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Sistem Data Hub Data Satelit Resolusi Rendah 
 

I. Pengantar Kapustekdata 

Kegiatan ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis  dalam rangka melaksanakan 
tugas dan fungsi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh  dan penjabaran dari Rencana 
Strategis (Renstra) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 2015-2019.  
 
LAPAN sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai lembaga yang berhak 
mengoperasikan stasiun bumi penginderaan jauh memiliki kewajiban untuk memperoleh data 
penginderaan jauh untuk kemudian mengolah data penginderaan jauh, menyimpan data 
penginderaan jauh, mendistibusikan data penginderaan jauh dan memanfaatkan data penginderaan 
jauh. Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan pada pasal 16 Ayat 
2 yang berbunyi Lembaga dalam memperoleh data penginderaan jauh melalui pengoperasian 
satelit dan pengoperasian stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
wajib membuat perencanaan, membangun, serta mengoperasikan satelit dan stasiun bumi. 
 
Pustekdata LAPAN sebagai lembaga yang menaungi beberapa stasiun bumi penginderaan jauh di 
Indonesia salah satunya adalah Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta yang melakukan 
kegiatan operasional akuisisi data satelit NOAA-18, NOAA-19 dan Metop-A. Kegiatan akuisisi 
harian beberapa satelit penginderaan jauh tersebut menghasilkan data yang meliputi hampir 
seluruh Indonesia. Data-data tersebut nantinya akan diolah dan dimanfaatkan lebih lanjut oleh para 
pengguna baik dari kementerian, lembaga pemerintahan dan perguruan tinggi yang ada di 
Indonesia. 
 
Perkembangan teknologi sistem stasiun bumi saat ini menggambarkan ruang lingkup otomatisasi 
sistem pengolahan  menjadi satu sistem dengan sistem stasiun bumi secara keseluruhan. Sehingga 
sistem stasiun bumi dengan diintegrasikan oleh sistem komunikasi data  dapat menghasilkan 
produk/informasi terkait pemantuan lingkungan secara near real time. Untuk itu kegiatan 
pengembangan pada Pustekdata khususnya kelompok Litbangyasa Teknologi Akusisi dan Stasiun 
Bumi harus dapat  mengintegrasikan sistem stasiun bumi untuk dapat memenuhi kebutuhan ini. 
Terkait dengan pemgembangan sistem sebelumnya diperlukan adanya update dan penambahan 
data satelit yang diakuisisi seperti sistem penerima METOP/NOAA, Himawari dan S-NPP  
 

II. Abstrak 

Sistem Data hub merupakan sistem bagi pakai data informasi hasil akuisisi dan pengolahan data 
penginderaan jauh khususnya untuk resolusi rendah. Sistem ini di bagikan kepada user yang 
berkepentingan dengan data atau informasi yang dihasilkan. Sistem data hub yang dikembangkan 
merupakan kelanjutan dari sistem otomatisasi dari sejak akuisisi data sampai dengan menyajikan 
informasi ke user. Sistem data hub yang dikembangkan meliputi untuk data produk dari Satelit 
Himawari-8 dan data hasil pengolahan informasi hotspot harian di Indonesia. Sistem ini mampu 
mempermudah bagi user yang ingin mendapatkan data secara rutin untuk keperluan operasional. 
 
 



III. Pendahuluan 

 

IV. Metodologi 

 
Data Hub Suomi NPP 
 
Berikut rancangan Sistem Data HUB SUomi NPP yang dikembangkan. 

 

Data citra suomi NPP diakuisisi oleh Stasiun Bumi Parepare menggunakan antena orbital.  Jadwal 
lintasan satelit Suomi NPP kurang lebih 4 kali melalui wilayah Indonesia.  Informasi dari satelit 
Suomi NPP diperlukan untuk menghasilkan informasi hotspot, zppi, dan lain-lain. Sehingga data 
citra satelit Suomi harus segera diolah untuk menghasilkan informasi secepatnya yang akan 
didiseminasikan  kepada pengguna. Untuk itu diperlukan suatu sistem data hub Suomi NPP untuk 
menjembatani data hasil akuisisi dari Stasiun Bumi Parepare dengan sistem pengolahan yang ada 
di Pekayon, Jakarta. 
 
 
 
 
 
 



Data Hub Hotspot 
 
Berikut rancangan Sistem Data HUB Hotspot yang dikembangkan. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Implementasi dan hasil 

Data Hub Suomi NPP 
Berikut rincian modul yang ada dalam Sistem Data HUB Suomi NPP 

1. Raw data hasil akuisisi Stasiun Bumi Parepare disimpan di dalam server 10.2.2.10 di 

/archive2/Data_Orbital/JPSS/raw. 

2. Program OtomatisasiTransferRawData, akan menarik raw data secara otomatis dari server 

10.2.2.10 

3. Program CekKelengkapanRawData, akan mengecek size raw data dan mempersiapkan raw 

data untuk diolah menjadi level  0 Suomi NPP ( Raw Data Record) 

4. Program OtomatisasiPengolahanRawDatakeRDR, akan mengolah raw data menjadi level 

0 Suomi NPP RDR(Raw Data Record). 

Raw data yang diolah berasal dari 3 sensor :  

a. Sensor VIIRS 

b. Sensor CrIS 



c. Sensor ATMS 

5. Program OtomatisasiPengolahanRDRkeSDRVIIRS, akan mengolah file level 0 RDR 

VIIRS  menjadi level 1 SDR (Sensor Data Record) 

6. Program OtomatisasiPengolahanSDRkeEDRVIIRS, akan mengolah file level 1 SDR 

VIIRS menjadi level 2 EDR (Enviromental Data Record). Semua hasil dari raw data, level 

0 RDR, level 1 SDR dan level 2 EDR akan disimpan di server 192.168.7.210. 

7. Program InputKatalog, akan memasukkan nama file level 1 dan level 2 serta lokasi 

penyimpanan di database 192.168.7.241. Database di server 192.168.7.241 menjadi 

sumber website modis-catalog, sehingga pengguna dapat mendownload langsung melalui 

website modis-catalog. 

8. Program H5TosqlAF, akan mengolah file level 2 EDR khusus file AVAFO (Active Fires) 

menjadi informasi hotspot. Informasi hotspot langsung dikirimkan ke database 

192.168.7.241.  Selain itu program ini juga memiliki fitur generate csv yang akan disimpan 

di server Buffer 192.168.7.224 yang bisa diakses oleh Kementrian Lembaga terkait. 

Database di server 192.168.7.241 menjadi sumber website modis-catalog, sehingga data 

hotspot langsung tertampil di website. 

9. Program OtomatisasiTransferDataBuffer, akan mengirimkan file level 1 SDR dan level 2 

EDR ke buffer Pusfatja 192.168.7.224, sehingga tim pemanfaatan dapat menggunakan 

danmengolah  lebih lanjut untuk menghasilkan informasi ZPPI, fase padi dan lain2. 

 

Data Hub Hotspot 
Informasi Hotspot yang diberikan melalui web modis-catalog.lapan.go.id dihasilkan dari beberapa 
data citra resolusi rendah. Data citra Aqua Terra baik yang diakuisisi di stasiun bumi Rumpin 
maupun stasiun bumi Parepare dan data citra Suomi NPP yang diakuisisi di  stasiun bumi Parepare. 
Untuk itu diperlukan suatu sistem khusus Data Hub Hotspot yang dapat mengolah raw data dari 
kedua stasiun bumi dan menampilkannya dalam bentuk list data dalam bentuk format csv yang 
dapat diunduh melalui website atau melalui buffer ftp. Sistem ini mampu memproduksi informasi 
hotspot secara otomatis real time. 
Berikut rincian modul yang ada dalam sistem Data Hub Hotspot: 

1. Program TransferRawData, melakukan transfer raw data dari Stasiun Rumpin ke 

pengolahan yang ada di Jakarta 

2. Program dbvm, melakukan pengolahan raw data modis hingga menjadi level 2 (mod14/ 

active fires) 

3. Program hdftosqlmod14, melakukan insert data titik hotspot yang didapat dari level 2 mod 

14(Modis) dan AVAFO Active Fires (SUomi NPP) ke dalam database. 

4. Program point_check, melakukan pengecekan terhadap latitude longitude titik hotspot 

apakah berada di wilayah Indonesia 

5. Program Kecamatan_check, melakukan identifikasi lokasi pada titik-titik hotspot 

6. Program Check double, melakukan pengecekan duplikasi titik hotspot antara stasiun 

Parepare dan Stasiun Bumi Rumpin. 

 



VI. Kesimpulan 

Sistem data hub ini mampu memberikan kemudahan dalam menyediakan data untuk pengguna 

sehingga untuk pengguna yang sifatnya rutin dan operasional harian dapat mendapatkan data 

dengan lebih mudah tanpa menggunakan lagi sistem katalog data. Data yang dibutuhkan dapat 

langsung diambil dari server data yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai data buffer. 

Kedepannya sistem ini sebaiknya dilengkapi dengan jaringan komunikasi data yang baik sehingga 

dapat menyediakan data dengan cepat. 


