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THOMAS Djammaludin memulai debut kariernya di dunia antariksa 
sejak masuk kuliah bangku sarjana. Berawal dari keingintahuannya 
mengenai keberadaan piring terbang yang santer disebut pada 
1980-an, pria berkacamata itu memutuskan mengambil Jurusan 
Astronomi.

“Minat awal astronomi karena dulu pada 1980-an ada masalah 
UFO (unidentified flying object), piring terbang. Jadi dari keingintahuan 
tersebut kemudian saya mempelajari masalah antariksa. Saya di astro-
nomi ITB pada 1981. Saya awal tertarik ya karena piring terbang itu,” 
ujar pria yang lahir 54 tahun silam di Purwokerto itu.

Putra purnawirawan TNI Angkatan Darat itu menceritakan, pernah 
menulis tentang antariksa berkaitan dengan piring terbang saat masih 
menjadi siswa di SMA Negeri 2 Cirebon. 

“Waktu SMA saya sudah menulis tentang UFO bagaimana menurut 
agama. Nah, untuk menulis artikel semipopuler tersebut saya memba-
ca buku-buku esniklopedia Amerika Serikat. Dari sana mulai tertarik 
astronomi,” ulasnya.

Setelah mengetahui fakta keberadaan piring terbang tidak ber-
dasarkan ilmu agama, Thomas mengaku tidak kecewa. Bahkan, 

keingintahuannya tentang dunia antariksa semakin bertambah saat 
akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 

“Pada pengumuman pendaftaran mahasiswa PP II (Proyek Perintis 
II) seperti PMDK, tanpa tes saya langsung pilih ITB. Di situ ada astro-
nomi, kemudian saya langsung pilih astronomi tanpa ragu. Antariksa 
itu bermanfaat dan dua teknologi utama masyarakat modern sekarang 
adalah teknologi antariksa dan teknologi informasi. Bangsa yang 
menguasai teknologi tersebut, secara umum bisa menguasai dirinya 
sendiri dan bangsa lain,” ujarnya. 

Menurutnya, hal paling menarik dari dunia antariksa adalah bisa 
meningkatkan dimensi keimanan dan keilmuan. Pasalnya, ilmu tersebut 
semakin menimbulkan tanda tanya besar mengenai keberadaan alam 
semesta ini.

“Kalau mempelajari langit lebih dalam lagi, mempelajari alam se-
mesta itu menambah keyakinan terhadap Tuhan. Dari segi keilmuwan, 
astronomi mempelajari lingkup dari ukuran di bawah mikrometer sampai 
dengan ukuran alam semesta sehingga di dalamnya banyak tantangan 
yang juga menimbulkan kiengintahuan,” ujarnya antusias. 
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BERTEPATAN dengan peringatan hari ulang tahun (HUT) 
Lapan ke-51, lembaga yang dipimpin Thomas Djama-
luddin itu pun meyakini kekuatan maritim Indonesia bisa 
dikembalikan, melalui teknologi keantariksaan. Warta-
wan Harian Terbit, Aisyah, berkesempatan melakukan 
wawancara khusus dengan Thomas, di Kantor Lapan, 
Rumpin, Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Pada HUT ke-51, apa yang ingin Lapan 
berikan kepada masyarakat melalui 

teknologi keantariksaan?
Saat ini capaian Lapan yang bisa dibe-

rikan pertama mulai dari sains. Kita sudah 
memberikan informasi terkait cuaca anta-
riksa yang digerakkan, di mana sumber 
utamanya adalah gangguan matahari. 
Jadi kita memberikan informasi ter-
kait dengan ionosfer yang biasanya 
dijadikan sebagai pemantul dalam 
komunikasi radio. Komunikasi radio 
itu masih banyak digunakan oleh 
TNI/Polri demikian juga pemerintah 
daerah. Untuk daerah-daerah, ko-
munikasi radio frekuensi tinggi (Hs) 
lebih efektif dibandingkan dengan 
komunikasi konvensional dan pasti 
lebih murah. Jadi Lapan memberi-
kan informasi prediksi frekuensinya. 
Untuk komunikasi Jakarta-Aceh, 
Jakarta-Jayapura pada frekuensi 
berapa yang digunakan. Pada 
saat tertentu ada frekuensi khusus 
supaya itu berhasil.

 
Bagaimana penerapan 
teknologi keantariksaan untuk 
membantu masyarakat secara 
langsung?

Itu bisa berkaitan dengan di-
namika atmosfer, di mana Lapan 

memberikan informasi terkait potensi 
cuaca ekstrem sebagai pelengkap 

yang diberikan BMKG (Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika) melalui sistem yang 

dikembangkan Lapan yakni SADEWA (Satellite 
Disaster Early Warning System). Itu memanfaat-
kan data dari satelit dengan kondisi awan dengan 
data model, sehingga dari sana bisa diberikan 
informasi prakiraan cuaca per harinya. Ke 
depan, kita akan kembangkan menjadi per tiga 
hari. Lainnya yang lebih praktis terkait dengan 
ini, pemantauan potensi banjir di Jakarta. 
Jadi Lapan akan memberikan informasi ter-
kait dengan liputan awan, kemudian dengan 
data pemantauan radar yang ditempatkan 
di Rumpin, Bogor. Itu menjangkau wilayah 
Jakarta dan sekitarnya serta dilengkapi data 
penginderaan jauh yang memantau potensi 

terjadinya hujan yang kemungkinan memicu 
terjadinya banjir. Akan dilihat curah hujan dan 
potensi banjir.

 
Apa teknologi penginderaan jauh 
menjadi prioritas pengembangan 
teknologi keantariksaan LAPAN?

Iya, karena penginderaan jauh lebih 
luas jangkauannya ketimbang pesawat 
tanpa awak (drone) untuk mendukung 
pengembangan wilayah Indonesia. 
Kontribusi segi pengideraan jauh, Lapan 
sudah memberikan data-data resolusi 
tinggi dan resolusi menengah terkait 
masalah hutan dan tata ruang kepada 
kementerian dan lembaga terkait, ter-
masuk informasi terkait pertumbuhan 
lahan-lahan pertanian yang nantinya 
untuk potensi panen. 

Bagaimana dengan bidang kemaritiman yang 
digadang-gadang dalam program kerja Jokowi?

Untuk kelautan, Lapan memberikan informasi 
zona penangkapan ikan untuk memberi informasi 
kepada nelayan daerah-daerah mana saja yang 
mempunyai potensi penangakapan ikan yang bagus. 
Memang ini belum sistematik. Tetapi sudah ada 33 
zona potensi penangkapan ikan yang sudah diinfor-
masikan ke daerah. Kalau kemudian ini dikembangkan 
dan dikoordinasikan lebih matang oleh Kemente-
rian Perikanan dan Kelautan, akan lebih baik lagi. 
Sementara untuk teknologi UAV (unmanned aerial 
vehicle/pesawat tanpa awak), Lapan memberikan 
layanan informasi terkait dengan pesawat UAV yang 
membantu kegiatan operasi dan latihan TNI Angkatan 
Darat dan Angkatan Laut. Kemudian, Lapan telah me-
manfaatkan UAV LSU01 sudah digunakan memantau 
daerah bencana, seper ti memantau puncak Merapi 
dan memantau kemungkinan banjir lahar dingin atau 
lahar hujan.

 
Teknologi keantariksaan seperti apa yang digunakan 
dalam mendukung program kemaritiman?

Penginderaan jauh. Satelit penginderaan jauh lebih 
utama ketimbang UAV karena jangkauannya lebih jauh. 
Kemudian, satelit yang sedang dikembangkan yaitu 
satelit dengan muatan automatic identification system 
(AIS), yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk identifikasi 
kapal-kapal di wilayah Indonesia. Belum tentu kapal ilegal, 
tapi nanti dengan metode-metode tertentu itu kita bisa 
mengembangkan pemanfaatan identifikasi kapal ilegal 
atau legal. Ini menggunakan satelit Lapan A2. Pertengahan 
2015 satelit itu akan diluncurkan kemudian dari sana bisa 
melihat kemampuan satelit tersebut untuk mengidentifika-
si kapal-kapal. Selain itu, melalui satelit penginderaan jauh 
juga kita bisa mengetahui potensi sumber daya yang ada 
di dalam laut seperti terumbu karang dan zona potensi 
penangkapan ikan.

 
Apakah Lapan sudah melakukan koordinasi dengan 
kementerian terkait?

Kami sudah merencanakan untuk bisa berkomunikasi 
dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tapi 
belum menemukan waktu yang cocok termasuk dengan 
Menko Kemaritiman. Kami sudah lakukan koordinasi de-
ngan Kementerian Pertanian. Dalam pertemuan tersebut 
diharapkan Lapan bisa memberikan data-data penginde-
raan jauh resolusi tinggi untuk tata ruang dalam arti luas, 
misalnya untuk pengembangan atau membuka sawah 
baru. Demikian juga terkait pemantauan potensi pertanian, 
potensi panen misalnya. Bagaimana pertumbuhan padi di 
suatu wilayah yang luas. Asal dapat data terkait dengan 
wilayah sawahnya, maka data itu bisa diintegrasikan 
dengan data penginderaan jauh dan mengindentifikasi 
sawah mana yang masih pada tahap awal pertumbuhan 
dan siap panen. Dengan informasi seperti itu, pertanian 
bisa cepat dan akurat. Misalnya daerah Jawa, kalau sa-
wah-sawahnya baik sehingga bisa diintegrasikan dengan 
penginderaan jauh.

 
Bagaimana dengan rencana pembangunan bandar 
antariksa yang Anda ungkapkan saat pidato HUT 
ke-51?

Space port ekautor akan menjadikan biaya pelun-
curan wahana antariksa lebih murah karena tidak perlu 
manuver untuk satelit-satelit ekuatorial, tidak banyak 
manuver ketimbang diluncurkan dari lintang tinggi. 
Biaya bahan bakar bisa dikurangi, jadi peluncuran di wi-
layah ekuator menjadi keinginan banyak negara. Eropa 
punya di Kourou, Brasil di Alkantara. Kourou sekitar +2 
derajat lintang utara (LU) dan Alkantara -2 derajat lin-
tang selatan (LS). Kalau Indoensia membangun sekitar 
Morotai atau Biak itu di sekitar 2 derajat tingkat ekuator. 
Kalau kita bisa membangun itu, pemanfatannya tidak 
hanya Iindonesia, tapi negara-negara Asia-Pasifik yang 
mengembangkan teknologi satelit juga kemungkinan 
akan ikut bisa memanfaatkan.

Kapan pembangunan bandar antariksa bisa 
terealisasi?

25 tahun dalam pengembangan bandar antariksa 
itu terlalu singkat, tetapi minimal dalam 25 tahun 
harus mulai bisa membuat perencanan matang 
termasuk tahap awal pembangunan. Saya belum 
punya gambaran untuk anggaran itu. Tapi sebetulnya 
gambaran realistis yang bisa kita bangun dalam waktu 
dekat adalah satelit nasional untuk penginderaan 
jauh kemudian persiapan untuk satelit komunikasi. 
Kemudian terkait dengan rencana 25 tahun itu, juga 
pengembangan kemampuan roket. Roket peluncur 
satelit dalam 25 tahun target realistis adalah peng-
ambangan roket SONDA. Kemampuannya terus 
ditingkatkan mulai satu tingkat sampai dua tingkat 
kemudian ketinggian 40 kilometer terus ditingkatkan, 
dari 40 kilometer sampai 300 kilometer.

 Selain itu, untuk observatorium nasional, ini su-
dah menjadi cita-cita bagi komunitas sains antariksa. 
Dalam tahapan pengembangannya kalau dengan ini 
kaitannya juga menyiapkan SDM-nya. Diperkirakan 
sampai lima tahun bisa membangun observatorium 
nasional di NTT. Mulai tahun depan baru feasibility 
study di NTT. Kemudian pembangunan tahap pertama 
mungkin pada 2016. 

 
Apa kendala pembangunan antariksa nasional?

SDM dan anggaran. Tahun depan anggaran kita 
sekitar Rp650 miliar, kemudian ditambahkan Rp1,2 triliun 
dalam lima tahun. Jadi mungkin sekitar Rp800 miliar. 
Belum Rp1 triliun. Belum dapat satu satelit, hehe...

SDM dikembangkan bisa melalui penyediaan fasilitas 
pendukungnya seprti ruang kerja dan laboratorium. Dari 
infrastruktur harus dikembangkan. Jadi SDM Lapan 
ada sekitar 1.200 orang dari segi kompetensi tingkat 
sarjana proporsi masih lemah, jadi masih harus terus 
ditingkatkan lagi. 

Untuk membuat satelit penginderaan jauh na-
sional itu secara kasar kita mungkin membuat dua 
satelit, satu satelit dibuat di luar, satu di dalam negeri. 
Ditambah dengan fasilitas pembuatannya itu kasar-
nya Rp1,6 triliun per satu satelit. Itu memang kalau 
diliat nilainya mahal, tapi kalau sudah punya fasilitas 
pengembangan satelit misalnya clean room, stasiun-
stasiun satelit lainnya, tentu ke depannya akan lebih 
murah. Venezuela saja kabarnya baru meluncurkan 
dengan biaya Rp3 triliun untuk satu satelit telekomu-
niaksi. Ar tinya kalau mengembangkan satelit sediri 
itu minimal dengan nilai sekitar Rp3 triliun dengan 
fasilitas pengembangan satelit.

 
Bagaimana pengembangan teknologi keantariksaan 
nasional, mengingat sebagian besar teknologinya 
menggunakan produk asing?

Memang saat ini teknologi antariksa masih lebih 
banyak sebagai pengguna. Tetapi itu adalah lompatan 
bawah untuk pemantauan sumber daya alam lingkungan 
dan tata ruang wilayah Indonesia luas, mau tidak mau 
memerlukan satelit. Jadi kita memanfaatkan dulu teknologi 
yang ada secara internasional baik untuk penginderaan 
jauh dan telelkomunikasi.  

Kemudian kita juga akan memikirkan pengem-
bangan satelit komunikasi yang lebih kompleks dan 
kita harus menguasai itu, karena umur satelit itu hanya 
lima hingga enam tahun. Karena pada prinsipnya 
ketika suatu satelit diluncurkan, itu sebenarnya sudah 
harus disiapkan satelit generasi berikutnya lagi. Jadi 
itu proses yang terus menerus jadi tidak boleh lagi 
bergantung dengan teknologi satelit asing. Karena 
kita ada kekhawatiran juga. Katakanlah apakah yang 
dimuati di dalam satelit itu sesuai dengan spek yang 
kita minta atau ada muatan lain yang tidak kita ketahui. 
Misalnya, di dalamnya ada fasilitas-fasilitas pemantau 
yang sebenarnya kita tidak kehendaki, terkait dengan 
keamanan, mengambil info-info penting negara. Kalau 
satelit bisa dikembangkan, muatannya, isinya, sepe-
nuhnya kita ketahui.  (***)

Mengembalikan kekuatan maritim Indonesia seperti yang 
dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan perkara 
mudah. Segenap lembaga kementerian dan nonkementrian 
melakukan serangkaian langkah melalui berbagai program 
kerja. Salah satu instansi yang berusaha mewujudkan hal 
tersebut adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional (Lapan). 
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