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Pengembangan Modul Pengelolaan Data Citra Inderaja dalam Sistem Bank 

Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) 

 

1. Pengantar Kapustekdata 

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

Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang melaksanakan 

beberapa kegiatan penginderaan jauh (inderaja). UU No. 21 tahun 2013 tentang keantariksaan 

menjelaskan kegiatan penginderaan jauh yang meliputi, perolehan data, pengolahan data, penyimpanan 

dan pendistribusian data serta pemanfaatan data dan diseminasi informasi. Untuk melaksanakan amanat 

tersebut, Lembaga melalui PUSTEKDATA melaksanakan fungsi untuk penelitian dan pengembangan 

mengenai data penginderaan jauh (inderaja) dari akuisisi, pengolahan, pengelolaan dan diseminasi data 

inderaja. 

Pengelolaan berfokus dalam pengelolaan penyimpanan. Beberaja jenis data citra inderaja yang 

dikelola dari resolusi rendah, menengah dan tinggi. Data disimpan dalam media penyimpanan utama 

dengan sistem NAS. Permasalahan yang dihadapi adalah kebutuhan akan kapasitas penyimpanan data 

citra yang meningkat seiring dengan penambahan data hasil proses akuisisi dan pengadaan data citra 

inderaja. Dikembangkannya subsistem archive menggunakan media tape library untuk memindahkan data 

citra dari media penyimpanan utama (storage) ke media tape (LTO) dengan pengaturan tertentu 

diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan penyimpanan yang membutuhkan kapasitas. Namun 

proses migrasi data dari penyimpanan utama ke subsistem archive terdapat beberapa kendala. Adanya 

subsistem archive menimbulkan permasalahan baru di subsistem katalog karena lokasi data citra telah 

berubah dari media penyimpanan (storage) ke media tape (LTO) yang mengakibatkan subsistem katalog 

menjadi error. Perlu adanya kajian terhadap subsistem BDPJN yang ada dan melakukan perbaikan 

parameter untuk migrasi data dan mengembangkan modul prototyping integrasi antara subsistem archive 

dan subsistem katalog dengan tujuan mengatasi permasalahan katalog.  

2. Abstrak 

Permasalahan yang dihadapi adalah kebutuhan akan kapasitas penyimpanan data citra yang 

meningkat seiring dengan penambahan data hasil proses akuisisi dan pengadaan data citra inderaja. 

Dikembangkannya subsistem archive menggunakan media tape library untuk memindahkan data citra dari 

media penyimpanan (storage) ke media tape (LTO) dengan pengaturan tertentu diharapkan dapat menjadi 

solusi dalam pengelolaan penyimpanan. Namun, adanya subsistem archive menimbulkan permasalahan 

baru di subsistem katalog karena lokasi data citra telah berubah dari media penyimpanan (storage) ke 



media tape (LTO) yang mengakibatkan data tidak bisa diakses oleh subsistem katalog. Kegiatan ini 

mencoba melakukan kajian terhadap subsistem BDPJN yang ada dan mengembangkan modul prototyping 

antarmuka (interface) antara subsistem archive dan subsistem katalog dengan tujuan agar data tetap dapat 

diakses oleh subsistem katalog walaupun lokasi data telah berubah. Hasil percobaan menunjukkan bahwa 

secara umum dengan dikembangkannya modul antarmuka dapat mengatasi permasalahan perubahan 

lokasi data sehingga dapat diakses oleh subsistem katalog.  

3. Pendahuluan 

Latar Belakang Penelitian 

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

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

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. Untuk menyelenggarakan kegiatan penginderaan jauh telah dibangun sistem bank 

data penginderaan jauh nasional (BDPJN) di PUSTEKDATA.  

Pengelolaan data di sistem storage meliputi pengaturan beberapa media storage, penyimpanan 

data citra inderaja disistem storage dan akses kesistem storage dari berbagai aplikasi pengolahan data dan 

katalog. Pada saat ini, perpindahan file/data antar jenis storage menggunakan aplikasi archive secara 

manual (subsistem archive) dengan kebijakan migrasi data menggunakan parameter umur data. Namun, 

dalam operasional pengelolaan data disistem storage masih belum optimal karena terdapat beberapa 

kendala operasional sehingga memerlukan pendetailan proses operasional. Pendetailan proses 

pengelolaan dan pengaturan penyimpanan data didalam storage perlu dilakukan karena masing-masing 

jenis storage mempunyai keterbatasan kapasitas sehingga membutuhkan pengaturan yang lebih detail 

untuk melakukan perpindahan file/data antara masing-masing jenis storage. Selain perlu adanya 

pendetailan proses untuk mempermudah dalam operasional, subsistem archive juga menimbulkan 

permasalahan baru. Permasalahan yang dihadapi adalah subsistem katalog tidak bisa mengakses data 

karena lokasi data sudah terjadi perpindahan data dari satu media kemedia lain. Sehingga jika proses 

archive dilakukan maka subsistem katalog BDPJN akan mengalami error ketika mengakses kedata 

tersebut karena lokasi data sudah berubah dari distorage menjadi ditape. Perlu adanya 

sinkronisasi/integrasi database katalog BDPJN ketika data tersebut dilakukan proses archive kedalam tape 

dan proses retrieve data dari tape ke dalam storage ketika data tersebut akan diakses oleh sistem katalog 

BDPJN. Tulisan ini mencoba melakukan kajian terhadap subsistem BDPJN yang ada untuk manajemen 

penyimpanan data dan melakukan pendetailan proses perpindahan data serta mengembangkan modul 



prototyping antarmuka (interface) antara subsistem archive dan subsistem katalog dengan tujuan agar data 

tetap dapat diakses oleh subsistem katalog walaupun lokasi data telah berubah. 

 

Rumusan Masalah 

Subsistem backup/archive belum terintegrasi dengan sistem katalog BDPJN, sehingga perlu 

dibuatkan modul yang merupakan tools untuk integrasi/sinkronisasi antara sistem backup/archive dengan 

sistem katalog BDPJN 

 

Tujuan dan Sasaran 

Tersedianya modul integrasi sistem archive dengan sistem katalog untuk manajemen data BDPJN 

4. Metodologi 

Metode 

Tahapan yang dilakukan pertama kali adalah analisa parameter dan proses, kegiatan ini bertujuan 

untuk melakukan analisa parameter yang digunakan dalam melakukan pengelolaan data dan hasil analisa 

digunakan untuk memperbaiki kebijakan archive dan pendetailan proses. Serta melakukan analisa proses 

operasional yang bertujuan untuk meningkatkan performa proses. Dilanjutkan dengan desain modul 

aplikasi, kegiatan tahap ini dilakukan desain modul integrasi berdasarkan hasil analisa parameter dan 

proses. Selanjutnya adalah pengembangan modul, pada tahap ini dilakukan proses pengembangan aplikasi 

yang mencakup proses konfigurasi struktur data, arsitektur prosedur detail dan karakteristik antarmuka 

program aplikasi yang di buat sampai dengan pembuatan aplikasi, yaitu pembuatan modul-modul proses 

aplikasi. Pengujian modul dan perbaikan dilakukan setelah proses implementasi selesai, selanjutnya 

menguji program apakah sudah sesuai tujuan dan memberi solusi untuk permasalahan yang ada. Proses 

ini dilakukan untuk melakukan uji coba modul integrasi yang dibangun. Dari hasil pengujian, bila 

didapatkan kelemahan dan kekurangan sistem yang ada, kemudian dilakukan perbaikan modul. 

 Alat/Bahan 

Peralatan yang digunakan berupa server aplikasi dan PC, aplikasi archive IBM Tivoli Storage 

Management dan database mysql. 

 DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data citra satelit yang berada di katalog BDPJN 

(tabel 1) dengan batasan umur data lebih dari 10 tahun per 1 Mei 2016 berjumlah 19.312 data dan umur 

data lebih dari 5 th per 1 Oktober 2016 berjumlah 43.473 data 

 

 

 



5. Implementasi 

 Analisa parameter migrasi 

Parameter yang digunakan dalam menentukan migrasi data adalah parameter yang terkait dengan 

kapasitas dan proses migrasi data yaitu, ukuran data(size) , umur data (age),  jenis data (Type), nilai 

ambang kapasitas (Capacity Treshold). Kondisi kapasitas storage eksisting saat ini adalah unified storage 

mempunyai kapasitas 580 TB digunakan sebagai tier 1 (capacity) dan tape library mempunyai kapasitas 

sebesar 200 TB digunakan menjadi tier 2 (archive). Data yang disimpan didalam storage adalah data citra 

inderaja hasil produk pengolahan standar stasiun bumi, hasil pengolahan data dan pengadaan data. Data 

diklasifikasi menjadi dua kelas yaitu hot dan cold, untuk klasifikasi hot diasumsikan bahwa kelas ini 

berisi data citra yang masih diakuisisi dan disimpan distorage tier 1. Klasifikasi cold untuk data yang 

sudah tidak diakuisisi dan data tersebut memiliki tingkat penting yang sudah berkurang atau data yang 

masih diakuisisi namun dengan kondisi tertentu, data kelas ini disimpan di storage tier 2. Parameter umur 

data ditentukan berdasarkan kebijakan penyimpanan data, yaitu untuk low resolution 10 tahun, medium 

resolution 5/10 tahun sedangkan untuk dat high resolution berdasarkan nilai ambang yang digunakan. 

Parameter jenis data menentukan data mana saja yang menjadi prioritas migrasi. 

Perlu ditentukan jadwal migrasi (Scheduled Migration) dan metode migrasi berdasarkan parameter 

yang digunakan. Hal pertama yang dilakukan dalam membuat kebijakan archive adalah menentukan 

terlebih dahulu triger yang akan menjalankan proses archive. Triger diasumsikan dapat berupa kebijakan 

untuk melaksanakan proses archive atau nilai ambang kapasitas yang telah ditentukan untuk 

melaksanakan proses archive data.  Kemudian dilanjutkan dengan menentukan prioritas yang digunakan 

untuk memilih file yang akan diarchive, dilihat dari umur (umur data yang akan diarchive dan umur data 

distorage setelah proses retrieve), ukuran file dan jenis data dilihat dari skala proritas (tingkat 

kepentingan dan urgensi) ditunjukkan pada tabel 1. Selanjutnya dibuatkan skenario dan jadwal untuk 

melakukan proses archive dan menentukan metode archive yang dilakukan, apakah secara manual dengan 

operator, semi otomatis atau otomatis.  
Tabel 1.  Data Citra dan Parameter Migrasi  

No Resolusi Satelit Kelas Data 

Umur 

Ukuran file Jenis Data 

Archive retrieve 

01 Low Resolution NOAA H 10 thn 100 hari 300 MB 2 

02 Low Resolution MODIS TERRA H 10 thn 100 hari 5,5 GB 2 

03 Low Resolution MODIS AQUA H 10 thn 100 hari 5,5 GB 2 

04 Low Resolution NPP-NPOESS H 10 thn 100 hari 10 GB 2 

05 Medium Resolution LANDSAT 5 C 5/10 thn 100 hari 350MB 1 

06 Medium Resolution LANDSAT 7 C 5/10 thn 100 hari 560MB 1 

07 Medium Resolution LANDSAT 8 H 5/10 thn 100 hari 780 MB 1 

08 Medium Resolution ALOS(AVNIR, PRISM) C 5/10 thn 100 hari 280MB 1 

09 Medium Resolution SPOT 2 C 5/10 thn 100 hari   60 MB 1 

10 Medium Resolution SPOT 4 C 5/10 thn 100 hari   60 MB 1 

11 High Resolution SPOT 5 H CT 100 hari 240 MB (V) 4 



12 High Resolution SPOT 6 H CT 100 hari 300 MB (V) 4 

13 High Resolution SPOT 7 H CT 100 hari 600 MB (V) 4 

14 High Resolution IKONOS H CT 100 hari 600 MB (V) 4 

15 High Resolution QUICKBIRD H CT 100 hari 1,5 GB (V) 4 

16 High Resolution PLEIADES H CT 100 hari 2 GB (V) 4 

17 High Resolution WORLDVIEW H CT 100 hari 4 GB (V) 4 

18 High Resolution GEO EYE H CT 100 hari 4 GB (V) 4 

19 High Resolution RAPID EYE H CT 100 hari 600 MB (V) 4 

20 Radar RADARSAT H CT 100 hari 410 MB 3 

21 Radar TERRASAR  H CT 100 hari 1,1 GB (V) 3 

22 Radar ALOS PALSAR H CT 100 hari 750 MB 3 

 

Jika triger dalam melakukan migrasi (archive) berdasarkan nilai ambang kapasitas, maka perlu 

ditentukan nilai ambangnya terlebih dahulu. Penentuan nilai ambang kapasitas dengan memperhitungkan 

nilai alert hardware dan nilai persentase kapasitas yang disiapkan untuk proses retrieve data. Nilai alert 

hardware adalah nilai persentase dari total kapasitas yang ditentukan sebagai peringatan dini untuk 

melakukan migrasi data atau penambahan kapasitas, dalam kegiatan ini ditentukan sebesar 10 % dari total 

kapasitas. Nilai persentase kapasitas untuk retrieve dihitung dari nilai kapasitas yang akan disediakan 

untuk  retrieve data, di kegiatan ini digunakan nilai 10%  yang akan di siapkan untuk proses retrieve. 

Nilai ambang kapasitas yang digunakan sebesar 20 %, dihitung berdasarkan penjumlahan nilai alert 

hardware (10%) dengan nilai kapasitas yang disiapkan untuk proses retrieve (10%). Hanya 80 % 

kapasitas storage yang digunakan untuk penyimpanan data. 

 Analisa proses  

Permasalahan didalam subsistem katalog adalah ketika aplikasi memproses permintaan user untuk 

mendownload data yang dipesan, aplikasi download handler memproses permintaan tersebut dan 

mengecek lokasi data, jika data ada maka dilanjutkan dengan proses ingest informasi terhadap data serta 

menyiapkan link unduh data yang dikirim ke surel user. Jika data tidak ada maka aplikasi download 

handler akan memberikan informasi error terhadap record permintaan user tersebut. Lokasi data yang 

berubah karena ada proses migrasi/archive menyebabkan permintaan user tersebut tidak bisa diproses. 

Hal yang harus dilakukan adalah melakukan penambahan proses untuk update informasi didatabase, 

ketika dilakukan proses archive data dan ketika terdapat informasi data sudah diarchive yang dilakukan 

dengan melakukan proses retrieve terhadap data yang akan diproses dan dilanjutkan dengan proses oleh 

aplikasi download handler sampai data tersedia untuk user (gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Proses archive dan sistem katalog 

 Desain Modul 

Hasil analisa parameter migrasi dan proses diatas menunjukkan permasalahan yang dihadapi terkait 

masalah pengelolaan storage dan permasalahan proses migrasi/archive. Untuk mengatasi masalah 

pengelolaan dan pengaturan storage telah dibahas dengan menambahkan parameter yang digunakan 

untuk memperbaiki kebijakan archive. Sedangkan untuk proses migrasi/archive akan dibuatkan modul 

sinkronisasi / integrasi terhadap database. Proses remedia/migrasi dilakukan dengan memperbaiki proses 

archive-retrieve secara semi otomatis dengan menggunakan informasi API dari aplikasi archive (Gambar 

2). Informasi API aplikasi digunakan dalam pembuatan pemrograman modul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. desain modul integrasi archive 

 

Untuk melaksanakan proses archive, perlu dibuatkan skenario migrasi data terlebih dahulu sehingga 

memudahkan dalam operasionalnya. Terdapat 2 skenario (gambar 3), skenario 1 merupakan skenario 

pertama kali proses archive berjalan dan skenario 2 merupakan proses archive yang berjalan ketika 

kapasitas storage telah mencapai atau melebihi 80%. Berikut skenario yang dibuat:  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (a)       (b) 

Gambar 3. Diagram Alir Proses Archive (a)Skenario 1 (b) Skenario 2 

 Skenario 1 Migrasi/ archive data 



1. Perintah melakukan kegiatan migrasi. Filter yang digunakan berdasarkan umur file yang lebih 

besar dari 10 tahun dan jenis data yang telah ditentukan dalam kebijakan archive.  

2. Melakukan update lokasi data di database BDPJN untuk data yang telah dimigrasi. 
 

 Skenario 2 Migrasi / archive data 

1. Jika kapasitas storage utama telah mencapai 80 %, maka dilakukan filter umur file yang lebih 

besar dari 10 tahun, ukuran file terbesar dan jenis data serta menentukan waktu untuk migrasi.  

2. Melakukan update lokasi data di database BDPJN untuk data yang telah dimigrasi. 

 

Hasil kueri didatabase (tabel 2) untuk data yang lebih dari 10 tahun per 1 Mei 2016 berjumlah 19.312 

data, kemudian dilakukan proses archive dan retrieve untuk masing-masing  data untuk tiap jenis data 

untuk mendapatkan waktu perkiraan archive/retrieve rata-rata. Waktu rata-rata tersebut kemudian 

dikalikan jumlah data untuk mendapatkan perkiraan waktu archive. Jika proses archive dilakukan secara 

manual, maka membutuhkan waktu tambahan selama 1 menit per data untuk melakukan query data dan 

update database. Hasil yang didapat dirasa cukup lama, kemudian dilakukan perbaikan konfigurasi 

diserver archive dengan meningkatkan cache memory dan buffer. Hasil percobaan menggunakan 62.355 

data ditunjukkan pada pada tabel 3 dengan perbaikan waktu.  
Tabel 2.  Waktu Migrasi Data Citra 

No Resolusi Satelit 
Jumlah 

Data 
Ukuran file    

Waktu per data Bandwith 

(KBps) 

  

archive retrieve Estimasi Waktu  

archive Estimasi waktu 

kueri data dan 

update database 

(1 menit/data) 

1 
Medium 

Resolution 
LANDSAT 7 12.138 

560MB 00:03:52 00:05:32 3.929  1.977 32 h,14:13:36 8h, 10:18:00 

2 
Medium 

Resolution 
LANDSAT 5 6.744 

350MB 00:03:14 00:03:38 3.050  3.012 15 h,03:25:36 4h, 16:24:00 

3 
Medium 

Resolution 

ALOS(AVNIR, 

PRISM) 
143 

280MB 00:05:03 00:02:32 2.382 2.623 12:03:15 02:23:00 

4 
Medium 

Resolution 
SPOT 2 7 

  60 MB 00:00:52 00:01:12 2.132  1.920 00:06:06 00:07:00 

5 
Medium 

Resolution 
SPOT 4 9 

  60 MB 00:01:49 00:00:43 2.819  5.190 00:16:35 00:09:00 

 
Tabel 3.  Waktu Migrasi Data Citra (setelah perbaikan konfigurasi sistem archive) 

No  Resolusi  Satelit  
Jumlah 

Data  

Ukuran 

file  

Waktu per data  Bandwith  

(KBps)  

 

estimasi  

Archive  

Archive  Waktu  

archive  

1 
Medium 

Resolution  

ALOS (AVNIR, 

PRISM)  
1392  

280MB  00:05:03  00:00:38  6.382  1H 3:07:01  



2  
Medium 

Resolution  
SPOT 2  13717  

  60 MB  00:00:52  00:00:7  8.132  1H 12:51:57  

3  
Medium 

Resolution  
SPOT 4  28364  

  60 MB  00:01:49  00:00:8  8.012  2 H 17:52:30  

 

 

Modul integrasi yang dibuat terdiri dari dua bagian, yaitu modul untuk archive dan modul untuk 

retrieve. Modul integrasi archive bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses archive dengan 

mengganti proses manual yang ada. Modul integrasi retrieve untuk menangani permasalahan yang terjadi 

akibat lokasi data yang telah berubah karena proses archive. Hal yang pertama dilakukan adalah 

mengecek status dari order data, apakah ada order yang mempunyai permasalahan copy error. Jika ada 

order yang memilika permasalahan copy error dilanjutkan dengan mengecek data di aplikasi archive, jika 

data tersebut ada maka dilanjutkan dengan proses retrieve data, jika tidak ada data maka update status 

error yang terjadi. Jika data berhasil di migrasi maka dilakukan update database dan menjalankan aplikasi 

order data. Diagram alir modul integrasi untuk proses retrieve data ditunjukkan pada gambar 4. Gambar 5 

(a) menunjukkan status permasalahan order data di modul download handler dan (b) hasil retrieve data 

menggunakan modul integrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Diagram Alir Modul Integrasi Untuk Proses Retrieve Data  

 

 
   (a)       (b) 

Gambar 5. (a) Status Order Data Di Modul Download Handler (b) Hasil Retrieve Data Menggunakan Modul 

Integrasi  

 


