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 Dalam rangka membangun kemandirian penguasaan teknologi penginderaan jauh, penguasaan 
teknologi akuisisi data penginderaan jauh pada pesawat udara  merupakan bagian milestone pencapain yang 
penting. Kedepan kemandirian teknologi di bidang akuisisi data penginderaan jauh khususnya sensor atau 
payload misi penginderaan jauh dapat menjamin kedaulatan pemanfaatan penginderaan jauh untuk kebutuhan 
nasional. 
 Sudah dikembangkan sebuah prototype system kamera udara pushbroom multispektrum (4-pita/kanal 
spectrum di daerah tampak-merah infra dekat), yang meliputi subsistem akuisisi dan subsistem pengolahan 
geometris standard. Sistem telah diuji terbang pertama kali pada 10 Juni 2015 di sekitar lapangan terbang 
Curug untuk mengetahui fungsi operasi dan ketahanan mekanik. Hasil dari pengembangan berupa Prototipe 
kamera udara pushbroom multispektrum visible-nir yang sudah dilakukan Uji terbang dengan LSA LAPAN, dan 
data citra hasil uji terbang sudah diolah melalui proses koreksi geometrik menggunakan metode direct 
georefencing.  
 Keunggulan dari sistem kamera udara yang dibangun adalah; adanya kemandirian sehingga kontinuitas 
misi dapat dipertahankan, menggunakan teknologi yang sudah well-proven, kemandirian dalam 
pengembangan dan pengoperasian, serta  Kalibrasi sensor dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan. 
 Dalam pengembangannya bisa didapatkan keuntungan ekonomis melalui; pendekatan pengembangan 
berbasis komponen yang mudah didapatkan di pasar atau Component Of The Self (COTS) sehingga biaya 
pengembangan akan lebih efisisen (low cost payload), mengedepankan penguasaan Assembly Integration and 
Testing (AIT) sehingga pengembangan lebih cepat dan dapat menumbuhkan potensi industri pendukung 
seperti bengkel bubut, alat kalibrasi dan uji dll. 
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1.  PENDAHULUAN 
 Penginderaan jauh (remote sensing) adalah penginderaan permukaan bumi dari dirgantara 
dengan memanfaatkan sifat gelombang elektromagnetik yang dipancarkan, dipantulkan, atau 
dihamburkan oleh obyek yang diindera (UU nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan, Penjelasan 
Pasal).  Dirgantara sebagai media penginderaan jauh diartikan bahwa perolehan data atau citra tentang 
bumi dapat dilakukan dari ruang dirgantara dengan berbagai wahana (platforms), yaitu berbasis 
permukaan (ground-based remote sensing), berbasis wahana udara (airborne remote sensing), dan 
berbasis wahana antariksa (space-borne remote sensing).   
 Pada awalnya kegiatan penginderaan jauh dilakukan berbasis wahana udara menggunakan 
pesawat udara atau lebih dikenal dengan potret udara.  Teknik ini dianggap konvensional, karena pada 
awalnya hanya menggunakan kamera film (frame camera) untuk pemotretan udara. Meskipun namun 
akhir-akhir ini sejalan dengan perkembangan teknologi sensor maupun teknologi pesawat ringan (light 
surveillance aircraft atau LSA) dan pesawat tanpa awak (unmanned air vehicle atau UAV), teknologi 
kamera udara digital untuk penginderaan jauh juga makin berkembang dan penggunaannya meluas.  
Meskipun tingkat komplikasi atau kerumitan teknologi sensor atau kamera udara tidak setinggi sensor 
pada satelit, namun pengembangan dan inovasi dalam rancang bangun kamera udara sangat diperlukan 
untuk menghasilkan citra yang berkualitas untuk berbagai jenis pemanfaatan.  Pengoperasian kamera 
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udara pada ketinggian di bawah awan, kesederhanaan teknis operasi dan pemeliharaan, biaya rendah, 
dan resolusi tinggi merupakan keunggulan dari sensor ini dibandingkan dengan sensor pada wahana 
satelit. 
 Sejak tahun 1990an Lapan telah melakukan kajian dan pengembangan teknologi sensor 
penginderaan jauh. Sesuai dengan kaidah penginderaan jauh, maka tahapan pengembangan sensor 
diawali dengan sensor berbasis permukaan bumi (ground-based sensor). Spektrometer dan albedometer 
adalah contoh sensor berbasis permukaan bumi yang dapat dioperasikan dengan tangan (hand-held) 
maupun dipasang pada tiang atau menara pada ketinggian tertentu.   Selanjutnya pengembangan sensor 
berbasis wahana antariksa dilakukan oleh Lapan dalam rangka pengembangan teknologi satelit mikro 
Lapan-TUBSat yang berhasil diluncurkan pada awal tahun 2007.   
 Sejalan dengan perubahan organisasi Lapan dan dibentuknya Pusat Teknologi Penerbangan pada 
tahun 2011, Lapan juga melakukan pengembangan sensor berbasis wahana udara.  Pengembangan dan 
rancang bangun sensor penginderaan jauh berbasis wahana udara dilakukan oleh Pusat Teknologi dan 
Data penginderaan Jauh (Pustekdata), sedangkan dalam uji coba dan pengoperasiannya bersinergi dengan 
Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang), Lapan. Secara umum kamera udara dibedakan menjadi dua 
yaitu kamera film (frame camera) dan kamera bukan film (disebut juga pengindera elektronik).  Saat ini 
untuk pemotretan udara lebih banyak digunakan dan dikembangkan kamera udara digital.   Oleh sebab itu 
Pustekdata -  Lapan sejak 2012 melakukan pengkajian dan rancang bangung sistem kamera udara digital. 
 Pada tahun 2013, kegiatan rancang bangun telah menghasilkan rancangan prototipe (purwarupa) 
model laboratorium dari sebuah sistem sensor elektro-optis pushbroom multi spektrum yang daerah 
kerjanya membentang dari daerah tampak hingga merah-infra dekat (<1000nm). Sistem ini 
dikembangkan dari perangkat atau komponen-komponen yang tersedia di pasar komersial, yang 
karenanya mengurangi keleluasaan dalam penentuan detail teknis kemampuan kinerja kamera, utamanya 
dari aspek spektroradiometrik.   
 Melalui simulasi analitis yang telah dilakukan pada tahun 2013, diketahui bahwa perangkat 
pendeteksi pada sistem kamera udara ini memiliki potensi yang cukup baik untuk dapat membedakan 
obyek secara spektroradiometrik hingga beda reflektans sebesar 0.0005 untuk pemotretan di atas jam 
8:40 pagi.  Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dengan pengaturan dan modifikasi serta dukungan 
perangkat pendukung yang tepat, kamera tersebut dapat diterapkan pada sistem penginderaan jauh. Oleh 
sebab itu pada tahun 2014, kegiatan rancang bangun kamera udara dilanjutkan untuk mengkaji potensi 
kamera tersebut untuk dikembangkan menjadi sebuah sistem kamera udara pushbroom multispektrum 
yang  kompatibel dengan pesawat ringan Lapan (LSA-Lapan).  Dengan demikian pengembangan sistem 
kamera udara ini mempertimbangkan batasan dan kendala yang ada pada pesawat LSA Lapan (Stemme S-
15) sebagai faktor utama dalam proses disain dan pabrikasi sistem. Selain itu, proses disain dan pabrikasi 
juga harus mengakomodasi adanya kamera komplemen berupa small format dslr camera yang selain 
berfungsi sebagai pendamping juga sebagai pemandu (real time video live) dalam proses akuisisi data oleh 
operator .  
 Tujuan kegiatan ini adalah untuk: 
a. Mengkaji batasan-batasan yang ada pada pesawat ringan (Light Surveillance Aircraft, LSA) Lapan 

dalam hal kemampuan membawa muatan atau sensor (carrying payload capabilities); 

b. Mendefinisikan kebutuhan peralatan/bahan untuk pengembangan prototipe sistem kamera udara 

biaya rendah (low-cost) jenis pushbroom multispektrum untuk LSA Lapan; 

c. Membuat rancangan sistem kamera udara pushbroom multispektrum; 

d. Mengembangkan modul-modul pendukung (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk akuisisi data 

bantu (GPS, IMU), integrasi perangkat lunak, manajemen daya (power management). 

Sasaran yang dicapai dari kegiatan rancang bangun ini adalah penguasaan teknologi dan tersedianya 
prototipe sistem kamera udara pushbroom multispektrum visible-NIR Lapan berbiaya rendah (low-cost).   
 
2.  KONSEP DASAR RANCANGAN KAMERA PUSHBROOM 
 Kamera udara pushbroom atau along track sensor adalah jenis kamera digital atau sensor yang 
bekerja pada spektrum gelombang elektromagnetik optik dan melakukan pemindaian (pengambilan 



gambar) dengan cara penyapuan obyek terus menerus sepanjang arah penerbangan wahana pesawat 
(flight direction).  Menurut Petrie (2005), pemindai pushbroom dapat dibedakan menjadi (a) pemindai 
pushbroom asli, (b) pemindai 1 garis pushbroom sederhana, dan (c) pemindai pushbroom digital 3 garis.  
Konsep dasar dari ketiga jenis pemindai pushbroom tersebut disajikan pada Gambar 2-1.  

 
Gambar 2-1.  Konsep Pemindai Pushbroom pada Penginderaan Jauh dengan Pesawat Udara. 

(a) Pemindai Pushbroom Asli (Sonne Camera) dengan Citra Stereo; (b) Pemindai 1 Garis Pushbroom 
Sederhana dengan single CCD linear array; (c) Pemindai Pushbroom Digital 3-Garis(Sumber:  Petrie, 2005) 

 
 Menurut Petrie (2005), ada beberapa jenis kamera udara pemindai pushbroom yaitu (i) Pemindai 
monokromatik (monochromatic scanners) yang menggunakan pemindai linier spektrum tunggal (single 
linear array); (ii) Pemindai multispektrum (multispectral scanners) yang menggunakan beberapa 
pemindai linier yang bekerja pada berbagai spektrum untuk menghasilkan citra warna atau warna semu 
(false-colour); (iii) Pemindai hiperspektral (hyperspectral scanners) yang menggunakan  beberapa 
spektrometer pencitra untuk menghasilkan citra dalam jumlah banyak sekaligus dan masing-masing 
spektrometer bekerja pada berbagai spektrum sempit yang berdekatan; (iv) Pemindai 3-garis (3-line 
scanners) yang menciptakan tampalan (overlapping) citra yang dihasilkan sekaligus dari 3 pemindaian 
yaitu maju (forward), nadir, dan mundur (backward).   
 Menurut Tempfli et al (2009) sikap kamera udara (camera attidude) pada saat pengoperasian 
sensor pada wahana pesawat dipengaruhi oleh tiga sudut pemindaian yang terbentuk pada saat pesawat 
melakukan penerbangan.  Ketiga sudut adalah sudut putaran (roll angle), sudut kemiringan (pitch angle), 
dan sudut oleng (yaw angle) seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2-2. 
 



 
Gambar 2-2.  Sudut pemindaian kamera udara (Sumber: Tempfli et al, 2009) 

 
Menurut Fricker dan  Rohrbach (2005), penggunaan pemindai pushbroom  pada wahana udara dapat 
menghasilkan citra warna dan warna semu dengan resolusi yang sama tingginya dengan citra stereo 
hitam putih pada potret udara konvensional.   Selain itu dikemukakan pula bahwa dengan menggunakan 
kanal multispektrum pada kamera pushbroom, maka informasi citra bumi yang dihasilkan memiliki 
resolusi tinggi.  Namun data yang dihasilkan dari kamera tersebut, sebagai contoh tipe ADS40, berukuran 
sangat besar (hingga orde ratusan Giga Bytes data citra per jam terbang) dibandingkan dengan foto udara 
biasa.  
    Kinerja beberapa kamera udara pushbroom telah diuji oleh Haala et al. (2000) dengan hasil yang 
baik.  Jenis-jenis kamera udara yang diuji adalah DPA (Digital Photogrammetric Assembly) buatan DASA, 
HRSC (High Resolution Stereo Camera), WAAC (Wide Angle Aircraft Camera), dan kamera udara Zeiss RMK 
dari DLR.  Selain merekonstruksi orientasi eksterior obyek dan penentuan obyek titik, pengujian juga 
dilakukan untuk membandingkan hasil pemindaian yang telah dioleh menjadi DTM (Digital Terrain 
Model) dan citra ortho dengan yang dihasilkan oleh citra full frame.   
  
3.  PENGEMBANGAN PROTOTIPE KAMERA PUSHBROOM MULTISPEKTRUM 
 Antar muka (interface) mekanik sistem kamera udara pushbroom multispektrum milik Pustekdata 
dengan pesawat LSA Lapan Stemme S-15 adalah sistem mekanik dan pengkabelan yang menghubungkan 
kamera beserta modul data handling dan perangkat pendukung lainnya dengan pesawat ringan Stemme 
S-15 milik Lapan yang lebih dikenal dengan nama LSA Lapan. Secara garis besar antar muka ini 
merupakan perangkat mekanik (dan pengkabelan) yang akan menghubungkan komponen-komponen 
sistem kamera dengan 3 ruangan yang disediakan untuk itu pada LSA Lapan, yaitu ruangan keranjang 
pembawa (carrying pod), ruang kokpit (dashboard control dan monitor bagi operator) dan ruang bagasi 
pada ekor pesawat (untuk menempatkan sistem sumber tegangan / catu daya DC) (Gambar 3-1).  



 
Gambar 3-1.  LSA Lapan (Stemme S-15) dengan 3 ruang utama yang akan terlibat dalam pengoperasian 

sistem sensor udara pushbroom multispektrum Pustekdata Lapan, yaitu ruang operator/asisten 
pilot/kokpit (a), keranjang bawah sayap atau underwing pod (b), dan ruang bagasi di ekor pesawat (c). 

 
Selanjutnya ada beberapa persyaratan untuk antar muka yang harus dipenuhi dalam rancang bangun 
sistem kamera udara yaitu: 

a. Secara umum, antar muka mekanik (mechanical interface) yang diadakan harus mampu 

menjembatani dan melindungi sistem kamera udara pushbroom multispektrum Pustekdata dari 

guncangan dan getaran mekanis dalam pengoperasiannya di pesawat ringan (LSA) Lapan; 

b. Selain itu, antar muka mekanik juga harus mudah dalam pemasangan serta transportasinya dari 

tempat penyimpanan ke lokasi pesawat.  

c. Mechanical interface juga harus menjamin tersedianya infrastruktur operasi bagi 

terselenggaranya proses pencitraan secara wajar. Oleh karena itu mechanical interface harus 

kokoh, mampu mengisolasi dan melindungi perangkat sistem kamera dari goncangan dan getaran 

pengganggu, menjamin tersedianya jalur supply daya yang tepat pada semua komponen sistem, 

dan memudahkan operator dalam memantau dan memberikan perintah kepada sistem kamera.   

d. Secara khusus, mechanical interface pada ruang carrying pod harus dibuat dari bahan non-

feromagnetik. Kekhususan bahan ini dimaksudkan untuk menjamin terbebasnya sensor IMU dari 

interferensi medan magnet. 

 

Deskripsi Umum Rancang Bangun 
 Secara garis besar, ada tiga unit perangkat mechanical interface yang dibutuhkan, yaitu: 
Mechanical Interface pada ruang Carrying Pod, Mechanical Interface Operator-Mesin pada ruang Kokpit, 
dan Mechanical Interface pada ruang Bagasi. 

A. Mechanical Interface pada ruang carrying pod berfungsi untuk: 

● Melindungi kamera dan komputer pengolah data (processing computer); 

● Mendudukkan kamera pada posisi orthogonal; 

● Mengisolasi kamera dan processing unit dari goncangan dan getaran; 



● Menyediakan terminal koneksi yang mudah dan kokoh untuk jalur daya, data video, data 

navigasi, dan data serial untuk perintah dan pelaporan. 

Form factor: kotak memanjang dengan dimensi dan ukuran berat tidak melebihi batasan-batasan 
yang ada pada carrying pod (Gambar 3-2). 
Bahan yang digunakan: material non-feromagnetik setara aluminium Dural 7075T6. 
Disain mechanical interface pada ruang carrying pod diperlihatkan pada Gambar 3-3. 
 

 
Gambar 3-2.  Form factor dan dimensi keranjang bawah sayap.   

(Satuan ukuran adalah mm) 
 

 
Gambar 3-3.  Disain mechanical interface (setbox) pada ruang carrying pod, versi 1. 

 
B. Mechanical Interface pada ruang kokpit (dashboard HMI / Human Machine Interface) berfungsi 

untuk: 

● Mendudukkan layar monitor pada posisi yang aman dan mudah dibuka-tutup; 

● Menyediakan dudukan untuk LED indicator (power on, camera ready, computer on, GPS on, IMU 

on); 

● Menyediakan dudukan untuk tombol-tombol perintah (power on, start acquisition, freeze 

acquisition); 

● Menyediakan terminal koneksi yang mudah dan kokoh untuk jalur daya, data video, data 

navigasi, dan data serial untuk perintah dan pelaporan. 

Form factor: tas jinjing yang bisa dilipat, dimensi dan ukuran disesuaikan dengan ukuran layar 
monitor 12 inci, dan ukuran panel lampu indikator (Gambar 3-4). 

 



 
Gambar 3-4.  Disain global dashboard portable pada ruang kokpit (HMI). 

 
C. Mechanical Interface pada ruang bagasi berfungsi untuk: 

● Mendudukkan 2 buah catu daya 12V40AH pada posisi stabil di ruang bagasi; 

● Menyediakan sitem sambungan dan koneksi battery yang memadai untuk susunan serial;  

● Melindungi power supply dari goncangan dan getaran pesawat; 

● Menyediakan terminal koneksi yang mudah dan kokoh serta kabel yang cukup untuk jalur 

daya ke sistem kamera serta dashboard control and monitoring; 

Form factor: rangka besi anti karat dengan dimensi dan ukuran tidak melebihi batasan-batasan 
yang ada pada ruang bagasi di ekor pesawat. 
 

D. Konverter sinyal data serial RS232 to USB berfungsi untuk: 

● Mengubah sinyal komunikasi level RS232 ke USB dari dashboard HMI ke Setbox processing 

unit di ruang carrying pod. 

 
4.  IMPLEMENTASI DAN HASIL PABRIKASI RANCANGAN 
Penyesuaian Rancangan  
 Dalam perkembangannya, rancangan versi-1 yang telah dibuat harus diperbaharui setelah 
dilakukan cek silang dengan ukuran nyata carrying pod dan keadaan ruang bagasi LSA Lapan. Disain versi 
pertama dibuat dengan asumsi catu daya DC (baterai) untuk sistem kamera diletakkan pada bagasi 
pesawat. Dalam kenyataannya keadaan ini tidak dimungkinkan karena antara ruang bagasi dan ruang 
operator (serta carrying pod) terdapat ruang mesin yang tidak bisa dilubangi untuk membuat kabel daya. 
Selain itu, untuk memudahkan operator dan sebagai data pembanding, sistem kamera udara yang 
dibangun juga harus dilengkapi dengan kamera area scan (still camera), dan karena itu rancangan versi-1 
harus diperbaharui untuk mengatasi batasan dan tambahan komponen tersebut. Penyesuaian juga harus 
memasukkan faktor kemudahan pada saat memasang dan melepas (mount dan unmount) kamera dari 
carrying pod. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian ulang pada disain sistem, terutama pada boks utama 
sistem yang membungkus dan menjembatani komponen sistem dengan sistem mounting pada carrying 
pod.  Bagan rancangan prototipe kamera yang telah disesuaikan dapat dilihat pada Gambar 4-1. 
 
Hasil Pabrikasi dan Integrasi  
 Berdasarkan persyaratan, disain prototipe awal, dan penyesuaian disain tersebut di atas, maka 
diperoleh hasil pabrikasi dari prototipe kamera pushbroom multispektrum KU-PBMS-VN1 Pustekdata 
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4-2. 
 

 

 



  
(a) Tampak Atas (b) Tampak Kiri 

 

 
(c) Tampak Depan (d) Perspektif 

Gambar 4-1.  Disain prototipe kamera pushbroom multispektral. 
 

 
Gambar 4-2.  Prototipe Kamera Pushbroom Multispektrum KU-PBMS-VN1 Pustekdata 

 
5.  PENGUJIAN PEMOTRETAN PRA-INTEGRASI DI LAPANGAN 
 Pengujian awal dilakukan sebelum kamera dipasang pada pesawat atau LSA yaitu tahap pra-
integrasi.  Pengujian dilakukan dengan mengoperasikan kamera pada kendaraan bermotor (mobil) yang 
bergerak dan melakukan pemotretan atau pemindaian kontinyu. Pengujian dilakukan di lapangan Lapan 
Rumpin, Bogor pada tanggal 4 Agustus tahun 2014.  Lokasi pengujian di lapangan disajikan pada Gambar 
5-1.  Dari hasil pengujian diperoleh citra yang disajikan pada Gambar 5-2.  Dari citra yang diperoleh 
terlihat bahwa obyek vegetasi nampak terlalu gelap. 
 

 



 
Gambar 5-1.   Lokasi pengujian kamera udara pushbroom multispektrum Pustekdata Lapan di lapangan 

Lapan Rumpin, Bogor.  
Keterangan:   Garis kuning menunjukkan jalur yang dilalui pada saat pemotretan, sedangkan yang diberi 

tampalan merah transparan adalah lokasi pemotretan dimana data yang diperoleh 
ditampilkan pada Gambar 5-2 dan 5-3  

 

 
Gambar 5-2. Citra multispektral hasil uji pemotretan dengan kamera udara pushbroom multispektrum 

Pustekdata Lapan di lapangan Lapan Rumpin, Bogor. 
Keterangan:  Acquired image: file 761 to 800 (2000lines x 2048pixels) from 842 total files 
 
 Selanjutnya sikap kamera (camera attitude) selama proses akuisisi berjalan ditunjukkan oleh 
sudut kamera pada 3 aspek posisi yaitu yaw, roll, dan pitch.  Pada Gambar 5-3 dapat dilihat hasil plot time 
series sudut kamera yang diambil contoh selama 35 detik dari seluruh uji pemotretan di lapangan.  Dari 
Gambar 5-3 terlihat bahwa sudut pemotretan kamera pada posisi head relatif konstan selama 10 detik 
pertama yaitu 120o, kemudian menurun menjadi sekitar 105o pada detik ke-13, kemudian sudut terbesar 
terjadi pada detik ke-19 dan menurun menjadi 120o pada detik ke-25, dan selanjutnya konstan hingga 
detik ke-35.  Pada aspek posisi roll terlihat bahwa sudut pemotretan kamera sangat berfluktuasi atau 
beragam sepanjang pemotretan dan umumnya bersudut negatif yang artinya sudut kamera berada di 
bawah garis/bidang normal (lihat skema pada Gambar 2-2).  Pada aspek posisi pitch tampak bahwa sudut 
pemoteratan kamera juga sangat berfluktuasi dan umumnya bernilai negatif (minimum -6o), sedangkan 
sudut positif terjadi hanya beberapa detik dengan sudut maksimum >4o (lihat skema pada Gambar 2-2).   
 



Uji terbang selanjutnya dilakukan pada tanggal 10 Juni 2015 pk 13:21 di training area Bandara 

Budiardjo Rangkas, kamera dipasang pada pesawat atau LSA. Dimaksudkan untuk menguji ketahanan 

fisik/mekanik dan fungsi sistem pada kondisi penerbangan dengan manuver ekstrem, serta menguji 

pengambilan gambar menggunakan kamera KUPBMSVN-1 (kamera udara pushbroom multispektrum 

V-NIR). 

 

Pengaturan parameter kamera line scan 

 

 

Instalasi KUPBMSVN-1 pada wahana LSA-01 

  

  

 

 



Rute terbang 

 

 

Zoom in area of interest 

 

 

Contoh data mentah (raw data)hasil akuisisi  10 Jun 2015 file 2151-2200 kanal R,G,B 

 

 

Contoh data mentah (raw data) hasil akuisisi 10 Jun 2015 file 2151-2200 kanal NIR 

sebagian besar data bernilai 255 (saturated), diperlihatkan dengan wrna putih pada 

gambar 

 

 

Contoh data terolah geometric (dengan s/w pengembangan mandiri) sebelum dan setelah 



diplot pada peta google       

 

 

 

 

Total data citra pushbroom yang diperoleh adalah 3068 fileRGB  @2048x500px, 3068 fileNIR  

@2048x500px 

 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat dikemukakan bahwa rancangan prototipe kamera udara telah 
mampu menghasilkan citra dan data parameter sikap kamera. Kamera udara pushbroom menghasilkan 
serangkaian citra yang bertampalan (overlapping) satu sama lain dengan arah dan sudut kamera yang 
berbeda-beda.  Oleh sebab itu pengolahan citra menjadi mosaik atau produk data lainnya, seperti DTM, 
dengan geometri yang akurat harus memperhitungkan korelasi atau hubungan citra titik-ke-titik (point-
to-point image).   Data parameter sikap kamera yang dihasilkan juga sangat penting sebagai input untuk 
pra-pengolahan citra yang dihasilkan oleh kamera.  
 
6.  PENUTUP 
 Rancang bangun sistem kamera udara yang dilakukan telah menghasilkan disain dan prorotipe 
kamera pushbroom multispektral yang dirancang untuk dioperasikan pada pesawat LSA Lapan Stemme S-
15 yang lebih dikenal dengan nama LSA Lapan. Prototipe kamera tersebut telah diuji awal di lapangan 
Lapan Rumpin dan dapat bekerja dengan baik. Pengujian awal  prototipe pada tahun 2014 menghasilkan 
citra multispektral meskipun belum dianalisis lebih lanjut.  Selain itu pengujian awal telah menghasilkan 
data parameter sudut kamera pada posisi yaw, pitch, dan roll yang sangat penting untuk pra-pengolahan 
citra yang dihasilkan.  Parameter-parameter data citra perlu dikaji lebih lanjut setelah dilakukan uji 
terbang.   



 Pengujian selanjutnya adalah integrasi dengan wahana  LSA Lapan dan pengujian terbang di 
lapangan.  Untuk mengkaji kinerja kamera yang sesungguhnya, maka uji terbang prototipe dilakukan 
dengan mengoperasikannya pada wahana LSA Lapan.   Kegiatan integrasi dan uji terbang sudah 
dilaksanakan pada tahun 2015 bekerjasama dengan Pusat Teknologi Penerbangan – Lapan.  
 Berdasarkan hasil ujicoba tersebut dapat dikemukakan bahwa rancangan prototipe kamera udara 
telah mampu menghasilkan citra dan data parameter sikap kamera. Kamera udara pushbroom 
menghasilkan serangkaian citra yang bertampalan (overlapping) satu sama lain dengan arah dan sudut 
kamera yang berbeda-beda.  Oleh sebab itu pengolahan citra menjadi mosaik atau produk data lainnya, 
seperti DTM, dengan geometri yang akurat perlu memperhitungkan korelasi atau hubungan citra titik-ke-
titik (point-to-point image).   
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