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I. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan hujan tropis terbesar. Selain 

mencakup hutan yang luas, juga memiliki hutan gambut yang besar yang menyimpan sekitar 

46 giga ton karbon atau sekitar 14 persen dari karbon lahan gambut di dunia (Berita Antara, 

2010). Namun, beberapa dari lahan gambut tersebut  sudah rusak yang menyebabkan lepasnya 

gas rumah kaca karbon CO2 ke atmosfer. Sementara itu pada program REDD (Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation) pemerintah menetapkan target angka 

penurunan emisi karbon pada 2020 yaitu 26%, dimana dinyatakan  alih fungsi hutan  yang 

menyumbang 54% total tingkat emisi karbon, akan dapat menurunkan tingkat emisi karbon 

sebanyak 75%. Dikarenakan hutan adalah faktor utama untuk penurunan emisi karbon, maka 

Pemerintah merasa perlu melakukan pemantauan dan inventarisasi hutan di Indonesia.  

Tehnologi satelit untuk misi penginderaan jauh (remote sensing) sudah lama dikembangkan 

dan sudah banyak satelitnya yang beroperasional untuk pemantauan lingkungan, cuaca 

maupun inventarisasi sumberdaya alam. Teknologi satelit penginderaan jauh dimungkinkan 

untuk dipergunakan memproduksi informasi spasial kondisi hutan. 

Sehubungan keperluan pemantauan kondisi lingkungan hutan Indonesia tersebut UKP4 

memerlukan data untuk pemantauan indek kehijauan hutan dan informasi hotspot indikasi 

adanya kebakaran hutan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut LAPAN akan 

menyediakan informasi near realtime indek vegetasi bulanan dan hotspot yang diperoleh dari 

Data Satelit Lingkungan Terra dan Aqua MODIS. 

Informasi yang diperoleh tersebut akan dianalisis dan dinarasikan oleh Bidang Lingkungan 

dan Mitigasi Bencana (LMB) Pusfatja LAPAN sebelum dikirim ke UKP4. Dan agar 

mendapatkan informasi yang near realtime tersebut, perlu dilakukan rancangbangun sistem 

pengolahan otomatis dari data satelit MODIS yang diterima di Stasiun Bumi Parepare untuk 



seterusnya dilakukan pengolahan serta pengiriman data hasil olahannya ke sistem analisis di 

LAPAN Jakarta.  

Kegiatan ini bertujuan menyediakan sistem otomatis pengolahan dan pengiriman data MODIS 

untuk menghasilkan informasi indek vegetasi bulanan dan hotspot secara rear realtime.  Disisi 

yang lain sehubungan dengan adanya kegiatan Workshop SCOSA yang akan melakukan 

pertukaran pengalaman pemanfaatan perangkat lunak pengolahan data opensource, kegiatan 

ini juga bertujuan memastikan sistem pengolahan MODIS di Stasiun Bumi Parepare dapat 

berjalan secara otomatis untuk agar mendapatkan masukan dari peserta Workshop. 

II. Rancangbangun Sistem Pengolahan Data Otomatis 

Sistem pengolahan data MODIS dilaksanakan di Stasiun Bumi milik LAPAN yang ada di 

Pare-pare. Stasiun Bumi LAPAN Pare-pare melakukan akusisi data sampai dengan 

pengolahan data menghasilkan data EVI/NDVI. Selanjutnya data tersebut di kirim ke LAPAN 

pekayon untuk dilakukan pengarsipan dan sebagai system backup, berikutnya data tersebut 

dikirim ke UKP4. Sistem komunikasi yang digunakan dan arsitektur dapat dilihat pada 

gambar 1 dan gambar 2. 
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Gambar 1 Sistem komunikasi antara LAPAN Pekayon – Parepare dan UKP4 
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Gambar 2 Arsitektur pengolahan data MODIS di LAPAN 

 

Prosedur pengolahan data MODIS sampai menghasilkan informasi EVI/NDVI 16 harian 

adalah sebagai berikut: 

1. Komputer Prosesing melakukan cek ketersediaan data raw dari computer ingest. 

2. Kemudian jika data raw tersedia melakukan transfer dari komputer ingest ke komputer 

pengolahan. 

3. Setelah proses transfer selesai dilanjutkan dengan pengolahan data ke L0 

menggunakan RTSTPS, dan dilanjutkan menjadi L1B dan produk level 2 untuk 

aplikasi Land, Atmosfer dan Laut menggunakan DBVM Processing. 

4. Menjalankan MRT Swath untuk NDVI dan EVI serta cloudmask dan juga L1B untuk 

band 6,2,1 (RGB) 

5. Melakukan komposit NDVI/EVI untuk 16 harian. 

Alur proses tersebut digambarkan pada gambar 3. 
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Gambar 3 Alur PengolahanData sampai menghasilkan data NDVI/EVI 16 harian 

Pengolahan NDVI/EVI 8/16 harian menggunakan software yang kita kembangkan sendiri. 

Pengolahan dihasilkan dari data L2 MODIS harian dengan memotong produk harian dengan 

batasan sebagai berikut: 

1. Area Indonesia dengan resolusi 1000m. 

2. Area Kalimantan dengan resolusi 250m. 

3. Area Sumatra dengan resolusi 250m. 

Data NDVI/EVI 16 harian dari tiap pixel akan digunakan untuk menghitung NDVI dan EVI 

dari produk yang di-crop. Alur Produksi NDVI/EVI dapat dilihat pada gambar 4, sedangkan 

alur pembuatan komposit dapat dilihat pada gambar 5. 



 

Gambar 4 Alur Produksi NDVI/EVI 

 

 

Gambar 5 Alur Produksi Komposit NDVI/EVI 
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II.1. Software yang digunakan: IMAPP Virtual Appliance Versi 1.1 

Fitur IMAPP Virtual Appliance versi terakhir adalah seluruh software processing yang 

tersedia, termasuk MODISL1DB v1.7, IMAPP MODIS v2.1, dan SeaDAS 6.2. serta 

terconfigurasi dengan MODIS Level 1 dan IMAPP Atmosphere Processing serta siap 

dijalankan. Paket pengolahan lainnya dapat ditambahkan atau dihilangkan. Dengan mengubah 

file konfigurasi, dan kemudian menjalankan script installer.  

System pengolahan yang digunakan oleh IMAPP Virtual Appliance (dikenal sebagai "Direct 

Broadcast Virtual Machine" or DBVM) diimplementasikan seluruhnya di skrip BASH 

(∼3000 lines). Sistem pengolahan DBVM tidak menggunakan Java, SQL Database, Perl, 

Python, C++, or proprietary software. 

Sistem pengolahan DBVM di desain untuk berjalan secara otomatis dan termasuk optional 

skrip untuk melakukan ingest data input dari (a) a local disk, atau (b) situs FTP. 

Otomatisasi data ingest dikontrol oleh sebuah file konfigurasi yang dapat diedit Sistem 

pengolahan DBVM berjalan secara otomatis termasuk restart system host dan siap beroperasi 

tanpa adanya sentuhan manusia. Jika system hostnya memiliki jumlah core CPU dan memori 

yang sangat banyak, IMAPP Virtual Appliance dapat dikonfigurasi sampai 8 CPU cores dan 

32GB  RAM. 

IMAPP Virtual Appliance memungkinkan produk MODIS, AIRS, AMSU, and AMSR-E 

dibuat mendekati real-time. Untuk MODIS, AIRS, dan AMSU, versi algorithma yang 

digunakan sama dengan yang tersedia di NASA. Tetapi untuk pengguna produk AMSR-E dari 

the IMAPP Virtual Appliance sebaiknya tidak menggunakna algoritma kalibrasi karena cukup 

tua. Jika produk AMSR-E menginginkan kalibrasi yang terbaru dapat melihat di NASA 

LANCE website di http://lance.nasa.gov/  

Produk MODIS yang didukung 

Produk MODIS Level 1B (dibuat oleh  MODISL1DB dari NASA Ocean Biology Processing 

Group) 

 Level 0 quicklook images (visible dan infrared, dalam proyeksi sensor) dalam format 

JPEG. 



 Level 1B 1KM, HKM, dan QKM radiances dan Geolokasi. 

 Destriping corrections untuk MODIS Level 1B 1KM radiances 

Produk MODIS Atmosphere Level 2 (dibuat oleh IMAPP from the University of 

Wisconsin-Madison) 

 Cloud Mask 

 Cloud Top Pressure 

 Cloud Optical Depth and Effective Radius 

 Aerosol Optical Depth 

 Temperature and Water Vapor Profiles 

 Total Column Precipitable Water Vapor (Infrared, Day/Night) 

 Total Column Ozone 

 Total Column Precipitable Water Vapor (Near-Infrared,, hanya siang) 

 Level 2 browse images untuk semua produk Atmosphere 

 

Produk MODIS Land (dibuat oleh Land Algorithms dari  NASA Direct Readout Laboratory) 

 Corrected Reflectance 1KM, HKM, QKM 

 Fire Detection (Thermal Anomalies) 

 Land Surface Temperature (LST) 

 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

 Enhanced Vegetation Index (EVI) 

 Land Surface Reflectance (LSR) 

Produk MODIS Ocean (dibuat oleh SeaDAS dari NASA Ocean Biology Processing Group) 

 Chlorophyll-A Concentration 

 Sea Surface Temperature (SST) 

MODIS Images (dibuat oleh HDFLook dari Univ. of Lille) dalam GeoTIFF dan format JPEG 

 Level 1B browse images (visible, infrared, true color) 

 Level 2 Land browse images (NDVI, LST) 

 Level 2 Ocean browse images (Chlorophyll-A, SST) 



 MODIS Google Earth KML (created by DBGE from the Univ. of Wisconsin-Madison) 

 True color imagery pada resolusi 250 meter dalam format JPEG dan KML 

Produk AIRS dan AMSU yang didukung 

AIRS Level 1 dan Level 2 (dibuat oleh AIRS IMAPP dari NASA JPL) 

 Level 1B data (termasuk AIRS IR, AIRS VIS, dan AMSU) 

 Level 2 retrievals dari temperatur dan kelembaban 

Produk AMSR--E 

AMSR-E Level 1 dan Level 2 (dibuat oleh AMSR-E IMAPP dari Univ. of Wisconsin-

Madison) 

 Geolocated dan temperature antenna terkalibrasi 

 Curah hujan 

 Kelembaban tanah 

 Snow water equivalent 

 

III. Ujicoba Sistem Pengolahan Data Otomatis 

III.1. Spesifikasi Hardware  

Sistem yang dibangun di stasiun bumi Pare-pare di duplikat dengan yang dibuat di LAPAN 

Pekayon, sehingga system yang ada di pekayon dapat dijadikan backup dari system yang ada 

di stasiun bumi Pare-pare. Hardware yang ada untuk keperluan ini yaitu 2 buah server, 2 buah 

High capacity Storage yang ditempatkan di Stasiun bumi Pare-pare dan Pekayon. 

Spesifikasi dari server yang digunakan adalah: 

 2x Xeon X5650  

 12GB (6x 2 GB) RDIMM DDR3-1333  

 2x GbE NIC  

 BUNDLE with 2 x 146GB 6G 10K SAS 2.5" DP Hot Plug  

 HDD [ 507125-B21]  

Spesifikasi system storage yang digunakan adalah: 



 HP D2600 2TB 6G SAS LFF MDL 24TB  

 Drive Type (12) 2 TB 6G 7.2K LFF Dual-port  

 Capacity 24 TB 

III.2. Spesifikasi Jaringan 

Jaringan yang digunakan dibangun oleh PT TELKOM Indonesia dengan menggunakan fiber 

optic. Koneksi tersebut menghubungkan antara stasiun bumi Pare-pare dan Lapan Pekayon 

serta UKP4. Setiap link mempunyai kecepatan transfer sebesar 10 mbps. Dengan kecepatan 

tersebut diharapkan data EVI/NDVI harian dan 16 harian dapat tersedia di UKP4 serta di 

Lapan Pekayon sebagai backup pengolahan data. 

III.3. Waktu Pengolahan Data 

Pengolahan data MODIS dimulai sejak awal data tersedia di komputer ingest sampai 

tersedianya data level2 EVI/NDVI harian pada computer pengolahan data. Seluruh proses 

tersebut dilakukan secara otomatis dengan waktu proses antara 1 jam 5 menit sampai dengan 1 

jam 15 menit tergantung dari panjangnya lintasan pada saat itu. Sedangkan waktu akusisi dari 

lintasan berikutnya antara 1 jam 30 menit sampai 2 jam, sehingga dapat dipastikan seluruh 

proses telah selesai sebelum lintasan berikutnya lewat. 

Pada tabel berikut merupakan salah satu contoh catatan waktu pengolahan data dengan 

menggunakan rawdata sebagai berikut: 

Untuk satelit TERRA 

Rawdata : 20111003024431.TERRA.modis  

Volume  :  1.328 GByte 

Untuk satelit AQUA 

Rawdata : 20111001041539.AQUA.modis  

Volume  : 1.049  GByte  

 

 

 

 



Tabel Waktu Pengolahan Data MODIS 

Processing  Terra  Aqua  

Rawdata  L0 (RTSTPS)  03’ 01” 3’20’’ 

   PDS   

L0  L1B  (MODISL1DB)  18’ 52” 16’25’’ 

   Level 1A, Geolocation,  Level 1B   

L1B  L2 (LAND)  15’32’’ 14’30’’ 

   Fire, LST,  NDVI   

L1B  L2 (ATMOSPHERE)  22’25’’  21’30’’  

 Cloud mask, cloud top, etc    

L1B  L2 (OCEAN)  11’00’’  10’20’’  

SST & CHLOR-A   

Total processing time  1 08’ 50” 1 06’ 05” 

 

 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

IV.1. Hasil analisis pengolahan data di pare-pare. 

- Invetarisasi sistem MODIS 

o Sistem pengolahan MODIS di SB Parepare menggunakan SW IMAPP CIMMS yang 

berjalan dengan Vmware under Windows 7 secara otomatis 

o Sistem Lahta MODIS memproduksi data Level 1b pada directory /archive dengan baik 

o Pada saat melakukan proses pengolahan data MODIS Level 2 ditemukan masalah 

produksi data yang tidak konsisten. Produk yang sering tidak ada : ndvi, crefl, LSR.  

o Spesifikasi Komputer pengolah yang digunakan  

 CPU core i7 @ 3.4 GHz 

 Ram 4GB 

o Speksifikasi SW  



 IMAPP CIMMS dari Gumley dari Universitas Winconsin 

http://cimss.ssec.wisc.edu/imapp/download/ 

 Berjalan di Vmware under Windows 7 

o Data yang yang bisa diakses oleh LMB pekayon 

 Rawdata melalui ftp server dengan alamat ftp://xxx.xxx.xxx.xxx 

 Data Level 1b melalui ftp server dengan alamat ftp://xxx.xxx.xxx.xxx 

 Data Level 2 melalui ftp server dengan alamat ftp://xxx.xxx.xxx.xxx 

- Analisis masalah 

o Pada pengolahan data dari rawdata sampai Level 2 secara otomatis 

 Pada proses pemindahan data ditemukan bahwa data CREFL Level 2 dihapus 

oleh sistem, sehingga menyebabkan data ini tidak tersedia di archive Level2 

 Produksi MOD09 (Land Surface Reflectance) terlalu lama dan sangat 

membebani sistem, menyebabkan sistem hang. 

 Proses transfer data NDVI dalam sistem ini dilakukan setelah pemrosesan 

MOD09. Karena terlalu lama sistem terbebani, komputer pengolah di restart 

oleh operator 

 

 

 

o Salah satu sebab utama dari terbebaninya sistem yang menyebabkan ketidakstabilan 

sistem adalah sistem pengolahan data berjalan pada virtual mesin (VMWARE) diatas 

Windows 7. Karena VMWARE berkerja dengan bebrbagi resource dengan Windows 

7. Apalagi VMWARE bukan merupakan sistem utama.  

o Hasil diskusi lain yaitu tentang proses penggunaan pengolahan data dari Level 0 

(PDS) sampai L2 secara manual. Proses ini sangat penting untuk mengulang proses 

produksi Level 2 yang gagal sebelumnya 

o Mengingat proses MOD09 menyebabkan terbeban inya sistem, maka dilakukan 

percobaan pengolahan data dari Level 0 (PDS) satelit Terra sampai Level 2 tanpa 

pengolahan MOD09. Proses berjalan dengan lancar dan membutuhkan waktu proses 

sekitar 1 jam 9 menit. Adapun rinciannya sbb : 

 rawdata : 20110821012631.TERRA.modis dengan ukuran file 1.1GB 

 Data Level 0 :  

 P0420064AAAAAAAAAAAAAA11233014008000.PDS 0KB  



 P0420064AAAAAAAAAAAAAA11233014008001.PDS    785.5MB 

 Proses L1b to L2 Land, Ocean dan Atmosfer dieksekusi dalam sistem secara 

bersamaan sehingga waktu proses secara keseluruhan adalah 24 menit (L0 to 

L1b) + 45 menit 9 detik (L1b to L2 atmosfer) =  1 jam 9 menit 9 detik  

- Saran  

o Saran kedepan menjalankan sistem pengolahan data MODIS IMAPP CIMMS diatas 

OS Linux. 

o Pengolahan data MOD09 dieksekusi setelah proses pengolahan data Level 2 land 

(mod14 fire, LST, CREFL, NDVI) dan transfer ke direktori archive selesai 

Tindak Lanjut untuk implementasi software: 

- Melakukan koordinasi dengan Ka. Balai Penginderaan Jauh Parepare / Kasi Produksi Data 

berkaitan dengan :  

o Instalasi dan pengujian sistem pengolah data MODIS IMAPP CIMMS pada operating 

sistem Linux 

o Monitoring hasil olahan produk L1b dan L2 dan dapat memproses ulang jika terjadi 

kegagalan otomatisasi 

- Melakukan koordinasi dengan dengan Kbid LMB berkaitan dengan : 

o Penyiapan data Level 2 (terutama produk Fire, NDVI, CREFL, LST, LSR) yang 

terkoreksi bowtie secara otomatis 

- Memastikan proses lahta pada os linux, hasil olahan yang gagal produk atmosfer dan MOD09 

hilang, padahal selama proses ada 

- Karena proses MOD09 cukup membenani sistem, dibuatkan script MOD09 terpisah, sehingga 

prose MOID09 dijalankan setelah proses land selesai atau bisa dijalankan secara manual. 

- mengolah L1b dan L2 land dengan MRT SWATH berhasil  baik dengan GUI maupun dengan 

command line (swath2grid). Ide penambahan : menambahkan script yang berfungsi untuk 

mencreate 1 file yang berisi perintah swath2grid dengan parameter inputfile, outpufile, goefile 

parameterfile 

 


