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A. USER SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB LOKASI

Setiap Penanggung Jawab Lokasi harus mempunyai ID JSS.

Langkah-langkah :

Masuk akun JSS (bisa melalui aplikasi JSS Android ataupun JSS via web) :

Contoh : masuk JSS via web, ketikkan alamat url : jss.jogjakota.go.id

Masukkan username, password, dan kode captcha yang muncul, klik masuk :

Cari aplikasi Pencatatan Kunjungan di tempat-tempat Penting, kemudian Klik :
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Isikan data lengkap Penanggung Jawab lokasi, unggah foto KTP Penanggung Jawab, kemudian
klik Simpan :

Klik Tambah lokasi untuk menambahkan lokasi baru :
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Isikan form tempat dengan lengkap, tambahkan foto lokasi, klik Simpan :

*Urutan penginputan alamat lokasi : Map akan otomatis mendetaksi GPS menginput, lalu

alamat dari map akan otomatis terambil di isian alamat. Silahkan sesuaikan alamat lokasi

tersebut, karena detail alamat yang terambil dari map hanya sebatas kelurahan. Belum

mencakup detail no bangunan dll.
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Jika berhasil, data tempat yang ditambahkan akan muncul seperti berikut :

Status :menunggu verifikasi dari verifikator pusat

Jika sudah diverifikasi, akan ada notifikasi dari JSS ( web maupun JSS android yg sudah

terlogin ) seperti gambar di bawah ini :

maka status akan berubah menjadi : diterima

Jika data yang diisikan sebelumnya ternyata ada kekeliruan dan akan diperbaiki, maka bisa

dilakukan perbaikan di daftar Lokasi Anda yangt terdaftar dengan cara klik Kelola :
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Klik Edit >> lakukan revisi yang diperlukan >> Simpan :

Untuk menambahkan Petugas Lapangan, klik Kelola Petugas :

Kemudian Klik Tambah Petugas :
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Isikan ID JSS Petugas yang akan ditambahkan, misal : JSS-Bxxxx

Akan muncul data dari ID JSS tersebut, kemudian klik Simpan :

Jika berhasil, maka data petugas yang ditambahkan tersebut akan tampil sebagai berikut :
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Jika ingin menghapus Petugas, pilih ID Petugas yang akan dihapus >> Klik Hapus Petugas
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Untuk memfasilitasi pengunjung yang tidak bisa scan QRCode sendiri, klik Input Manual

Pengunjung :

Isikan Nama pengunjung dan No. Kontak, klik Simpan :

Untuk melihat QR Code lokasi yang telah didaftarkan, klik Kelola :
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Klik Lihat QR Code :

Klik Download QR Code :
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Klik Open with (untuk membuka), atau Save File (untuk menyimpan hasil download) >> Klik

OK :

Hasil QR Code Lokasi adalah seperti gambar di bawah ini :
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B. USER SEBAGAI VERIFIKATOR PENDAFTARAN LOKASI

Verifikator adalah orang yang bertanggung jawab memverifikasi pengajuan lokasi baru yang

didaftarkan oleh pemilik lokasi. Verifikator bisamelihat sebelum melakukan terima / tolak. Bisa

langsungmenerima dan bisa langsungmenolak.

Langkah yang dilakukan adalah :

1. Kondisi verifikator sudah menginstall JSS android dan sudah login ke akun Verifikator

2. Ada push notifikasi dari JSS android ditandai dengan suara ting-ting JSS dan ada pop up

notifikasi di bar

Ketika pesan pop up di atas diklik, akan meluncur ke pesan layanan. Dan terdapat pesan mask

dari JSS : Aplikasi Kunjungan di tampilan Pengirim
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3. Buka aplikasi kunjungan di aplikasi JSS android :

atau pilih aplikasi kunjungan di web JSS di jss.jogjakota.go.id, yang berada di bawah kategori
Layanan Umum :

Dengan ketik “kunjungan” di kolom pencarian di beranda jss.jogjakota.go.id

Ketik “kunjungan” di



14

Atau langsung scroll down ( turunkan ) sampai bertemu menu Kunjungan.

4. Halaman verifikator terbuka dan tertampil daftar Lokasi perlu diverifikasi.
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5. Klik tanda plus, maka akan tertampil detail informasi berupa website, status permohonan

dan tombol aksi : lihat, terima, tolak

Klik Lihat : untuk melihat detail pengajuan

Klik Terima : untuk langsung menerima

Klik Tolak : untuk langsung menolak

6. Ketika klik terima, maka akan muncul pesan konfirmasi : Lokasi berhasil diterima

Dan lokasi otomatis akan terverifikasi dan muncul oleh publik di menu

kunjungan.jogjakota.go.id menu Daftar Lokasi .

7. Antrian “Daftar Lokasi yang perlu diverifikasi” lalu berkurang dan Lokasi tersebut telah hilang

dari antrian.
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C. USER SEBAGAI PETUGAS LAPANGAN

User yang sudah diset sebagai Petugas Lapangan oleh Penanggung Jawab mempunyai tugas

untuk melakukan scan terhadap semua pengunjung sesuai dengan area lokasi masing-masing

melalui menu Layanan Kunjungan (kunjungan.jogjakota.go.id).

Cara Scan Pengunjung sebagai berikut:

1. Petugas Lapangan Log in JSS

Isi username dan password kemudian klik tombol “LOGIN”

2. Klik Icon Search “Gambar Loop”  Kemudian ketik “Kunjungan”  Pilih Browser yang

akan digunakan sebagai contoh Buka dengan Chrome pilih “Hanya sekali”
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3. User Akan dialihkan ke web kunjungan.jogjakota.go.id

Tampilan halaman Petugas Lapangan berisi Data Petugas Lapangan dan Lokasi yang

Terdaftar seperti berikut:

Klik icon + Warna Biru untuk melihat detail Lokasi, kemudian klik tombol “Kelola” untuk

mengelola data kunjungan di lokasi yang terdaftar.

4. Halaman Kelola Lokasi

a. Input Manual Pengunjung

Klik Tombol Manual Pengunjung  Isikan Nama dan No. Telepon/Kontak  Klik

Tombol Simpan Jika berhasil ada notifikasi “Pengunjung Berhasil Checkin” Cek di

Data Tamu
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b. Informasi Lokasi

Kuota Maksimal:

Jumlah maximal pengunjung yang berada di lokasi.

Jumlah Sisa Kuota Pengunjung:

Sisa kuota pengunjung yang dapat masuk di lokasi.

Jumlah akan berubah sesuai dengan pengunjung saat ini

dan pengunjung yang keluar lokasi.

Jumlah pengunjung saat ini :

jumlah data pengunjung yang berada di lokasi saat ini.

Jumlah akan berubah ketika petugas melakukan input

manual dan scan pengunjung serta ketika pengunjung

telah keluar lokasi.

Jumlah Pengunjung Masuk :

jumlah data semua pengunjung yang datang di lokasi itu.

c. QR Code Lokasi

 Lihat QR Code  untuk melihat QR Code Lokasi

Klik Tombol “Lihat QR Code” kemudian akan diarahkan ke halaman QR Code Lokasi
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 Download QR Code untuk mengunduh gambar QR Code Lokasi

Klik tulisan “Download QR Code” kemudian file gambar QR Code akan berhasil di

unduh dengan format png seperti berikut:

 PRINT QR Code untuk mendapatkan file pdf QR Code Lokasi dalam format cetak

Klik tulisan “PRINT QR Code” kemudian file PDF QR Code yang bisa dicetak akan

berhasil di unduh seperti berikut:
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d. Scan QR Code Tamu/Pengunjung

Petugas Lapangan scan QR Code Pengunjung:

Klik Tombol “Scan Tamu” Muncul tampilan “Pindai QR Code Pengunjung” Minta

Pengunjung tunjukkan QR Code Pengunjung untuk Proses Pemindaian.

Jika berhasil akan tampil notifikasi “Berhasil Memindai Pengunjung : 628xxxxxx berhasil

Checkin”, kemudian data jumlah pengunjung saat ini serta pengunjung masuk juga akan

bertambah seperti berikut:
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e. Data Tamu

Berisi tabel data semua pengunjung yang datang ke lokasi tersebut yang diinput

manual dan yang discan QR Code oleh petugas lapangan.

Berikut cara cek data tamu yang berhasil diinput dan discan:

Pada tabel data pengunjung klik icon + Warna Biru untuk melihat detail data pengunjung

yang meliputi no HP, tanggal jam masuk dan keluar lokasi.
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D. User sebagai Pengunjung Lokasi

1. User tanpa akun JSS

- Masuk ke kunjungan.jogjakota.go.id dari browser ( chome,mozilla, edge dll)

Pastikan untuk memberikan akses kamera yang diminta browser di awal.
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Lakukan scanner dengan scanner yang tersedia di browser
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2. User dengan akun JSS

Isi username dan password kemudian klik tombol “LOGIN”

Klik Icon Search “Gambar Loop”  Kemudian ketik “Kunjungan”  Pilih Browser yang akan

digunakan sebagai contoh Buka dengan Chrome pilih “Hanya sekali”
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Lalu masuk ke Beranda Kunjungan melalu menu garis tiga di kanan atas

Dan pilih “Beranda”
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Pastikan untuk memberikan akses kamera yang diminta browser di awal.
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Halaman akan mengarah ke Halaman beranda, dengan paling atas merupakan fitur scanner

untuk memindai QR Code Lokasi Kunjungan :
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GRAFIS ALUR KUNJUNGAN :
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Penjelasan Grafis Alur Kunjungan:

1. Pengunjung membuka scanner

Bisa dengan scanner bawaan di kunjungan.jogjakota.go.id atau juga bisa dengan scanner QR
Code dari aplikasi terisah unduhan dari playstore.

User pengunjung mengarahkan scanner di HP ke QR Code lokasi yang tertempel di lokasi
kunjungan.

Proses scan dilakukan.

2. Setelah scan berhasil, otomatis browser mengarahkan ke aplikasiWhatsapp yang terinstall di
HP pengunjung.

Pesan sudah otomatis dibuat oleh sistem, pengunjung tingal klik tombol kirim.

Setelah pesan terkirim, sistem telah mencatat kunjungan pengungujung, link url berwarna
biru bila diklik akan mengarah ke halaman bukti kunjungan berupa QR Code diri. Dengan
begituwaktu masuk lokasi user pengunjung sudah tercatat oleh sistem.

3. Ketika link url berwarna biru diklik, maka Halaman QR Code Diri tertampil dengan beberapa
detail informasi, yaiut nomor yg terdaftar, nama lokasi yang dikunjungi dan waktu kunjungan,
serta tombol “Keluar Lokasi” untuk mengakhiri kunjungan di lokasi tesebut.

4. Tunjukan QR Code diri sebagai bukti kunjungan ke petugas di lokasi

5. Silahkan beraktivitas di lokasi kunjungan dengan tetap meatuhi protokol kesehatan

6. Sesaat sebelum meninggalkan lokasi, silahkan anda klik “Keluar Lokasi” di point 3 maka
waktu keluar lokasi user pengunjung sudah tercatat oleh sistem.
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KENDALA DAN SOLUSI

Kendala : Scanner QR Code di bowser tidak muncul.

Solusi : cek permission / izin di browser. Caranya :

1. Klik : titik tiga di kanan atas

2. Pilih Setelan :



31

Pilih Setelan Situs
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3. Klik Camera

Bila tertampil diblokir
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, maka klik swicth di sebelah kanan sampai berwarna biru ( menyala )

4. Ulangi akses kunjungan.jogjakota.go.id di browser

5. Dan klik izinkan


