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1. Abstrak 

Saat ini kebutuhan akan data citra satelit penginderaan jauh mulai meningkat. Kementerian ataupum 

pemerintah daerah memerlukan data tersebut untuk mendukung program kerja mereka masing-masing. 

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (PUSTEKDATA) adalah satuan kerja pada Kedeputian Bidang 

Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Pustekdata salah satu 

fungsinya adalah diseminasi data inderaja. Kementerian ataupun pemerintah daerah yang membutuhkan 

data citra penginderaan jauh dapat melakukan permohonannya kepada Pustekdata. Permohonan yang 

Pustekdata terima harus dikelola dengan baik, karena dengan terkelolanya data permohonan dapat 

memberikan informasi kebutuhan data citra penginderaan jauh Indonesia untuk mendukung 

pengambilan keputusan pimpinan Pustekdata. Agar pengelolaan daftar permohonan data, maka akan 

dibangun sebuah sistem berbasis web yang dapat menginput data serta menghasilkan sebuah laporan 

daftar permohonan data secara otomatis. 

 

2.  Pendahuluan 

A. Latar belakang penelitian 

Dalam pengambilan suatu keputusan dibutuhkan sebuah data yang dapat dibaca dan dimengerti 

dengan baik. Pengelolaan data tersebut sangat penting untuk mendukung hal ini. Pengelolaan yang 

dimaksud adalah dari proses input data yang terstandarisasi hingga output yang dinginkan. Untuk 

mengakomodasi pengelolaan data yang baik, dibutuhkan sebuah sistem pendukung untuk meng-input 

data permohonan dengan standar yang telah ditentukan. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem pencatatan permohonan data citra 

pengindraan jauh agar data-data tersebut dapat dikelola dengan baik yang akan menghasilkan sebuah 

informasi dalam mendukung pengambilan keputusan. 

Sararan penelitian ini adalah terwujudnya sebuah sistem pencatatan permohonan data citra 

pengindraan jauh berbasis web. 

 

3. Metodologi 

A. Alat/Bahan 

Pada penelitian ini mengunakan alat/bahan sebagai berikut: 

a) Windows Server 

b) Xampp 

c) Wordpress 

 



 

4. Implementasi dan Hasil 

Sistem Wiki dibangun menggunakan wordpress yang merupakan peranti lunak yang bersifat open 

source. Kami menggunakan peranti lunak ini karena mudah dalam memanfaatkannya dan dapat diubah 

sesuai kaingin tanpa melanggar hak cipta dari wordpress itu sendiri. Aplikasi difokuskan pada dashboard 

untuk menampilkan laporan singkat terhadap permohonan dan distribusi data. Untuk menghasilkan data 

pada dashboard, dibagun halaman input data yang memudahkan operator pelayanan untuk 

menambahkan data permohonan ke dalam sistem. Berikut gambar dari dashboard dan form input yang 

sudah dibangun: 

 

Gambar 5.1 Dashboard Wiki 

 

 

Gambar 5.2 Form input data permohonan 



 

Pada dashboard dapat mengetahui informasi jumlah distribusi data, jumlah user, kecepatan pelayanan 

beserta rincian masing-masingnya hingga per triwulan. Sedangkan pada form input data, data-data yang 

dimasukkan cukup banya mulai dari no surat permohonan, nama instansi hingga upload tanda terima jika 

permohonan sudah terlayani. 

 

5. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut (rekomendasi) 

Sistem ini dapat mengelola sebuah data inputan berupa data permohonan data citra penginderaan 

jauh dengan baik sehingga menghasilkan laporan yang sangat informatif. Pengembangan selanjutnnya 

akan menambahkan sub-sitem dari wiki yaitu Online IKM kuisioner, Logbook frame, webgis ketersediaan 

data spot 6/7, webgis ketersediaan data csrst dan webgis sebaran kerjasama lapan. 


