
PANDUAN APLIKASI SIMBER PETUGAS (ANDROID) 

1. Buka Aplikasi SIMBER, lalu izinkan semua permission di aplikasi 

 

2. Login dengan memasukkan username dan password 

 



3. Akan muncul halaman utama aplikasi dan akan muncul notifikasi tracking. (Pastikan 

anda mengaktifkan GPS anda) 

                    

Keterangan : 

- Pada beberapa jenis HP, supaya fitur tracking dapat berjalan dengan baik, dibagian 

setting aplikasi SIMBER perlu diizinkan/diaktifkan pengaturan bagian “Izinkan aplikasi 

berjalan dibelakang latar” dan/atau “Autostart”, dan jika HP tersebut menggunakan 

aplikasi penghemat baterai/battery saver, disarankan agar aplikasi SIMBER di-

whitelistkan terlebih dahulu 

- Disarankan agar pengaturan GPS pada smartphone user dapat disetting “Akurasi 

Tinggi/High Accuracy” untuk mendapatkan hasil tracking yang baik. 

- Jika smartphone ter-restart, maka diharapkan untuk segera membuka lagi aplikasi 

SIMBER untuk menampilkan notifikasi tracking 

  

Pastikan GPS Aktif 

Notifikasi Tracking 



4. Untuk menambah foto lokasi, petugas dapat menekan tombol “Lokasi” dihalaman 

utama aplikasi. 

 

5. Setelah itu pilih lokasi yang ingin ditambahkan fotonya, Khusus lokasi TPS/TPA, petugas 

dapat menambah foto jika berada didalam radius (lingkaran warna merah), selain lokasi 

tersebut petugas dapat menambah foto dimanapun. 

             

Untuk menambah foto dapat dilakukan dengan menekan tombol “TAMBAH FOTO LOKASI 

INI), dan untuk melihat galeri foto yang telah diinputkan dapat dilakukan dengan menekan 

salah satu tanggal di list tanggal diatas. 



 

Setelah menekan tombol TAMBAH FOTO, maka akan muncul icon kamera seperti gambar 

diatas, tekan tombol kamera tersebut untuk melakukan aktivitas menambah foto lewat 

kamera smartphone petugas. 

              

Jika petugas mengklik salah satu tanggal di list tanggal, maka akan muncul halaman galeri 

foto yang berisi foto-foto lokasi pada hari tersebut (yang diinputkan oleh petugas), dan jika 

diklik fotonya maka foto akan ditampilkan dalam mode fullscreen. 

  



6. Ganti Password 

 

Fitur ganti password dapat diakses dengan cara menekan tombol “Ganti Password” di 

halaman utama aplikasi. Untuk mengganti password petugas, isi password baru dan 

masukkan lagi password baru tersebut, lalu tekan tombol simpan 

7. Logout 

Untuk melakukan logout dari aplikasi, dapat dilakukan dengan cara menekan tombol 

“Logout” di halaman utama aplikasi. 


