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Login Aplikasi 
 
Untuk dapat melakukan perekaman
data hasi l  survey,  harus terdaftar
dulu dalam sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain pengguna yang tidak dikenal
oleh sistem dipastikan tidak bisa
akses data Sirumba.  
 
Navigasi Peta
 
Cara pengguna berinteraksi  dengan
peta di jembatani dengan f itur
navigasi  peta.  Umumnya meliputi
fungsi  zoom in,  zoom out,  info,  dsb.
 
Ada sedikit  perbedaan cara bi la
pengguna menggunakan laptop dan
smart phone. 
 
 
 
 

SURVEY

CEPAT SAJI

 

Pentingnya sebuah kecepatan
 
Kecepatan survey dan pendataan
menjadi kunci dalam merespon
kebencanaan, baik dalam kegiatan pra
bencana maupun paska bencana
 
Begitu juga yang terkait  dengan basis
data,  data dalam format Geospasial
 menjadi sebuah kewajiban agar je jak
kebencanaan dapat direkam secara 
obyektif  berdasarkan fakta-fakta
lapangan apa adanya.  Apalagi  yang 
terkait  dengan proses  Assesment ,
perlu sebuah penilaian yang logis dan
terukur.
 
 
Tanpa install  aplikasi khusus
 
Cukup dengan mengetahui alamat
domainnya aplikasi  Sirumba dapat
diakses dari  web browser apapun,
baik dengan laptop maupun smart
phone .  Yang penting ada jaringan
internet yang bisa diakses.
 
https://bencana.online/sirumba
Ini adalah alamat domain Sirumba
(Sistem Informasi Rumah Masyarakat
Terdampak Bencana).   Domain
tersebut sudah menggunakan SSL
untuk keamanan data.  
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Floating Point 
 
Floating Point digunakan untuk membantu
plotting,  tampilannya berupa l ingkaran
merah dengan garis palang.  Floating Point
akan muncul ketika Icon Plotting dikl ik.
Untuk tidak mengaktifkan kl ik Icon Ploting
sekali  lagi .  
 
Floating Point aka selalu mengambang di
pusat peta.  Sehingga untuk acuan plotting
bukan Floating Pointnya yang digeser 

tetapi petanya.  Cukup kl ik Floating Point
tersebut untuk merekam vertex (t it ik
poligon) yang membatasi  batas rumah.
Telusuri  batas rumah dengan menempatkan
Floting Point di  ujung-ujung batasnya,
di lanjutkan dengan kl ik Floating Pointnya.  
 
Setelah batas rumah tergambar sempurna,
langkah selanjutnya kl ik dalam area batas
rumah tersebut,  formulir  instrumen rumah
masyarakat terdampak bencana akan
dimunculkan, lengkapi dan save (simpan).    
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Navigasi  peta pada smart phone, f itur zoom in
dan zoom out menggunakan dua jari .  
Dua jari  digerakkan sal ing menjauh untuk
zoom in dan sal ing mendekat untuk zoom out.  
 
Sedangkan navigasi  peta pada laptop
menggunakan mouse,  kl ik icon zoom in (+)
ataupun zoom out (-) .  Kl ik mouse dan geser
untuk mengeser peta.  Klik  mouse,  geser dan
tekan shift  untuk zoom area.   
 
 

My Location

 
Merupakan fitur untuk

menampilkan pusat peta pada

posisi berdirinya surveyor

dengan acuan koordinat GPS

 

Klik My Location sekali lagi agar

peta tidak terkunci oleh

koordinat GPS

Klik icon plotting
Plot batas rumah 
Klik area plotting
Isi form 
Save

Lima langkah Plotting

 

 



INSTRUMEN

SURVEY
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Ada dua cara untuk melakukan upload
photo.  Pertama ketika masih berada
ditempat survey.  Ini  di lakukan ketika
akses internet cukup bagus.  Tetapi
bi la terkendala sehingga upload
photo gagal  terus,  sebaiknya pakai
cara kedua,  yaitu photo disimpan
dulu baru di lain waktu  diupload
ketika akses internet sudah bagus.
Yang penting diingat atau dicatat
nama fi lenya sehingga tidak tertukar
dengan f i le yang lain.
 
Cara Oupload Photo
 
Diawali  dengan kl ik obyek survey di
peta.  Akan muncul form informasi .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik Photo sehingga muncul form upload
photo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik Browser untuk memilih photo yang akan
diupload, dilanjutkan dengan klik Upload
File. 
Tunggu sampai proses upload selesai. Bila
berhasil photo akan langsung terdisplay. 

UPLOAD 

PHOTO
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