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INSTALASI 

Proses unduh 

1. Buka browser di HP, dan ketikkan s.id/waker kemudian tekan go 

 

2. Kemudian akan tampil halaman untuk mendownload aplikasi waker, klik download 

 

https://s.id/waker
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3. Jika muncul peringatan seperti gambar dibawah, tekan tombol download 

 

4. Kemudian klik file yang sudah didownload tadi 
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Proses Install 

1. Apabila muncul peringatan seperti gambar dibawah saat membuka file, maka tekan setting 

 

2. Kemudian tekan tombol switch dari install unknown apps, allow from this source seperti gambar 

dibawah 
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3. Lalu tekan kembali, kemudian klik install 

 

4. Jika saat proses installasi muncul gambar seperti dibawah, tekan ok 
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5. Jika proses installasi sudah selesai, tekan open 

 

6. Jika saat membuka aplikasi muncul tampilan seperti gambar dibawah, maka tekan tombol don’t 

send 
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Penggunaan Aplikasi 

Halaman Introduksi 

Pada saat pertama kali membuka aplikasi, maka akan muncul halaman introduksi, halaman 

introduksi ini sebanyak tiga halaman, yang pertama adalah ucapan selamat datang, halaman kedua adalah 

deskripsi aplikasi, dan halaman ketiga adalah halaman pengembang, didalam halaman pengembang 

terdapat tombol masuk ke aplikasi untuk masuk ke halaman selanjutnya. Dibawah ini merupakan tampilan 

dari 3 halaman introduksi didalam aplikasi waker. 
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Halaman Login 

Setelah melewati halaman introduksi, maka akan muncul halaman login, halaman ini berguna untuk 

melakukan verifikasi pengguna, karena hanya petugas lapangan yang boleh memakai aplikasi waker yang 

ada di platform android. Silahkan masukan username dan password petugas kemudian klik tombol >. 
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Halaman Dashboard 

Setelah berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Disini berisi tentang peraturan 

masker seperti, kapan harus memakai masker, kapan masker boleh dilepaskan dan sanksi jika tidak 

memakai masker. Kemudian terdapat tombol tambah data di bagian kanan bawah, untuk melakukan input 

data pelanggar yang tidak memakai masker, dan juga tombol keluar di kanan atas untuk log out dari aplikasi. 
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Halaman Input Data Pelanggar 

1. Pilih tipe NIK, disini terdapat dua jenis NIK, yaitu NIK pribadi dan juga NIK wali. NIK wali 

dipakai jika pelanggar  masih belum mempunyai KTP atau masih dibawah 17 tahun, maka dari itu 

gunakan NIK dari wali yang bersangkutan. 

 

2. Setelah memilih tipe NIK yang sesuai, kemudian masukkan NIK (minimal 16 digit), dan klik 

tombol cari data 
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3. Tombol cari data akan melakukan pencarian total pelanggaran yang sudah dilakukan oleh 

pelanggar dengan NIK yang diinput. Dibawah ini adalah contoh gambar pelanggar yang sudah 

pernah melakukan pelanggaran, dan yang belum pernah melakukan pelanggaran. Lakukan 

pengisian data pelanggar seperti nama lengkap (wajib), alamat (wajib), keterangan (opsional) dan 

gambar (opsional). Kemudian klik tombol tambah data 
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4. Jika sudah melakukan klik tombol data muncul pesan seperti gambar dibawah, klik pilihan izinkan, 

aplikasi ini membutuhkan perizinan untuk mengakses kamera, lokasi dan penyimpanan eksternal. 

 

5. Lalu klik pilihan allow pada saat aplikasi meminta perizinan untuk mengakses kamera, lokasi, dan 

juga penyimpanan eksternal 

   

6. Jika muncul pesan sukses seperti dibawah, maka data pelanggar berhasil ditambahkan. 
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