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Terima kasih telah bergabung ke gerakan data terbuka 

masyarakat ilmiah. Debris Tracker dirancang untuk 

membantu masyarakat ilmiah seperti Anda untuk membuat 

sebuah perbedaan. Bersama, kita mampu menciptakan 

gambaran yang lebih besar terkait sampah di laut dan masalah 

pencemaran plastik melalui pengumpulan data secara 

terbuka. Data Anda dapat menghasilkan temuan-temuan 

ilmiah, menginformasikan kebijakan, dan menginspirasi 

rancangan awal. Ayo mulai!



Tekan tombol 

“Start Tracking” 

untuk memulai 

sesi baru!

Kemudian pilih satu dari 

25+ list berdasarkan 

kebutuhan Anda. Jika 

Anda tidak terhubung 

dengan suatu organisasi 

apapun, list NOAA adalah 

pilihan bagus untuk 

memulai.



Gulir ke bawah untuk memilih dari 

25+ list dalam beberapa bahasa 

yang berbeda!

Beberapa pilihan bahasa asing di 

antaranya:

- Spanish, Ocean Conservancy’s 

International Coastal Cleanup

- Indonesian, Indonesian Waste 

Platform

- Albanian, CRESSIDA

- Hindi, Wildlife Institute of India

- Bengali, WildTeam

- Arabic, Jordanian Royal Marine 

Conservation Society List



Klik 

atau ikon info 

untuk mempelajari 

lebih lanjut tentang 

sebuah list

Klik ikon list untuk 

membuka list dan 

melihat Pelacak 

Terbanyak. Ketika 

Anda siap, klik “Use 

This List” untuk 

mulai pelacakan!



Sekali Anda memilih 

list, klik  

untuk membuka 

halaman login

Jika Anda belum 

terdaftar, tekan  tombol 

“Sign Up” untuk 

membuat akun baru. 

Pengguna lama? Anda 

dapat masuk melalui 

email dan password, atau 

login melalui Facebook 

atau SciStarter.



Masukkan username 

publik dan sebuah email 

unik dan password. 

Anda perlu 

memverifikasi alamat 

email untuk membuat 

akun.

Dengan membuat sebuah 

akun, Anda menyetujui 

persyaratan kami – bahwa 

Anda setuju membagikan 

data persampahan secara 

gratis dan terbuka untuk 

umum!



Ikon memperbolehkan Anda 

untuk melihat akurasi GPS 

dan mengatur akurasi 

minimum untuk logging. 

Anda juga dapat mematikan 

getaran log dan mengubah 

satuan.

Tekan ikon untuk melihat 

username Anda. Anda juga 

terhubung dengan 

SciStarter atau Facebook 

setelah membuat sebuah 

akun.



Sekali Anda mengatur akurasi GPS minimum, Anda akan 

mendapatkan pemberitahuan yang meminta Anda untuk menunggu 

item-item log jika akurasi GPS ponsel terlalu tinggi.

Akurasi akan sangat bervariasi tergantung pada gawai Anda. 

Beberapa ponsel membutuhkan beberapa saat setelah membuka 

aplikasi untuk mengkalibrasi lokasi GPS. Tunggu beberapa detik dan 

coba lagi. Jika Anda masih belum beruntung, coba tutup dan buka 

kembali aplikasi untuk memulai kembali kalibrasi lokasi. Pastikan 

Anda memperbolehkan Marine Debris untuk mengetahui lokasi 

Anda.

Kebutuhan akurasi GPS tergantung pada proyek spesifik. Jika Anda 

sedang menggunakan Marine Debris Tracker untuk penelitian, kami 

merekomendasikan pengaturan minimum akurasi yang rendah.



Sambil melacak, 

klik satu section 

untuk melompat 

ke bagian list.

Tekan tombol             

untuk kembali 

ke list paling 

awal.



Klik ikon  di pojok kanan atas 

untuk menambahkan sebuah 

item untuk bagian “Favourites” 

pribadi.  Sangat bagus untuk 

membuatnya mudah melacak 

item-item umum di area Anda!

Klik ikon untuk 

menambahkan sebuah 

deskripsi item yang 

sedang Anda masuki 

atau melihat info lebih 

lanjut pada suatu item!



Tekan tombol “Add” 

untuk menambahkan 

satu item ke dalam 

item Anda yang 

terkumpul.

Lebih dari satu item? 

Gunakan panah naik turun 

untuk mengubah kuantitas 

sebelum menekan “Add”. 

Anda juga dapat menekan 

angka untuk diketik secara 

langsung di bagian kuantitas.



Ikon ini akan membawa Anda ke halaman awal website kami, di mana Anda 

dapat mengakses video tutorial.

Tekan ikon kamera untuk mengambil foto sampah! Kami 

merekomendasikan pengambilan sebuah foto gabungan kegiatan bersih-

bersih Anda. Tergantung pada ponsel dan koneksi internet, mungkin sulit 

untuk mengunggah sejumlah besar foto ke database kami.

Tombol “pause/play” menghidupkan dan mematikan jalurlogging. Jalur 

logging memperlihatkan kita di mana Anda berjalan sambil melacak, 

sehingga kami tahu di mana sampah tidak ada. Ini penting untuk 

menganalisa data secara statistik! Jalur logging akan dimulai secara 

otomatis ketika Anda mulai logging, namun Anda dapat berhenti kapanpun.

Tekan tombol “X” untuk kembali dan memilih list yang berbeda untuk 

pelacakan. Peringatan: Jika Anda belum menyimpan sesi,  menekan tombol 

“X” akan menghapus data Anda!



Tinjau ulang 

item-item yang 

telah di-log dan 

jalur Anda di 

sini.

Ketika Anda selesai 

melacak, tekan panah 

forward untuk melihat 

data pemetaan Anda. 



Tekan tombol “X” 

untuk menghapus item. 

Anda juga dapat 

menghapus jalur Anda 

jika tidak akurat. Jika 

peta Anda cukup baik, 

tekan tombol “submit”!

Jika Anda memilih untuk 

menghapus item apapun, 

Anda akan menerima 

sebuah pesan konfirmasi 

sebelum item tersebut 

dihapus dari log Anda.



Anda dapat menyimpan sesi 

untuk kemudian hari, atau 

kirim sebuah CSV ke email 

Anda. Jika Anda memiliki akses 

Wi-Fi atau data, Anda dapat 

melanjutkan dan tekan 

“Submit” untuk mengunggah 

data Anda ke database kami!

Anda sudah selesai! 

Bagikan pelacakan Anda di 

media sosial untuk 

menyebarkan informasi. 

Terima kasih telah 

melacak!



Jika Anda tidak dapat 

mengirimkan data dari 

lapangan, klik “Saved 

Sessions” dari layar 

beranda untuk mengakses 

data Anda.

Klik sesi Anda untuk 

membuka kembali. 

Anda dapat meninjau 

ulang peta Anda dan 

mengirimkan ke 

database kami dengan 

akses internet.

Klik sesi Anda untuk 

membuka kembali. 

Anda dapat meninjau 

ulang peta Anda dan 

mengirimkan ke 

database kami dengan 

akses internet.



Walaupun nama kami adalah Marine Debris 

Tracker, namun kami ingin data Anda terkait 

sampah dari manapun Anda memperolehnya, 

dari lautan hingga halaman belakang rumah.

Aplikasi kami dapat digunakan tanpa akses 

internet selama Anda memiliki sinyal GPS. Anda 

perlu membuka aplikasi sekali dan memuat list 

Anda sebelum melacak secara offline.

Anda dapat mengakses data Anda kapanpun di 

platform data online kami!



Pertanyaan, masalah, umpan balik? Silahkan hubungi 

kami melalui sea.marine.debris@gmail.com. 

Jika Anda ingin berkolaborasi dengan kami melalui 

penambahan sebuah list ke aplikasi, silahkan 

mengirim deskripsi singkat organisasi Anda dan 

sampaikan pada kami bagaimana rencana Anda untuk 

menggunakannya!

Bergabunglah dengan komunitas masyarakat ilmiah 

dengan mengikuti kami di Twitter atau Facebook!

@DebrisTracker

mailto:sea.marine.debris@gmail.com
https://www.facebook.com/DebrisTracker/
https://twitter.com/DebrisTracker

