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KATA PENGANTAR
COUNTRY DIRECTOR ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON-        

INDONESIA PROGRAMME

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat 
sehingga buku Panduan Penggunaan Perangkat Lapangan CyberTracker akhirnya 
selesai disusun dan diterbitkan sebagaimana kita harapkan bersama. 

KELOLA Sendang (KS) merupakan sebuah proyek kerjasama antara berbagai pihak 
yang diimplementasikan di lansekap Sembilang-Dangku di Provinsi Sumatera 
Selatan antara tahun 2016-2020. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan suatu 
model implementasi pembangunan hijau melalui kemitraan pengelolaan yang 
berbasis kepemimpinan pemerintah (government-led project). Lanskap seluas 1,6 
juta hektar tersebut merupakan sebuah lanskap yang kompleks dan merupakan 
mosaiks yang terdiri dari berbagai macam peruntukan dan penggunaan lahan, 
termasuk kawasan konservasi dan lindung, areal konsesi perkebunan kelapa sawit 
dan hutan tanaman, serta wilayah kelola masyarakat. Kawasan ini juga terdiri dari 
berbagai macam ekosistem yang unik, termasuk kawasan lahan gambut di pesisir 
bagian timur Sumatera Selatan, serta merupakan habitat penting bagi berbagai 
macam satwa liar dan kaya akan keanekaragaman hayati, dan karenanya perlu 
dikelola secara arif untuk kepentingan masyarakat luas, baik saat ini maupun di 
masa yang akan datang.

Buku ini berisi panduan pemasangan CyberTracker, detail pengoperasian 
aplikasinya, langkah-langkap yang perlu dilakukan saat memulai patroli, mengisi 
data atau informasi pengamatan, mengakhiri patroli, serta penyimpanan data.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Inggris melalui United 
Kingdom of Climate Change Unit (UKCCU) yang telah memberikan dukungan 
sehingga buku ini terbit serta para penulis maupun semua pihak yang terlibat 
dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyempurnaan buku ini.

Selamat menggunakan buku ini dan semoga buku ini dapat memberi informasi yang 
baik tentang perangkat smartphone/ tablet yang berguna dalam mengumpulkan 
data pengamatan spasial di lapangan dengan menggabungkan kebutuhan GPS 
(Global Positioning System), lembar pengisian data digital serta kamera.

Dr. Dicky Simorangkir
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Mengenal kemitraan pengelolaan lanskap Sembilang Dangku 
(KELOLA Sendang)

Sebagai proyek  percontohan di tingkat lanskap, KS bertujuan untuk 
mengarusutamakan nilai-nilai konservasi pada pembangunan melalui 
pembangunan hijau yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
kesejahteraan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, konservasi hutan 
dan lahan gambut, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, memperkuat 
kelembagaan yang dikombinasikan dengan pengembangan kebijakan yang 
semuanya diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan. 

Tata kelola pendekatan lanskap menempatkan pemerintah sebagai pihak yang 
memimpin (government-led) karena pendekatannya yang holistic dan mencakup 
aspek kebijakan yang menjadi pilar bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan di tingkat 
tapak. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam penataan 
ruang wilayah dan perencanaan pembangunan di suatu wilayah. Di tingkat pusat, 
proyek ini diarahkan oleh Project Steering Committe (PSC) yang terdiri dari unsur 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badang Restorasi Gambut 
(BRG), Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel, Perwakilan Kabupaten, Perwakilan 
Konsorsium (ZSL) dan perwakilan lembaga donor (UKCCU). Komite Pengarah 
Proyek KELOLA Sendang ini berwenang untuk: mengesahkan Rencana Induk 
Proyek KELOLA Sendang beserta target-target pencapaian proyek per-tahunnya 
(project milestones); mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan 
proyek; memastikan kegiatan proyek terkoordinasi dengan instansi-instansi 
pemerintah terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional, lembaga donor, dan 
sektor swasta yang relevan selama proyek berlangsung; dan mengadakan rapat 
untuk melakukan evaluasi tentang perkembangan/ kemajuan proyek. 

Di tingkat provinsi, Proyek KELOLA Sendang bermitra dengan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim Project Supervisory Unit dan Project 
Implementation Unit (PSU/ PIU) KELOLA Sendang. Tim ini dibentuk dengan SK 
Gubernur Sumatera Selatan 332/KPTS/BAPPEDA/2017. Anggota dari tim ini 
adalah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Selatan yang 
terkait langsung dengan pengelolaan Lansekap dan perwakilan pemerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Tim ini bekerjasama dengan proyek 
dalam perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi program dan 
kegiatan proyek di Lansekap Sembilang Dangku. 

Keterlibatan pemerintah juga menjadi penting bagi keberlanjutan dari kegiatan 
di tingkat tapak dengan memasukkan program kedalam RPJMD. Landscape 
governance yang dimaksud disini adalah keberadaan sebuah “governing body” di 
tingkat lanskap yang menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat-daerah, lintas 
sektor dimana semua isu terkait lanskap bisa dibicarakan bersama. Perencanaan 
yang disusun oleh PSU/ PIU melalui diskusi dengan multipihak, dituangkan 
dalam dokumen Masterplan KELOLA Sendang 2018-2020 yang disahkan oleh PSC 
pada tahun 2018.
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Daftar Singkatan 

BKSDA  Balai Konservasi Sumber Daya Alam

BMP   Best Management Practices/Praktik Pengelolaan Terbaik

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora

HCV/HCS High Conservation Values/High Carbon Stock (Nilai Konservasi Tinggi/ Stok 
Karbon Tinggi)

HHBK   Hasil Hutan Bukan Kayu

HTI   Hutan Tanaman Industri

IUCN   International Union for Conservation of Nature

JNKTI Jaringan Nilai Konservasi Tinggi Indonesia (HCVNI/High Conservation Value 
Networking Indonesia)

Karhutla  Kebakaran Hutan dan Lahan

Kehati   Keanekaragaman Hayati/Biodiversity

KELOLA Sendang Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku

KPH Kesatuan Pengelolaan Hutan

SMART Spatial Monitoring And Reporting Tool 

TN   Taman Nasional

TSL   Tumbuhan dan Satwa Liar

ZSL IP   Zoological Society of London Indonesia Programme
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Daftar Istilah dalam SMART 

Administrator  User level yang membuat dan mengelola SMART. Memiliki akses 
penuh terhadap semua fungsi SMART.

Agency and Rank List Daftar departemen/bidang dan posisi/jabatan dalam perusahaan 
yang terkait dengan kegiatan pemantauan HCV/HCS.

Analyst User level yang hanya memiliki akses untuk melihat data patroli, 
membuat dan mengedit query (kecuali menghapus query), serta 
membuat dan menjalankan report.

Area Boundaries Peta-peta batas termasuk peta batas izin lokasi/izin usaha 
perkebunan/hak guna usaha; peta batas estate-estate dalam 
perusahaan, peta pembagian area HCV/HCS berdasarkan 
stasiun/estate, juga dapat menambahkan peta penyangga/buffer 
kawasan konservasi, jalan, sungai dan blok area tanam kelapa 
sawit.

Basemaps Pengaturan dan penyimpanan tampilan peta sesuai kebutuhan 
seperti penggunaan legenda dalam peta. Basemap ini dapat diatur 
dan digunakan sebagai tampilan dalam ‘Patrol’, ‘Query’ dan 
‘Report’.

Configurable Model Struktur kebutuhan data dan pengukuran di lapangan untuk 
pemantauan HCV/HCS yang disesuaikan untuk satu ‘Mandate’ 
tertentu, yang dibuat berdasarkan pada ‘Data Model’ yang ada.

Conservation Area Informasi dasar mengenai area HCV/HCS di perusahaan, 
termasuk daftar departemen/bidang dan posisi/jabatan, daftar 
karyawan, daftar stasiun, proyeksi peta, peta-peta batas, peta 
dasar dan data model.

Data Entry  User level yang hanya memiliki akses untuk memasukan data 
patroli. 

Data Model Struktur kebutuhan data dan pengukuran untuk pemantauan 
HCV/HCS yang akan digunakan dalam pengambilan data 
di lapangan; digunakan sebagai struktur kebutuhan data dan 
pengukuran untuk semua ‘Mandate’.

Employee List Daftar staf/karyawan yang terkait dengan kegiatan pemantauan 
HCV/HCS.

Manager  User level yang memiliki akses untuk mengedit query, patrol, dan 
planning, tetapi tidak memiliki akses untuk mengedit conservation 
area dan parameter patroli.

Patrol Pengambilan data dan pengukuran di lapangan untuk 
pemantauan HCV/HCS.

Patrol Mandates Penugasan atau jenis pengambilan data atau pengukuran tertentu 
dalam pemantauan HCV/HCS sehingga lebih fokus; contoh: 
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pemantauan	flora	dan	fauna,	pemantauan	karhutla,	pemantauan	
riparian/sempadan sungai; atau pemantauan gabungan seperti 
‘pemantauan HCV/HCS’ yang menggabungkan pemantauan 
kehati, karhutla. Riparian dan lain-lain.

Patrol Teams   Daftar kelompok/tim pemantau.

Patrol Types Alat transportasi yang digunakan saat melakukan pemantauan 
HCV/HCS di lapangan.

Planning Rencana pemantauan HCV/HCS yang dapat dibuat berdasarkan 
jarak yang harus ditempuh (‘Distance Travelled’), waktu yang 
harus ditempuh (‘Patrol Hours/Days’), jam kerja setiap personil 
pemantauan (‘Patrol Man Hours’), kegiatan yang harus dilakukan 
(‘Administrative’), atau titik-titik lokasi yang harus dijangkau 
(‘Spatial’) oleh tim pemantau.

Projections   Proyeksi peta.

Query Analisis, perintah dalam SMART untuk memunculkan informasi 
tertentu menggunakan penyaringan/filtering data pada pilihan 
yang ada (menggunakan ‘Patrol Filter’, ‘Data Model Filter’, ‘Area 
Filter’).

Report Pembuatan laporan dengan filtering waktu pemantauan dengan 
‘template’ laporan yang dapat dibuat terlebih dahulu yang 
disesuaikan kebutuhan pelaporan.

Station List Daftar pembagian stasiun/area pemantauan HCV/HCS, bisa 
berdasarkan estate dan mempertimbangkan luasan HCV/HCS, 
jarak tempuh dan waktu tempuh untuk menelusuri area HCV/
HCS.

User Level  Tingkatan pengguna aplikasi SMART terbagi menjadi 4 tingkatan 
(Administrator, Analyst, Data entry dan Manager). Masing-masing 
tingkatan tersebut memiliki otoritas yang berbeda

I. TINJAUAN UMUM
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CyberTracker adalah sebuah aplikasi berbasis android 
untuk perangkat smartphone/tablet yang berguna dalam 
mengumpulkan data pengamatan spasial di lapangan. 
CyberTracker menggabungkan kebutuhan GPS (Global 
Positioning System), lembar pengisian data digital serta kamera dalam kegiatan pengumpulan 
data spasial. Pengisian data dan dokumentasi disusun secara sistematis untuk kemudahan 
pengguna. CyberTracker hanya menggunakan sinyal satelit untuk pengenalan lokasi melalui 
chipset GPS pada smartphone/tablet, sehingga aplikasi ini dapat digunakan dengan/tanpa 
sinyal seluler.

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) merupakan sebuah tool yang dikembangkan 
untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas pemantauan dan aktivitas 
konservasi berbasis lokasi. SMART dibuat dan dikembangkan oleh berbagai kelompok praktisi 
konservasi dari berbagai organisasi antara lain Frankfurt Zoological Society, Global Wildlife 
Conservation, North Carolina Zoo, Panthera, Peace Parks, Wildlife Protection Solutions, WCS, 
WWF, and ZSL. Perangkat lunak SMART ini dapat 
diunduh secara gratis melalui halaman resminya, 
yaitu http://smartconservationtools.org dengan 
mengisi informasi pengguna yang mengunduh 
terlebih dahulu. 

CyberTracker telah terintegrasi ke dalam aplikasi SMART. Jadi, instalasi dan pengaturan 
operasi ke perangkat android dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SMART. 
Selain itu, aplikasi SMART juga berperan sebagai alat pengelola dan penyimpanan (storage) 
data CyberTracker.

 I. TINJAUAN UMUM
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Pemasangan CyberTracker dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SMART, oleh 
orang yang memiliki akses pengguna SMART tingkat Admin atau Data Entry. Sedangkan 
pengaturan operasi CyberTracker dan penyusunan struktur data Configurable Model melalui 
SMART, hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses pengguna SMART tingkat 
Admin saja.

Implementasi SMART – CyberTracker dalam pengelolaan dan pemantauan, memerlukan 
beberapa peralatan minimal seperti komputer dan smartphone Android agar sistem dapat 
berjalan. Smartphone Android untuk menjalankan CyberTracker setidaknya harus memiliki 
fitur	GPS	yang	hanya	berjalan	dengan	satelit	(device only) dengan sistem Android minimal 
versi 4.4 atau lebih tinggi, RAM minimum 1  GB, dan ruang kosong di internal memory 
minimum 1 GB. Berdasarkan pengalaman, smartphone dengan chipset Snapdragon memiliki 
kemampuan penangkapan sinyal GPS lebih baik daripada MediaTek.

Pemasangan CyberTracker dari aplikasi SMART dilakukan dalam dua tahapan yaitu:

1. Pemasangan aplikasi CyberTracker.apk. ke smartphone/tablet.

2. Pengisian Configurable Model dan pengaturan operasi kedalam aplikasi CyberTracker 
di smartphone/tablet.

Adapun pengaturan operasi CyberTracker (CyberTracker Properties) dari aplikasi SMART 
yang dapat dipergunakan oleh Admin dapat dilihat pada gambar berikut:

 II. PEMASANGAN

A. KEBUTUHAN PERANGKAT

Tidak semua smartphone Android dapat dipasang CyberTracker dengan mudah karena 
versi sistem operasi Android yang semakin beragam

Pemasangan untuk perangkat iPhone saat ini belum tersedia.

Pemasangan CyberTracker dapat melalui google application store/google playstore. 

B. PEMASANGAN CYBERTRACKER
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1. Pemasangan CyberTracker.apk. 

Langkah untuk pemasangan aplikasi CyberTracker adalah sebagai berikut:

 Jalankan aplikasi SMART dengan cara 
klik dua kali pada SMART.exe.

 Pada tampilan login: pilih Conservation 
Area, ketik User Name (nama pengguna) 
serta Password. Lalu klik Login.

▶  Tunggu hingga login selesai dan 
aplikasi SMART terbuka.

 Siapkan smartphone/tablet Android beserta kabel data.

▶ Pastikan bahwa smartphone/tablet yang akan di-install	memiliki	fitur	GPS	dan	
kapasitas memori internal yang masih kosong sebesar 1 GB.

 Setelah SMART terbuka, hubungkan smartphone/
tablet ke komputer dengan menggunakan kabel 
data. 

▶ Pastikan koneksi dari smartphone/tablet ke 
komputer sudah berjalan dengan memeriksa 
file	explorer	di	komputer.

▶ Periksa pengaturan koneksi di smartphone/
tablet, pastikan memilih opsi Media Transfer 
File (MTP). Cara mengubah pengaturan 
tergantung pada versi android smartphone 
tersebut.

▶ Pastikan pengaturan security/keamanan 
di smartphone/tablet untuk mengizinkan 
pemasangan aplikasi dari sumber tidak 
diketahui (Unknown Source).
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 Pada aplikasi SMART, klik Field Data, dibawahnya pilih CyberTracker, lalu klik 
Export Patrol Configurable Model.

Pada	 jendela	 Export	 SMART	 data	 model	 to	
CyberTracker, pilih Configurable model yang 
akan dikirimkan ke smartphone/tablet, lalu 
klik Export.

▶ Tunggu hingga proses selesai. Jika 
proses berhasil, akan muncul informasi 
bahwa anda diminta melakukan install 
aplikasi CyberTracker terlebih dahulu di 
smartphone/tablet.

Pada smartphone/tablet, buka aplikasi File manager 
atau My File atau Kelola File atau sejenisnya. Buka 
penyimpanan internal (Internal storage) dan temukan 
file	CyberTracker.apk.

Lakukan pemasangan dengan cara sentuh layar pada 
CyberTracker.apk. Lakukan pemasangan aplikasi 
seperti biasa pada smartphone/tablet. Jika sudah 
selesai, buka aplikasi CyberTracker yang sudah 
terpasang.
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2. Pengisian Configurable Model 

Pada tahap berikutnya, perlu dilakukan pengisian Configurable Model (formasi database 
pemantauan) ke dalam aplikasi CyberTracker di smartphone/tablet, dengan cara sebagai 
berikut:

Pada aplikasi SMART, ulangi kembali langkah dari awal seperti untuk pemasangan 
aplikasi CyberTracker ke smartphone/tablet, yaitu dengan kondisi smartphone/
tablet masih terhubung ke komputer klik Field Data, pilih CyberTracker dan klik 
pada Export Patrol Configurable Model…,	 kemudian	 pilih	 kembali	 Configurable	
model akan dikirimkan ke smartphone/tablet, lalu klik Export.

▶ Jika proses selesai dan berhasil, akan muncul informasi pemberitahuan.

Cabut kabel data yang menghubungan smartphone/tablet dan komputer. Pastikan pada 
aplikasi	 CyberTracker	 di	 layar	 smartphone/tablet	 muncul	 nama	 Configurable	 Model	
yang	di-export.	Jika	tidak	muncul	klik	tombol	refresh.

Setelah kedua tahapan tersebut berhasil dilakukan, maka aplikasi CyberTracker pada 
perangkat smartphone/tablet siap untuk dipergunakan.

III. PENGGUNAAN 
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A. MENGOPERASIKAN CYBERTRACKER

Pada SMART, ‘kegiatan pengumpulan data’ disebut Patrol (patroli). Istilah tersebut juga 
digunakan dalam CyberTracker yang terintegrasi dengan data yang disusun dengan 
menggunakan SMART. Pengisian data/informasi pada CyberTracker, pada dasarnya 
merupakan adaptasi pengisian pada lembar data atau tallysheet. Sebagai aplikasi pada 
smartphone, CyberTracker menampilkan bagian-bagian pengisian data/informasi dalam 
bentuk urutan pada layar sentuh yang diisi dengan cara memilih atau mengetik teks/angka. 
Setiap	data/informasi	yang	diisi	akan	terkoneksi	dengan	fitur	GPS,	waktu	dan	pengaktifan	
kamera pada smartphone.

Secara umum, bagian dalam pengisian data/informasi dengan menggunakan CyberTracker 
sama seperti pengisian tally sheet, yaitu sebagai berikut:
1. Patrol Start (Memulai Patroli), merupakan bagian untuk mengisi informasi umum   
 pelaksanaan kegiatan, seperti anggota kegiatan (patrol member), ketua (patrol leader)   
 serta beberapa informasi umum lainnya. Waktu dan tanggal tercatat secara otomatis   
 berdasarkan pengaturan smartphone.

2. Make Observation (Mengisi Observasi), merupakan bagian pencatatan data/informasi   
 pengamatan (seperti temuan gangguan, temuan potensi satwa dan tumbuhan, dan lain-lain)  
	 yang	dilengkapi	dengan	fitur	kamera	untuk	dokumentasi.	Pada	aplikasi	ini,	urutan	data/	
 informasi yang dibutuhkan telah disusun untuk memandu pengisian oleh pengguna   
 di lapangan. Setiap observasi yang disimpan pada CyberTracker turut merekam    
 waktu pencatatan berikut informasi waypoint/titik lokasi GPS.

3. End Patrol (Mengakhiri Patroli), merupakan bagian untuk menyelesaikan pencatatan patroli  
 dan menyimpan informasi track/jalur yang dilalui GPS.

Sebelum memulai kegiatan di lokasi patroli, diperlukan pengecekan kondisi smartphone/
tablet yang dipergunakan. 

▶ Pastikan baterai smartphone/tablet dalam kapasitas yang 
memadai. Aplikasi yang dapat menguras baterai pada 
smartphone juga sebaiknya dinon-aktifkan selama kegiatan 
pengumpulan data.

Sebelum mengoperasikan aplikasi CyberTracker.

▶ Pastikan fungsi GPS/location pada smartphone/tablet dalam 
kondisi aktif.

III. PENGGUNAAN
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1. Menjalankan Aplikasi 

 Sentuh shortcut CyberTracker pada layar smartphone/tablet. 

Setelah aplikasi terbuka, pada tampilan awal akan muncul pilihan 
Configurable Model berdasarkan jenis kegiatan pengumpulan data. 
Configurable Model ini disusun dengan menggunakan aplikasi 
SMART oleh orang yang memiliki akses level sebagai SMART 
Admin.

Pilih Configurable Model yang akan 
dipergunakan. 

▶ Pastikan anda memilih Configurable 
Model yang sesuai dengan tugas 
pengumpulan data yang akan anda 

kerjakan. Informasi dapat diperoleh dari SMART Admin di 
instansi/perusahaan anda.

2. Memperoleh Sinyal Satelit GPS 
Setelah	memilih	 Configurable	Model	 yang	 akan	 dipergunakan,	
layar smartphone/tablet akan menampilkan halaman SMART 
CyberTracker yang akan mengarahkan pengisian data yang 
akan dikumpulkan.  Untuk mulai merekam titik jalur (track) 
saat melakukan kegiatan pengumpulan data, dilakukan langkah 
sebagai berikut: 

Pada halaman SMART CyberTracker, sentuh Start New Patrol 
(Memulai Patroli Baru).

Pada halaman Patrol Start (Memulai Patroli), sentuh tanda 
segitiga  untuk menampilkan informasi GPS.

Informasi GPS yang ditampilkan diantaranya: 

a. Fix, yang menampilkan koordinat, ketinggian, waktu dan kecepatan;

b. Sky, menampilkan posisi satelit dan kekuatan sinyal GPS yang diberikan;

c. Compass, yang menunjukkan arah utara; serta

d. Map, yang menampilkan posisi smartphone/tablet pada peta dengan format ECW.

Khusus untuk penggunaan peta pada CyberTracker, bergantung pada kebijakan (policy) dari 
instansi/perusahaan. Secara default CyberTracker hanya memberikan peta global dengan 
resolusi rendah.
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B. MEMULAI PATROLI

▶ Tunggu hingga GPS selesai memperoleh sinyal satelit yang dibutuhkan untuk merekam 
posisi smartphone/tablet. Sinyal GPS yang memadai ditandai dengan tulisan 3D GPS pada 
info GPS.

Setelah tulisan 3D GPS muncul, sentuh OK pada sudut kanan atas halaman info GPS 
untuk kembali ke halaman Patrol Start Patrol.

Pada halaman Patrol Start juga ditampilkan koordinat smartphone/tablet setelah sinyal GPS 
yang memadai diperoleh.

Informasi patroli yang diisikan saat memulai kegiatan berupa jenis transportasi, penggunaan 
senjata (dipersenjatai atau tidak), regu, stasiun, mandat/tugas, tujuan, komentar, dan 
anggota. Urutan pengisian informasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pada halaman Patrol Start, sentuh Begin Patrol (memulai 
patroli).

Pada halaman Transport Type, pilih jenis transportasi yang 
dipergunakan dalam kegiatan patroli.

Pada halaman Is Armed yang merupakan pertanyaan “apakah 
kegiatan dipersenjatai?”, pilih jawaban Yes (iya) atau No (tidak). 

Patroli yang dipersenjatai jika dalam regu terdapat anggota baik 
dari kepolisian, tentara maupun Polhut yang dilengkapi dengan 
senjata api.
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Pada halaman Team, pilih regu atau satuan yang melakukan kegiatan. 

Pada halaman Station, pilih stasiun atau pembagian area yang ditentukan untuk 
dilaksanakan kegiatan patroli. 

Pada halaman Mandate, pilih jenis tugas patroli yang diembankan. 

Pada halaman Objective (Tujuan), sentuh pada Tap to edit untuk memunculkan jendela 
Text	Editor.	Sentuh	sekali	lagi	pada	jendela	Text	Editor	jika	keyboard	tidak	muncul,	lalu	
ketik tujuan kegiatan patroli. Sentuh OK pada bagian sudut kanan atas layar untuk 
menyimpan ketikan, lalu sentuh tanda  (next) untuk melanjutkan.

▶ Untuk	 jenis	data	 text	yang	membutuhkan	ketikan,	 selalu	gunakan	 tanda	 	 (next) untuk 
melanjutkan.

Tanda  (next) berfungsi untuk melanjutkan pengisian data di halaman selanjutnya. 
Sedangkan tanda  (back) berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya, yang berguna 

saat memastikan atau melakukan koreksi data yang telah diisi. 

Dengan cara yang sama pada halaman Comments (komentar) 
di	jendela	Text	Editor,	ketik keterangan atau informasi penting 
lain yang belum tercantum pada pengisian halaman informasi 
sebelumnya. Sentuh OK untuk menyimpan ketikan, lalu sentuh 
tanda		(next).

Selanjutnya pada halaman Members, pilih nama anggota regu/
satuan yang ikut dalam kegiatan patroli. Sentuh dan geser 
scroll pada sisi kanan layar untuk melihat daftar yang berada 
di bagian bawah. 

▶ Untuk jenis data list (daftar) yang dapat dipilih lebih dari satu, 
selalu gunakan tanda  (next) untuk melanjutkan.
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Scroll akan selalu muncul pada halaman dengan daftar yang 
melebihi kapasitas tampilan layar.

Selanjutnya pada halaman Leader, pilih satu anggota patroli 
yang menjadi ketua. 

Setelah pengisian informasi kegiatan selesai, CyberTracker akan 
menampilkan halaman Next Task (tugas selanjutnya).   

Halaman Next Task merupakan halaman standby selama 
kegiatan patroli, karena pengisian data observasi selalu dimulai 
dari halaman ini. Setelah menyimpan data posisi saat memulai 
patroli selesai, anggota regu patroli mulai berjalan mengikuti 
jalur yang telah ditentukan, baik dengan menggunakan 
kendaraan atau dengan berjalan kaki. Setiap temuan yang 
termasuk dalam sasaran atau target kegiatan, didata dengan 
menggunakan CyberTracker dengan menggunakan pilihan 
Make Observation. 

Pengisian data/informasi Make Observation mengikuti sebuah struktur pengelompokan 
data yang disebut dengan istilah Data Model pada aplikasi SMART. Data Model ini, telah 
disederhanakan untuk efektivitas pengumpulan data menjadi sebuah Configurable Model 
yang dipergunakan pada CyberTracker. Sebelum melakukan pengumpulan data, pengumpul 
data (regu patroli) perlu memahami pengelompokan data yang tersusun pada Data Model 
SMART, agar pengumpul data mengetahui pilihan observasi yang tepat dari tampilan daftar 
di CyberTracker. 

1. Mengisi Informasi Posisi
Info posisi berfungsi sebagai titik kontrol pelaksanaan kegiatan. Data ini diisi dengan 
informasi pergerakan regu yang melakukan kegiatan patroli. 

Pada	 halaman	 Next	 Task,	 sentuh	 pada	 Make Observation 
(Membuat Observasi). 

Pada halaman Add photo?, sentuh Yes untuk mengambil foto 
dokumentasi atau sentuh No untuk tidak mengambil foto. 
Jika Yes, sentuh sekali lagi pada Tap to capture (sentuh untuk 
mengambil foto anggota regu) di halaman Photo 1.

▶ Selanjutnya kamera smartphone/tablet akan diaktifkan. Cara 
menggunakannya sama seperti cara biasa menggunakan kamera 
smartphone/tablet. 

C. MENGISI OBSERVASI
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Setelah menyimpan foto pertama, akan muncul halaman Add another photo? (tambahkan 
foto yang lain?). Sentuh Yes jika dibutuhkan foto ke-2 dan seterusnya, atau sentuh No 
untuk mencukupi pengambilan foto.

Sesuai dengan pengaturan operasi pada SMART, opsi 
pengambilan foto akan selalu dimunculkan di awal 
pengambilan data observasi. Hal ini dimaksudkan agar 
pengambil data dapat memperoleh foto dari moment yang 
kemungkinan terlihat dalam waktu singkat, misalnya satwa 
yang sedang melintas. Jumlah pengambilan foto dibatasi 
berdasarkan pengaturan yang ditentukan oleh Admin pada 
aplikasi SMART.

Pada halaman selanjutnya, pilih 
Posisi.

Pada halaman Posisi, pilih 
Mulai.

Pada halaman Save Observation 
(menyimpan pengamatan), 
pilih Save As New Waypoint 
(menyimpan sebagai titik koordinat baru).

Opsi Add To Last Waypoint dipergunakan untuk menggabungkan 
pengamatan yang sedang dilakukan ke titik pengamatan 
sebelumnya. Sehingga diperoleh dua atau lebih pengamatan di 
titik yang sama. 

Pada halaman Save As New Waypoint, sentuh tanda panah  di sisi bawah untuk 
mengkonfirmasi	penyimpanan	data.
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Selanjutnya akan tampil halaman GPS yang menampilkan proses 
penyimpanan titik lokasi. 

▶ Tunggu hingga penyimpanan titik GPS mencapai angka 100%. 
Smartphone/tablet sebaiknya tidak berpindah posisi selama proses 
penyimpanan, karena perpindahan posisi akan menyebabkan 
pergeseran titik lokasi yang direkam oleh GPS. 

Setelah penyimpanan selesai, maka CyberTracker akan kembali ke 
halaman Next Task untuk pengisian data pengamatan. 

2. Mengisi Data/Informasi Pengamatan
Pengisian data/informasi pengamatan perlu mengacu pada Struktur Data Pemantauan 
sederhana (Configurable Model) dan Data Model terstandar yang dipergunakan oleh 
Administrator pada aplikasi SMART. Pada kegiatan pemantauan Kawasan Penting 
Konservasi,	 kemampuan	 identifikasi	 terhadap	 observasi	 adalah	 hal	 yang	 sangat	 penting	
untuk	dikuasai.	Identifikasi	observasi	dilakukan	untuk	menentukan	jenis	kategori	dan	sub	
kategori sebagai urutan pengisian observasi dalam kegiatan patroli. 

Sebagai contoh pengisian data observasi adalah pengisian data temuan Tumbuhan 
Dilindungi jenis kantong semar (Nephentes sp.) dalam kegiatan patroli Pengamatan. 

Pada	halaman	Next	Task,	pilih	Make Observation. 

Pada halaman Add photo?, pilih Yes. 

Pada halaman Photo 1, sentuh Tap to capture, dilanjutkan 
dengan pengambilan foto obyek yang diamati. 

▶ Silahkan menentukan untuk mengambil beberapa foto atau tidak dengan menggunakan 
opsi dari halaman Add another photo? Berupa pilihan Yes atau No.
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Pada halaman Kegiatan Gabungan (simulasi), pilih Pemantuan.

Pada halaman Pemantauan, pilih Potensi Tumbuhan.

Pada halaman Potensi Tumbuhan, pilih Tumbuhan Dilindungi/Penting.

Pada halaman Jenis Tumbuhan, pilih Tumbuhan Dilindungi. 

▶ Halaman dengan data daftar dipilih dengan menyentuh salah satu dari daftar yang 
ditampilkan. 

Pada halaman Tumbuhan Dilindungi, pilih Nephenteceae.

Pada	halaman	Tumbuhan	Stratifikasi,	pilih	Lapisan Dibawah Naungan.

Pada halaman Habitus, pilih Epifit.

Pada halaman Kerusakan Tumbuhan, pilih Sehat.

Jika ditemukan kerusakan pada tumbuhan, maka pilih 
opsi lain terkait dengan kerusakan tumbuhan. 



14

Pada halaman Tinggi (m), ketik data angka tinggi obyek yang diamati. 

▶ Halaman dengan data angka diisi dengan menggunakan keyboard angka seperti mengetik 
angka pada kalkulator. 

 Pada halaman Keliling (cm), ketik data angka Keliling obyek yang diamati.

▶ Gunakan meteran untuk memperoleh keliling dari obyek yang diamati 

Pada halaman Perlindungan RI, pilih Dilindungi. 

Pada	halaman	Appendix	CITES,	sentuh	pada	tanda  (next). 

▶ Halaman dengan data yang belum diketahui isinya, silakan tidak diisi dengan menyentuh  
(next). Demikian juga untuk pengamatan yang diragukan pengisiannya. Hal ini sangat 
penting untuk menghindari data yang keliru.

Pada halaman Red List IUCN, sentuh pada tanda  (next). 

Pada halaman Keterangan, sentuh pada Tap to edit. Lalu ketik 
isian	 dengan	 menggunakan	 keyboard	 pada	 halaman	 Text	
Editor.

▶ Halaman	dengan	data	text	(ketikan)	diisi	dengan	menggunakan	
keyboard. Setelah pengetikan selesai, sentuh OK, lalu sentuh  
(next) untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya.
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▶ Keterangan diisi dengan informasi yang belum tercakup pada 
halaman pengumpulan data.

Pada halaman Save Observation pilih Save As New Waypoint untuk menyimpan data 
yang	telah	diisi.	Lalu	pada	halaman	Save	As	New	Waypoint,	konfirmasi	penyimpanan	
data dengan menyentuh pada tanda panah  .

▶ Selanjutnya akan tampil halaman GPS yang menampilkan proses penyimpanan titik 
lokasi. Tunggu hingga penyimpanan titik GPS mencapai angka 100%.  

Sebagai contoh lain pengisian data observasi adalah pengisian data temuan Kejadian 
Kebakaran Hutan dan Lahan dalam kegiatan patroli Pengamatan. 

Pada	halaman	Next	Task,	pilih	Make Observation. 

Pada halaman Add photo?, pilih Yes. 

Pada halaman Photo 1, sentuh Tap to capture, dilanjutkan 
dengan pengambilan foto obyek yang diamati. 

▶ Silahkan menentukan untuk mengambil beberapa foto atau 
tidak dengan menggunakan opsi dari halaman Add another 
photo? Berupa pilihan Yes atau No.

Setiap selesai mengisi data observasi, simpan data yang diperoleh dengan cara 
klik pada save as new waypoint (menyimpan sebagai titik koordinat baru) meski 
beberapa pengamatan dilakukan di titik yang sama. Tunggu hingga penyimpanan 
data selesai (GPS – 100% Complete). Lalu CyberTracker akan kembali ke jendela 
Next	 Task.	 Penggunaan	 opsi	 Add To Last Waypoint (menyimpan pada titik 
koordinat sebelumnya) tidak disarankan, karena sering ditemukan kerancuan 
dalam penggunaan opsi ini.
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Pada halaman Kegiatan Gabungan (simulasi), pilih Pemantauan.

Pada halaman Pemantauan, pilih Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pada halaman Kebakaran Hutan dan Lahan, pilih Kejadian Kebakaran Hutan & Lahan.

Pada halaman Lokasi, pilih HTI/Perkebunan Kelapa Sawit/Pertambangan. 

Pada halaman HTI/Perkebunan Kelapa Sawit/Pertambangan, pilih Kawasan Gambut 
Tebal (>3m).

Pada halaman Lokasi Detail, sentuh pada Tap to edit. Lalu ketik isian dengan menggunakan 
keyboard	pada	halaman	Text	Editor.

Pada halaman Vegetasi, pilih Belukar. 

Pada halaman Luas (ha), ketik data angka luas kebakaran. 

Pada halaman Sumber Api/Penyebab, sentuh pada Tap to edit. Lalu ketik isian dengan 
menggunakan	keyboard	pada	halaman	Text	Editor.	
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Pada halaman Tindakan terhadap Gangguan, pilih Dipadamkan. 

Pada halaman Lama Pemadaman (hari), ketik data angka lama hari kebakaran. 

Pada halaman Jumlah Personil Pemadam, ketik data angka jumlah anggota personil yang 
bekerja memadamkan api. 

Pada halaman Keterangan, sentuh pada Tap to edit. Lalu ketik 
isian	dengan	menggunakan	keyboard	pada	halaman	Text	
Editor.

▶ Keterangan diisi dengan informasi yang belum tercakup pada 
halaman pengumpulan data.

Pada halaman Save Observation pilih Save As New Waypoint 
untuk menyimpan data yang telah diisi. Lalu pada halaman 
Save	As	New	Waypoint,	konfirmasi	penyimpanan	data	dengan	
menyentuh pada tanda panah  .

▶ Selanjutnya akan tampil halaman GPS yang menampilkan 
proses penyimpanan titik lokasi. Tunggu hingga penyimpanan 
titik GPS mencapai angka 100%.
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End patrol merupakan opsi yang dipilih setelah kegiatan patroli selesai. Pengguna diminta 
untuk	 mengkonfirmasi	 akhir	 pencatatan	 patroli	 dan	 menyimpan	 informasi	 spasial	 yang	
dikumpulkan selama kegiatan patroli yang berupa titik dan jalur (track) GPS, lalu dapat 
dilanjutkan dengan menutup aplikasi CyberTracker.

1. Mengisi Informasi Posisi

Saat kegiatan patroli selesai, kembali dilakukan pengambilan data 
posisi seperti saat memulai kegiatan patroli. 

Pada	halaman	Next	Task,	sentuh	pada	Make Observation. 

Pada halaman Add photo?, sentuh No untuk tidak mengambil 
foto. 

Pada halaman selanjutnya, pilih Posisi.

Pada halaman Posisi, pilih Selesai.

Pada halaman Save Observation, pilih Save As New Waypoint.

Pada halaman Save As New Waypoint, sentuh tanda panah  di sisi bawah untuk 
mengkonfirmasi	penyimpanan	data.

▶ Selanjutnya akan tampil halaman GPS yang menampilkan proses penyimpanan titik 
lokasi. Tunggu hingga penyimpanan titik GPS mencapai angka 100%. 

Setelah penyimpanan selesai, maka CyberTracker akan kembali ke halaman Next Task. 

D. MENGAKHIRI PATROLI
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2. Mengakhiri Patroli

Setelah menyimpan data posisi Selesai sebagai observasi terakhir dalam kegiatan patroli, 
dilakukan End Patrol (mengakhiri patroli) dengan cara sebagai berikut: 

Pada	halaman	Next	Task,	pilih	End Patrol. 

Pada	 halaman	 Confirm,	 sentuh	 tanda	 panah	 	 di	 sisi	 bawah	 untuk	 mengkonfirmasi	
penyimpanan data akhir.

 

▶ Selanjutnya akan tampil halaman GPS yang menampilkan proses penyimpanan titik 
lokasi. Tunggu hingga penyimpanan GPS mencapai angka 100%. 

 Pada halaman SMART CyberTracker, pilih Exit CyberTracker untuk keluar dari aplikasi.

▶ Pengisian Nomer Pin dapat diabaikan dengan menyentuh tanda tanda  (back), lalu aplikasi 
dapat ditutup.

Pengisian Data Posisi penting dilakukan saat memulai dan mengakhiri kegiatan 
patroli. Data Mulai dan Selesai ini terutama akan menjadi patokan waktu untuk 
lama kegiatan patroli berjalan.
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  IV. PENYIMPANAN DATA

Data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan CyberTracker dapat dipindahkan ke 
dalam SMART untuk dikelola dan disimpan sebagai data patroli. Cara melakukan import 
(memasukkan) data dari CyberTracker ke SMART adalah sebagai berikut:

 Jalankan software SMART dengan cara klik 2x pada SMART.exe.

Pada tampilan login: pilih Conservation Area, ketik User Name (nama pengguna) serta 
Password. Lalu klik Login.

Siapkan smartphone/tablet android yang telah berisi data patroli CyberTracker beserta 
kabel data.

Setelah software SMART terbuka, hubungkan smartphone/tablet ke komputer 
dengan menggunakan kabel data. 

▶ Pastikan koneksi smartphone/tablet ke komputer sudah berjalan dengan mode MTP, 
serta	memeriksa	file	explorer	di	komputer.

Pada SMART, klik Field Data, lalu geser ke CyberTracker, dan klik Import…

Data set adalah sekumpulan data observasi yang disimpan oleh aplikasi CyberTracker dalam 
rentang antara satu kali Start Patrol hingga satu kali End Patrol.

Pada jendela CyberTracker Import, klik Import 
from Device (memasukkan dari perangkat),

▶ Jika proses import berhasil, akan ada pemberitahuan 
bahwa proses import berhasil dengan data set yang 
telah di-import.

▶ Selanjutnya Pada jendela CyberTracker Import akan 
muncul informasi data set yang berhasil diimport, 
perhatikan tanggal dan jam data set tersebut.

IV. PENYIMPANAN DATA
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Klik pada data set yang ingin disimpan 
sebagai Patrol ke dalam SMART, lalu klik Add 
(menambahkan).

Pada jendela Patrol Selection (pilihan patroli), 
klik Add as new patrol (menambahkan sebagai 
patroli baru), lalu klik OK.

▶ Jika proses berjalan lancar, maka akan muncul pemberitahuan 
bahwa proses 
import berhasil.

Perhatikan pada jendela Patrols, akan muncul nama dataset patroli yang telah di-import 
sebagai Patrol dengan nama Patrol SMART_160516. Penamaan ini dapat diubah sesuai 
dengan	kodifikasi	atau	standarisasi	penamaan	kegiatan	patroli	yang	ditentukan	oleh	SMART	
Admin.	Untuk	melihat	hasil	patroli,	pengguna	dapat	melakukan	klik	2x	pada	nama	patroli.

Import data set tidak harus dilakukan setiap menyelesaikan patroli. CyberTracker 
dapat menyimpan beberapa data set untuk dilakukan import secara sekaligus. 
Penyimpanan ini tergantung dari kapasitas penyimpanan data yang tersedia pada 
perangkat smartphone/tablet. Data set yang telah dipindahkan ke dalam SMART 
secara otomatis akan terhapus dari penyimpanan di perangkat smartphone/tablet. 

Untuk kembali melakukan patroli setelah proses import data set, pengguna tidak perlu 
melakukan langkah pemasangan CyberTacker. Pengguna langsung dapat membuka 
aplikasi CyberTracker pada smartphone/tablet lalu mengikuti langkah-langkah 
seperti yang disimulasikan pada bagian C. MENGGUNAKAN CYBERTRACKER.
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