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I. REQUIREMENT  

Sebelum melakukan pengolahan data SPOT-6/7 dan/atau Pleiades-1A/1B dengan 

menggunakan modul ini, terlebih dahulu komputer harus sudah terinstal dengan software-

software berikut : 

I.1.  Python 

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mempunyai banyak library-

library pengolahan data, salah satunya adalah library untuk pengolahan data citra. 

Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat powerful, cepat dalam pemrosesan, 

dan bisa terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Python dapat didownload 

secara gratis pada link berikut https://www.python.org/downloads/. 

I.2.  GDAL 

GDAL adalah library pengolahan data geospasial format raster yang dibuat oleh Open 

Source Geospatial Foundation. Beberapa software pengolahan data citra yang memakai 

library GDAL yang umumnya dipakai oleh praktisi remote sensing antara lain : ArcGIS, 

FWTools, GeoView Pro, Google Earth, GRASS GIS, Map Server, World Wind Java, 

OSSIM, Orfeo toolbox, dan Quantum GIS. Software-software dalam library GDAL ini 

semuanya bukanlah software yang berbasis GUI, akan tetapi cara pemrosesannya 

dilakukan melalui terminal konsol yang bisa berjalan baik di sistem operasi windows 

maupun linux. Modul pengolahan data SPOT-6/7 dan Pleiades-1A/1B juga 

menggunakan beberapa software GDAL didalamnya, antara lain sebagai berikut : 

 I.2.1.  gdal_translate 

Fungsi umum dari software ini adalah untuk keperluan konversi citra. Akan tetapi 

software ini juga bisa dipakai untuk cropping, scaling, maupun untuk reproject ke 

sistem proyeksi lain. 

I.2.2.  gdal_merge 

Fungsi dari software ini lebih dikhususkan untuk keperluan mosaik citra. Semua 

citra yang akan dimosaik harus mempunyai sistem koordinat dan jumlah band yang 

sama. Sedangkan untuk resolusi spasialnya software ini tidak mensyaratkan citra-

citra yang akan dimosaik harus mempunyai resolusi yang sama, akan tetapi kita 

bisa mensetting resolusi outputnya atau jika kita tidak mensettingnya maka 

otomatis resolusi outputnya akan sama dengan resolusi citra input yang pertama. 

I.2.3.  gdalwarp 

Fungsi dari software ini adalah untuk keperluan reproyeksi citra dan proses koreksi 

geometrik. Software ini mendukung untuk proses orthorektifikasi dengan 

https://www.python.org/downloads/
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menggunakan RPC dan juga menyediakan beberapa pilihan metode resampling 

seperti nearest neighbour, bilinear, cubic convolution, cubic spline, maupun 

lanczos. Selain itu software ini juga bisa dipakai untuk cropping, scaling, dan 

interpolasi. 

Library GDAL dapat didownload secara gratis pada link berikut ini 

http://www.gisinternals.com/. 

I.3.  Perl 

Perl merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bisa digunakan untuk 

menggabungkan (wraping) berbagai macam program yang akan dijalankan secara 

bersamaan. Perl dalam modul pengolahan SPOT-6/7 dan Pleiades-1A/1B ini lebih 

banyak digunakan untuk memanajemen file dan direktori serta untuk memanggil 

program python dan GDAL yang diperlukan dalam pengolahan. Perl dapat didownload 

secara gratis pada link berikut https://www.perl.org/get.html. 

 

  

http://www.gisinternals.com/
https://www.perl.org/get.html
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II. MODUL PENGOLAHAN 

 Create_rpc.py 

Fungsi dari program yang berbasis python ini adalah untuk membuat file RPC dalam 

format textfile supaya dapat dibaca oleh library GDAL. Hal ini karena GDAL tidak bisa 

membaca file RPC dalam format XML bawaan dari data SPOT-6/7 atau Pleiades-1A/1B. 

Program ini mengambil parameter-parameter dan koefisien-koefisien RPC yang ada di 

file RPC format XML kemudian menyimpannya kembali menjadi file RPC dalam format 

textfile. 

 Run_ortho_SPOT6-7_Pleiades_RSENSOR.pl 

Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Perl. Fungsi dari program 

ini adalah untuk manajemen file, pemilihan DEM yang sesuai untuk kebutuhan 

orthorektifikasi, memanggil dan menjalankan library GDAL yang diperlukan seperti 

gdal_translate, gdal_merge dan gdalwarp. 

 

 

III. FORMAT DATA INPUT 

Format data SPOT-6/7 atau Pleiades-1A/1B yang dapat diolah dengan menggunakan modul 

ini adalah : 

- JPEG2000 (JP2) 

- Geotif (TIF) 

 

 

IV. DATA YANG DIPERLUKAN 

Data yang diperlukan dalam pengolahan SPOT-6/7 dan/atau Pleiades-1A/1B dengan 

menggunakan modul ini adalah : 

- List metadata (DIM*.XML) SPOT 6/7 dan/atau Pleiades 1A/1B 

- Data DEM (.tif) yang sudah disediakan di \\10.10.2.102\Incas\mosaik_DEM 
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V. DIAGRAM ALIR PEMROSESAN 
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VI. CARA PENGERJAAN 

VI.1.  Cara Membuat List Metadata 

1. Buka kotak command dialog  windows + R.  

Kemudian ketik cmd. 

 

 

 
 

2. Masuk ke direktori data yang akan diproses, kemudian buat list metadata yang akan di 

gunakan dengan mengetikkan perintah cmd sebagai berikut  D:\LAPAN\PKL>dir 

/s/b DIM*XML > list.txt 
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Artinya : 

Data yang akan di list ada di dalam folder D  Lapan  PKL  

dir  Perintah cmd untuk melihat file-file yang ada di direktori tertentu 

/s  Untuk melihat per subdirektori 

/b  Untuk menampilkan dalam bare format 

DIM*XML  Mencari data yang formatnya diawali dengan kata DIM dan diakhiri 

dengan kata XML 

List.txt  Data hasil pencarian kemudian dimasukkan kedalam file list.txt 

 

3. Sehingga nantinya dalam direktori D:\LAPAN\PKL akan diperoleh list metadata 

SPOT-6/7 dan Pleides-1A/1B dengan nama list.txt seperti berikut ini : 
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VI.2.  Proses Orthorektifikasi 

 

1. Membuka file run_ortho_SPOT6-7_Pleiades_RSENSOR.pl di notepad ++ 

 

 

2. Mengganti path direktori tempat penyimpanan data DEM dan file create_rpc.py sesuai 

yang ada di komputer, seperti contoh berikut : 

$dem_dir = “D:\\LAPAN\\PKL\\DEM”  DIREKTORI FILE DEM 

$create_rpc=“D:\\LAPAN\\PKL\\create_rpc.py”  LETAK FILE create_rpc.py 

Setelah selesai kemudian tekan CTRL+S untuk menyimpan perubahan. 
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3. Drag and drop run_ortho_SPOT6-7_Pleiades_RSENSOR.pl kemudian disusul file 

list.txt ke dalam cmd lalu tekan Enter 

   

 

 Sehingga proses berjalan seperti gambar dibawah ini 
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Data sedang diproses hingga 100% lalu akan dapat hasil akhir berupa data yang sudah 

ORTHO 

 

4. Hasil akhir jika proses telah selesai dilakukan 
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VII. HASIL 

Hasil dari proses pengolahan ini adalah file citra ortho dengan sistem proyeksi 

geografis/latlong (EPSG:4326) dengan format GeoTiff. Penamaan file hasil proses 

orthorektifikasi ini selalu diakhiri dengan kata _ortho.TIF. 

 

 

Berikut tampilan dari file citra ortho hasil orthorektifikasi menggunakan RPC setelah 

dioverlaykan dengan citra Google Earth. 
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