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Satelit IKONOS adalah satelit inderaja komersiil pertama yang dioperasikan dengan 

tingkat ketelitian 1 meter untuk model pankromatik dan 4 meter untuk model 

multispektral yang merupakan milik Space Imaging Agency (USA), dan berhasil 

memproduksi citra satelit inderaja dengan ketelitian 235 kali ketelitian citra Landsat -

7 band pankromatik (Kusumowidagdo, 2002). Dengan teknik “Pan Sharpening”, 

citra pankromatik 1 meter dapat dikombinasikan dengan citra multispektral 4 meter. 

Saluran pankromatik menggunakan panjang gelombang (0.45 m - 0.90  m ) dan 

multispektral dengan 3 saluran pada panjang gelombang tampak (visible) serta satu 

saluran inframerah dekat. Tabel berikut menunjukkan band-band spectral yang 

terdapat pada sensor IKONOS. 

Tabel 1. Band Spektral Pada Sensor IKONOS 

Tipe Data Julat Spektral (μm) 

Pankromatik 0.45 – 0.90  

Multispektral Band 1 0.45 – 0.53 (Biru) 

Multispektral Band 2 0.52 – 0.61 (Hijau) 

Multispektral Band 3 0.64 – 0.72 (Merah) 

Multispektral Band 4 0.77 – 0.88  (Inframerah Dekat) 

Sumber : Mandeville, 2001 dalam Hakim, 2003) 



 

     

 

 

 

 



 

 

Produk Satelit  IKONOS dapat dibedakan dalam tiga tingkatan berdasarkan 

tingkat akurasi posisinya, yaitu :  

1. Georectified Product  (Geo)  

Geo merupakan produk ideal untuk pengamatan visual dan interpretasi, karena 

produk ini sudah direktifikasi pada datum & sistem proyeksi peta 

2. Orthorectified Product 

Pada produk ini telah dilakukan ortorektifikasi pada ellipsoid & proyeksi peta 

tertentu. Orthorektifikasi dilakukan untuk menghilangkan distorsi citra akibat 

kesalahan geometrik dan pergeseran relief. Jenis Precision dan Precision Plus 

merupakan produk yang mempunyai tingkat akurasi ketelitian yang tinggi, karena 

telah menggunakan titik control tanah maupun DEM (Digital Elevation Model). 

Jenis Presicion Plus bukan merupakan produk standar, dan hanya disediakan 

untuk golongan tertentu. 

3. Stereo Product 



Produk ini hanya dapat digunakan oleh lembaga pemerintahan saja. Stereo 

Product menggunakan film kamera model Rational Polynomial Coefisient (RCP), 

yang menyediakan model data kamera dengan paket program untuk 

fotogrammetri dengan koordinat 3D, DEM dan citra yang telah diorthorektifikasi. 



PEMANFAATAN CITRA IKONOS 

                  Satelit IKONOS adalah satelit yang diluncurkan bulan September 1999 

dan menyediakan data untuk tujuan komersial pada awal 2000. IKONOS adalah 

satelit dengan resolusi spasial tinggi yang merekam data multispektral 4 kanal pada 

resolusi 4 meter (citra berwarna) dan sebuah kanal pankromatik dengan resolusi 1 

meter (hitam – putih). Ini berarti IKONOS merupakan satelit komersial pertama yang 

dapat membuat image beresolusi tinggi.Ikonos adalah satelit milik Space Imaging 

(USA) yang diluncurkan bulan September 1999 dan menyediakan data untuk tujuan 

komersial pada awal 2000. Ikonos adalah satelit dengan resolusi spasial tinggi yang 

merekam data multispektral 4 kanal pada resolusi 4 m (citra berwarna) dan sebuah 

kanal pankromatik dengan resolusi 1 m (hitam-putih). Ini berarti Ikonos merupakan 

satelit komersial pertama yang dapat membuat image beresolusi tinggi.Dengan 

kedetilan/resolusi yg cukup tinggi ini membuat satelit ini akan menyaingi pembuatan 

foto udara. Lah iaya ngapain lagi pakai foto udara wong yang ini sudah cukup detil, 

bahkan kalau memetakan kota bekasi bisa dengan skala 1:5000 bahkan 1:2000 untuk 

desain tata ruang.dan juga merupakan satelit komersil yang berosolusi tinggi( 1 meter 

untuk pankromatik ,dan 4 meter untuk multispektral )dengan ketelitian 225 kali 

ketelitian citra lansad 7 band pankromatik di luncurkan tanggal 24 september 1999 di 

vandeberg,clifornia,dengan orbit sun-synchronuos. Data ikonos terekam dalam 11 

bit,kualitas jauh lebih detail dari pada citra yang perekamnya 8 bit.resolusi 

ikonossebanding dengan resolusi udara. 

Produk dari satelit Ikonos 

 Georetified  Product (Geo) : produk ideal untuk interprestasi ,karena sudah 

direktifikasi pada datum dan system proyeksi 

 Orthorectified Product : pada produk ini telah di lakukan orthorectifikasi 

pada clipsoid dan proyeksi peta tertentu ,untuk menghilangkan distori citra 

akibat kesalahan geometric dan pergeseran relief. 

 Stereo Product : menggunakan film kamera model regional polinominal 

coefisient  (RCP), yang menyediakan model data kamera dendan paket 

progam  untuk fotogrametri dengan koordinat 3D ,DEM dan yang telah 

diorthorektifikasi. 



                Kemajuan di bidang pengolahan citra digital dengan meningkatnya 

kemampuan software dan hardware, serta ketersediaan data penginderaan jauh yang 

semakin melimpah dengan karakteristik yang berbeda – beda memacu pengguna 

untuk mengintegrasikan keunggulan yang dimiliki oleh masing – masing citra. Proses 

penggabungan data multisensor (Multisensor Image Fusion) atau data fusion atau 

image fusion. Sebelum melakukan pemetaan penutup lahan menggunakan citra 

digital, terlebih dahulu perlu dipahami definisi dari penutup lahan itu sendiri. Penutup 

lahan (land cover) ialah semua jenis area yang menutupi yang ada di muka bumi yang 

pada umumnya masih bersifat alami dengan dominasi manusia yang tidak banyak. 

Dengan definisi tersebut diharapkan pelaku pemetaan mengetahui kenampakan apa 

saja yang harus ditampilkan atau disajikan sebuah peta penutup lahan. 

Tabel 1. 

 Resolusi Spasial Pada Citra Satelit IKONOS 

Band Width Spatial Resolution 

Pankromatik 0,45 – 0,90?m 1 meter 

Band 1 0,45 – 0,53?m (biru) 4 meter 

Band 2 0,52 – 0,61?m (hijau) 4 meter 

Band 3 0,64 – 0,72?m (merah) 4 meter 

Band 4 0,77 – 0,88?m (infra merah) 4 meter 

Tabel 2. 

 Karakteristik Sensor Sistem Satelit IKONOS 

Launch Date 24 September 1999 

Vandenberg Air Force Base, California, USA 

Operational Life Over 7 years 

Orbit 98.1 degree, sun synchronous 

Speed on Orbit 7.5 kilometers per second 

Speed Over the Ground 6.8 kilometers per second 

Number of Revolutions Around the Earth 14.7 every 24 hours 

Orbit Time Around the Earth 98 minutes 

Altitude 681 kilometers 

Resolution Nadir: 



0.82 meters panchromatic 

3.2 meters multispectral 

26° Off-Nadir 

1.0 meter panchromatic 

4.0 meters multispectral 

Image Swath 11.3 kilometers at nadir 

13.8 kilometers at 26° off-nadir 

Equator Crossing Time Nominally 10:30 a.m. solar time 

Revisit Time Approximately 3 days at 40° latitude 

Dynamic Range 11-bits per pixel 

Image Bands Panchromatic, blue, green, red, near IR  

           Resolusi radiometric data IKONOS dikumpulkan tiap 11 bit pixel (2048 tone 

abu – abu). Ini berarti bahwa masih diperlukan ahli perangkat lunak inderaja untuk 

memperoleh informasi gambar dengan detil. IKONOS dengan kemampuannya 

sebagai “high accuracy remote sensing satellite” akan memberikan implikasi terhadap 

berubahnya konsepsi penyediaan data dan informasi wilayah terutama karena 

meningkatnya kecepatandan kearutan.datanya .Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) bekerja sama dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada 

(FG UGM) saat ini sedang memetakan sebagian besar area Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta menggunakan satelit IKONOS multispektral pasca gempa. IKONOS juga 

dapat dimanfaatkan untuk pemantauan cuaca dan penataan ruang wilayah. IKONOS 

akan lebih bermanfaat misalnya dalam menganalisis lahan dan identifikasi obyek. 

Apabila kemudian data ini dipadukan dengan data sekunder akan memberikan 

pengetahuan tentang potensi suatu daerah dengan lebih detil dan bermanfaat 

khususnya dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Data dari satelit ini telah 

dimanfaatkan untuk identifikasi tata ruang. 

 



 


