
Cara mendownload Citra ASTER GDEM 

 

Untuk mendownload, maka harus memasuki situs atau web ASTER GDEM, berikut 

adalah link address-nya : 

http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/ 

 

Maka tampilan home dalam situs ASTER GDEM ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Setelah itu, sebaiknya anda login terlebih dahulu, bagi anda yang belum mendaftar, 

tentunya anda harus membuat acount baru, caranya adalah masuk saja pada menu login 

http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/


 

Jika anda telah memiliki 
account, anda cukup 
memasukkan username 
serta password anda

Setelah itu, jika selesai login dengan acount anda, maka tampilan akan kembali pada 

menu home, Kemudian selanjutnya adalah pilih search untuk mencari wilayah yang anda 

ingin download. 

Namun jika anda belum 
mempunyai account, anda 
harus melakukan registrasi 
terlebih dahulu

 

Pilih Search 



Maka, tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

-Pada menu di atas, tersedia empat pilihan yakni select tiles directly, select tiles by 

polygon, select tiles by shapefile, dan select tiles by coordinate. 

-Kalo saya, saya cenderung mendownload dengan menggunakan koordinat, maka pilihlah 

pada select tiles by coordinate 

 

Pilih select tiles by 
coordinate 

Sehingga akan muncul 
kolom koordinat yang 
harus diisikan 



Siapkan koordinat wilayah yang ingin anda download,  

Misalkan saya ingin mendownload suatu wilayah 

Maka koordinat yang bisa meng-cover seluruh wilayah yang saya maksud yakni : 

Lintang : 2˚LU - 7˚LS serta Bujur : 96˚BT - 98˚BT 

Maka isikan pada kolom coordinate seperti contoh di bawah ini : 

 

Kemudian pilih OK, maka setelah itu situs tersebut akan mengkonfirmasi wilayah 

tersebut dengan cara menebalkan wilayah yang anda maksud, kemudian jika benar 

wilayah tersebut yang dimaksud, maka pilih next 

 



 

Dari wilayah yang saya download, ternyata saya harus mengunduh 3 grid citra aster 

untuk mencakup wilayah yang saya inginkan. Grid berbentuk persegi dengan luas 

masing-masing grid 1 x 1 derajat. 

Dapat terlihat di atas, grid tersebut yakni : 

- ASTGTM_N01E097 

- ASTGTM_N00E097 

- ASTGTM_S01E097 

Nama dari grid tersebut (misal N01E097), merupakan informasi dari koordinat grid 

wilayah  yakni 1˚LU dan 97˚BT.  

N01

N02

Lebar = 1˚ 

N01E097 

E97

Keterangan: 
N = Utara (LU) 
E = Timur (BT) 

 

 

Panjang =1˚  

 

E98



Perlu anda ketahui, hasil download citra aster ini berupa grid, dan sama halnya seperti 

mosaic citra-citra lainnya misalkan landsat yang memiliki sistem path-row, aster pun 

memilikinya. Sistem path-row aster ini simple dan mengikuti koordinat lintang-bujur 

dimana luasnya yakni 1 x 1 derajat (110 km x110 km) 

Untuk mempermudah pemahamannya saya ilustrasikan dengan gambar berikut : 

 

 

96 97 98 99 100 101 102
1

0

-1

-2

-3

S03E96 

S02E96 

S01E96 

N00E101 N00E100 N00E98 N00E99 N00E97 N00E96 

  

Kemudian setelah itu, 
pilih next 



Setelah itu, maka web akan meminta anda untuk mengisi tujuan pen-download-an data 

ASTER GDEM ini, pilih saja sesuai dengan tujuan anda (misalkan pilih water). Jika 

anda telah memilih (Select Purpose) tersebut, maka option Agree akan 

muncul

 

Pilih salah satu 

 

Kemudian pilih Agree 



 Maka, langkah terakhir adalah anda tinggal mendownload kesemua grid ASTER 

GDEM tersebut.  

 

Jika telah didownload, maka anda tinggal mengolahnya misalkan membuat kontur, 

membuat peta ketinggian, kemiringan lereng, identifikasi longsor dengan SINMAP dll. 

 

Gambar di atas adalah contoh data ASTER GDEM yang dibuka dengan menggunakan 

softwere Global Mapper 



Maka, dengan ini tutorial telah selesai. 

“ Inventarisasi Data Itu Penting Karena Data Adalah Merupakan Kebutuhan 

Primer Dalam Suatu Usaha Analisis” 

Maka setelah anda mempelajari tutorial ini, silahkan anda mendownload seluruh 

data ASTER GDEM seluruh muka bumi (mumpung gratis)..hehehe 

 

POSTINGAN BERIKUTNYA ADALAH MENGENAI SOFTWERE GLOBAL 

MAPPER, SO TETAP AKSES Ardiansyah’s blog yaa...trims 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


