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Peningkatan Utilitas Sistem Katalog BDPJN berbasis WebGIS untuk data resolusi tinggi 

 

1. Pengantar Kapustekdata 

 Pusat Teknologi dan Data (PUSTEKDATA) adalah salah satu pusat di bawah Kedeputian 

Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). PUSTEKDATA mempunyai 

fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan mengenai data penginderaan jauh (inderaja) serta  

menyelenggarakan kegiatan penginderaan jauh (perolehan, pengolahan, penyimpananan dan distribusi data inderaja 

serta diseminasi informasi) yang diamanatkan oleh UU No. 21 tahun 2013 tentang keantariksaan. Pustekdata 

LAPAN saat ini mengelola beberapa jenis data inderaja, antara lain: resolusi rendah (MODIS, NOAA dan 

NPP-POES), resolusi menengah (Landsat 5,7 sejumlah 6.423 data; SPOT 2,4 sejumlah 44.520 data; 

ALOS sejumlah 1661 data; Terra/Aqua sejumlah 6.900 data dan LANDSAT 8 1965 data), dan resolusi 

tinggi (SPOT 5, SPOT 6, Quickbird, IKONOS,dll).  

Untuk mendukung proses diseminasi dan distribusi data ke pengguna, telah dibangun sistem 

browse katalog bank data penginderaan jauh nasional (BDPJN). Sistem tersebut merupakan sistem 

katalog data yang terintegrasi (menampilkan semua jenis data citra inderaja) dan bisa diakses secara 

online sehingga pengguna menjadi lebih mudah dalam mencari dan memesan data satelit penginderaan 

jauh. Sistem browse katalog harus dapat diakses secara global, maka sistem browse katalog ini harus 

terkoneksi ke media internet(online) sehingga dapat diakses lebih banyak pengguna yang dapat 

memanfaatkan data inderaja dari manapun, khususnya wilayah Indonesia. Namun baru data resolusi 

menengah yang terdapat dikatalog BDPJN, untuk itu diperlukan penambahan modul disistem katalog 

BDPJN untuk memperkaya katalog BDPJN dengan data resolusi tinggi. 

2. Abstrak 

Sistem Katalog BDPJN merupakan sarana untuk diseminasi dan distribusi data secara online. Sistem 

ini untuk mempermudah pengguna untuk melakukan pencarian dan mendapatkan data citra inderaja. 

Penambahan modul yang dilakukan disistem katalog BDPJN untuk memperkaya content yang 

terdapat dikatalog BDPJN. 

 

3. Pendahuluan 

Latar Belakang Penelitian 

Data citra inderaja yang dimiliki PUSTEKDATA LAPAN sebanyak 21 jenis data citra (tabel 1) yang 

memiliki karateristik (format dan metadata) berbeda-beda. Saat ini sistem katalog BDPJN baru bisa 



menampilkan data citra resolusi menengah (LANDSAT (5,7, 8), ALOS dan SPOT (2 & 4) .  Perlu 

dilakukan pembuatan modul untuk memperkaya data yang terdapat di sistem katalog BDPJN, 

sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi & data citra inderaja yang dimiliki 

oleh PUSTEKDATA LAPAN. 

 

Tabel 1 Data citra inderaja 

 

No  
Resolusi Satelit Raster Format 

Metadata format 

(extention) 

1 Low Resolution NOAA JPEG - 

2  Low Resolution MODIS TERRA HDS-EOS - 

3  Low Resolution MODIS AQUA HDS-EOS - 

4  Low Resolution NPP-NPOESS HDF - 

5  Medium Resolution LANDSAT 5 GeoTIFF PVL(*_MTL.txt) 

6  Medium Resolution LANDSAT 7 GeoTIFF PVL(*_MTL.txt) 

7  Medium Resolution LANDSAT 8 GeoTIFF PVL(*_MTL.txt)* 

8  Medium Resolution 
ALOS(AVNIR, 

PRISM) 
CEOS  

PVL((*.txt) 

9  Medium Resolution SPOT 2 GeoTIFF DIMAP (*.DIM) 

10  Medium Resolution SPOT 4 GeoTIFF DIMAP (*.DIM) 

11  High Resolution SPOT 5 GeoTIFF DIMAP (*.DIM) 

12  High Resolution SPOT 6 JP2000 DIMAP2 (*.DIM) 

13  High Resolution IKONOS GeoTIFF ASCII 

14  High Resolution QUICKBIRD GeoTIFF XML  

15  High Resolution PLEIADES 
 

DIMAP2 (*.DIM) 

16  High Resolution WORLDVIEW GeoTIFF XML 

17  High Resolution GEO EYE GeoTIFF ASCII 

18  High Resolution RAPID EYE GeoTIFF XML 

19  Radar RADARSAT GeoTIFF PVL, XML 

20  Radar TERRASAR GeoTIFF XML 

21  Radar ALOS PALSAR CEOS  PVL((*.txt) 

 

Rumusan Masalah 

Diperlukan pembuatan/update modul sistem katalog BDPJN untuk memproses data citra resolusi 

tinggi agar bisa ditampilkan di sistem katalog BDPJN. 

 

Tujuan dan Sasaran 

Memperkaya content sistem katalog BDPJN sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan 

pencarian data inderaja resolusi menengah dan tinggi. Penambahan dan update modul yang eksisting 

sehingga bisa memproses data citra inderaja resolusi tinggi di sistem katalog BDPJN 



4. Metodologi 

Metode 

Tahapan yang dilakukan yaitu kajian terhadap proses sistem yang berjalan untuk mendapatkan 

gambaran proses dan informasi apa yang dibutuhkan sebagai input oleh tiap-tiap proses dan informasi 

yang dihasilkan oleh tiap proses, dilanjutkan dengan melakukan kajian terhadap data dan metadata, 

hasil kajian data dan metadata merupakan informasi yang akan digunakan oleh tiap-tiap proses. Hasil 

kajian proses dan data memberikan informasi yang digunakan untuk mendesain modul di sistem 

katalog BDPJN. Disain modul di implementasikan menjadi modul aplikasi dan dilakukan pengujian 

terhadap modul tersebut. Hasil pengujian dilakukan untuk menguji modul dan melakukan perbaikan 

terhadap modul yang dibuat. 

Alat/Bahan 

Proses registrasi menggunakan aplikasi yang dikembangkan ditahun 2013, di virtual machine(VM) 

dengan processor 4 core. Proses prepare dan publikasi yang saat ini berjalan dilakukan di 3 server 

dengan Processor AMD Opteron 6274. Processor tersebut memiliki 16 core dan 16 thread, sehingga 

bisa beroperasi seolah-olah memiliki 32 core. Server GIS dengan 16 core processor berjalan di virtual 

machine(VM). Database yang digunakan mySQL server. 

DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data citra resolusi tinggi yang diperoleh hasil 

akuisisi dan pengadaan data. Data SPOT 5 & 6, Ikonos, Quickbird, Worldview, Pleiades dan Geo 

Eye. 

 

5. Implementasi 

PROSES PRODUKSI KATALOG EKSISTING 

 Kajian proses dilakukan untuk menganalisa proses yang berjalan didalam produksi data. 

Kajian ini bertujuan untuk melihat permasalahan yang terjadi pada proses produksi data dan 

menganalisa permasalahan yang kemudian dicoba untuk mencarikan solusi dan kemungkinan 

peningkatan yang bisa dilakukan. Proses produksi yang sudah berjalan ditunjukkan pada gambar 

dibawah ini. 

 



 

Gambar 1. Proses produksi data 

 

 Sistem Produksi data mempunyai 2 proses masukkan yaitu dari proses file transfer stasiun bumi 

pare-pare dan proses penyimpanan data arsip. Proses file transfer dari stasiun bumi pare-pare 

mengirimkan data terbaru hasil akuisisi stasiun bumi pare-pare terdiri dari data SPOT 5,6 dan 

landsat 8 dengan target H+2 data, namun jika ada permasalahan dalam proses transfer, maka data 

akan dikirimkan melalui eksternal harddisk. Proses penyimpanan data arsip menerima data hasil 

pengiriman data fisik dan proses pengadaan data, data yang terdapat di penyimpanan data menjadi 

input dalam proses produksi data. Data masukkan dari kedua sumber tersebut kemudian di migrasi 

dan registrasi menggunakan modul migrasi. setelah proses migrasi dan registrasi tersebut 

dilanjutkan dengan proses prepare data secara otomatis menggunakan penjadwalan tertentu 

kemudian dilanjutkan proses publish data secara otomatis menggunakan penjadwalan yang telah 

ditentukan. 

 Proses Migrasi dan register 

 Proses migrasi dilakukan untuk memindahkan data dari folder awal ke folder didalam 

storage server menggunakan modul migrasi. Kemudian dilanjutkan dengan register data 

ke dalam database BDPJN. Fungsi yang berjalan pada saat register diantarnya adalah, cek 

kelengkapan data, cek image (meliputi image bisa dibaca atau tidak, jumlah kanal yang 



terdapat pada image) dan cek duplikasi data serta merubah penamaan folder sesuai 

standar penamaan folder yang telah disepakati. Informasi yang didapatkan adalah data 

valid dan tidak valid. 

Permasalahan yang dihadapi adalah, jumlah data dan varian data yang cukup banyak 

jumlahnya, namun aplikasi yang digunakan belum bisa dibuat sebagai multi user 

sehingga memerlukan perubahan dalam aplikasi migrasi agar beberapa operator dapat 

memproses data secara paralel. Perubahan aplikasi telah dilakukan dan dapat diakses oleh 

beberapa user dengan mendaftarkan  ip  komputer operator, gambar aplikasi ditunjukkan 

gambar 2. 

Jika ada data baru yang belum terdaftar maka perlu didaftarkan data tersebut ke database 

dan dibuatkan script tambahan untuk migrasi dan registrasi data tersebut. 

 

Proses migrasi dan registrasi ditunjukkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Waktu proses Migrasi dan register 

NO  PROSES  SIZE/data  WAKTU RATA-RATA  KETERANGAN  

1 MIGRASI  
    

  
SPOT 5 (RATA2 PERHARI 70 DATA)  600 MB  1 MENIT/DATA  70 MNT ( 1 JAM 10 MNT)  

  
SPOT 6 ( RATA2 PERHARI 10 DATA)  1,5 GB  3 MENIT/DATA  30 MNT  (30 MNT)  

2 REGISTER  
    

  
SPOT 5 (RATA2 PERHARI 70 DATA)  

 
6 MENIT/DATA  420 MNT ( 7 JAM)  

  
SPOT 6 ( RATA2 PERHARI 10 DATA)  

 
12 MENIT/DATA  120 MNT  (2 JAM)  

 



 

Gambar 2 Aplikasi migrasi dan registrasi multi user 

 Proses Prepare 

Proses prepare adalah menyiapkan data sebelum dipublikasi/ditampilkan kedalam katalog. 

Proses prepare yang dilakukan berbeda-beda untuk masing-masing data, terdapat 3 proses 

yaitu, copy data, composit data dan mosaic data. alur proses prepare ditunjukkan gambar 3.  

Untuk beberapa data seperti ikonos dan worldview telah dikenali oleh aplikasi pengolahan 

sehingga tidak diperlukan proses tertentu, cukup dengan meregister data kedalam database 

proses dan metadata didalam proses publish. 

Secara diagram alur, proses yang berjalan dalam kegiatan ini adalah pertama melakukan 

pengecekkan data kedatabase untuk mengambil informasi data yang akan diproses. 

kemudian dilanjutkan dengan mengecek jenis data yang akan diproses untuk menentukan 

proses yang dilakukan terhadap data tersebut, setelah itu dijalankan proses berdasarkan jenis 

data secara serial. Jika data berhasil diproses maka akan dilanjutkan dengan mengubah 

status proses didalam database. Jika tidak berhasil, maka akan diubah status error didatabase 

dan diberikan catatan error yang terjadi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Diagram Alur proses prepare data 

 Permasalahan yang dihadapi dalam proses prepare adalah jumlah data yang banyak dan waktu 

pemrosesan yang cukup lama untuk memproses data yang akan dimosaic terlebih dahulu(tabel 3). 

Proses prepare dan publish dilakukan didalam komputer server yang sama. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, telah dicoba dengan memodifikasi modul yang berjalan secara serial menjadi modul 

yang berjalan secara paralel dengan memanfaatkan jumlah core processor yang dimiliki dan 

menambahkan 3 server dengan 32 core processor dan RAM sebesar 192 Gb masing-masing server untuk 

melakukan proses ini. Hasil proses ditunjukkan gambar 6. Peningkatan yang didapatkan untuk proses 

copy data mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 32 x, karena waktu proses copy untuk 1 

jenis data relatif sama. Untuk jenis proses mosaic data, peningkatan waktu proses ditentukan jumlah 
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data yang akan dimosaic. Semakin besar jumlah data yang diproses maka semakin lama waktu yang 

diperlukan. Sementara masing-masing data memiliki ukuran yang berbeda-beda. 

Tabel 3 Waktu proses prepare 

NO  PROSES  SIZE/data  WAKTU 

RATA-RATA  

KETERANGAN  

1 Copy 
SPOT 5 (RATA2 PERHARI 70 DATA)  600 MB  12 

MNT/DATA 

 

2 Mosaic 
SPOT 6 ( RATA2 PERHARI 10 DATA) 

, PLEIADES 

1,5 GB  100 

MNT/DATA 

 

3 composite 
LANDSAT 8 ( RATA2 PERHARI 20 

DATA)  

700 MB  3 

MNT/DATA 

 

4 Register 
IKONOS, WORLDVIEW, 

QUICKBIRD, GEOEYE 

variate 1 

MNT/DATA 

- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Proses prepare secara paralel. 

Setelah proses prepare berjalan terdapat permasalahan baru yaitu data yang gagal prepare.  

Data gagal prepare disebabkan beberapa hal, diantaranya, file metadata ada namun isinya tidak ada, file 

image tidak bisa dibuka, file image hasil prepare tidak menggambarkan data sebenarnya (hanya 



sebagian data). Penanganan untuk data yang gagal prepare dilakukan dengan melakukan pengecekkan 

ulang terhadap data tersebut untuk mengetahui permasalahannya dan cara penanggulangannya dengan 

mengcopy ulang data tersebut. Setelah ditanggulangi dilanjutkan dengan proses prepare ulang. 

 Proses Publish 

Proses publish adalah mempublikasikan data tersebut sehingga bisa diakses oleh katalog 

yang berbasis GIS. Diagram Alur ditunjukkan pada gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Diagram alur proses publish. 

Proses pada tahap ini diawali dengan melakukan pengecekkan didalam database untuk data 

yang berhasil diprepare perjenis data, setelah mendapatkan informasi dari database 

dilanjutkan dengan memproses data tersebut satu persatu, proses yang berjalan adalah 

menambahkan (registrasi) data tersebut kedalam mosaic dataset kemudian  mengupdate 

footprint mosaic dataset. Setelah semua data dimasukkan kedalam mosaic dataset, 

dilanjutkan dengan publikasi image service dan menyimpan footprint serta thumbnail data 

didalam folder yang telah ditentukan untuk perjenis data serta melakukan update database 
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untuk data yang berhasil dipublikasi. Informasi footprint dan thumbnail tersebut yang 

nantinya akan diakses oleh katalog BDPJN. Waktu proses ditunjukkan pada tabel 4. dan 

Hasil proses publish ditunjukkan gambar 5. 

Tabel 4 Waktu proses publish data 

NO  PROSES  WAKTU RATA-RATA  KETERANGAN  

5  PUBLISH 
   

  
SPOT 5 (RATA2 PERHARI 70 DATA)  3 MNT/DATA  

  
SPOT 6 ( RATA2 PERHARI 10 DATA)  2 MNT/DATA  

  IKONOS 
4 MNT/DATA  

  QUICKBIRD 
3 MNT/DATA  

  PLEIADES  
 

  WORLDVIEW 
2 MNT/DATA  

  GEO EYE 
21 MNT/DATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Hasil proses publish. 



Hasil kegiatan produksi katalog secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel 5. Masih terdapat beberapa 

data tidak valid dan error sebesar 2,5 %, terdiri dari data tidak valid sebanyak 352 data dan gagal proses 

sebanyak 68 data. Data tidak valid ini akan dilakukan proses pengecekkan dan proses ulang 

Tabel 5 Hasil register, prepare dan publikasi data 

Data Register Valid Non-valid/error mosaic footprint thumbnail 

SPOT 5  8.469 8.460 9 8.263 8.263 8.263 

SPOT 6  4.211 4.152 59 4.152 4.152 4.152 

Ikonos 1.017 775 242 715 715 715 

PLEIADES  577 577 0 577 577 577 

Quickbird 376 376 0 375 375 375 

WORLDVIEW 480 480 0 480 480 480 

GEO EYE  1.855 1.745 110 1.712 1.712 1.712 

JUMLAH 16985 16565 420 16274 16274 16274 
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