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Kenapa Harus Menggunakan Drone ? 

Pada era teknologi informasi saat ini, 
ketersediaan data untuk proses 
perencanaan, pengorganisasian dan 
pengambilan keputusan sangatlah 
penting. Semakin lengkap dan akurat 
data yang tersedia semakin baik dan 
mendasar keputusan manajemen dapat 
dibuat. Tantangan utama dalam situasi 
ini adalah proses akuisisi data yang 
mana masih memiliki banyak 
keterbatasan serta tidak ekonomis 
dalam hal biaya. 

Unmanned Aircraft Systems (UAS) atau 
sering disebut drone mampu membawa 
beragam jenis payload dan sensor yang 
dapat digunakan untuk akuisisi data 
dengan cepat. Selain itu penggunaan 
UAS dapat menekan  biaya operasional 
sehingga membuat akuisisi data lebih 
efektif dan efisien dibandingkan dengan 
cara konvensional. 

Data yang diakuisisi oleh UAS 
memberikan anda keunggulan dalam hal 

point of view yang merupakan 
pandangan bird’s eye perspective, 
perspektif seperti ini mengandung 
informasi yang sangat luas, aktual, 
factual dan tentunya sangat bernilai 
tinggi untuk perusahaan anda. 

UAS sendiri adalah sebuah robot yang 
dapat melaksanakan misi secara 
otomatis sesuai yang diperintahkan 
serta dengan sendirinya mampu 
menurunkan risiko yang dapat 
ditimbulkan akibat human error. 

Kehadiran teknologi ini didasari untuk 
menjembatani  kesenjangan pada 
metode survey antara ground survey 
dan manned aircraft survey. Kehadiran 
teknologi UAS membuat aerial survey 
untuk wilayah seluas seribu hingga 
sepuluh ribu hektar menjadi lebih 
mudah dalam hal pembuatan peta skala 
besar dengan  resolusi tinggi. 
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Perusahaan Kami 
IndoAtlas adalah perusahaan yang 
menyediakan jasa aerial survey 
menggunakan UAS (unmanned aerial 
system)  untuk aplikasi industry seperti 
aerial mapping, aerial inspection & 
monitoring serta aerial photo dan video.  

IndoAtlas adalah merk dagang PT. 
IndoAtlas Geo Solusi yang telah berdiri 
sejak tahun 2015  berbasis di kota 
Pekanbaru, Riau – Indonesia. 

 

Visi & Misi 
Visi 
Menjadi Perusahaan Survey Terbesar dan Terbaik di Indonesia 

Misi 

 Memaksimalkan potensi Drone untuk beragam solusi Industri 
 Memberikan jasa survey yang efektif, efisien dengan orientasi 

cost leadership 
 Menciptakan kinerja unggul dengan mengutamakan keselamatan 

kerja dan prinsip – prinsip berkelanjutan 
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Unmanned Aircraft System 
 

MTL – 01 

Dikostumisasi khusus oleh 
Tim R&D IndoAtlas untuk 
aplikasi industri seperti 
pemetaan perkebunan 
kelapa sawit dan hutan 
industri. Terbuat dari high 
quality foam yang aman 
digunakan. Memiliki space 
yang luas sehingga mampu 
mengangkut beragam sensor sesuai dengan kebutuhan.  

Spesifikasi 
 

Wingspan 2.150 mm 
Maximum weight 5,5 Kg 
Take off Method Hand Launch / Mechanical Launcher 
Landing Method Belly Landing / Net 
Cruising Speed 50 – 90 Kph 
Operational Altitude 150 – 1.000 meters 
Ceiling Altitude 6.000 meters 
Flight Endurance 50 Minutes 
Maximum Trajectory 60 km 
Average Productivity ± 700 Ha / flight 
Frequency 915 Mhz Telemetry 

2.4 GHz Controller 
5.8 GHz Data link 

Payload Platform Damped Housing 
Sensor RGB Camera 16 Mp  
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DJI Phantom 3 

DJI adalah salah satu produsen 
Drone kelas Dunia untuk level hobi 
hingga Industri. DJI Phantom 3 
adalah Drone jenis Multirotor yang 
dapat take off landing secara 
vertical, dapat melayang di udara 
dengan stabil di satu titik. Sangat 
cocok digunakan untuk 
pengambilan foto dan video udara, 
selain itu dengan menggunakan 
software khusus, DJI Phantom 3 dapat digunakan untuk misi survey fotogrametri 
pada areal yang tidak terlalu luas dan minim daerah terbuka. 

Wingspan 350 mm diagonal size 
Maximum weight 1.280 g 
Take off Method Vertical 
Landing Method Vertical 
Cruising Speed 16 m/s 
Operational Altitude 5 – 600 meters 
Ceiling Altitude 6.000 meters 
Flight Endurance 20 Minutes 
Maximum Trajectory 3 km 
Average Productivity ± 50 Ha / flight 
Frequency 2.4 – 2.483 GHz Controller 
Payload Platform 3 Axis Gimbal 
Sensor RGB Camera 12.4 Mp  
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Deliverables 
 
Georeferenced 
Orthophoto Mosaic 
Merupakan produk paling dasar dari 
kegiatan aerial survey . Diolah dari 
gabungan foto udara yang overlapping 
dan telah di raktifikasi sehingga memiliki 
bentuk dan informasi yang mewakili 
keadaan yang sebenarnya. Orthophoto 
Mosaic juga memiliki data georeference 
sehingga dapat diakses dengan mudah 
menggunakan beragam jenis software 
GIS. 

 
Digital Surface Model 
Merupakan model digital atau representasi 
3D model dari permukaan bumi yang terdiri 
dari data elevasi bentang alam maupun 
objek buatan manusia yang terdapat diatas 
permukaan tanah. DSM terdiri dari koordinat 
3D dengan interval yang constant. 

 
Digital Terrain Model 
Merupakan representasi digital dari bentuk 
permukaan bumi pada ground level sehingga 
objek diatas tanah telah dihilangkan secara 
otomatis menggunakan algortima software 
maupun dengan metode stereo vector ataupun 
dengan cara manual menggunakan metode 
stereo image correlation. 
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3D Land Model 
DSM dan DTM yang telah dibangun dapat 
ditampilkan dalam format model 3D, selain 
itu juga dapat dibuat menjadi simulasi model 
3 dimensi untuk 3D Animation, virtual tour, 
3D small world dan produk turunan lainnya. 

 
 
 

Contour Map 
Merupakan peta yang terdiri dari garis imaginer yang 
menggambarkan suatu level elevasi. Contour Map dapat 
digunakan untuk analisis topografi. 

 
 
 
 
 

Vector Map 
Merupakan peta yang telah diolah dan 
telah di-digitasi secara penuh dan 
diklasifikasikan secara khusus. Pada 
umumnya digunakan untuk mendata 
peruntukan lahan dan tutupan lahan seperti 
infrastruktur, jaringan jalan, batas blok 
pada area perkebunan dan lain – lain. 
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Tree Counting  
Merupakan metode penghitungan 
objek di suatu area tertentu (semisal 
pokok kelapa sawit dalam afdeling 
atau blok) sensus objek ini dilakukan 
secara manual menggunakan data 
orthophoto  

 

 

Aerial Photo 
Merupakan metode 
pengambilan foto suatu objek 
dari ketinggian menggunakan 
UAV jenis Multirotor dengan 
stabilizer yang menghasilkan 
gambar yang artistic berkualitas 
tinggi. Aerial Photo sangat cocok 
untuk mempromosikan bisnis 
anda. Dapat diaplikasikan untuk 
pemotretan gedung hotel, 
resort, apartment, progress 
pekerjaan konstruksi, landscape 
dan banyak lagi. 

Aerial Video & 
Company 
Profile 

Pengambilan video udara 
menggunakan UAV 
Multirotor dengan tehnik 
cinemathography  yang 
artistic, disesuaikan 
dengan kebutuhan anda. 

  



                            IndoAtlas Company Profile | PT. IndoAtlas Geo Solusi 
8 

Web GIS 

Pengelolaan database geospasial yang terorganisir 
dengan baik, dapat diupadate dan diakses dengan mudah 
darimana saja. Mengelola dan monitoring asset 
perusahaan anda dengan satu sentuhan klik di computer. 
Menghemat waktu dan biaya, memudahkan audit dan 
penilaian asset.  Bangun Web GIS anda dengan mudah. 

 

 

Aerial Monitoring 
Monitoring struktur tinggi dengan metode lama yang 
menggunakan manusia memiliki risiko kecelakaan 
yang tinggi, gunakan drone canggih untuk membantu 
monitoring dan inspeksi struktur tinggi pada 
perusahaan anda. Drone dapat membantu 
monitoring dan inspeksi cerobong asap, jembatan, 
antenna, bangunan, menara saluran listrik dan 
berbagai objek lainnya.  
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