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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 

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 dan rekomendasi-rekomendasi yang 

BAB I
PENDAHULUAN
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disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi dalam evaluasi atas AKIP tahun 2012 yang lalu. 

Pada tahun 2012 telah dilakukan evaluasi pencapaian program 

pembangunan jangka menengah yaitu: a) RPJM secara nasional yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui program RPJM 

Midterm Review dan b) Evaluasi capaian Renstra Lapan tahun 2011. Informasi 

kinerja tersebut selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja lembaga dan acuan 

bagi perbaikan perencanaan strategis dan penajaman program/kegiatan tahun 

berikutnya, yaitu tahun 2013 dan 2014, sehingga dapat dilakukan langkah-

langkah korektif dan antisipatif di seluruh elemen akuntabilitas kinerja 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 

Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 

1963 tentang Lembaga Penerbangan dan 

Angkasa luar Nasional. Keputusan Presiden 

tersebut diperbaharui dan disempurnakan 

dengan Keputusan Presiden Nomor 103 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Keputusan Presiden tersebut 

kemudian di jabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).  

 

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan serta struktur organisasi Lapan 

sebagai berikut : 
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1. Kedudukan  
Lapan adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.  

  

2. Tugas 
Lapan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, Lapan dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan 

Teknologi. 

 

3. Fungsi 
Dalam melaksanakan 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. 
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Berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, maka lingkup 

kegiatan yang dilaksanakan Lapan adalah pada : (1) penelitian, pengembangan 

dan pemanfaatan penginderaan jauh, (2) penelitian, pengembangan dan 

pemanfaatan sains atmosfer, iklim dan antariksa, (3) penelitian, pengembangan 

dan pemanfaatan teknologi dirgantara, dan (4) kajian dan pengembangan 

kebijakan kedirgantaraan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit-unit 

kerja yang diwadahi dalam struktur organisasi sebagai berikut :  

 

 

 
 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Lapan 
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1.3 Sumber Daya dan Lokasi Fasilitas 
 
Sumber Daya Manusia (SDM) Lapan pada tahun 2012 berjumlah 1.237 

orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S3 sebanyak 30 

orang (2%), S2 sebanyak 192 orang (16%), S1 sebanyak 443 orang (36%), 

Diploma III dan II sebanyak 55 orang (4%), SMA sebanyak 457 orang (37%), 

SMP sebanyak 29 orang (2%), dan SD sebanyak 31 orang (3%).  

 

 

 
Gambar 1.2. Komposisi SDM Lapan  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan  

 
 

 

Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 120 orang (120 

jabatan) dan 704 orang (57% dari total SDM) pada Jabatan Fungsional Khusus 

(JFK). Sesuai dengan kegiatan utama Lapan sebagai lembaga litbang, komposisi 

tiga JFK terbesar adalah peneliti sebanyak 278 orang (38%), litkayasa sebanyak 

175 orang (24%), dan perekayasa 106 orang (15%). 
 

SD; 31; 3%
SLTP; 29; 2%

SLTA; 457; 37%

D-II; 2; 0%
D-III; 53; 4%

Sarjana; 443; 36%

Magister; 
192; 16%

Doktor; 30; 2%

PROFIL SDM LAPAN 2012 
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
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Gambar 1.3. Komposisi SDM Berdasarkan  

Jabatan Fungsional Khusus   
 

 
 

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 2012 sebesar Rp 493.064.710.000. 

 

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 : Rawamangun, 

Pekayon (Jakarta); Kototabang (Sumatera Barat); Bandung, Sumedang, 

Rancabungur, Rumpin-Bogor serta Pameungpeuk-Garut (Jawa Barat), Pontianak 

(Kalimantan Barat), Watukosek-Pasuruan (Jawa Timur), Parepare (Sulawesi 

Selatan), dan Biak (Papua). 

 

 

 

 

Peneliti
278

Pranata Komputer
24

Arsiparis
26

Auditor
10

Perencana
21

Perancang Perund.
3

Perekayasa
106

T. Litkayasa
175

Pustakawan
9

Analis Kepegawaian
28

Pengendali Dampak 
Lingkungan

6

Pranata Humas
35

Penerjemah
2

PROFIL SDM LAPAN 2012
BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS
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Gambar 1.4. Lokasi Fasilitas Lapan 

 

1.4 Sistematika Penyajian  
 
LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Lapan sepanjang tahun 2012 dan 

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014. Capaian kinerja diukur dengan 

membandingkan antara realisasi terhadap target dalam Penetapan Kinerja yang 

telah ditetapkan pada awal tahun 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan Lapan. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan 

pemetaan sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai landasan untuk 

melakukan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) pada 

tahun berikutnya.  

Sistematika penyajian LAKIP Lapan tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

1. Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan pencapaian kinerja Lapan tahun 

2012 serta capaian Renstra Lapan 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 
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dan Renstra Lapan 2010-2014 serta rencana aksi atas kinerja yang akan 

dicapai pada tahun 2012; 

4. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Capaian RPJMN 2010-
2014, menyampaikan tentang pengukuran, pencapaian dan analisis 

pencapaian kinerja Lapan sebagai pertanggungjawaban terhadap pencapaian 

Sasaran Strategis Utama tahun 2012, perbandingan capaian tahun 2011 dan 

2012, serta capaian RPJMN tahun 2012; 

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

tahun 2012 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa 

yang akan 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 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 baik yang dihadapi pemerintah maupun 

masyarakat.  

 

Visi tersebut dicapai melalui 8 (delapan) misi 

pembangunan yang salah satu diantaranya 

adalah mewujudkan bangsa yang berdaya 

saing. Pembangunan daya saing bangsa 

dilaksanakan dengan: (1) membangun SDM 

yang berkualitas; (2) memperkuat 

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

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

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

Pembangunan Iptek diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan 

dan pemanfaatan Iptek dalam rangka mendukung transformasi perekonomian 

nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. 

Dalam mewujudkan arahan ini, pembangunan Iptek menghadapi berbagai 

BAB II
RENCANA STRATEGIS LAPAN 2010-2014 DALAM KERANGKA 
KEBIJAKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NASIONAL
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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) hingga implementasi Rencana Aksi tiap tahunnya. 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 

berwujud dalam penyediaan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di suatu 

Negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi antar sektor dan lintas 

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

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

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

laboratorium, prototipe industri hingga 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.  

 

Selanjutnya strategi pembangunan Iptek ini dijabarkan ke dalam kerangka 

pembangunan Iptek sebagai berikut : 
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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. 

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; 
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Visi Pembangunan Nasional 
Iptek 2010-2014 
 

”Iptek untuk kesejahteraan dan 
kemajuan peradaban” 

 

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 Lapan 2010-2014 
 

Rencana Strategis (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 ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

khususnya iptek dirgantara bagi peningkatan kemandirian dan daya saing 

nasional sehingga iptek dirgantara dapat dijadikan sebagai penggerak untuk 

kemajuan pembangunan nasional; 

2. Menuju kemandirian dalam memberikan dukungan bagi peningkatan 

kemampuan alutsista nasional dan industri strategis pertahanan nasional 

untuk menjaga keutuhan NKRI; 

3. Pengembangan kemampuan rancang bangun sistem satelit untuk 

mendukung kemandirian dalam pemantauan (surveilence) wilayah Indonesia 

dan penginderaan jauh; 

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

lingkungan bumi dan antariksa melalui pengembangan dan penguatan 

sistem informasi dini (SIMBA-sistem informasi dan mitigasi bencana, SISDAL 
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– Sistem Informasi Inventarisasi Sumberdaya Alam, sistem informasi  

gangguan ionosfir bagi komunikasi, posisi lokasi dan navigasi serta  orbit 

satelit; 

5. Kesinambungan (kontinuitas) dan peningkatan kontribusi  Lapan dalam 

penyedian 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. Pasca reorganisasi 2011, visi dan misi 

disempurnakan dalam upaya menjadikan Lapan sebagai lembaga yang terdepan 

dalam penguasaan dan pemanfaatan sains dan teknologi dirgantara maka Lapan 

menetapkan visi sebagai berikut : 

 

 
 
 

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DALAM IPTEK PENERBANGAN DAN 
ANTARIKSA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BANGSA 
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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 dalam Renstra Lapan tahun 2010-2014 pasca 

reorganisasi 2011 dituangkan secara rinci sebagai berikut :  

1. Memperkuat dan melaksanakan pembinaan, penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi roket, satelit dan penerbangan; 

2. Memperkuat dan melaksanakan pembinaan, penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi dan data penginderaan jauh; 

3. Memperkuat dan melaksanakan pembinaan, penguasaan dan pemanfaatan 

sains antariksa dan atmosfer serta kebijakan kedirgantaraan; 

4. Meningkatkan pemanfaatan hasil litbang untuk pembangunan nasional. 

Pembahasan yang dilakukan atas statement misi sebelumnya, kemudian 

dijabarkan atau diimplementasikan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran 

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. Kemandirian nasional dalam teknologi kedirgantaraan; 

2. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh; 

3. Penguasaan dan pemanfaatan sains antariksa dan sains atmosfer serta 

perumusan kebijakan kedirgantaraan; 

4. Kemampuan inovasi Iptek Kedirgantaraan. 

 

Tujuan Lapan yang tertuang dalam Renstra 2010-2014, kemudian 

dijabarkan pula ke dalam sasaran strategis Lapan sebagai berikut : 

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

penerbangan, penginderaan jauh, pengetahuan antariksa dan atmosfer. 
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2. Peningkatan pemanfaatan hasil litbang Lapan untuk mendukung 

pembangunan nasional. 

3. Tercapainya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan 

dan peraturan perundang-undangan terkait. 

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja Lapan. 

 

 

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012 
 
Tahun 2012 merupakan tahun ketiga 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 Nasional/ Bappenas dan Kementerian 

Keuangan. 

Usulan pendanaan anggaran Lapan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 

547.120.719.000 terutama untuk kebutuhan pencapaian sasaran strategis utama 

antara lain : 

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

penerbangan, penginderaan jauh, pengetahuan antariksa dan atmosfer. 

Keberhasilan dari peningkatan kemampuan tersebut di atas ditandai dengan 

dihasilkannya :  

1) Pengembangan teknologi roket dan derivatnya. 

2) Peningkatan jarak jangkauan roket. 

3) Satelit yang terintegrasi dan siap untuk diluncurkan. 

4) Sistem pengamatan dengan pesawat nir awak . 

5) Peningkatan data satelit yang didistribusikan kepada pengguna. 

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

atmosfer) dan cuaca antariksa (aktivitas matahari, geomagnet dan 

ionosfer) semakin banyak digunakan oleh user.  
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7) Peningkatan pemanfaatan data dan informasi berbasis iptek 

kedirgantaraan untuk mendukung pembangunan nasional. 

b. Peningkatan pemanfaatan hasil litbang Lapan untuk mendukung 

pembangunan nasional. 

Hasil litbang Lapan harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Untuk 

itu, pencapaian sasaran strategis ini ditandai dengan upaya Lapan untuk 

meningkatkan kuantitas pengguna layanan atas litbang teknologi 

kedirgantaraan yang dihasilkan. 

c. Tercapainya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan 

dan peraturan perundang-undangan terkait. 

Undang-Undang Keantariksaan bertujuan sebagai landasan hukum 

penyelenggaraan keantariksaan secara terpadu dan komprehensif. Proses 

legacy RUU ini menjadi UU diupayakan pada tahun 2012 akan masuk ke 

dalam Prolegnas. Draft RUU dan Naskah Akademiknya akan disiapkan oleh 

Lapan sebagai bahan utama pembahasan di hadapan Komisi VII DPR RI. 

Selain hal tersebut, dalam prosesnya, dalam rangka pengumpulan, 

pengolahan dan analisis bahan pembahasan untuk pengesahan RUU, 

kemungkinan besar juga akan dilakukan studi banding oleh DPR terhadap 

negara yang menyelenggarakan keantariksaan dan negara yang memiliki 

Undang-Undang Keantariksaan.  

d. Peningkatan akuntabilitas kinerja Lapan  

Peningkatan akuntabilitas kinerja Lapan dapat dilakukan melalui  perbaikan 5 

komponen akuntabilitas kinerja yaitu : perencanaan, pengukuran, pelaporan, 

evaluasi dan pencapaian kinerja. 

 

Pencapaian Sasaran Strategis Utama 1 “Peningkatan kemampuan 
Lapan di bidang teknologi roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, 
pengetahuan antariksa dan atmosfer”, akan diukur melalui capaian sebagai 

berikut:  
 

1) IKU 1 : Jumlah produk teknologi, data dan informasi kedirgantaraan; 

  a) Pengembangan teknologi roket dan derivat nya yang 

dimanfaatkan oleh pengguna 

b) Satelit Lapan yang dimanfaatkan pengguna 

c) Satelit yang siap diluncurkan 

d) Sistem pengamatan dengan pesawat nir awak yang 
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dimanfaatkan oleh pengguna 

e) Jumlah data satelit yang didistribusikan kepada pengguna 

f) Layanan informasi berbasis Iptek kedirgantaraan yang 

dimanfaatkan oleh pengguna 

2) IKU 2 : Jumlah HKI (paten, hak cipta, lisensi); 

3) IKU 3 : Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi; 

4) IKU 4 : Jumlah publikasi ilmiah internasional; 
 

Pencapaian sasaran strategis utama 2 “Peningkatan pemanfaatan hasil 
litbang Lapan untuk mendukung pembangunan nasional” diukur melalui 

capaian IKU 5 yaitu Jumlah instansi pengguna data dan informasi berbasis iptek 

kedirgantaraan. 
 

Sebagai upaya mendukung pembangunan nasional, Lapan 

menggerakkan sumber daya untuk penajaman litbang teknologi roket, satelit, 

penerbangan dan litbang antariksa serta atmosfer. Hasil litbang terus 

dikembangkan sebagai upaya berkinerja berorientasi outcome. Misalnya, di 

bidang penginderaan jauh, peningkatan akses informasi sumberdaya alam dan 

lingkungan serta mitigasi bencana, penyediaan data/ informasi penginderaan jauh 

terus dikembangkan untuk pengembangan wilayah, dan penataan ruang daerah. 

Sejumlah daerah kini mulai merasakan dampak positif pemanfaatan data satelit 

penginderaan jauh Lapan untuk melakukan proyeksi kebijakan atas potensi 

sumber daya alam di daerahnya.  

Pencapaian sasaran strategis utama 3 “Tercapainya Pengesahan 
Rancangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan dan peraturan 
perundang-undangan terkait” diukur melalui capaian IKU 6 yaitu Jumlah 

rumusan kebijakan kedirgantaraan strategis. Kajian - kajian dalam berbagai 

disiplin ilmu terus dilakukan sebagai upaya untuk mendukung capaian IKU 

tersebut dalam rangka penguatan kelembagaan Iptek dan regulasi kebijakan 

pengembangan kedirgantaraan nasional. Kajian tersebut juga dilakukan dengan 

melakukan komunikasi lintas Kementerian/ Lembaga terkait dan melakukan 

perundingan dengan anggota dewan sebagai upaya harmonisasi dan 

sinkronisasi. 

Pencapaian sasaran strategis utama 4 “Peningkatan akuntabilitas 
keuangan dan kinerja Lapan” diukur melalui capaian IKU 7 yaitu Jumlah unit 

kerja yang berkinerja baik. Lapan menetapkan indikator ini sebagai upaya secara 
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nyata sebagai mesin penggerak satuan kerja internalnya untuk mendukung 

pemerintahan yang baik, bersih, dan unggul untuk menjamin terselenggaranya 

aparatur negara yang melayani secara profesional dan berkelas dunia.  

 

 
2.4 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012  

 

Alokasi anggaran yang diperoleh Lapan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 

547.120.719.000 yang berarti mengalami peningkatan mencapai Rp. 

108.927.931.000 dari tahun sebelumnya. Penambahan anggaran tersebut 

diprioritaskan untuk litbang roket, satelit serta pembangunan kapasitas sarana 

dan prasarana penunjang kegiatan litbang. Dalam PK Lapan  tahun 2012  

ditetapkan Indikator dan target sebagai berikut :  

Sasaran Strategis Utama 1 : Peningkatan kemampuan Lapan di bidang 
teknologi roket, satelit, penerbangan, penginderaan jauh, pengetahuan 
antariksa dan atmosfer, dikatakan berhasil jika 4 IKU di bawah ini dapat 

tercapai. 

IKU 1 : Jumlah produk teknologi, data dan informasi kedirgantaraan; 

  a. Pengembangan teknologi roket dan derivatnya yang 

dimanfaatkan oleh pengguna, ditargetkan 3 jenis (RX 122, RX 

200, KCIO4); 

b. Satelit Lapan yang dimanfaatkan pengguna, ditargetkan 1 unit 

(Lapan-TUBSAT); 

c. Satelit yang siap diluncurkan, ditargetkan 1 unit (Lapan A2/ 

ORARI); 

d. Sistem pengamatan dengan pesawat nir awak yang 

dimanfaatkan oleh pengguna, ditargetkan 1 sistem (Sistem 

Pengamatan Produksi Padi); 

e. Jumlah data satelit yang didistribusikan kepada pengguna, 

ditargetkan sebanyak 400 scene data SPOT, 765 scene data 

ALOS, dan 1990 km2 data quickbird/ world view; 

f. Layanan informasi berbasis Iptek kedirgantaraan yang 

dimanfaatkan oleh pengguna, ditargetkan sebanyak 18 

informasi. 
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IKU 2 : Jumlah HKI (paten, hak cipta, lisensi) ditargetkan sebanyak 2 

judul terdaftar. 

IKU 3 : Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi sebanyak 50 

publikasi ilmiah ditargetkan masuk publikasi nasional pada jurnal 

terakreditasi. 

IKU 4 : Jumlah publikasi ilmiah internasional ditargetkan sebanyak 5 

publikasi ilmiah yang masuk di jurnal internasional. 

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

bawah ini dapat tercapai.  
 

IKU 5  : Jumlah instansi pengguna data dan informasi berbasis iptek 
kedirgantaraan ditargetkan ada sebanyak 360 instansi baik 

dalam maupun luar negeri yang akan memanfaatkan hasil litbang 

Lapan. 

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 6  : Jumlah rumusan kebijakan kedirgantaraan strategis yang 
dikembangkan; Pada tahun 2012, ditargetkan 1 RUU dapat 

ditindaklanjuti proses pembahasannya dalam upaya sinkronisasi 

dan harmonisasi lintas Kementerian/ Lembaga hingga sampai 

disetujui untuk dibahas dihadapan pimpinan (Komisi VII) DPR. 

 

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

IKU 7  : Jumlah Unit Kerja yang berkinerja Baik. Target tahun 2012, 
Lapan menargetkan 17 unit kerja di lingkungan Lapan yang hasil 

evaluasi AKIPnya bernilai “Baik”. 

 

IKU Lapan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 02 April 2012 melalui 

Peraturan Kepala Lapan Nomor 03 tahun 2012 tentang Penetapan Indikator 
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Kinerja Utama di Lapan. IKU Lapan disusun dengan mengacu pada Renstra 

2010-2014 berdasarkan pada Misi dan Tujuan Strategis Renstra 2010-2014. 

Penentuan target IKU tahun 2012 berdasarkan pada beberapa hal sebagai 

berikut : 

IKU 1 – IKU 4 ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan 

tugas dan fungsi organisasi, serta mendukung Misi ke-1 sampai dengan Misi ke-

3. Fokus litbang Lapan untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan dalam 

bidang teknologi satelit agar dapat dilakukan pemanfaatan data satelit oleh user. 

Sebanyak 1 satelit Lapan (satelit Lapan TUBSAT) ditargetkan untuk 

dimanfaatkan oleh user. Untuk penguasaan teknologi dirgantara roket, Lapan 

menetapkan target 3 jenis teknologi roket dan derivatnya yang dimanfaatkan oleh 

pengguna, yakni: RX-122, RX-200, dan KCIO4. Pada tahun 2012 ditetapkan 

target sebanyak 1 sistem untuk pengamatan dengan pesawat nir awak yang 

dimanfaatkan oleh pengguna yaitu Sistem Pengamatan Produksi Padi. 

Pengamatan produksi padi sebagai tindak lanjut Lapan untuk turut serta aktif 

dalam program Ketahanan Pangan Nasional. Akuisisi yang dilakukan Lapan 

terhadap satelit dapat menghasilkan sejumlah data yang dapat didistribusikan 

kepada pengguna. Untuk penguasaan teknologi dirgantara bidang penginderaan 

jauh, Lapan menargetkan sebanyak 400 scene data SPOT, 765 scene data 

ALOS, dan 1990 km2 data quickbird/ world view. Selain itu, ditargetkan sebanyak 

18 informasi berbasis Iptek Kedirgantaraan yang akan dimanfaatkan oleh 

pengguna sebagai wujud pelayanan Lapan terhadap masyarakat. 

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, 

pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan 

atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut 

mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan 

masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI 

menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas 

manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang 

sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik 

tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk 

pengembangan lebih lanjut dalam memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. 

Mengingat begitu urgensinya HKI (paten, hak cipta, lisensi) bagi proteksi atas 

hasil litbang, Lapan menargetkan 2 judul usulan HKI  (IKU 2) pada tahun 2012.  
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Setiap hasil penelitian ilmiah membutuhkan publikasi agar karya dapat 

optimal diketahui publik dan dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Berdasarkan 

data dan fakta dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), untuk publikasi 

ilmiah internasional, jika dibandingkan dengan negara tetangga (Malaysia, 

Thailand, bahkan Vietnam), Indonesia masih tertinggal dalam eksistensinya pada 

publikasi ilmiah internasional. Para peneliti dan perekayasa Indonesia, khususnya 

di Lapan dituntut senantiasa meningkatkan kualitas publikasi ilmiahnya, terutama 

skala jurnal dan majalah ilmiah nasional hingga internasional. Pada tahun 2012, 

Lapan secara khusus menargetkan 50 publikasi ilmiah nasional terakreditasi  

(IKU 3) dan 5 publikasi ilmiah yang masuk di jurnal internasional (IKU 4). 

 IKU 5 ditujukan untuk mendukung Misi ke-4 dan membuktikan bahwa 

hasil litbang Lapan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Jumlah instansi 

pengguna data dan informasi berbasis Iptek kedirgantaraan ditargetkan sebanyak 

360 instansi baik dalam maupun luar negeri.  

IKU 6 ditujukan untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas 

dan fungsi organisasi, serta Misi ke-4 Tujuan ke-3. Tahun 2012 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 2012 Lapan 

akan melanjutkan kajian terkait pembahasan RUU tentang keantariksaan, 

termasuk melakukan penterjemahan UU Keantariksaan Negara lain, sebagai 

kajian bandingan dan memperkaya referensi untuk menyempurnakan 

penyusunan RUU keantariksaan. 

IKU 7 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 2012 menetapkan target 17 unit kerja Lapan yang hasil 

penilaian evaluasi AKIP bernilai minimal Baik. Penetapan target ini melihat 

capaian tahun 2011 yaitu sebesar 120%.  

Keterkaitan masing-masing IKU pada sasaran strategis utama Lapan 

disajikan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.2. Penetapan Kinerja (PK) Lapan Tahun 2012 

Sasaran Strategis 
Utama 

Indikator Kinerja 
Utama Target Program 

Anggaran 
 (dlm ribuan 

Rp) 
1. Peningkatan 

kemampuan 

Lapan di bidang 

teknologi roket, 

satelit, 

penerbangan, 

penginderaan 

jauh,pengetahuan 

antariksa dan 

atmosfer 

Jumlah produk 

teknologi, data dan 

informasi 

kedirgantaraan 

(IKU-1) 

a. Pengembangan 

teknologi roket 

dan derivatifnya 

yang 

dimanfaatkan 

oleh pengguna. 

b. Satelit Lapan 

yang 

dimanfaatkan 

pengguna. 

c. Satelit yang siap 

diluncurkan 

 
 

d. Sistem 

pengamatan 

dengan pesawat 

nir awak yang 

dimanfaatkan 

oleh pengguna 

e. Jumlah data 

satelit yang 

didistribusikan 

kepada pengguna 

 

 

 

 

 

f. Layanan 

informasi 

 

 

 

 

 

3 jenis      

(RX 122, RX 

200, KClO4) 

 

 

 

1 buah 

(Lapan- 

TUBSAT) 

 

1 buah 

(Lapan A2/ 

ORARI) 
 

1 sistem 

(sistem 

pengamatan 

produksi 

padi) 
 

 

• 400 scene 

data SPOT 

• 765 scene 

data ALOS 

• 1990 km2 

data 

quickbird/ 

world view 

 

18 informasi 

 

Pengembang

an Teknologi 

Penerbangan 

dan Antariksa 

372.109.450 
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Sasaran Strategis 
Utama 

Indikator Kinerja 
Utama Target Program 

Anggaran 
 (dlm ribuan 

Rp) 
berbasis Iptek 

kedirgantaraan 

yang 

dimanfaatkan 

oleh pengguna 
 

Jumlah HKI (paten, 

hak cipta, lisensi) 

(IKU-2) 
 

Jumlah publikasi 

ilmiah nasional 

terakreditasi (IKU-3) 
 

Jumlah publikasi 

ilmiah internasional 

(IKU-4) 

 

 

 

 
 

 

2 judul 

 
 

 
 

50 publikasi 

 

 
 

5 publikasi 

2. Peningkatan 

pemanfaatan 

hasil litbang 

Lapan untuk 

mendukung 

pembangunan 

nasional 

Jumlah instansi 

pengguna data dan 

informasi berbasis 

iptek kedirgantaraan 

(IKU-5) 

 

360 instansi 

 

 

 

 

 91.715.326 

3. Tercapainya 

Pengesahan 

Rancangan 

Undang-Undang 

Tentang 

Keantariksaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan terkait 

Jumlah rumusan 

kebijakan 

kedirgantaraan 

strategis (IKU-6) 

1 RUU  12.173.992 

4. Peningkatan 

akuntabilitas 

keuangan dan 

kinerja Lapan 

Jumlah unit kerja 

yang berkinerja 

baik. (IKU-7) 

17 unit kerja Dukungan 

Manajemen 

dan Teknis 

Lainnya 

71.121.951 

TOTAL 547.120.719 
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2.5 Rencana Aksi Tahun 2012 
 

Rencana aksi tahun 2012 telah dibuat dalam rangka pelaksanaan 

Penetapan Kinerja tahun 2012. Rencana aksi untuk mendukung pencapaian 

Sasaran Strategis Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lapan. Adapun 

rencana aksi dapat dilihat pada lampiran V. 
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3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 
 

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dalam  

mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan 

good and clean 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 2010-2014 dengan mengedepankan indikator-

indikator yang berorientasi outcome. Pada tahun 2012, Lapan telah melakukan 

upaya untuk menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang berbasis Balance 

Scorecard (BSC). Saat ini juga telah ditetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

agar terjadi peningkatan semangat berkinerja dan dapat diukur secara obyektif. 

Sedangkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan 

kebijakan yang mengacu kepada tugas dan fungsi Lapan atau merupakan 

kebijakan dalam melaksanakan misinya. 

Pengukuran tingkat capaian IKU Lapan tahun 2012 dilakukan dengan 

cara membandingkan antara realisasi dengan target pada masing-masing IKU 

dan saat ini proses pengukuran telah dikonversikan ke dalam aplikasi Sistem 

Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (SIFOREN-Monev) yang dapat 

memantau capaian IKU secara khusus dan capaian program/ kegiatan lainnya 

secara detail. Aplikasi tersebut juga menyediakan wadah bagi para pimpinan 

untuk berkomunikasi secara langsung berupa pemberian rekomendasi dan 

catatan-catatan kepada unit-unit kerja. Secara umum Lapan telah berhasil 

mencapai sasaran strategis berikut IKU-nya, akan tetapi Lapan terus berupaya 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN 
RPJMN 2010-2014
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untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang untuk mendukung 

pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

 Tahun 2012 juga merupakan tahun ketiga periode Renstra Lapan tahun 

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

yang telah dicapai tahun 2012 ini sebagai evaluasi tahap ketiga terhadap Renstra 

Lapan tahun 2010-2014.  

 

 

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 
4 (empat) Sasaran Strategis Utama yang telah dicapai pada tahun 2012 

yaitu: 

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

penerbangan, penginderaan jauh, pengetahuan antariksa dan atmosfer 

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, dan IKU 4 yang diilustrasikan pada tabel berikut: 

 

 

SASARAN STRATEGIS UTAMA 1

• Peningkatan Kemampuan Lapan di Bidang Teknologi Roket, 
Satelit,  Penerbangan, Penginderaan Jauh, Pengetahuan 

Antariksa dan Atmosfer
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Tabel 3.1.  Capaian Sasaran Strategis Utama 1 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

Jumlah Produk Teknologi, Data 
dan Informasi Kedirgantaraan 
(IKU-1): 

a. Pengembangan teknologi roket 
dan derivat nya yang 
dimanfaatkan oleh pengguna 

b. Satelit Lapan yang 
dimanfaatkan pengguna. 

c. Satelit yang siap diluncurkan. 
d. Sistem pengamatan dengan 

pesawat nir awak yang 
dimanfaatkan oleh pengguna. 

e. Jumlah data satelit yang 
didistribusikan kepada 
pengguna 

 
 

 

 

 

 

 

 

f. Layanan informasi berbasis 
Iptek kedirgantaraan yang 
dimanfaatkan oleh pengguna. 

 

 

 
Jenis 

 
Buah 

Buah 

Sistem 

 

 

 

Scene 
data 
SPOT 

Scene 
data 
ALOS 

Km2 data 
quickbird/ 
world 
view 

informasi 

 

 
 

3 
 

 

 

1 

1 

1 

 
 

 

400 

 
 

765 

 
1990 

 
18 

 

 

 
 

6 
 

 

1 

1 

1 

 
 

 

693 
 

 

122 

 

1620 

 
23 

119,66 

 
 

 

200 
 

 

100  

100 

100 

 
 

90,20 

 

173,25 

 
15,94 

 

81,40 

 
127,77 

Jumlah HKI (paten, hak cipta, 
lisensi) (IKU-2) 

judul 2 3 150 

Jumlah publikasi ilmiah nasional 
terakreditasi (IKU-3) 

publikasi 50 28 56 

Jumlah publikasi ilmiah 
internasional (IKU-4) 

publikasi 5 22 440 

 

Dari 4 IKU yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis utama ke-1 

“Peningkatan Kemampuan Lapan di Bidang Teknologi Roket, Satelit,  

Penerbangan, Penginderaan Jauh, Pengetahuan Antariksa dan Atmosfer” 

terdapat 1 IKU yang tidak tercapai yaitu IKU 3 (Jumlah publikasi ilmiah nasional 

terakreditasi). IKU 3 kurang berhasil karena tingkat capaiannya 56%, hal ini 
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disebabkan terdapat 21 karya ilmiah masih dalam proses penerbitan. Secara 

keseluruhan dapat disimpulkan capaian Sasaran ke-1 sebesar 194%. 

 

IKU-1: ” Jumlah Produk Teknologi, Data dan Informasi Kedirgantaraan” 

a. Pengembangan teknologi roket dan derivatnya yang dimanfaatkan oleh 
pengguna 
 

Roket dapat digunakan sebagai wahana untuk keperluan komersial, 

seperti pengukur cuaca, peluncur satelit, ataupun platform untuk melakukan 

berbagai penelitian di atmosfer. Namun selain itu, roket dapat juga berfungsi 

sebagai alat pertahanan dan keamanan. Oleh karenanya, sebagai suatu bangsa 

yang besar, Indonesia sangat memerlukan penguasaan dan kemandirian di 

bidang teknologi roket ini. Pada kenyataannya, penguasaan teknologi peroketan 

saat ini masih didominasi oleh negara-negara tertentu karena penyebarannya 

memang sangat dibatasi dengan aturan-aturan, antara lain MTCR (Missile 

Technology Control Regime) dan CISTEC (Center for Information on Security 

Trade Control). Saat ini penguasaan teknologi roket di Indonesia masih tertinggal 

dibanding dengan negara-negara lain di Asia, seperti India, China, Korea Selatan, 

Korea Utara dan lain-lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk 

memacu bangsa ini agar memiliki kemandirian dan penguasaan teknologi 

peroketan secara bertahap dan terarah.  

Salah satu cara untuk mengejar 

ketertinggalan dalam penguasaan 

teknologi roket, baik untuk kepentingan 

ilmiah, kesejahteraan maupun untuk 

pertahanan, yaitu melalui proses 

penerusan teknologi (forward 

engineering) terhadap teknologi yang 

sudah dikuasai, proses perancangan 

dan pembuatan ulang (reverse 

engineering) dari produk negara-negara 

lain maupun proses alih teknologi 

(Tranfer of Technology) roket dari negara-negara yang bersedia bekerjasama 

dengan Indonesia. Penguasaan teknologi dan industri roket secara mandiri, 

selain untuk kepentingan pengamanan wilayah negara kita, juga untuk 
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mengurangi ketergantungan dari negara-negara yang sudah maju, dan sekaligus 

dapat menghemat devisa negara. 

Hasil rancang bangun dan rekayasa teknologi roket Lapan telah 

dimanfaatkan oleh industri–industri strategis dan lembaga penelitian. Teknologi 

tersebut diantaranya; 

1) RX 1210, RX 1220, RX 2020, RX 320, yang dimanfaatkan untuk kepentingan 

pertahanan dan keamanan. Prototipe roket yang dikembangkan adalah roket 

berdaya jangkau 18 km (RX-1220), 35 km (RX 2020), 15 km (RX-1210) dan 

roket 3 digit 100 km (RX-320). Proses tersebut dikoordinasikan oleh 

Kementerian Pertahanan dan Kementerian Riset dan Teknologi, dan telah 

dimanfaatkan antara lain oleh PT. DI, PT. Pindad, PT. Krakatau Steel, dan 

PT. Dahana.  
2) Motor Roket pada Roket Uji Muatan (RUM) yang dikembangkan dalam 

rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Kompetisi Muatan Roket Indonesia 

(Komurindo). 
3) KClO4 yang dimanfaatkan oleh PT. Pindad untuk produksi flare.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Uji Terbang Roket R-Han dan D230 
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Gambar 3.2.  Uji Terbang R-Han 122 di Baturaja (Kiri)  

dan Uji Terbang R-Han 122 Salvo 24 Buah di Pameungpeuk (Kanan). 
 
 

Dalam kegiatan Sail Morotai 2012, Lapan meluncurkan 4 Roket Edukasi 

Lapan yang  berdiameter 76 mm, panjang 1230 mm, dan berat sebesar 4,5 - 4,9 

kg. Roket tersebut memiliki jangkauan sejauh 1 km dengan ketinggian 600 m. 

Peluncuran roket-roket ini merupakan upaya Lapan untuk menumbuhkan 

kecintaan generasi muda terhadap iptek dirgantara.  

 

 
 

 
 

Gambar 3.3. Roket Edukasi Lapan 

Atas : Tim Lapan Mempresentasikan 
Roket Yang Akan Diluncurkan di KRI 
Surabaya. 

Bawah : Tim Lapan Mempersiapkan 
Peluncuran Roket Untuk Sail Morotai 
2012. 
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b. Satelit Lapan yang dimanfaatkan pengguna. 
Lapan-TUBSAT adalah sebuah satelit mikro yang dikembangkan Lapan 

bekerja sama dengan Technische Universität Berlin. Satelit Lapan-TUBSAT yang 

berbentuk kotak dengan berat 57 kg dan dimensi 45 x 45 x 27 cm ini digunakan 

untuk melakukan pemantauan langsung situasi di Bumi seperti kebakaran hutan, 

gunung berapi, banjir, menyimpan dan meneruskan pesan komunikasi di wilayah 

Indonesia, serta untuk misi komunikasi bergerak. Satelit tersebut melewati 

wilayah Indonesia sebanyak 4 kali per hari. Sejak peluncurannya pada 10 Januari 

2007 hingga 6 tahun beroperasi, 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. 

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. Proses akselerasi ini akan 

membantu kegiatan litbang satelit, ruas bumi, dan peningkatan kinerja operasi 

satelit Lapan. Upgrading 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 3.4. Stasiun Bumi Satelit Lapan 

 

Data satelit Lapan saat ini telah digunakan untuk membantu dan 

memberikan visualisasi real kondisi daerah tertentu, tercatat pada tahun 2012 

video Lapan-TUBSAT telah mengakuisisi sebanyak 223 data video, di antaranya 

digunakan untuk: 

1) Pengamatan kegiatan penambangan di puncak Gunung Grassberg Free Port, 

Timika, Papua; 

2) 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; 

3) Pemantauan kondisi hutan dan daerah aliran sungai di Papua;  

4) Pengamatan kepadatan arus lalu lintas perkapalan di daerah pelabuhan 

utama di Indonesia; 

5) Pemantauan beberapa pulau terluar di sekitar Sumatera dan Kalimantan;  

6) Pemantauan beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, 

Bogor, Semarang hingga Kota-kota di Papua.  
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Pemanfaatan data video Lapan-TUBSAT di antaranya digunakan sebagai 

data Remote Sensing dan telah dilakukan kerja sama dengan Lembaga Riset 

serta Kalangan akademis lain (MAPIN, IPB dan UGM). Proses pengenalan 

teknologi satelit mikro ini pada masyarakat dilakukan dengan menerima 

kunjungan, studi banding maupun praktek kerja dari beberapa SMA dan SMK 

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

 

c. Satelit yang siap diluncurkan. 
 

Lapan telah selesai melakukan rancang bangun dan validasi satelit Lapan- 

A2/ORARI. Satelit ini siap diluncurkan pada tahun 2013. Satelit Lapan-A2/ORARI 

merupakan satelit pertama yang dibuat di Indonesia oleh para peneliti / 

perekayasa Indonesia dan satu-satunya satelit pemantau bumi yang mengorbit di 

ekuator. Dalam meluncurkan satelit, Lapan akan bekerjasama dengan India. 

Kebijakan pengunduran jadwal peluncuran satelit Astrosat (milik India) sangat 

mungkin terjadi mengingat peluncuran satelit milik India tersebut terus mengalami 

penjadwalan ulang.  

 
 

 
 

Gambar 3.5. Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Kepala Lapan (paling 
kanan) dengan Replika Satelit Lapan-A2/ORARI  
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Gambar 3.6. Satelit Lapan-A2/ORARI 

 

Satelit Lapan-A2/ORARI didesain untuk 3 misi yaitu pengamatan bumi, 

pemantauan kapal dan komunikasi radio amatir. Dengan berat 75 kg, satelit 

Lapan-A2/ORARI membawa muatan Automatic Identification System (AIS) 

receiver dan Automatic Packet Reporting System (APRS). Untuk misi 

pengamatan bumi akan menggunakan kamera digital 4 mega pixel dan dipasang 

pada lensa dengan panjang fokus l000 mm. Satelit ini akan diluncurkan ke orbit 

dengan sudut inklinasi 60-80 pada ketinggian 650 km. Pada orbit tersebut Lapan-

A2/ORARI akan melintasi wilayah Indonesia secara diagonal sebanyak 14 kali 

sehari dengan lama waktu melintas sekitar 15 menit. Pada orbit tersebut AIS 

Lapan-A2/ORARI akan mempunyai radius deteksi lebih dari 100 km dan 

mempunyai kemampuan mendeteksi 2000 kapal dalam satu daerah cakupan. 

 

 

 
Gambar 3.7. Lintasan Satelit Lapan-A2/ORARI dan Lokasi Stasiun Bumi 

Lapan 
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Kesuksesan Lapan dalam melakukan tahapan akhir dari integrasi satelit 

Lapan-A2/ORARI menyimpulkan bahwa Lapan melalui teknologi satelitnya telah 

berhasil mengawal roadmap pengembangan satelit. Pada tahun 2012, satelit 

generasi berikutnya (Lapan-A3) telah dikembangkan dan akan memasuki 

tahapan Assembly, Integration, and Test (AIT) untuk menghasilkan flight model 

satelit. 

 

 
Gambar 3.8. Roadmap Pengembangan Satelit 

 
 

d. Sistem pengamatan dengan pesawat nir awak yang dimanfaatkan oleh 
pengguna. 
 

Pesawat nir (tanpa) awak (Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV), 

adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot 

atau mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pesawat ini mampu membawa 

muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Penggunaan terbesar dari pesawat 

tanpa awak ini adalah di bidang militer. Lapan telah melakukan pengembangan 

pesawat UAV dengan daya jelajah 100 km, daya tahan terbang selama 2 jam,  

mampu membawa muatan sebesar 5 kg, dan mengendalikan dirinya sendiri 

(autonomous pilot). Aplikasi pesawat tersebut untuk mendukung ketahanan 

pangan melalui pemotretan udara dengan menghasilkan citra berupa foto udara. 

UAV dapat digunakan sebagai alat ketahanan Negara melalui kegiatan 

surveillance atas objek-objek yang dicurigai dan tendensi mengganggu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pilot
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keamanan Negara. Lapan kini telah menjajaki kerjasama dengan TNI untuk 

mengembangkan dan mendiversifikasi fungsi UAV sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar  3.9. UAV Take Off Dari KRI Diponegoro dan Hasil Video Dari UAV 
 

 

 

 

                                                      
 Gambar 3.10. Kepala Staf TNI AL dan Kepala Lapan Menandatangani 
Naskah Piagam Kesepakatan Bersama Dalam Bidang Kedirgantaraan. 

 

 
Gambar 3.11. Foto Puncak Gunung Merapi Pasca Letusan Tahun 2010 

Dengan Pesawat Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
 

UAV telah dimanfaatkan untuk pemotretan lahan sawah di daerah Subang 

dan Kalimantan Selatan serta operasi perang Armada Jaya dan intelijen bersama 
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TNI AL di Balikpapan, perairan laut Sulawesi dan Kepulauan Riau. Data yang 

dihasilkan melalui pemotretan udara  pada lahan pertanian digunakan sebagai 

alat validasi bagi data Radarsat yang di teliti oleh IPB, data Hyperspektral dari 

BPPT, serta data PiSAR L2 yang akan diteliti oleh Tim Gabungan dari BBSDLP-

JAXA-Restec dari Jepang. Melalui UAV ini, Lapan membantu menghasilkan 

sistem pengamatan produksi padi yang dapat mendukung program ketahanan 

pangan nasional. 

 

 

Gambar 3.12. Hasil Pemotretan Lahan Pertanian di Subang Menggunakan 
UAV (kiri) dan Satelit IKONOS (kanan) 

 
 

e. Jumlah data satelit yang didistribusikan kepada pengguna 
 

Pada tahun 2012 jumlah data satelit penginderaan jauh multimisi resolusi 

rendah dan menengah yang terdistribusi kepada pengguna berjumlah 893 data. 

Lapan telah melakukan stocktaking ketersediaan data resolusi tinggi pada 

sejumlah K/L dan Pemda dengan rincian sebagai berikut: 7833 scene data 

resolusi tinggi optis (15 K/L dan 72 Pemda) dan 1781 scene data radar (5 K/L dan 

3 Perguruan Tinggi), dengan perincian sebagai berikut : 

1. Lapan : 1438 scene (optis). 

2. BPN: 1252 scene (optis). 

3. BPS : 231 scene (optis). 

4. Kemen. Kehutanan : 277 scene (optis). 

5. Kemen. PU : 7 scene (optis). 

6. Kemen. ESDM : 4 scene (optis). 

7. Kemen. Perhubungan : 46 scene (optis). 
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8. Kemen. Pertanian : 3587 scene (optis). 

9. Kemen. Kelautan dan Perikanan : 5 scene (optis). 

10. BPPT: 8 scene (optis) 

11. LIPI : 311 scene (optis). 

12. Kemen. Dalam Negeri : 45 scene (optis). 

13. BIG: 20 scene (optis). 

14. BIN: 1 scene (optis). 

15. BNPP: 50 scene (optis). 

 

 Data satelit penginderaan jauh multimisi yang terdistribusi kepada 

pengguna ada sebanyak 893 scene. Peningkatan pelayanan juga dilakukan 

kepada Situation Room Bina  Graha. Berdasarkan data lain yang diperoleh dari 

Balai Penginderaan jauh Parepare didapatkan sejumlah data akuisisi, yakni data 

NOAA 18 sebanyak 492 granule, NOAA 19 sebanyak 527 granule, MTSAT 2 

sebanyak 884 granule. Sampel produk DEM SPOT 4 juga didistribusikan kepada 

pengguna di antaranya sebagian wilayah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan 

penetapan target dalam dokumen PK, realisasi distribusi data satelit kepada 

pengguna meliputi 693 scene data SPOT, 122 scene data ALOS serta 1620 km2 

data quickbird/ world view. Distribusi data satelit dilakukan oleh unit teknis Lapan 

dan unit Badan Layanan Umum. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.13. Pelayanan Data Penginderaan Jauh Berupa Indikasi 
 Deforestasi di Kalimantan 

: Forest loss indication   (May–Jul 2012 to Aug-Oct 2012) : Forest loss identification    (May-Jul 2011 to May-Jul 2012) 
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f. Layanan informasi berbasis Iptek kedirgantaraan yang dimanfaatkan 
oleh pengguna. 

Kegiatan layanan pemanfaatan yang berdasarkan 

hasil litbang Lapan terus digalakkan. Hasil litbang Lapan 

sangat berpotensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Pada tahun 2012, layanan atas informasi kedirgantaraan 

ditargetkan sebanyak 18 informasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna. Di bawah ini merupakan 

informasi yang dihasilkan oleh Lapan sepanjang tahun 

2012 dan telah dimanfaatkan untuk tiap sektor kehidupan masyarakat, di 

antaranya;  

1) Informasi Variabilitas Iklim Indonesia; 

2) Informasi Sistem Informasi Potensi Hujan Ekstrim; 

3) Informasi Pemetaan Cepat Bencana; 

4) Informasi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK); 

5) Informasi Fase Pertumbuhan Padi; 

6) Informasi Terkait Aktivitas Matahari; 

7) Informasi Tentang Benda Jatuh Antariksa; 

8) Informasi Variasi Harian Geomagnet; 

9) Informasi Terkait Prediksi Frekuensi Komunikasi Radio; 

10) Informasi Pemetaan Daerah Potensi Banjir; 

11) Informasi Hot Spot (Titik Api Kebakaran Hutan/Lahan); 

12) Informasi Liputan Awan; 

13) Informasi Penutup Lahan; 

14) Informasi Ketahanan Pangan Nasional; 

15) Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI); 

16) Informasi Variabilitas Atmosfer; 

17) Jaringan Pengamatan Deposisi Asam; 

18) Informasi Angin Skala Lokal; 

19) Informasi Kualitas Udara Lokal; 

20) Data Parameter Atmosfer Berbasis Satelit; 

21) Informasi Spasial Lahan Sawah; 

22) Informasi Spasial Kualitas Danau; 

23) Informasi Penghitungan Karbon/ REDD + (INCAS). 
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Berdasarkan capaian tersebut dapat dideskripsikan bahwa litbang 

kedirgantaraan Lapan sangat berorientasi terhadap kebutuhan pengguna. Data 

tersebut diperkuat dengan meningkatnya sejumlah kesepakatan kerjasama 

dengan Instansi Pusat, Pemda, Badan litbang, Perguruan Tinggi, hingga sektor 

swasta.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Berbagai Layanan Informasi Lapan Kepada Publik 
 

 

Data dan informasi penginderaan jauh Lapan telah terhubung secara 

langsung (direct link) dengan : 

a) Situation Room-UKP4 untuk data Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS), The Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI), serta titik api kebakaran hutan/lahan.  

b) BBSDLP untuk data MODIS, penutup lahan, dan pemantauan padi 

(ketahanan pangan).  

 

Selain hal tersebut di atas, data dan informasi penginderaan jauh Lapan 

dimanfaatkan sebagai dukungan informasi pada berbagai terbitan ilmiah ke 

Badan Ketahanan Pangan dan Food and Agriculture Organization (FAO). 

Lapan juga berperan dalam program INCAS (Indonesia National Carbon 

Accounting System) yang bertujuan memonitoring dampak perubahan iklim akibat 

peningkatan emisi gas rumah kaca. Peran Lapan dalam program ini adalah 
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menyediakan data kelas tutupan lahan berupa hutan dan non hutan yang 

selanjutnya data diserahkan ke Kementerian Kehutanan untuk diolah lebih lanjut 

guna penghitungan kandungan karbon. 

 

 

 Gambar 3.15. Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) 

 

 
Gambar 3.16. Sistem Informasi Mitigasi Bencana Alam (SIMBA) Center 
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Gambar 3.17. Data Satelit MTSAT, Hasil Peliputan Lapan di sekitar Gunung 
Salak saat peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi SSJ-100 tanggal 10 Mei 2012 

 
 

 
Gambar 3.18. Bimtek Pengolahan Data Penginderaan Jauh di Kabupaten 

Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dan di Singaraja, Bali  

 

 
Gambar 3.19. Flare Pada Matahari Dikaitkan Pada Isu “Kiamat 2012”.  

Lapan Menjelaskan Informasi Terkait Fakta Sesungguhnya. 
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Gambar 3.20. Diseminasi Hasil Riset Ionosfer untuk Mendukung SAR 
 
 
 

IKU-2 : “Jumlah HKI (paten, hak cipta, lisensi)” 

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan 

intelektual manusia melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan 

curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan 

landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis yang dapat berupa karya di 

bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan intelektual ini 

perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari hak cipta 

(copyright), dan Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang meliputi 

paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), 

penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), 

desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan rahasia 

dagang (trade secret). Lapan melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat penting 

untuk dijadikan sebagai upaya perlindungan atas hasil litbang teknologi 

dirgantara yang dihasilkan. 

Pada tahun 2012 Lapan berhasil memperoleh 3 (tiga) sertifikat paten yaitu 

dengan judul: 

1) Alat Separasi Roket Bertingkat Dengan Nok-Klem (2 Februari 2012); 

2) Alat Separasi Roket Bertingkat Dengan Lengan Pengungkit-Grendel (11 

Februari 2012); 

3) Alat Uji Tekan Hydro-Elastik Untuk Tabung/Pipa (6 Maret 2012). 
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Gambar 3.21. Alat Separasi Roket Bertingkat Metode Nok-Klem 

 
 

 
Gambar 3.22. Alat Separasi Roket Bertingkat metode Hefboom-Grendel/PIN 

 

 
Gambar 3.23. Alat tekan Hydro-Elastik Untuk Tabung/Pipa 
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Selain capaian tersebut di atas, Lapan mengajukan 1 (satu) judul paten yaitu 

“Penggunaan Lensa Plano-Convax (Datar-Cembung) Untuk Identifikasi Posisi 

Obyek” pada tanggal 18 Oktober 2012. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

IKU-3 : “Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi” 

Publikasi ilmiah dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyebarluaskan 

suatu karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang, dalam bentuk laporan 

penelitian, makalah, buku atau artikel. Publikasi ilmiah yang dilakukan para 

peneliti/ perekayasa pada dasarnya merupakan wujud dari profesionalisme. 

Salah satu peran peneliti / perekayasa adalah sebagai ilmuwan, yang 

berkewajiban tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang dimiliki kepada 

khalayak pecinta science dan technology, akan tetapi juga berkewajiban 

mengembangkan pengetahuan itu dan terus menerus memupuk pengetahuan 

yang dimilikinya. Dengan kata lain, saat ini mereka berkewajiban untuk 

membangun tradisi dan budaya ilmiah, salah satunya dalam bentuk Publikasi 

Ilmiah. 

 

Gambar 3.24. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Penulisan Karya Ilmiah 

 

Lapan memandang publikasi ilmiah 

merupakan wadah yang penting untuk memfasilitasi 

karya atas suatu penelitian dan perekayasaan yang 

dihasilkan. Sepanjang tahun 2012, tercatat ada 28 

judul karya ilmiah yang telah dipublikasikan pada 

jurnal nasional terakreditasi di antaranya Jurnal Penginderaan Jauh dan Analisa 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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Citra Digital, Jurnal Sains Dirgantara, Jurnal Teknologi Dirgantara, Jurnal Kimia 

Terapan Indonesia, Jurnal Geomatika dan jurnal ilmiah lainnya. Selain itu, pada 

tahun 2012 terdapat 21 makalah yang dalam proses penerbitan. 

 

 
IKU-4 : “Jumlah publikasi ilmiah internasional” 

Pada tahun 2012 terdapat 22 karya ilmiah peneliti/ perekayasa Lapan 

yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional, antara lain diterbitkan dalam 

Indonesian Polymer Journal, Journal of Urban and Environmental Engineering 

(JUEE), Research Journal in Engineering and Applied Science (RJEAS), Journal 

of Emerging Trends and Applied Science (JETEAS), Natural Hazard Journal, dan 

International Academy of Astronautics.  

 

 

Gambar 3.25. Menristek RI Menghadiri Siptekgan (Seminar Nasional Iptek 
Kedirgantaraan) 

 

 
 

Program utama Lapan di tahun 2012 ditunjukkan dengan target 

pengembangan teknologi berdasarkan empat pilar utama. (1) Pengembangan 

satelit beserta berbagai komponennya di ruas bumi dan antariksa, roket 

SASARAN STRATEGIS UTAMA 2

• Peningkatan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan 
Pengembangan Lapan Untuk Mendukung Pembangunan 

Nasional
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peluncur satelit, serta pengembangan teknologi pesawat terbang yang mampu 

mengisi konektivitas antar daerah di nusantara. (2) Pengembangan 

kemampuan nasional dalam pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk 

pemantauan bumi dan atmosfer. Lapan berfokus pada pengembangan Bank 

Data Penginderaan Jauh Nasional (BPDJN) untuk melayani kebutuhan data, 

pengembangan model-model pemanfaatan untuk pengelolaan sumber daya 

alam dan mitigasi bencana. (3) Pengembangan kemampuan nasional  dalam 

memantau dinamika yang terjadi di antariksa dengan fokus pada pemantauan 

aktivitas matahari dan dampaknya terhadap kegiatan telekomunikasi, navigasi 

dan berbagai kegiatan lainnya di bumi serta pemantauan benda jatuh antariksa. 

(4) Penyusunan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya dirgantara dan 

memperkuat kegiatan nasional dan kerjasama internasional.  

Berbagai hasil litbang yang dilakukan Lapan sebagai upaya mendukung 

pembangunan nasional dan pemberdayaan kemandirian teknologi dirgantara 

untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pencapaian keberhasilan dari 

sasaran strategis utama 2 ini dapat diilustrasikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.2.  Capaian Sasaran Strategis Utama 2 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % 
CAPAIAN 

Jumlah instansi pengguna data 
dan informasi berbasis Iptek 
kedirgantaraan (IKU-5) 

Instansi 360 544 151,11 

 

IKU-5 : “Jumlah instansi pengguna data dan informasi berbasis Iptek 
Kedirgantaraan” 

Pada tahun 2012 pengguna data teknologi dirgantara Lapan dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.3. Pengguna Data Dan Informasi Berbasis Iptek Kedirgantaraan  
NO INSTANSI JUMLAH 

1. Pemerintah Pusat,  Daerah, dan Hankam 420 

2. Pendidikan dan Perguruan Tinggi 93 

3. BUMN, Swasta,  31 

 

JUMLAH 544 

 

Litbang teknologi Lapan menghasilkan data dan informasi yang 

dimanfaatkan oleh pengguna. Berdasarkan tabel 3.3, terlihat bahwa mayoritas 

instansi pengguna adalah instansi pemerintah pusat, daerah dan hankam. Hal ini 

menunjukkan bahwa data dan informasi yang dihasilkan Lapan sangat 

dibutuhkan oleh institusi lain. Data dan informasi yang paling banyak dibutuhkan 

adalah Informasi terkait Prediksi Frekuensi Komunikasi Radio untuk mendukung 

operasional sistem komunikasi pemerintahan di daerah. Selain informasi 

tersebut, informasi yang dihasilkan dari data penginderaan jauh juga banyak 

dibutuhkan oleh instansi lain terutama untuk pemetaan penggunaan lahan, 

kebencanaan, sumber daya wilayah, lingkungan dan lainnya. Dalam program 

nasional peroketan untuk pertahanan dan keamanan, Lapan berkontribusi 

penting sebagai penyokong teknologi utama untuk mendukung kemandirian 

alutsista.  

Litbang yang dihasilkan terus mengalami peningkatan dari segi kualitas 

dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Selain instansi yang 

disebutkan di atas, sejumlah media massa tercatat memanfaatkan hasil litbang 

Lapan untuk berbagai keperluan publikasi ke masyarakat. Sepanjang tahun 2012, 

ada 30 media massa yang meliput serta menjadikan hasil litbang Lapan sebagai 

referensi pengetahuan atau sumber berita kepada khalayak. Berbagai kebijakan 

internal dilakukan untuk terus mengedepankan kebutuhan publik sebagai dasar 

pemikiran penelitian dan pengembangan atas output teknologi yang sedang dan 

akan dihasilkan di masa mendatang. Sektor swasta yang berorientasi profit mulai 

memanfaatkan data dan informasi yang dihasilkan Lapan sebagai basis 

perencanaan pelaksanaan kegiatan, begitu pula sejumlah otoritas Pemda yang 
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menggunakannya sebagai bahan kebijakan untuk penataan ruang potensi 

wilayah sumber daya.  

Lapan juga melakukan pelayanan khusus menggunakan sistem Badan 

Layanan Umum (BLU). Pada tahun 2012, Pendapatan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang dihasilkan mencapai Rp. 4.287.169.662 (Empat milyar dua ratus 

delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam 

puluh dua rupiah). PNBP ini diperoleh dari layanan berbayar dari sejumlah produk 

yang dihasilkan, di antaranya data satelit penginderaan jauh dan layanan lainnya 

yang berbasis iptek kedirgantaraan.  

 

 

 

Pada tahun 2012 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 3.4. Capaian Sasaran Strategis Utama 3 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN 

Jumlah rumusan kebijakan 
kedirgantaraan strategis 
(IKU-6) 
 

RUU  1 1 100 

 

IKU-6 : “Jumlah rumusan kebijakan  kedirgantaraan strategis” 

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir 

mengenai keantariksaan menciptakan celah yang memungkinkan intervensi 

teknologi antariksa dari negara lain, yang dapat mengganggu kedaulatan Negara 

SASARAN STRATEGIS UTAMA 3

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

Undangan Terkait



 

52 
    

LAKIP  Lapan  Tahun  2012 

Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini hal yang mengatur terkait 

Keantariksaan hanya sebatas ratifikasi Konvensi Internasional, sehingga 

diperlukan peraturan yang berlaku nasional terkait keantariksaan melalui Undang-

undang. 

 
 

 
Gambar 3.26. Menristek dan Kepala Lapan Sampaikan Keterangan 

Pemerintah Atas RUU Keantariksaan Di Raker Komisi VII DPR 

 

  

STATUS SAAT INI 
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Undang-Undang Keantariksaan ini dibangun 

untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya 

saing bangsa Indonesia; mengoptimalkan 

penyelenggaraan keantariksaan; menjamin 

keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan; 

memberikan landasan dan kepastian hukum; 

mewujudkan keselamatan dan keamanan 

penyelenggaraan keantariksaan; melindungi negara dan 

warga negaranya dari dampak negatif keantariksaan dan mengoptimalkan 

penerapan perjanjian penyelenggaraan keantariksaan yang telah diratifikasi. 

Sedangkan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Keantariksaan yaitu 

pembinaan, penyelenggaraan keantariksaan, kelembagaan, sains antariksa, 

teknologi keantariksaan, penginderaan jauh, peluncuran wahana antariksa, 

keamanan dan keselamatan, kerjasama internasional, bandar antariksa, 

penanggulangan benda jatuh, pendaftaran benda antariksa, tanggung jawab atas 

kerugian, asuransi, penjaminan dan fasilitas, pelestarian lingkungan.  

 

RUU ini sudah diharmonisasikan dengan Undang-Undang yang sudah 

ada yaitu mengenai telekomunikasi, hubungan Luar Negeri, penyiaran, 

pertahanan negara, perjanjian internasional dan informasi geospasial. Pada 

sidang pertama Pemerintah dengan DPR tanggal 13 September 2012, seluruh 

fraksi menyetujui pentingnya pembahasan RUU keantariksaan. Penajaman 

substansi RUU ini dilakukan melalui studi banding ke berbagai institusi terkait 

keantariksaan dan parlemen di Brazil dan Amerika Serikat.  

 

 

Selain mendorong pengesahan RUU Keantariksaan, Lapan juga 

mendorong terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, 

Pengendalian Kualitas, dan Distribusi Data 

Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi 

dimana Lapan diinstruksikan untuk melayani 

kebutuhan data satelit Inderaja resolusi tinggi 

untuk seluruh sektor baik pemerintah pusat dan 

daerah. Selain itu dengan adanya  Inpres 
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tersebut Lapan mengalokasikan sumber daya untuk pemutakhiran sarana dan 

prasarananya serta berbagai pengembangan yang dibutuhkan agar dapat 

melayani kebutuhan pengguna secara optimal. 

 

 
 

Indikasi sasaran tercapai jika realisasi IKU dapat tercapai, yang disajikan 

pada tabel di bawah ini : 
 

Tabel 3.5. Capaian Sasaran Strategis Utama 4 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI % 
CAPAIAN 

Jumlah unit kerja yang 
berkinerja Baik (IKU-7) : 
Hasil penilaian evaluasi 
AKIP unit kerja bernilai 
Baik; 

Unit 
kerja 

17 19 111,76 

 

IKU-7 : “Jumlah unit kerja yang berkinerja Baik: Hasil penilaian evaluasi 
AKIP 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. Evaluasi 

internal yang dilakukan mengacu pada Peraturan Kepala Lapan Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit 

Organisasi di Lapan.  

Sumber informasi yang dievaluasi merupakan bentuk ketaatan pada 

peraturan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pimpinan unit organisasi 

terhadap pemanfaatan sumber daya (SDM, anggaran, fasilitas, dan lain-lain) 

adalah Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), 

LAKIP, dan dokumen pendukung lainnya. 

SASARAN STRATEGIS UTAMA 4

• Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Lapan
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Pada tahun 2012 ini, terdapat 5 (lima) unsur penilaian dalam melakukan 

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

(bobot: 20%), Pelaporan Kinerja (bobot: 15%), Evaluasi Kinerja (bobot: 10%) dan 

Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (bobot: 20%), dengan total bobot 100%. 

Maka didapatkan predikat penilaian atas AKIP 2012 satker internal Lapan 

sebagai berikut: 

  14 unit kerja mendapatkan nilai dengan predikat A 

    5 unit kerja mendapatkan nilai dengan predikat B 

    4 unit kerja mendapatkan nilai dengan predikat CC 

Nilai rata-rata evaluasi penilaian AKIP di lingkungan internal Lapan mendapat 

predikat Baik (73,86). Nilai tersebut dilakukan dengan tingkat akurasi yang baik 

sesuai dengan implementasi teori pada “criteria reference test”. Pembinaan 

terhadap seluruh unit kerja di lingkungan internal Lapan terus dilakukan dengan 

pengawasan langsung oleh pimpinan tertinggi lembaga (dalam hal ini Kepala 

Lapan) dengan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB. 

Evaluasi juga dilakukan terhadap pemantauan pelaksanaan program dan 

rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja serta mengetahui hambatan-

hambatannya yang dapat kami manfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja 

kedepannya. Penetapan Kinerja (PK) 2012 dan Renstra masing-masing unit 

organisasi dievaluasi capaiannya per triwulan. Selain itu basis pengembangan 

data perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya dilakukan dengan Sistem 

Informasi Perencanaan dan Monev (SIFOREN-Monev). Perangkat lunak yang 

dikembangkan oleh Lapan dapat merinci kegiatan program dan kegiatan secara 

detail termasuk juga monitoring anggaran, pelaksanaan lelang, serta 

rekomendasi perbaikan yang langsung diberikan oleh pimpinan unit organisasi. 

Transparansi kinerja dan keuangan menjadi fokus utama pembenahan di setiap 

elemen Lapan. Tiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil monev di akhir 

tahun anggaran merupakan konsumsi pimpinan tertinggi lembaga untuk 

mengevaluasi kinerja unit organisasi di bawahnya. 
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3.3    Capaian Lapan di luar IKU sepanjang tahun 2012 
 

Selain yang terdapat dalam IKU, Lapan juga berhasil mencapai prestasi 

lain sepanjang tahun 2012, diantaranya sebagai berikut:  

1. Lapan dalam Program Reformasi Birokrasi telah 

mencatatkan sejumlah kemajuan yang sangat 

memuaskan. Tercatat diantaranya telah 

dilakukannya kunjungan tim verifikasi lapangan 

(verlap) dari Kementerian PAN dan RB serta 

Tim Independen yang memvalidasi capaian 

perkembangan pelaksanaan RB. Seluruh 

Kelompok Kerja (Pokja) telah melengkapi 

dokumen-dokumen sebagai bukti pelaksanaan 

atas rencana aksi yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam 

Pokja-Pokja tersebut. Hasil penilaian Tim 

Independen verlap menyatakan, bahwa Lapan berhak mendapatkan nilai 60 

dan tertinggi diantara Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK).  

2. Pencapaian akuntabilitas keuangan dan kinerja hasil evaluasi lembaga 

eksternal: Akuntabilitas Keuangan Lapan tahun 2012 ditunjukkan dengan 

opini BPK berupa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Lapan 

termasuk dalam 67 instansi pemerintah yang memperoleh predikat WTP. 

Predikat ini diperoleh sejak tahun 2009 secara berturut-turut. Begitupula hasil 

penilaian evaluasi akuntabilitas Lapan tahun 2012 oleh Kementerian PAN dan 

RB memperoleh nilai 69,36 dan berhak mendapatkan predikat B (Baik). 

3. Lapan meluncurkan 5 sistem informasi yaitu Sistem Informasi Perencanaan, 

Monitoring, dan Evaluasi (SIFOREN-Monev), Jaringan Dokumentasi Informasi 

dan Hukum (JDIH), E-Takah, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), dan 

sistem E-Mail. Pengembangan sistem berbasis web ini dapat memonitor 

kinerja atas pemanfaatan sumber daya secara real time. Sistem ini 

dikembangkan Lapan sebagai bentuk perwujudan kebutuhan dan keinginan 

untuk memberikan pelayanan kepada stakeholders untuk terus memantau 

kinerja kami.  

4. Badan Layanan Umum (BLU) Lapan meraih peringkat terbaik ke-2 secara 

nasional dalam hal penyajian laporan keuangan (dari 100 BLU). Hal ini 

mengindikasikan bahwa Lapan melalui penelitian dan pengembangan 
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teknologi dirgantaranya berbasiskan pada pelayanan publik yang prima dan 

akuntabel, dimana stakeholders memegang peranan kunci atas penilaian 

terhadap pelayanan yang kami lakukan. 

5. Lapan turut mendorong kesuksesan program 

nasional berupa pengembangan pesawat 

berpenumpang 19 awak dan bermesin ganda 

(Pesawat N-219). Pesawat ini digunakan 

untuk memfasilitasi konektivitas antar pulau-

pulau di nusantara. Lapan bersama 

konsorsium nasionalnya berjuang 

untuk mewujudkan mimpi besar 

anak bangsa untuk memiliki 

kemapanan dalam teknologi 

penerbangan.  

6. Lapan mendapatkan alokasi dana 

dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sebesar Rp. 

12.545.000.000 yang terdiri dari program Peningkatan Kemampuan Peneliti 

dan Perekayasa (PKPP) sebesar Rp. 9.450.000.000 untuk 39 kegiatan litbang 

dan Riset Insentif Sistem Inovasi Nasional (SINAS) sebesar Rp. 

3.095.000.000 untuk 6 kegiatan. Semua kegiatan PKPP dan SINAS 

terlaksana dengan baik dan mendukung program MP3EI (Master Plan 

Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia). 

 
 
 

Pengujian Power On Pesawat N219 
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Gambar 3.27. Kepala Lapan memaparkan kepada Deputi Bidang Program 
dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB dan tim UPRBN mengenai 

kesiapan Lapan menuju reformasi birokrasi saat acara Verifikasi Lapangan 
Reformasi Birokrasi di kantor pusat Lapan, Jumat (7/9). 

 
 

 
 

Gambar 3.28. Foto bersama penerima Laporan Hasil AKIP dengan nilai 
kategori B. Kepala Lapan (tiga dari kanan).  
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Gambar 3.29. Foto Bersama Penerimaan Hasil Audit Laporan Keuangan 
Lapan dari BPK, (Kepala Lapan-baris depan kelima dari kanan) 

 
 

 
3.4 Perbandingan Capaian IKU Terhadap Tahun Sebelumnya 

 

Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dilaksanakan dengan 

membandingkan capaian Sasaran Strategis Utama melalui rata-rata capaian IKU 

antar tahun, sebagaimana dapat dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 3.6. Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Utama Tahun 2011 dan 2012 

SASARAN STRATEGIS UTAMA 

RATA-RATA CAPAIAN  

2011 2012 

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

208% 191% 

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

182% 151% 

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

100% 100% 

4) Peningkatan akuntabilitas kinerja Lapan. 
 

120% 112% 
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Pada awal tahun 2012, Lapan melakukan penyempurnaan IKU, yang 

semula berjumlah 12 menjadi 7 IKU. Sementara pada Sasaran Strategis Utama 

tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2012, keempat sasaran strategis 

tercapai. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 capaian sasaran 

strategis mengalami penurunan, disebabkan adanya peningkatan target sasaran 

strategis dari tahun sebelumnya.   

 

 

3.5. Perbandingan Kemajuan Teknologi Dirgantara Lapan dengan Negara 
Lain Hingga Tahun 2012 

Pengembangan teknologi dirgantara yang dilakukan Lapan dapat diukur 

pencapaiannya secara lebih jelas bila dilakukan kajian terhadap litbang yang 

dilakukan negara-negara lain yang lebih dulu atau berkembang lebih cepat 

dibanding dengan litbang yang dilakukan Lapan. Data dibawah ini dapat 

mendeskripsikan secara sederhana terkait kemajuan teknologi penerbangan dan 

antariksa antar negara di dunia. 
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Tabel 3.7. Perbandingan Kemajuan Teknologi Lapan, India, dan NASA (Amerika Serikat) 
TEKNOLOGI Lapan INDIA AMERIKA SERIKAT (NASA) 

Roket Roket berdiameter 550 mm (dengan estimasi 

jarak jangkau 300 km) guna mendukung 

Program Roket Peluncur Satelit (RPS) 

1. India telah memiliki Roket Pengorbit 

Satelit  

2. Uji coba roket tipe Agni V dengan 

daya jangkau interkontinental yang 

berhulu ledak nuklir. Daya jangkau 

roket: 5.000 kilometer. 

Pengembangan Roket Ares 1, Roket yang 

memiliki panjang  310 kaki ini nantinya akan 

menjadi transportasi manusia untuk pergi ke 

ruang angkasa dan bahkan ke Bulan. Roket 

ini juga didukung oleh satu mesin roket padat 

selama lepas landas. 

Satelit Satelit Lapan-A2 untuk imagery pengawasan 

maritim dengan penerimaan data Automatic 

Identification System (AIS) dalam kondisi 

siap diluncurkan (satu-satunya satelit 

pemantau bumi yang mengorbit di ekuator) 

Penempatan satelit di Planet Mars 

(exploration mission) di tahun 2013. 

Satelit Solar Dynamics Observatory (SDO) 

telah dikembangkan sejak 2010 lalu dan kini 

mulai menampilkan rangkaian gambar 

diantaranya sebuah foto close-up dari 

permukaan matahari dan gambar beresolusi 

tinggi dari lidah api matahari. 

Penerbangan 
(pesawat nir 
awak/ LSU) 

Uji terbang LSU dengan payload 7 Kg. Uji terbang UAV Rustom yang mencapai 

ketinggian 3.000 kaki (900 meter), tetap 

terbang selama 30 menit 

pesawat mata-mata nirawak (drone) RQ-170 

yang merupakan pesawat tercanggih dan 

termahal dikelasnya. 

Anggaran per 
Tahun 2012 

US Dollar 50, 7 juta US Dollar 1,4 miliar  US Dollar 18,7 milliar 
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Gambar 3.30. Teknologi Dirgantara milik AS (Roket Ares 1, space shuttle, 
Satelit SDO dan pesawat nir awak Drone RQ-170) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.31. Teknologi Dirgantara Milik India  
(UAV Rustom dan Roket Agni V)   
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3.6. 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 baik kegiatan pengembangan 

roket, satelit, penginderaan jauh, maupun sains dan kebijakan kedirgantaraan. 

Teknologi Penerbangan di Lapan telah menghasilkan pencapaian kinerja yang 

luar biasa ditahun 2012, dimana pesawat tanpa awak (LSU) telah sukses 

dikembangkan dan diuji coba untuk pemotretan lahan sawah, pemantauan 

puncak merapi pasca erupsi, uji terbang LSU dengan muatan 5 kg di Nusawiru, 

dan pengujian di KRI Diponegoro milik TNI AL serta saat ini Lapan telah menjalin 

kerjasama dengan TNI untuk pengembangan fungsi pesawat ini. Pesawat N-219 

sebagai karya lain yang diciptakan Lapan bersama konsorsium nya juga kini telah 

mencatat kemajuan dengan selesainya desain model power on. 

Pada tahun 2012 satelit Lapan-A2 memasuki tahap integrasi akhir 

sehingga pada tahun 2013 direncanakan peluncurannya melalui kerjasama 

dengan India. Di bidang litbang penginderaan jauh dan sains antariksa dan 

atmosfer, terus dijaga kontinuitas penyajian data / informasi, serta peningkatan 

kualitasnya mengenai sumber daya alam, perubahan penutup lahan, dampak 

perubahan iklim global, serta mitigasi bencana bersumber dari bumi, antariksa 

dan atmosfer, dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sains 

antariksa dan atmosfer. Demikian juga kontinuitas litbang teknologi dan 

pemanfaatan penginderaan jauh dimana Lapan akan melakukan upgrading dan 

peningkatan sarpras serta sumberdaya untuk menjawab tantangan atas 

dikeluarkannya  Inpres Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, 

Pengendalian Kualitas, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi 

Tinggi, di mana Lapan diintruksikan untuk melayani kebutuhan data satelit 

Inderaja untuk seluruh sektor di pemerintah pusat dan daerah. 
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 Program RPS memiliki target jangkauan roket sejauh 300 km pada tahun 

2014. Pada tahun 2012 telah dilakukan pengujian statik roket RX 550 dan masih 

belum menemui keberhasilan. Terkait dengan uji terbang roket RX 550, roket ini 

masih sedang dalam proses persiapan. Pengembangan roket sonda RX 550 

(integrasi dan uji statik) juga akan dilakukan dengan didukung kerjasama 

pengembangan nosel dengan Yuzhnoye-Ukraina, Muatan sonda dilaksanakan 

dalam kerjasama dengan TU Berlin, peluncuran direncanakan di P. Morotai 

Provinsi Maluku Utara. Bila uji terbang berhasil dilakukan, maka target jangkauan 

roket sejauh 300 km pada tahun 2014 dapat dicapai lebih awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Pengembangan Nosel Roket RX-550 hasil kerjasama  
Lapan-Yuzhnoyez 

 

 

Gambar 3.33.  Motor Roket RX550 
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Pada lampiran IV disajikan indikator kinerja sasaran dari program/ 

kegiatan pada RPJMN 2010-2014 yang merupakan prioritas Lapan. Kegiatan lain 

yang belum tercapai adalah produksi AP dengan target 2 ton. Hal tersebut 

dikarenakan kapasitas perlengkapan yang belum memadai untuk memproduksi 

AP dalam jumlah banyak. Terkait pengembangan, pengkajian dan informasi 

berbasis kedirgantaraan, Lapan telah menghasilkan draft RUU Keantariksaan 

yang saat ini statusnya masih dalam pembahasan lanjutan bersama Komisi VII 

DPR RI. RUU Keantariksaan ini sebagai payung hukum yang mewadahi kegiatan 

keantariksaan di Indonesia dan aspek lain yang secara luas juga diatur didalam 

RUU tersebut. Di tahun 2013, target diemban pada pengesahan RUU 

keantariksaan menjadi UU agar segera dapat memfasilitasi aspek luas tentang 

lingkup keantariksaan nasional. 
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3.7. Akuntabilitas Keuangan 
3.7.1    Realisasi Anggaran Tahun 2012 
 

Dalam pelaksanaan program / kegiatan, LAPAN dibiayai oleh APBN yang 

dijabarkan dalam dokumen DIPA. Capaian serapan anggaran pada tahun 2012 

yakni sebesar 92,30% dari total anggaran (setelah penghematan 10% dan reward 

atas sisa pengadaan barang dan jasa tahun sebelumnya) sebesar                     

Rp. 493.064.710.000. Gambaran secara keseluruhan pagu dan realisasi dapat 

dilihat pada tabel berikut :  

 

Tabel 3.8. Pagu dan Realisasi Anggaran LAPAN Tahun 2012 
 (dalam ribuan rupiah) 

PROGRAM/ KEGIATAN 
PAGU 

(Setelah 
Penghematan) 

REALISASI % 
CAPAIAN 

1. Pengembangan Pengkajian 

Kebijakan dan Informasi 

Kedirgantaraan 

13.128.655.000 11.907.784.102 90.70 

2. Pengembangan Teknologi dan 

Bank Data Penginderaan Jauh 

55.627.060.000 51.312.159.195 92.24 

3. Pengembangan Sains Antariksa 40.044.771.000 35.165.221.819 87.81 

4. Pengembangan Sains Atmosfer 26.452.432.000 25.077.303.712 94.80 

5. Pengembangan Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh 

22.484.196.000 20.918.314.922 93.04 

6. Pengembangan Teknologi 

Penerbangan 

48.040.438.000 45.044.209.077 

 

93.76 

7. Pengembangan Teknologi 

Satelit 

36.200.569.000 34.010.217.761 93.95 

8. Pengembangan Teknologi Roket 163.160.574.000 157.262.905.161 96.39 

9. Peningkatan Pengawasan dan 

Akuntabilitas Aparatur 

3.991.582.000 3.665.708.726 91.84 

10. Koordinasi, Integrasi dan 

Sinkronisasi Hubungan 

Masyarakat dan Kerjasama 

Kedirgantaraan 

14.341.843.000 11.704.212.292 81.61 

11. Koordinasi, Integrasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan, 

Monitoring & Evaluasi, 

24.988.145.000 21.160.050.582 84.68 
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PROGRAM/ KEGIATAN 
PAGU 

(Setelah 
Penghematan) 

REALISASI % 
CAPAIAN 

Organisasi, Ketatalaksanaan 

dan Hukum 

12. Koordinasi, Integrasi dan 

Sinkronisasi Sumber Daya dan 

Tata Usaha 

39.324.044.000 34.821.685.378 88.55 

13. Koordinasi, Integrasi dan 

Sinkronisasi Pelayanan 

Pengguna Berbasis Teknologi 

Kedirgantaraan 

5.280.401.000 3.037.035.962 57.52 

 JUMLAH 493.064.710.000 455.086.808.689 92.30 

 
 

 
Gambar 3.34. Alokasi Anggaran Lapan Tahun 2012 Per Jenis Belanja 

 
  

BELANJA 
PEGAWAI; 15,41%

BELANJA 
BARANG 

OPS.; 
7,33%

BELANJA 
BARANG NON. 

OPS; 28,89%PERJADIN DN; 
3,88%

PERJADIN LN; 
1,20%

BELANJA 
MODAL; 43,29%
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3.7.2  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. 

 

Tabel 3.9. Capaian IKU dan Anggaran Berdasarkan  
Sasaran Strategis Utama 

 
        SASARAN 

STRATEGIS UTAMA 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
% 

CAPAIAN 
IKU 

PAGU 
ANGGARAN 
(Rp. 000) 

% 
REALISASI 

ANGGARAN 
1) Peningkatan 

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

Jumlah Produk 
Teknologi, Data dan 
Informasi Kedirgantaraan 
(IKU-1) 

   

a. Pengembangan 
teknologi roket dan 
derivatnya yang 
dimanfaatkan oleh 
pengguna 

200% 313.898.784 94.47 

b. Satelit Lapan yang 
dimanfaatkan pengguna 

 

100% 

c. Satelit yang siap 
diluncurkan 

 

100% 

d. System pengamatan 
dengan pesawat nir 
awak yang 
dimanfaatkan oleh 
pengguna 

 

100% 

e. Jumlah data satelit 
yang didistribusikan 
kepada pengguna 

 

Data 
SPOT  
173,25%; 
Data ALOS 
15,94%; 
Data 
Worldview/
quickbird 
81,40% 

f. Layanan informasi 
berbasis iptek 
kedirgantaraan yang 
dimanfaatkan oleh 
pengguna 

127,77% 

Jumlah HKI (paten, hak 
cipta, lisensi) (IKU-2) 
 

150% 

Jumlah Publikasi Ilmiah 
Nasional Terakreditasi 
(IKU-3) 
 

56% 
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        SASARAN 
STRATEGIS UTAMA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

% 
CAPAIAN 

IKU 

PAGU 
ANGGARAN 
(Rp. 000) 

% 
REALISASI 

ANGGARAN 
Jumlah Publikasi Ilmiah 
Internasional (IKU-4) 

440%  

2) Peningkatan 
pemanfaatan 
hasil litbang 
Lapan untuk 
mendukung 
pembangunan 
nasional 

Jumlah instansi 
pengguna data dan 
informasi berbasis Iptek 
kedirgantaraan (IKU-5) 

151,11% 78.111.256 92.47 

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

Jumlah rumusan 
kebijakan kedirgantaraan 
strategis (IKU-6) 

100% 13.128.655 90.70 

4) Peningkatan 
akuntabilitas 
kinerja Lapan 

Jumlah unit kerja yang 
berkinerja baik: Hasil 
penilaian evaluasi AKIP 
unit kerja bernilai Baik; 
(IKU-7)  

111,76% 87.926.015 84.60 

JUMLAH 493.064.710 92.30 

 
 
 
3.8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Oleh Kemen PAN dan RB  

 
Upaya yang telah kami lakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil 

evaluasi AKIP oleh Kemen PAN dan RB tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

1) Pembangunan dan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring 

dan Evaluasi (SIFOREN-Monev) untuk mendukung pengukuran dan 

pemantauan kemajuan pencapaian target kinerja dan keuangan seluruh 

Satuan Kerja di Lapan. 

2) Penyusunan Sasaran Kegiatan mulai dari level Kepala Lapan, Eselon I, dan II 

untuk menggambarkan komitmen pimpinan dalam merumuskan perencanaan 

kegiatan selama setahun ke depan. 

3) Pada awal tahun 2012 telah disusun kontrak kinerja pegawai Lapan yang 

mencakup Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai uji coba penilaian individu 

pegawai berdasar kinerja. Selain itu, dilakukan penandatanganan pakta 

integritas oleh seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Pembuat Komitmen, serta 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

praktek KKN. 
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4) Telah dilakukan riviu IKU Satuan Kerja Mandiri dan Eselon II serta telah 

menghasilkan Perka Lapan Nomor 03 Tahun 2012 tentang penetapan IKU 

Lapan dan Eselon I.  

5) Dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi kinerja di lingkungan Lapan, 

telah ditetapkan Perka Lapan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan evaluasi AKIP Unit Organisasi di Lapan yang mengacu pada 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. 
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Bangsa Indonesia secara bertahap harus menjadi bangsa yang mandiri, di 

mana kemandirian tersebut ditopang oleh kemampuan sumber daya nasional. 

Kemampuan sejatinya dapat kita bangun bersama melalui penguatan Iptek 

dengan memposisikan aktivitas penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek 

sebagai unsur utama dalam pembangunan kemandirian bangsa.  

 

Lapan sebagai lembaga litbang melakukan optimalisasi dalam 

perencanaan dan pelaksanaan terkait revitalisasi sarana prasarana untuk 

membangun kapasitas dan kualitas penelitian, pengembangan, dan penerapan 

iptek. Walaupun diakui masih terdapat kendala untuk mencapai berbagai sasaran 

yang ditetapkan menyangkut berbagai kompleksitas kebutuhan masyarakat di 

satu pihak dan keterbatasan pendanaan dilain pihak, kami akan tetap terus 

memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan kemandirian Iptek bangsa 

Indonesia. 

 

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja yang telah disajikan pada bab-

bab sebelumnya, secara umum sasaran strategis Lapan pada tahun 2012 telah 

tercapai. Hal ini terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang menjadi alat ukur 

pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja juga dilakukan atas indikator yang 

tertuang dalam Renstra 2010-2014, secara umum semua indikator tersebut 

memenuhi target. Pencapaian Renstra 2010-2014 di tahun 2012 menunjukkan 

bahwa sejumlah indikator kinerja telah berhasil memenuhi ekspektasi terhadap 

target yang diemban.  

 

Rencana aksi atas keseluruhan indikator kinerja serta beberapa 

rekomendasi penilaian AKIP 2012 oleh Kementerian PAN dan RB menjadi bahan 

perbaikan dalam pelaksanaan program/ kegiatan serta dalam penyajian LAKIP 

BAB IV

PENUTUP
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Lapan ini dan tentunya diharapkan ada peningkatan terhadap hasil penilaian 

AKIP Lapan tahun 2013. Hasil capaian kinerja pada tahun 2012 tersebut 

merupakan upaya optimal dalam penggunaan sumber daya yang tersedia di 

Lapan. Pencapaian prestasi yang cukup menggembirakan pada tahun 2012 dan 

tahun-tahun sebelumnya merupakan bukti nyata bagi kami untuk terus berbenah, 

bekerja dan melakukan yang terbaik untuk tahun-tahun ke depan dengan segala 

tantangan dan kompleksitasnya. Usaha pencapaian target-target pada Renstra / 

RPJMN 2010-2014 diharapkan menjadi salah satu mesin penggerak 

pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan hasil litbang 

kedirgantaraan.  
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Lampiran I 
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 
2012 

SASARAN 
STRATEGIS UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

1) Peningkatan 
kemampuan Lapan 
di bidang 
teknologi roket, 
satelit, 
penerbangan, 
penginderaan 
jauh, sains 
antariksa dan 
atmosfer. 

Jumlah Produk Teknologi, Data dan 
Informasi Kedirgantaraan (IKU-1) 

 

a. Pengembangan teknologi roket dan 
derivatnya yang dimanfaatkan oleh 
pengguna 

 

3 

b. Satelit Lapan yang dimanfaatkan 
pengguna 

 

1 

c. Satelit yang siap diluncurkan 
 

1 

d. System pengamatan dengan pesawat nir 
awak yang dimanfaatkan oleh pengguna 

 

1 

e. Jumlah data satelit yang didistribusikan 
kepada pengguna 

 

400 scene 
data SPOT, 
765 scene 
data ALOS, 
1990 km2 
data 
quickbird/ 
world view 

f. Layanan informasi berbasis iptek 
kedirgantaraan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna 

18 

Jumlah HKI (paten, hak cipta, lisensi) 
(IKU-2) 

2 

Jumlah Publikasi Ilmiah Nasional 
Terakreditasi (IKU-3) 

50 

Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional 
(IKU-4) 

5 

2) Peningkatan 
pemanfaatan hasil 
litbang Lapan 
untuk mendukung 
pembangunan 
nasional 

Jumlah instansi pengguna data dan 
informasi berbasis Iptek kedirgantaraan 
(IKU-5) 

360 

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

Jumlah rumusan kebijakan 
kedirgantaraan strategis (IKU-6) 

1 

4) Peningkatan 
akuntabilitas 
kinerja Lapan 

Jumlah unit kerja yang berkinerja baik 
(IKU-7)  

17 
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Lampiran II 
 PENETAPAN KINERJA (PK)  

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (LAPAN) 

TAHUN 2012 
Sasaran Strategis Utama Indikator Kinerja Target Program Anggaran 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Peningkatan kemampuan Lapan di 

bidang teknologi roket, satelit, 
penerbangan, penginderaan jauh, sains 
antariksa dan atmosfer 

  

Jumlah Produk Teknologi, Data dan Informasi Kedirgantaraan (IKU-1)   1 Pengembangan 
Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 
  
  

  

372.109.450.000 

  
  
  
  

a. Pengembangan teknologi roket dan derivatnya yang dimanfaatkan oleh 
pengguna 

3 Jenis  

  
  

b. Satelit Lapan yang dimanfaatkan pengguna 1 Satelit 

c. Satelit yang siap diluncurkan 1 Satelit 

d. Sistem pengamatan dengan pesawat nir awak yang dimanfaatkan oleh pengguna 1 sistem 

e. Jumlah data satelit yang didistribusikan kepada pengguna 400 
765  
1990 km2  

scene data SPOT 
scene data ALOS 
data quickbird/ 
world view 

f. Layanan informasi berbasis iptek kedirgantaraan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna 

18 Informasi 

Jumlah HKI (paten, hak cipta, lisensi) (IKU-2) 2 Judul 

Jumlah Publikasi Ilmiah Nasional Terakreditasi (IKU-3) 50 Publikasi 

  

Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional (IKU-4) 5 Publikasi 

2 Peningkatan pemanfaatan hasil litbang 
Lapan untuk mendukung pembangunan 
nasional 

Jumlah instansi pengguna data dan informasi berbasis Iptek kedirgantaraan 
(IKU-5) 

360 Instansi 91.715.326.000 

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

Jumlah rumusan kebijakan kedirgantaraan strategis (IKU-6) 1 RUU 12.173.992.000 

4 Peningkatan akuntabilitas kinerja Lapan Jumlah unit kerja yang berkinerja baik (IKU-7) 17 Unit kerja 2 Dukungan 
Manajemen dan 
Teknis Lainnya 

71.121.951.000 

 
Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 547.120.719.000,00 
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Lampiran III 
         

PENGUKURAN KINERJA 
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 

TAHUN 2012 
          

         
(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, 
pengetahuan atmosfer 
dan antariksa 
 

Jumlah Produk Teknologi, Data dan 
Informasi Kedirgantaraan (IKU-1) 

     1 Pengembang
an Teknologi 
Penerbangan 
dan Antariksa 
  
  
  
  

  

405.138.695 380.698.115 93.96 

  a. Pengembangan teknologi roket dan 
derivatnya yang dimanfaatkan oleh 
pengguna 
 

3 Jenis 6 jenis 200 

 

 

  b. Satelit Lapan yang dimanfaatkan pengguna 1 Satelit 1 Satelit 100 

 

 

  c. Satelit yang siap diluncurkan 1 Satelit 1 Satelit 100 

     
  

d. System pengamatan dengan pesawat nir 
awak yang dimanfaatkan oleh pengguna 

1 Sistem 1  Sistem 100 

   e. Jumlah data satelit yang didistribusikan 
kepada pengguna 

400 
 

765  
 

1990 
km2  

scene data 
SPOT 
scene data 
ALOS 
data 
quickbird/ 
world view 

693 
 

122 
 

1620 
Km2 

Scene data 
SPOT 
Scene data 
ALOS 
Data 
quickbird/ 
worldview 

90,20 

  

f. Layanan informasi berbasis iptek 
kedirgantaraan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna 
 

 

18 Informasi 23 informasi 127,77 

 Jumlah HKI (paten, hak cipta, lisensi) (IKU-2) 
 
 
 
 
 
 
 

2 Judul 3 judul 150    
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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) 

 

 

Jumlah Publikasi Ilmiah Nasional 
Terakreditasi (IKU-3) 

50 Publikasi 28 Publikasi 56 

 

    

Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional (IKU-
4) 

5 Publikasi 22 Publikasi 440 

2 Peningkatan 
pemanfaatan hasil 
litbang Lapan untuk 
mendukung 
pembangunan 
nasional 

Jumlah instansi pengguna data dan 
informasi berbasis Iptek Kedirgantaraan 
(IKU-5) 

360 Instansi 544 Instansi 151,11 

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

Jumlah rumusan kebijakan kedirgantaraan 
strategis (IKU-6) 

1 RUU 1 RUU 100 

4 Peningkatan 
akuntabilitas kinerja 
Lapan 

Jumlah unit kerja yang berkinerja baik (IKU-
7) 

17 Unit kerja 19 Unit kerja 117,64 2 Dukungan 
Manajemen 
dan Teknis 
Lainnya 

87.926.015 74.388.692 84.60 

Pagu Tahun 2012          : Rp. 493.064.710.000,- 
       Realisasi Tahun 2012   : Rp. 455.086.808.689,-   
       Capaian Anggaran        : 92,30% 
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Lampiran IV 
CAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 
TAHUN 2012 

 

No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET 
2014 

REALISASI  
2012 

% 
CAPAIAN 

2012 
 
a. Pengembangan Teknologi Roket Peningkatan kemampuan 

penguasaan teknologi roket 
1. Jumlah tipe/jenis roket yang dikembangkan 9 10 111 
2. Jangkauan roket (km) 300  150 50 
3. Jumlah unit roket yang diuji statik 24 84 350 
4. Jumlah roket yang diuji terbang 10 146 14600 
5. Jumlah produksi amonium perklorat (AP) oleh Lapan 
(ton) 20 2 10 

6. Jumlah roket dengan bahan baku AP produk Lapan yang 
diuji terbangkan 15 2 13,33 

7. % Peningkatan kapasitas SARPRAS Litbang Roket untuk 
mencapai minimum kebutuhan 45% 45% 100 

b. Pengembangan Teknologi satelit Peningkatan kemampuan 
penguasaan teknologi satelit dan 
stasiun bumi 

1. Jumlah satelit yang dibuat/diintegrasi di dalam negeri 1 2 200 
2. Jumlah satelit yang diluncurkan - - - 
3. Jumlah pembangunan stasiun bumi utama penerima data 
& pengendali satelit - - - 

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

- 2 200 

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 - 2 200 

2. Jumlah pesawat nir awak dan ramjet yang diuji terbang 1 1 100 
3. Jumlah sistem ground segment pesawat nir awak dan 
pesawat ramjet yang dikembangkan 2 1 50 

4. Jumlah doktek Spin off Teknologi Penerbangan 
 
 
 
 

2 4 200 
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No. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET 
2014 

REALISASI 
2012 

% 
CAPAIAN 

 
e. 
 
 
 
 
 

Pengembangan Teknologi Dan 
Bank Data Penginderaan Jauh  
 
 
 
 

Penguatan kemampuan akusisi 
data satelit wilayah Indonesia 
 
 
 
 
 

1. Jumlah penelitian dan pengembangan teknologi 
penginderaan jauh 4 9 225 

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 60  
4. Jumlah modul pengolahan citra berbasis open source 1 2 200 

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

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

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

2. % Jumlah "near real time" catalog metadata tepat waktu 100 100 100 
3. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna 
untuk kawasan Indonesia Tengah 4 4 100 

4. % Integrasi sub sistem stasiun bumi dan uji coba operasi 
akuisisi data NPP/NPOESS, Landsat 8 50 - - 

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 6 26 433 

2. % Kelengkapan data satelit lingkungan dan cuaca 
wilayah Indonesia 100 100 100 

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

9 11 122 

4. Jumlah basis data spasial penutup dan pengguna lahan 
(satuan propinsi) 4 4 100 

5. % Downtime Operasi penyajian Info mitigasi bencana dan 
inventarisasi SDAL 5 5 100 

i. Pengundangan Undang-Undang 
tentang Keantariksaan 

UU Keantariksaan Nasional dan 
PP turunannya 

1. Sinkronisasi dan harmonisasi RUU Keantariksaan 
Nasional 0 1 100 

2. UU Keantariksaan Nasional 1 0 0 
3. RPP terkait UU Keantariksaan Nasional dan 
sinkronisasi/harmonisasi 0 0 0 

4. PP terkait UU Keantariksaan Nasional dan turunannya 0 0 0 
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