
 
Usulan Teknologi Unggulan: 

2. Teknologi Pencitraan Multispektrum Pushbroom (Pushbroom Multispectral Imaging) untuk 
Penginderaan Jauh 

1. Latar Belakang Dalam rangka membangun kemandirian penguasaan teknologi penginderaan jauh, 
penguasaan teknologi akuisisi data penginderaan jauh pada space segment  
merupakan milestone pencapain yang sangat penting. Kedepan kemandirian 
teknologi di bidang akuisisi data penginderaan jauh khususnya sensor atau payload 
misi penginderaan jauh dapat menjamin kedaulatan pemanfaatan penginderaan 
jauh untuk kebutuhan nasional. 

2. Progress pencapaian Capaian pada tahun 2015 adalah sebuah prototype system kamera udara 
pushbroom multispektrum (4-pita/kanal spectrum di daerah tampak-merah infra 
dekat), yang meliputi subsistem akuisisi dan subsistem pengolahan geometris 
standard. Sistem telah diuji terbang pertama kali pada 10 Juni 2015 untuk 
mengetahui fungsi operasi dan ketahanan mekanik, 

 3. Rencana 
pencapaian/roadmap 

2015: 
Prototipe kamera udara pushbroom multispektrum visible-nir . 
Pengembangan modul pengolahan geometrik standard. 
2016: 
Perancangan payload pushbroom multispektrum visible-nir untuk satelit LAPAN 
generasi selanjutnya (A4/5) dari pengalaman pengembangan prototipe kamera udara 
pada tahun sebelumnya. 
2017: 
Engineering Model dan Prototipe payload pushbroom multispektrum visible-nir 
untuk satelit LAPAN generasi selanjutnya (A4/5). 
Uji terbang menggunakan Light Surveillance Aircraft (LSA) LAPAN. 
2018: 
Flight Model (FM) payload pushbroom multispektrum visible-nir untuk satelit LAPAN 
generasi selanjutnya (A4/5). 
Integrasi dengan bus satelit satelit LAPAN generasi selanjutnya (A4/5). 

4. Keunggulan teknologi 1. Dibangun dari kemandirian sehingga kontinuitas misi dapat dipertahankan. 
2. Menggunakan teknologi yang sudah well-proven 
3. Kemandirian dalam pengembangan dan pengoperasian. 
4. Kalibrasi sensor dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan.   

5. Keuntungan 
ekonomis 

1. Menggunakan pendekatan pengembangan berbasis komponen yang mudah 
didapatkan di pasar atau Component Of The Self (COTS) sehingga biaya 
pengembangan akan lebih efisisen (low cost payload). 

2. Mengedepankan penguasaan Assembly Integration and Testing (AIT) 
sehingga pengembangan lebih cepat. 

3. Dapat menumbuhkan potensi industri pendukung seperti bengkel bubut, 
alat kalibrasi dan uji dll. 

6. Implementasi/kerjasa
ma/pemanfaatan 

Kerja sama internal dilakukan dengan Pusat Teknologi  Satelit (Pusteksat) 
Kerja sama eksternal dilakukan dengan pengguna strategis seperti Kementerian 
Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

7. Lampiran 
gambar/foto/tabel 

1. Prototipe kamera udara pushbroom multispektrum visible-nir yang sudah 
dikembangkan. 

2. Uji terbang dengan LSA LAPAN 
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3. Hasil uji terbang dan hasil uji pengolahan koreksi geomterik  
 
 
Lampiran: 
 

 
komponen (COTS) yang digunakan 

 

 
setelah dirakit kedalam satu kesatuan 

 
setelah dirakit kedalam satu kesatuan 

 

 
setelah dirakit kedalam satu kesatuan 

 
Spesifikasi sistem 

 

 
Test fungsi dan tampilan GUI kontrol (lab) 



 
Persiapan test on ground 

 

 
Test on ground 

 
 
 
 

 
Persiapan pemasangan 

 

 
Proses pemasangan 

 
Setelah dipasang di bawah sayap LSA 

 

 
Setelah dipasang di bawah sayap LSA 

 
Setelah dipasang di bawah sayap LSA 

 

 
Sesaat sebelum diterbangkan 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh data hasil akuisisi kamera udara pushbroom multispektrum yang dikembangkan 

 
 

 

 
Data mentah (RGB, belum diproses) 

 
 
 

 

 
Data mentah (NIR, belum diproses) 

 
 

 
     
 



 
Sampel data citra setelah diproses geometric dengan perangkat pengolahan geometris hasil pengembangan 

mandiri 

 
Plot data citra yang sudah diproses geometrik pada peta google 

 


