkan desain airframe UAV sendiri, disamping tetap mengembangkan 

system guidance dan flight control yang akhirnya dikembangkan menjadi system 

autopilot. Selain itu pula telah dilakukan training manufaktur UAV sebagai 

kelengkapan dalam usaha yang semakin mandiri dalam pengembangan aircraft. 

Prototipe pesawat nir awak akan diuji terbang di awal tahun 2012, dengan misi uji 

engine, performance terbang, endurance dan kecepatan serta kemampuan 

membawa muatan. Kegiatan lain yang juga belum dapat mencapai target adalah  

produksi AP dengan target 2 ton. Hal tersebut dikarenakan kapasitas 

perlengkapan yang belum memadai untuk memproduksi AP dalam jumlah 

banyak. 

 

Kegagalan pencapaian target RPJMN tahun 2011 juga terdapat pada 

sasaran “UU Keantariksaan Nasional dan Peraturan Perundang-undangan 

turunannya”. Faktor eksternal amat mempengaruhi tercapainya sasaran ini. 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keantariksaan ini sendiri saat ini sudah 

memasuki tahap Program Legislasi Nasional pembahasan untuk tahun 2012. 

Proses pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas 

Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan telah selesai dilakukan.  

Selanjutnya LAPAN telah melanjutkan proses permohonan Surat Presiden 

(SURPRES) melalui Menteri Riset dan Teknologi. 
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3.6 Akuntabilitas Keuangan 

3.6.1    Realisasi Anggaran Tahun 2011 

 

Dalam pelaksanaan program / kegiatan, LAPAN dibiayai oleh APBN yang 

dijabarkan dalam dokumen DIPA. Capain serapan anggaran pada tahun 2011 

yakni sebesar 92,09% dari total anggaran (setelah penghematan) sebesar Rp. 

438.192.788.000,00. Gambaran secara keseluruhan pagu dan realisasi dapat 

dilihat pada tabel berikut :  

 

 

Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi Anggaran LAPAN Tahun 2011 

 (dalam ribuan rupiah) 

PROGRAM/ KEGIATAN 

 
PAGU 

(Setelah 
Penghematan) 

 

REALISASI 
% 

CAPAIAN 

1. Pengembangan Pengkajian 

Kebijakan dan Informasi 

Kedirgantaraan 

10.634.608 9.948.579 93,55 

2. Pengembangan Teknologi dan 

Bank Data Penginderaan Jauh 

26.667.035 25.616.354 96,06 

3. Pengembangan Sains Antariksa 22.494.230 21.405.509 95,16 

4. Pengembangan Sains Atmosfer 12.124.041 11.931.269 98,41 

5. Pengembangan Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh 

14.972.933 14.727.377 98,36 

6. Pengembangan Teknologi 

Penerbangan 

32.149.107 30.110.854 93,66 

7. Pengembangan Teknologi 

Satelit 

105.507.610 103.376.356 97,98 

8. Pengembangan Teknologi 

Roket 

123.004.306 115.710.151 94,07 

9. Peningkatan Pengawasan dan 

Akuntabilitas Aparatur 

3.648.319 3.544.342 97,15 

10. Koordinasi, Integrasi dan 

Sinkronisasi Hubungan 

7.841.365 7.547.314 96,25 
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PROGRAM/ KEGIATAN 

 
PAGU 

(Setelah 
Penghematan) 

 

REALISASI 
% 

CAPAIAN 

Masyarakat dan Kerjasama 

Kedirgantaraan 

11. Koordinasi, Integrasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan, 

Monitoring & Evaluasi, 

Organisasi, Ketatalaksanaan 

dan Hukum 

18.554.570 16.444.915 88,63 

12. Koordinasi, Integrasi dan 

Sinkronisasi Sumber Daya dan 

Tata Usaha 

44.545.714 40.380.690 90,65 

13. Koordinasi, Integrasi dan 

Sinkronisasi Pelayanan 

Pengguna Berbasis Teknologi 

Kedirgantaraan 

16.048.950 2.770.049 17,26 

 JUMLAH 438.192.788 403.513.758 92.09% 

 

 

 

3.6.2  Capaian IKU dan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Utama  

 

Tabel di bawah ini menyajikan persentase capaian anggaran berdasarkan 

IKU LAPAN. Sasaran strategis utama 1 – 3 didukung oleh anggaran pada 

program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa, dan sasaran 

strategis utama 4 didukung oleh program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Lainnya. Capaian anggaran tersebut disajikan pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 3.11. Capaian IKU dan Anggaran Berdasarkan  
Sasaran Strategis Utama 

 

        (dalam ribuan rupiah) 

SASARAN 
STRATEGIS UTAMA 

IKU 
% 

CAPAIAN 
IKU 

PAGU 
ANGGARAN 

% 
REALISASI 

ANGGARAN 

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

Jumlah instansi pengguna 
data satelit LAPAN (IKU-1) 
 

200% 222.965.794 96% 

Jumlah rancang bangun 
satelit LAPAN (IKU-2) 
 

100%   

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

166,67%   

Jangkauan Roket produksi 
LAPAN (IKU-4) 
 

---   

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

124,41%   

Jumlah pengguna 
informasi prakiraan 
perubahan iklim, 
lingkungan atmosfer 
Indonesia dan sirkulasi 
atmosfer global, aktivitas 
matahari, dan dampaknya 
(IKU-9) 
 

452,50%   

2. Peningkatan 
pemanfaatan hasil 
litbang LAPAN 
untuk mendukung 
pembangunan 
nasionalPeningkat
an pemanfaatan 
hasil litbang 
LAPAN untuk 
mendukung 
pembangunan 
nasional 

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

325,83% 36.543.689 61% 

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

100%   

Jumlah pengguna 
instrumentasi / spin-off 
teknologi dirgantara (a.l. 
SKEA, alat ukur potensi 
angin, alat pemantau 
pasang surut, AWS) 
buatan LAPAN (IKU-8) 
 

200%   

Jumlah kerjasama yang 
mendukung peningkatan 
kualitas dan produktivitas 

104%   
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SASARAN 
STRATEGIS UTAMA 

IKU 
% 

CAPAIAN 
IKU 

PAGU 
ANGGARAN 

% 
REALISASI 

ANGGARAN 
litbang, serta pemanfaatan 
dan pendayagunaan 
teknologi kedirgantaraan di 
Indonesia (IKU-11) 
 

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

Jumlah kebijakan di bidang 
kedirgantaraan yang 
dihasilkan (IKU-10) 

100% 6.521.417 91% 

4. Peningkatan 
akuntabilitas 
kinerja LAPAN 

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

120% 16.446.247 89% 

 
Jumlah 

 

 
284.896.435 

 
91% 

 
Layanan Perkantoran (Rutin) 

 

 
153.296.353 

 
 

 
TOTAL 

  

 
438.192.788 

 
92,09% 
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Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya, secara umum semua sasaran strategis utama LAPAN pada tahun 

2011 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 yang telah ditetapkan. 

 

Hasil capaian kinerja pada tahun 2011 tersebut sudah merupakan upaya 

optimal dalam penggunaan sumber daya yang tersedia di LAPAN. Pencapaian 

prestasi yang menggembirakan dalam litbang teknologi roket, satelit, 

penginderaan jauh, sains atmosfer dan antariksa serta pemberian pelayanan 

kepada masyarakat atas pemanfaatan hasil litbang LAPAN merupakan faktor 

pemicu dan pemacu semangat yang baik untuk kami dalam melangkah pada 

tahun-tahun berikutnya demi pencapaian target-target pada Renstra / RPJMN 

2010-2014.  

 

 

 

 

LEMBAGA  

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 

 

BAB IV 

PENUTUP 
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Lampiran I 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (LAPAN) 

2011 

     

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)  

200 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)    

80 Instansi 

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

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

240 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) 

        4  instansi / 
perusahaan 

  

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

25 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  

10 unit kerja 
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Lampiran II 

       PENETAPAN KINERJA  

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (LAPAN) 
TAHUN 2011 

 

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 Pengembanga
n Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 
  
  

  

          
222.965.794.000 

  

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); 200 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 prakiraan perubahan iklim, lingkungan 
atmosfer Indonesia dan sirkulasi atmosfer global, aktivitas matahari dan 
dampaknya. (IKU-9)    

80 Instansi   

2
. 

Peningkatan pemanfaatan hasil litbang 
LAPAN untuk mendukung 
pembangunan nasional 

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

240 instansi  
38.962.977.000 

  

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 / spin-off teknologi dirgantara (a.l. SKEA, 
alat ukur potensi angin, alat pemantau pasang surut, AWS) buatan LAPAN 
(IKU-8) 

4 instansi / 
perusahaan 

  

  

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

25 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 6.521.417.000 

4
. 

Peningkatan akuntabilitas kinerja 
LAPAN 

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

10 unit kerja 2
. 

Dukungan 
Manajemen 
dan Teknis 
Lainnya 

16.446.247.000 

 

Jumlah Anggaran Tahun 2011 (Setelah Penghematan) : Rp. 438.192.788.000,00 
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Lampiran III 

           
PENGUKURAN KINERJA  

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 
TAHUN 2011 

     
        

         
(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 4 instansi 200 1 Pengembang
an Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 
  
  
  
  

  

222.965.794
  
  

 213.242.516 
  
  
  

96 

  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 5 instansi 166,67 

 

  

  d. Jangkauan roket produksi LAPAN (IKU-4) 200 km --- km --- 

 

    

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

10,000  scene/       
granul 

12.441  scene/       
granul 

124,41 

 

    

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

80 Instansi 362 Instansi 452,50 

  

    

2 Peningkatan 
pemanfaatan hasil 
litbang LAPAN untuk 
mendukung 
pembangunan nasional 

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

240 instansi 782 instansi 325,83 38.962.977 24.704.248 63 

  d. 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) 

4 instansi/    
perusahaan 

8 instansi/ 
perusahaan 

200 

        

  

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

25 instansi/        
negara 

26 instansi/ 
negara 

104 

        

  

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 

 
  

6.521.417 5.933.577 91 

4 Peningkatan 
akuntabilitas kinerja 
LAPAN 

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

10 unit kerja 12 unit kerja 120 2 Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas 
Teknis 
Lainnya 

16.446.247 14.693.582 89 

Pagu Tahun 2011          : Rp. 438.192.788.000,- 
          

Realisasi Tahun 2011   : Rp. 403.513.758.000,-   
          

Capaian Anggaran        : 92,09% 
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Lampiran IV 
     CAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 
TAHUN 2011 

 

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 statistic 28 28 100 

3. Jumlah roket yang diuji terbang 31 42 135,48 

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

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

5 - - 

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

50% 10% 20 

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 2 0 0 

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

1 3 300 

4. 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 1 100 

2. Jumlah pesawat nir awak dan ramjet yang diuji terbang 2 0 0 

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

1 1 100 

4.Jumlah doktek Spin off Teknologi Penerbangan 
 
 
 
 
 
 
 

2 4 200 
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No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA 

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 5 125 

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

2 2 100 

3. % Jumlah data yang terdistribusi 80 96,2 120,25 

4. Jumlah modul pengolahan citra berbasis open source - 4 - 

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% 99,72% 104,96 

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

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

4 3 75 

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 2 100 

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 

96 100 104,16 

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

7 6 85,71 

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

2 5 250 

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 1 1 100 

2. UU Keantariksaan Nasional - - - 

3. RPP terkait UU Keantariksaan Nasional dan 
sinkronisasi/harmonisasi 

- - - 

4. PP terkait UU Keantariksaan Nasional dan turunannya - - - 
 

        


