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Katalog Data Datadoors merupakan Katalog terintegrasi dengan katalog data lainnya yaitu 

menampilkan berbagai jenis data penginderaan jauh dari resolusi rendah, resolusi menengah, 

resolusi tinggi, hingga resolusi sangat tinggi. 

1. Membuka Katalog Datadoors 

Katalog DataDoors dapat diakses menggunakan browser Mozilla Firefox, Google 

Chrome atau Internet Explorer dengan alamat web https://inderaja-catalog.lapan.go.id/dd4/ 

 

2. Menu Katalog Datadoors 

Berikut adalah menu pada tampilan Katalog Datadoors yang perlu diketahui sebelum 

pengguna mencari ketersediaan data penginderaan jauh yang dibutuhkan. 

 

Checkout dan Project 

Logo LAPAN Account 

Hide Header 

Filter Define AOI Zoom To Location 

Informasi Produk Informasi Kriteria 
Informasi Koordinat 

Zoom, Extent, Customize Map 
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3. Menu Header 

 

a. Membuat Akun  

Klik Create Account              untuk membuat akun Katalog Datadoors.  

 

Jika anda belum memiliki akun, klik menu Create Account untuk membuat akun 

baru. Isi form registrasi user kemudian klik submit. Cek aktivasi akun via email 

b. Login 

Klik menu Sign In               , masukkan username dan password  jika akun sudah 

teraktivasi via email. 

 

 

Menu login dipakai agar pengguna bisa melakukan check out  data. Jika pengguna 

hanya ingin melakukan pengecekan ketersedian data, bisa dilakukan tanpa login terlebih 

dahulu. 

 

 



Petunjuk Penggunaan Katalog Datadoors DD4 3 

 

c. Lupa Kata Sandi  

Jika lupa kata sandi, klik                  . Isi nama login dan Zip (kode pos) kemudian 

klik Submit. Akun akan teraktivasi kembali via email. 

 

d. Sembunyikan Menu Header 

Untuk menyembunyikan menu header dari tampilan katalog, klik                            

menu                            pada pojok kanan atas halaman katalog. 

 

 

4. Menu Tampilan 

 

Menu tampilan ini berada di bagian bawah halaman, memuat informasi data yang 

akan ditampilkan di katalog, informasi kriteria, informasi koordinat, zoom, dan kustomisasi 

tampilan peta. 
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a. Informasi Produk 

Produk-produk penginderaan jauh atau data citra satelit yang tersedia di katalog dan 

dipilih oleh pengguna akan ditampilkan informasinya. Contoh untuk menampilkannya di 

katalog, pengguna memilih data ALOS, GeoEye, Ikonos, Landsat 5, Landsat 7, dan 

Modis Aqua. Kemudian, produk yang telah dipilih akan muncul seperti gambar di bawah 

ini. 

        

b. Informasi Kriteria 

Kriteria produk yang telah diatur oleh pengguna, akan ditampilkan informasinya sebagai 

berikut. 

 

Dari informasi tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna mencari ketersedian data 

dengan tanggal perekaman dalam rentang waktu 1 Januari 2010 sampai dengan 14 

Februari 2018, resolusi data antara 0-6000 m, sudut insidensi 0-90
o
, dan tutupan awan 0-

100%. 

c. Zoom & Extent, Coordinates, Customize Map Layer 

 

1) Zoom & Extent 

Klik       untuk memperbesar tampilan peta , klik       untuk  memperkecil tampilan 

peta , klik     menampilkan perbesaran peta sebelumnya, klik      untuk menampilkan 

perbesaran peta selanjutnya, dan klik         untuk kembali pada default extent yaitu 

katalog yang menampilkan peta seluruh wilayah Indonesia.     

2) Coordinates 

 

Merupakan informasi koordinat geografis (Lintang, Bujur) lokasi yang sedang 

ditunjuk di katalog, 
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3) Customize Map Layer  

 

Klik       untuk mengubah kustom peta pada katalog.  Beri tanda centang pada jenis peta 

yang dipilih. Pengguna juga dapat mengatur transparasi peta dengan mengatur Opacity. 

Ada empat jenis peta yang dapat dipilih yaitu : tampilan Open Street Map, World 

Imagery, World Street, Hybrid. 

Tampilan Open Street Map 

 

Tampilan World Imagery 
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Tampilan World Street 

 

Tampilan Hybrid (Gabungan) 

 

Untuk keperluan menggambar atau mengunggah Area of Interest (AOI), pengguna 

disarankan untuk memakai tampilan World Street. 

 

5. Menu Zoom to Location  

 

Menu Zoom to Location digunakan untuk memperbesar peta dan memfokuskannya 

ke daerah tertentu yang ingin dicari ketersediaan datanya di katalog Datadoors.  
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a. Menu  langkah singkat penggunaan katalog  

1) Klik ikon  untuk mendapatkan informasi singkat langkah-langkah penggunaan 

katalog Datadoors. 

Ketik nama atau koordinat geografis lokasi pada kotak Search. Klik  untuk 

melanjutkan pada langkah berikutnya. Klik          untuk menghentikan panduan 

singkat. Klik                 untuk kembali pada langkah sebelumnya.  

 

 

2) Draw 

Pengguna diarahkan pada langkah selanjutnya yaitu Draw untuk menggambar AOI 

(Area of Interest). 

 

3) Upload 

Selain menggunakan menu Draw untuk menggambar AOI, pengguna juga bisa 

mengunggah AOI berupa file .shp atau .kml. 

 

4) Product 

Memilih produk data penginderaan jauh yang akan ditampilkan di katalog. 
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5) Criteria 

Menentukan tanggal akuisisi, sudut insidensi, tutupan awan, dll. 

 

6) Rangkuman Informasi 

Merupakan rangkuman informasi berupa produk dan kriteria yang telah diatur oleh 

pengguna. Informasi ini berlaku sepanjang waktu. 

 

7) Basket 

Setelah produk dipilih dan dimasukkan ke dalam keranjang, klik     untuk    

menampilkan isi keranjang dan melanjutkan pada proses checkout. Klik            , 

panduan singkat penggunaan katalog Datadoors selesai. 
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b. Menu Search 

Seperti yang telah dijelaskan pada point  a. Menu , menu seacrh digunakan untuk 

mencari lokasi tertentu dan menampilkannya pada peta yang diperbesar sesuai dengan 

keberadaan lokasi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah penggunaannya. 

1) Mengetik Nama Lokasi 

Klik Search  Ketik Nama Lokasi  Klik enter atau klik ikon       .  

 

Misalnya, ketik Semarang. Selanjutnya akan muncul beberapa opsi tempat bernama 

Semarang. Klik salah satu lokasi yang sesuai. Klik enter atau klik ikon       .        

 

2) Menuju Lokasi Pencarian 

Pengguna akan secara otomatis diarahkan pada lokasi pencarian dan sekitarnya 

dengan tampilan peta Indonesia yang sudah diperbesar pada lokasi pencarian, 

Semarang. 
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6. Menu Define AOI 

 

Menu Define AOI dapat digunakan untuk menggambar, memodifikasi, mengunggah, 

dan mengekspor AOI. 

a. Menu Draw 

Digunakan untuk menggambar AOI. AOI yang digambarkan pada katalog Datadoors 

dapat berupa titik, garis, kotak, poligon, koordinat.  

 

1) Point 

Digunakan untuk membuat titik tengah AOI dan menampilkan hasilnya dalam 

bentuk kotak persegi yang mempunyai luas sebesar ukuran dikuadratkan. Pengguna 

dapat mengatur ukuran di kotak Size. Contoh : Size 5 km, maka luas AOI yang 

ditampilkan L = 5
2
 = 25 km

2
.  

 

Klik pada satu titik pada peta di katalog, lalu akan muncul AOI. 
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2) Polyline 

Digunakan untuk membuat garis AOI dan menampilkan hasilnya dalam bentuk 

poligon. Ukuran garis dapat diatur seperti ukuran pada titik. 

 

Klik pada satu titik pada peta di katalog, geser kursor membentuk garis. 

 

Setelah menggambar garis, klik pada ujung garis dan akan muncul AOI. 

 

3) Box 

Digunakan untuk membuat dan menampilkan hasil AOI dalam bentuk kotak persegi 

atau persegi panjang. 
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Ukuran kotak harus memiliki luas minimal 25 km
2
. 

 

Jika luas AOI kurang dari 25 km
2
 maka akan ada notifikasi berikut. 

 

4) Polygon 

Digunakan untuk membuat dan menampilkan hasil AOI dalam bentuk poligon. 

 

Ukuran poligon harus memiliki luas minimal 25 km
2
. 
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5) Coordinates 

Digunakan jika diketahui informasi titik koordinat AOI. 

 

Pengguna bisa menspesifikasikan AOI dengan mengisi koordinat titik tengah (Center 

Point) atau koordinat ujung kiri atas dan ujung kiri bawah (Corner Point) AOI. Pada 

Center Point, pengguna dapat mengatur bentuk AOI yang akan ditampilkan yaitu 

kotak persegi (Square) atau persegi panjang (Rectangle). 

 

 

 

 

 

 

 

Isi koordinat Lintang dan Bujur di salah satu kolom derajat desimal atau kolom 

derajat menit detik. Klik OK, kemudian AOI akan ditampilkan pada katalog. 

 

 

Catatan : 

Pengguna dapat menggambar lebih dari satu AOI dan AOI yang telah digambar akan 

ditampilkan sepanjang waktu. Klik Draw  Clear untuk menghapus seluruh AOI. 
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b. Menu Modify 

Digunakan untuk memodifikasi atau mengubah AOI yang telah digambar. Hal ini 

diperlukan jika AOI yang telah digambar kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna 

atau luas AOI yang terlalu kecil (>25 km
2
).  

Contoh : Pengguna menggambar AOI seluas 11 km
2
. 

 

Klik Modify lalu arahkan kursor pada AOI dan geser titik biru yang muncul pada sisi-

sisi poligon untuk mengubah AOI. 

 

Klik Accept dan hasil modifikasi AOI akan ditampilkan pada katalog. 
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c. Menu Upload 

Selain menggambar dan memodifikasi, pengguna dapat mengunggah file untuk 

menampilkan AOI pada katalog. File yang dapat diunggah dan ditampilkan di katalog 

berupa ID (Scene ID data), WKT (file .txt), KML/KMZ, dan SHP. Pilihan terbaik adalah 

dengan menggunggah file SHP atau KML/KMZ. 

 
Klik Upload  Klik SHP  Klik Upload  Pilih file SHP pada direktori komputer  

tunggu sampai ada keterangan file SHP telah berhasil diimpor. 

 
Klik OK  file SHP ditampilkan di katalog. 

 
 

 

Bila muncul notifikasi sebagai berikut : 

maka yang perlu dilakukan oleh pengguna adalah menyederhanakan bentuk AOI dengan 

menggunakan menu Modify atau pengguna dapat menggambar AOI baru sesuai dengan 

bentuk yang lebih sederhana dan sesuai luas AOI yang diunggah. 
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d. Menu AOI Export  

AOI yang telah ditampilkan pada katalog, dapat diekspor ke dalam file .kml.  

 

Klik ikon AOI Export        Klik file .kml  Simpan di komputer. 

 

AOI yang dapat diekspor adalah AOI yang digambar dan dimodifikasi pada katalog. 

 

7. Menu Filters 

 

 

 

Pada Filters, pengguna dapat menggunakan menu Criteria dan Product agar data 

yang ditampilkan di katalog sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. 

a. Criteria 

Pada menu Criteria, pengguna dapat mengatur rentang waktu akuisi data, resolusi, sudut 

insidensi, tutupan awan, dan tutupan salju. 
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1) Acquisition Range 

Pada Acquisition Range atau rentang waktu akusisi terdapan pilihan Single dan 

Disabled. 

 

Jika pengguna memilih Acquisition Range Single, pengguna dapat mengatur tanggal 

mulai dan tanggal selesainya. Rentang waktu ini dapat diisi dari rentang waktu 

harian hingga tahunan. 

 

Jika pengguna memilih Acquisition Range Disabled, maka rentang waktu akan 

otomatis disesuaikan dengan seluruh data yang ada dari data terlama sampai data 

terbaru. 

 

2) Resolution 

Pengguna dapat mengatur resolusi spasial atau ketelitian data sesuai kebutuhan 

pengguna. Data resolusi tinggi memiliki resolusi spasial 0,4-4 m, data resolusi 

menengah memiliki resolusi spasial 4-30 m, dan data resolusi rendang memiliki 

resolusi spasial lebih dari 30m. 

 

3) Insidence Angle 

Sudut insidensi merupakan sudut perekaman citra. Semakin kecil sudut insidensi, 

semakin tinggi resolusi data. 

 

4) Cloud Cover dan Snow Cover 

Semakin rendah tutupan awan dan tutupan salju, kualitas data akan semakin baik. 
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b. Products 

Pengguna dapat memilih jenis data yang akan ditampilkan pada katalog. Centang Select 

All untuk memilih seluruh data, centang salah satu atau centang beberapa data untuk 

menampilkan ketersediaan data sesuai yang dibutuhkan.  

 

Centang Expand All untuk menampilkan detail ketersediaan data pada tiap-tiap jenis 

data klik ikon   yang berada di samping nama jenis data untuk menampilkan detail 

masing-masing data. 
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8. Mengecek Ketersediaan Data dan Membuat Lampiran Permohonan Data 

Setelah mengetahui fitur atau menu yang ada di katalog, selanjutnya pengguna dapat 

mengecek ketersediaan data yang dibutuhkan dan membuat lampiran ketersediaan data 

untuk dikirim dalam bentuk digital bersama surat permohonan data dan syarat-syarat 

lainnya. Berikut adalah langkah-langkahnya. 

a. Menentukan lokasi 

Misal : Semarang. 

 

b. Menggambar atau Mengunggah AOI 

Misal : Menggambar AOI dengan menggunkan menu Draw Box. 

 

c. Menentukan Criteria 

Misal : Tanggal Akuisisi 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017, Sudut insidensi 30
o
, 

tutupan awan 30%. 
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d. Memilih Product 

Misal : SPOT 6, SPOT 7, dan Pleiades 

 

e. Menunggu Hasil Pencarian Produk 

Setelah produk atau data ditampilkan di katalog. Klik Sort by  Date (Descending) agar 

data ditampilkan berurutan dari data dengan tanggal terbaru. 
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f. Memilih Produk 

Centang kotak putih untuk memilih produk       , klik      untuk menampilkan informasi 

data produk atau data yang dipilih, klik         untuk memasukkan produk terpilih ke 

keranjang,  klik         untuk menampilkan preview data di katalog, klik         untuk 

menampilkan preview footprint di katalog, dan klik       untuk memperbesar ke lokasi 

data yang dipilih. 

 

g. Mengecek Keranjang 

Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan pengguna sudah 

dipilih dan dimasukkan ke keranjang sebelum berlanjut untuk ekspor lampiran data. 
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h. Ekspor Lampiran Data 

Klik ikon       untuk ekspor, pilih jenis ekspor csv. 

 

Tunggu sampai file ekspor siap, kemudian klik untuk mengunduh. 
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Simpan file csv. 

 

Setelah file selesai diunduh, buka dengan menggunakan Microsoft Excel. 

 
 

File csv dilampirkan dalam bentuk file digital untuk melengkapi persyaratan kelengkapan 

dokumen pengguna data resolusi tinggi dan resolusi sangat tinggi (CSRT) untuk 

instansi/lembaga, pemda, TNI/POLRI, yaitu Lampiran Lokasi dan Cakupan 

(area/koordinat). 
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9. Persyaratan Kelengkapan Dokumen Pengguna Data CSRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


