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Abstrak 

Salah satu data satelit resolusi menengah yang banyak digunakan untuk penelitian adalah 
data satelit Landsat 8, sehingga ketersediaan datanya menjadi penting bagi banyak orang. Semenjak 
disertifikasi oleh United States Geological Survey (USGS) pada April 2014, Stasiun Bumi Rumpin telah 
rutin beroperasi sebagai penerima data Landsat 8. Dan semenjak saat itu pula penerimaan hingga 
data masuk kedalam sistem pengolahan masih dilakukan secara manual oleh seorang operator. 
Pengoperasian secara manual selain menyita waktu dan tenaga juga beresiko menyebabkan 
hilangnya atau terlambatnya data karena faktor kesalahan manusia (human error). Pada makalah 
ini akan diterangkan mengenai sistem baru penerimaan data Landsat 8 di Stasiun Bumi Rumpin yang 
dioperasikan secara otomatis dari penerimaan hingga masuknya data kedalam sistem pengolahan. 
Sistem otomatis ini meliputi penerimaan, transfer data, pembentukan interval data untuk 
pengolahan. Namun sistem operasi otomatis tidaklah sepenuhnya bisa mengatasi masalah-masalah 
yang mungkin timbul sebagai faktor eksternal, sehingga selain sistem operasi otomatis juga 
dibangun sistem monitoring pada semua proses otomatis. Selain mempermudah kerja operator, 
sistem baru ini diharapkan menjadikan penerimaan data satelit pada Stasiun Bumi Rumpin menjadi 
lebih efisien (cepat) dan efektif. 

Kata kunci: Landsat-8, Stasiun Bumi, Otomatisasi 

1. Pendahuluan 
Otomatisasi diartikan sebagai penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang 

secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan 
manusia. Otomatisasi terhadap suatu proses atau kegiatan dilakukan bukan hanya untuk 
mempermudah kerja manusia, namun juga untuk meminimalisir kesalahan yang diakibatkan oleh 
keterbatasan manusia. 

Pengoperasian penerimaan data satelit merupakan proses yang terikat dengan waktu. Hal ini 
dikarenakan satelit melewati daerah penerimaan antena pada waktu-waktu tertentu. Sehingga 
proses tersebut membutuhkan tenaga operator yang harus selalu siaga mengoperasikan penerimaan 
data satelit pada waktu-waktu tersebut. Salah satu data satelit yang diterima oleh Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah data satelit Landsat 8. Satelit Landsat 8 
merupakan satelit Low-earth Orbit (LEO) atau beorbit rendah sehingga satelit tersebut tidak terlihat 
tetap dari permukaan bumi, dan hanya melewati suatu daerah diatas permukaan bumi pada waktu-
waktu tertentu. Perharinya, satelit Landsat 8 dapat melintas diatas wilayah Indonesia hingga 4 kali. 
Dan diantara lintasan tersebut dimungkinkan juga terdapat lintasan yang terjadi pada malam hari. 

Salah satu stasiun bumi yang dimiliki dan dioperasikan oleh LAPAN adalah Stasiun Bumi 
Rumpin yang terletak di Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Stasiun bumi tersebut mulai resmi dioperasikan 
sebagai penerima data Landsat 8 sejak April 2014. Semenjak saat itu pengoperasian penerimaan 
data Landsat 8 dilakukan secara manual oleh operator. Proses penerimaan data satelit secara umum 
dimulai dengan akuisisi oleh antena, secara simultan sinyal yang diterima antena masuk 



demodulator untuk diolah menjadi data mentah (raw data), kemudian data mentah tersebut diolah 
menjadi data level 1 pada suatu sistem pengolahan sistematis. Pada sistem penerimaan data Landsat 
8 Stasiun Bumi Rumpin, antara akuisisi data oleh antena dan pengolahan secara sistematis berada 
pada lokasi yang berbeda, dengan antena penerima atau AWS (acquisition workstation) berada di 
Rumpin Kabupaten Bogor dan pengolahan sistematis atau DPWS (data processing workstation) 
berada di Pasar Rebo Jakarta. Kedua subsistem tersebut terhubung oleh jaringan Virtual Private 
Network (VPN) dan internet. Pada pengoperasian penerimaan data, seorang operator harus 
melakukan proses mulai dari penjadwalan penerimaan pada antena, menjalankan perangkat lunak 
demodulator sesuai dengan konfigurasi satelit, melakukan transfer data dari AWS ke DPWS, 
kemudian proses pre-processing. Dan karena keterbatasan operator, data Landsat 8 yang diterima 
dengan pengoperasian manual hanya menerima data Landsat 8 siang hari. 

Pada makalah ini akan dijelaskan sistem otomatisasi penerimaan secara penuh (fully-
automated) data Landsat 8 mulai dari menjalankan perangkat lunak demodulator hingga proses pre-
processing, sedangkan penjadwalan pada antena dilakukan secara semi otomatis. Namun demikian, 
sistem otomatis yang dibangun juga memerlukan suatu pengawasan (monitoring) untuk 
menghindari kemungkinan adanya kesalahan yang dilakukan sistem karena faktor luar. Rancang 
bangun sistem otomatis penerimaan data Landsat 8 memiliki fitur modular, handal (robust), dan 
terpantau dengan baik (well-monitored). Modular berarti sistem otomatis terdiri atas sub-sub sistem 
yang berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi, handal berarti sistem bersifat fleksibel terhadap 
adanya gangguan yang dapat menyebabkan sistem tidak berjalan. 

 
2. Dasar Teori 

Landsat 8 diluncurkan pada bulan Februari tahun 2013 guna melanjutkan misi Landsat 7. 
Landsat 8 mengorbit pada ketinggian rendah (LEO) sun-synchronous yang menyebabkan satelit tidak 
selalu terlihat dari satu tempat di permukaan bumi. Landsat 8, sebagaimana umumnya satelit 
resolusi menengah-tinggi, menggunakan antena terarah. Hal tersebut berarti untuk dapat menerima 
data dari satelit tersebut dari suatu lokasi stasiun bumi dibutuhkan persetujuan dari pihak pemilik 
satelit, dalam hal ini adalah USGS sebagai pemilik satelit Landsat 8. Untuk mengetahui kapan waktu 
kontak antara satelit Landsat 8 dengan stasiun bumi, USGS menyediakan suatu file yang disebut 
dengan Confirmed Contact Schedules (CCS) [1] yang spesifik terhadap masing-masing stasiun bumi. 
File ini berisi jadwal kontak satelit masing-masing lintasan hingga 3 hari kedepan. 

Data yang diterima oleh antena kemudian diproses secara simultan oleh demodulator yang 
dikonfigurasi untuk dapat memproses data landsat 8. Data hasil olahan demodulator dinamakan 
dengan data misi, yang biasanya terdiri dari beberapa file (root file) bergantung pada panjang 
lintasan. Dalam satu lintasan satelit, data yang diterima bisa terpisah menjadi beberapa bagian. Hal 
ini dikarenakan sifat dari Landsat 8 yang merupakan land imager (satelit citra daratan), sehingga 
biasanya pada saat satelit berada diatas laut, sensor tidak mengambil citra laut tersebut 
menyebabkan terpotongnya data. Bagian atau potongan dari satu lintasan tersebut disebut dengan 
interval. 

Pada sistem pengolahan, sistem akan mengolah data misi per interval. Dari hasil pengolahan 
interval tersebut akan dihasilkan data citra per-scene. Dimana dari setiap interval dapat terdiri dari 
beberapa scenes. Informasi mengenai data misi (root file) dan scenes mana saja yang masuk dalam 
suatu interval terdapat pada file Scene Transmit Schedule (STS)[1], yang juga disediakan oleh USGS. 
Sebelum masuk pada sistem pengolahan, terdapat proses yang disebut pre-processing. Pada proses 
ini, bertujuan untuk membentuk suatu file identitas dari suatu interval yang disebut dengan Interval 



Definition File (IDF)[2]. File ini berisi keterangan mengenai nomor root files, nomor scene, dan 
checksum setiap data misi untuk kepentingan pengolahan. 

 
3. Perancangan Sistem 
3.1.  Desain sistem secara umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pada Gambar 1 merupakan hubungan sistem otomatis Landsat 8 Stasiun Bumi Rumpin 

secara umum. Sistem dibagi menjadi 3 subsistem, yaitu subsistem akuisisi, subsistem pengolahan, 
dan subsistem monitoring terpusat. Masing-masing subsistem tersebut memiliki tugas-tugas 
tertentu yang terpisah (modular). Tugas masing-masing subsistem tersebut ditunjukkan pada 
Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Masing-masing subsitem AWS dan DPWS terdiri atas program-program yang berjalan sendiri 

yang berarti bersifat modular. Pada subsistem AWS terdapat 3 program yang berjalan, yaitu: 
penjadwalan, kendali demodulator, dan organisasi file akuisisi. Penjadwalan bertugas untuk 

Subsistem Akuisisi 
(Acquisition Worksation) 

Subsistem Pengolahan  
(Data Processing 

Worksation) 

VPN 

Internet 

Rumpin Jakarta 

Monitoring Internet Internet 

Jakarta 

Gambar 1. Sistem penerimaan otomatis Landsat 8 Stasiun Bumi Rumpin 
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Gambar 2. Diagram blok tugas dan proses sistem otomatis penerimaan Landsat 8 



menentukan kapan waktu akuisisi Landsat 8 (waktu satelit lewat), kendali demodulator bertugas 
untuk menghidupkan dan mematikan perangkat lunak demodulator dan konfigurasi demodulator, 
sedangkan manajemen akuisisi melakukan manajemen file pengelompokan data misi yang berhasil 
diterima setiap akuisisi untuk selanjutnya dipersiapkan untuk diterima oleh DPWS. Pada DPWS, 
terdapat 2 program, yaitu: organisasi file diterima dan pre-processing. Manajemen file diterima 
bertugas melakukan transfer data dari AWS ke DPWS dan manajemen data, sedangkan pre-
processing bertugas menyiapkan data untuk pengolahan sistematis dan memasukkan paket data 
kedalam sistem pengolahan. Subsistem monitoring merupakan subsistem yang bersifat pasif, yang 
berarti hanya menerima laporan dari masing-masing program di sistem.  

3.2. Implementasi sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 menunjukkan komunikasi antar program dalam sistem. Dengan sifat sistem yang 

modular, maka antar masing-masing program harus dapat berkomunikasi agar proses yang bersifat 
prosedural dapat berjalan. Program-program dalam sistem berkomunikasi dengan cara masing-
masing program memiliki suatu daftar file (daftar) yang telah melewati program atau proses 
tersebut. Sehingga masing-masing program (kecuali program kendali demodulator) akan terus 
membandingkan daftar file proses sebelum dengan daftar file terproses. Apabila terdapat file yang 
terdapat dalam daftar proses sebelum namun tidak terdapat pada daftar file terproses, maka 
program akan memproses file tersebut dan kemudian menambahkannya pada daftar file terproses. 
Program kendali demodulator dan manajemen file akuisisi berkomunikasi secara langsung, ketika 
setiap proses akuisisi telah selesai maka program kendali demodulator akan memicu program 
manajemen file akuisisi untuk berjalan. Daftar file dikelompokan berdasarkan interval, dimana waktu 
interval (waktu akuisisi) dijadikan sebagai identitas pada daftar file di semua proses sistem otomatis. 

 
3.3.  Algoritma Program 

Kendali demodulator 
Gambar 4 menunjukkan diagram alir program kendali demodulator. Program akan me-

restart komputer demodulator setiap jam 00.00 UTC. Ketika komputer demodulator menyala, 

Gambar 3 Komunikasi antar program dalam sistem 
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program akan berjalan. Saat berjalan, program akan mengunduh jadwal waktu akuisisi berupa 
Contact Schedule (CCS) dari USGS yang merupakan jadwal kontak hingga 3 hari kedepan antara 
satelit Landsat 8 dengan Stasiun Bumi Rumpin. Ketika internet pada AWS bermasalah, maka program 
akan menggunakan CCS 1  atau 2 hari yang lalu sebagai jadwal akuisisi. Program akan membaca 
jadwal perharinya, dengan menentukan jumlah lintas satelit dan waktnya. Kemudian ketika sudah 
masuk waktu 5 menit sebelum waktu akuisisi, program akan membuka perangkat lunak 
demodulator dan melakukan konfigurasi. Perangkat lunak demodulator berbentuk graphical user 
interface (GUI), sehingga program kendali demodulator menggunakan GUI controller untuk 
menggerakan mouse dan memilih menu. Apabila perangkat lunak demodulator mengalami masalah, 
maka secara otomatis program akan me-restart perangkat lunak demodulator. Setiap selesai satu 
lintasan (akuisisi) program akan memicu program manajemen file akuisisi untuk berjalan. Kemudian 
kembali membaca jadwa lintasan selanjutnya. Apabila tidak ada lintasan lagi pada hari itu, program 
akan mengunduh CCS untuk esok hari dan masuk kedalam mode standby hingga komputer restart. 
Program dirancang untuk dapat dijalankan kapanpun tanpa konfigurasi, artinya, ketika akuisisi 
sedang berjalan kemudian program baru dijalankan, maka program dapat langsung menjalankan 
perangkat lunak demodulator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen file akuisisi 
Program manajemen file akuisisi berjalan ketika dipicu oleh program kendali demodulator. 

Ketika program berjalan ditunjukkan pada Gambar 5, program akan melakukan daftaring file pada 
direktori output demodulator. Kemudian dilakukan seleksi pada file(s)  tersebut dengan membaca 
waktu modifikasi file. Ketika waktu modifikasi file kurang dari 30 menit, yang berarti file(s) tersebut 
baru saja dibuat pada proses akuisisi yang baru berjalan, maka file(s)  tersebut akan disalin ke satu 
direktori dengan identitas folder yang berupa waktu tanggal akuisisi dan nomor lintasan pada hari 
itu. Kemudian program akan melakukan pengecekan ulang pada folder tersebut, dan sebagai 
hasilnya nama identitas folder lintasan tersebut akan dimasukan kedalam daftar file terakuisisi. 
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Gambar 4 Diagram alir program kendali demodulator 
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Manajemen file diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program manajemen file diterima sistem pengolahan memiliki diagram alir seperti pada 

Gambar 6. Program ini melakukan pengecekan terus menerus terhadap direktori daftar file 
terakuisisi, kemudian dibandingkan dengan daftar file diterima. Apabila terdapat file yang terdapat 
pada daftar file terakuisisi namun tidak terdapat pada daftar file diterima, maka program akan 
menyalin file tersebut dari AWS ke DPAS. Namun, sebelum menyalin file, program akan melakukan 
pengecekan terhadap jaringan. Apabila jaringan Virtual Private Network (VPN) putus, maka akan 
digunakan jaringan internet sebagai media transmisi. Proses penyalinan file menggunakan program 
bawaan Windows, Robocopy. Dengan setting program: restartable, multi-thread, mirroring. Dengan 
mode restartable, program akan melanjutkan salin file sekalipun program telah dihentikan pada 
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Gambar 5. Diagram alir program manajemen file akuisisi 

Gambar 6. Diagram alir program manajemen file diterima 
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pertengahan salin suatu file. Multi-thread [3] berarti melakukan salin file secara koneksi paralel, 
dengan jumlah koneksi paralel yang digunakan adalah 8 thread. Mode mirroring akan melakukan 
pengecekan terlebih dahulu terhadap direktori tujuan, apabila file yang akan disalin sudah terdapat 
di direktori tujuan maka program tidak akan menyalin file tersebut (skip). Setelah proses salin 
selesai, program akan melakukan pengecekan ulang terhadap direktori tujuan. Jika semua file telah 
tersalin maka program akan memasukan identitas file tersebut pada daftar file terima. 

Pre-processing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram alir Gambar 7 menunjukkan proses kerja program pre-processing. Seperti pada 
program manajemen file diterima, program pre-processing secara terus-menerus melakukan 
pengecekan terhadap daftar file diterima oleh DPWS. Apabila terdapat perbedaan daftar file, maka 
program akan segera memproses file mentah tersebut. Proses pertama adalah pembagian file(s) 
akuisisi per lintasan menjadi interval-interval berdasarkan data STS kedalam satu direktori untuk 
satu interval. Selanjutnya program akan melakukan checksum MD5 terhadap file data mentah untuk 
membuktikan tidak ada kerusakan pada file data mentah, dilanjutkan dengan membentuk Interval 
Definition File (IDF). Kemudian setiap direktori interval tersebut dimasukkan kedalam sistem 
pengolahan sistematis. 

Monitoring 
Subsistem monitoring bersifat pasif, yang berarti hanya menerima laporan dari masing-

masing program yang ada dalam sistem dan waktu terjadinya (log). Laporan-laporan yang masuk 
dalam sistem monitoring dikategorikan menjadi 3 level, yaitu: error, peringatan, dan info. Error 

Gambar 7. Diagram alir program pre-processing 



berarti laporan tersebut dapat menyebabkan gagalnya proses penerimaan data. Peringatan berarti 
laporan tersebut menandakan dapat menyebabkan kegagalan proses di masa mendatang (dalam 
waktu dekat). Sedangkan info berarti hanya informasi mengenai jalannya semua proses dalam 
sistem. Bagian-bagian yang di-monitoring yang masuk dalam kategori error dan peringatan 
diantaranya adalah: 

 Tidak ditemukkannya jadwal (CCS) 
 Kegagalan menjalankan program Demodulator 
 Putus jaringan 
 Low disk space 
 Tidak ada koneksi internet 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

Operasi penerimaan data Landsat 8 diujicobakan pada sistem penerimaan Stasiun Bumi 
Rumpin. Sistem diujikan pada sistem dengan spesifikasi:  
- Demodulator Single Board Computer (SBC) Avtec 
- Jaringan VPN 10 Mbps 
- Komputer pengolahan intel Xeon (4x2Ghz) 8GB RAM 
- Koneksi internet 1 Mbps 

No. Proses Manual Otomatis 
1 Penjadwalan 98.31 s 15 s 
2 Pelaporan 485 s 10 s 
3 Transfer file 5100s 4700s 
4 Pengolahan 7000s 7000s 
5 Pre-processing 198.8 s 57 s 
6 Processing reporting 760.7 s 42 s 

Total 13642.81 s 11824 s 
Tabel 1. Perbandingan waktu proses antara operasi manual dan otomatis 

Pada Tabel 1 merupakan hasil perbandingan pengujian antara sistem dengan otomatisasi 
dengan dijalankan secara manual dengan besar data misi total 4,7GB. Pada hasil terdapat beberapa 
proses otomatis tambahan, yaitu pelaporan hasil akuisisi dan pelaporan pengolahan yang juga 
bersifat otomatis. Tampak bahwa proses penerimaan data dengan sistem otomatis lebih efisien 
(cepat) dibanding dengan sistem manual dengan asumsi operator bekerja secara cepat dan terus 
berjaga mengawasi jalannya proses. Sehingga total proses penerimaan data Landsat 8 hingga data 
siap digunakan dengan sistem otomatis adalah 3 jam 17 menit 24 detik, dibanding dengan 
dikerjakan secara manual  3 jam 47 menit 30 detik. 

5. Kesimpulan 
Dengan dioperasikannya sistem otomatis pada sistem penerimaan data Landsat 8 memiliki 

beberapa keuntungan, yaitu: 
- Meminimalisasi kesalahan akibat human error 
- Lebih efisien (cepat) 
- Dapat melakukan akuisisi malam 
- Termonitor lebih baik dan mudah 

 



6. Daftar Pustaka 
[1] Department of the Interior U.S. Geological Survey.2014. Landsat 8 (L8) Ground System (GS) to 

International Cooperator (IC) Interface Specification Document (ISD). South Dakota: USGS 
[2] Department of the Interior U.S. Geological Survey.2014. Landsat 8 (L8) Mission Data, Data 

Format Control Book (DFCB). South Dakota: USGS 
[3] Martin, Dennis. 2011. Robocopy Multi-threaded Testing Results. Colorado: Demartek. 

http://www.demartek.com/Demartek_Presenting_RMWTUG_March_2011-03.html 


