
MANUAL INSTALASI DAN PENGGUNAAN QS KEGIATAN NUSP-2 

VERSI MOBILE APPLICATION 

SYarat dan Ketentuan Instalasi QS Kegiatan NUSP-2 

1. OS Andoid minimal Gingebread 

2. Memiliki Fasilitas GPS 

3. Memiliki fasilitas Kamera 

4. Memiliki RAM minimal 1 GB 

 

1. Aplikasi QS NUSP-2 tersedia dalam Google Play Store, 
bias dicari dengan key word nusp 

 

2. Pilih QSNUSP2 untuk memulai proses Instalasi Apilkasi 
QS Kegiatan NUSP-2 



 

3. Ikuti procedure standar dari masing-masing gadged 
untuk melakukan Instalasi Aplikasi 

 

4. Pastikan memori internal Gadget cukup untuk 
kebutuhan instalasi aplikasi QS NUSP-2 



 

5. Instalasi akan berakhir jika telah mencapai 100% 

 

6. Buka aplikasi QS dengan Tap pada tombol Open 



 

7. Jika berhasil instalasinya akan muncul menu Login 
seperti terlihat dalam gambar berikut 

 

8. Masukkan user dan password yang telah ditentukan 
oleh masing-masing RMC 



 

9. Jika berhasil akan muncul pesan Login berhasil dan 
sebaliknya akan muncul pesan login gagal. 

 

10. Pastikan bahwa user dan Password telah sesuai dengan 
lokasi dampingan, jika berbeda silahkan menghubungi 
RMC masing-masing. 



 

11. Melihat dan memilih daftar kegiatan menjadi tanggung 
jawab Tim CA untuk dilaksanakan, untuk memulai entry 
data silahkan pilih kegiatan sesuai urutan yang telah 
ditentukan, 

 

12. Aplikasi akan meminta user untuk mengaktifkan GPS, 
sehingga jika Gadget tidak/ belum memiliki fasilitas GPS 
makan tidak bias digunakan untuk input data QS 
Kegiatan. 



 

13. Aktifkan GPS untuk memulai proses input data QS 

 

14. Jika berhasil akan muncul form input QS terdiri dari: 
a. Input tanggal mulsi kegiatan 
b. Input Tanggal Selesai Kegiatan 
c. Upload foto Kegiatan (jangan lupa object foto 

harus ada TAG/ tanda bukti kegiatan yang 
dimaksud) 

d. Upload foto berita acara 
e. Upload foto Notulensi 
f. Upload foto Absensi 

Catatan: Jika kegiatan lmembutuhkan lebih dari 1 hari 
proses makan kegiatan tersebut akan diinput dua kali (2 
kali) yaitu,: 

a. Input tanggal mulai proses, data lainnya tidak 
perlu dilengkapi lalu langsung Submit 

b. Input tanggal selesai, maka seluruh data kembali 
dilengkapi lalu Tab subsmit 



 

15. Untuk input tanggal dipandu oleh Sistem Android, Input 
tanggal tidak boleh melewati tanggal Hari ini, jika 
dipaksakan maka data tidak akan disimpan dan tidak 
muncul pesan kesalahan. 

 

16. Foto kegiatan dapat dilakukan langsung dengan 
menggunakan kamera pada saat input data dilakukan 
atau mengambil foto yang telah diambil sebelumnya. 



 

17. Ikuti standar Gadget untuk mengakses kamera dan foto 
galeri 

 

18. Jika berhasil maka pada setiap kolom input data akan 
menunjukkan data tanggal/ data foto yang akan di 
upload. 

19. Tab tombol Submit untuk memulai Upload 



 

20. Upload data dikatakan berhasil setelah di layar Gadget 
muncul pesan “Submit Data Berhasil” 

 

21. Dalam list kegitan, kegiatan yang sedang berproses akan 
ditandai dengan warna Kuning, dan list kegiatan 
tersebut memerlukan input data selesai apabila kegiatan 
telah selesai dilaksanakan. 



 

22. Jika kegitan telah selesai dilaksanakan maka list kegiatan 
akan berwarna Hijau dan statusnya di LOCK (terkunci) 
dan tidak memungkinkan untuk di edit datanya. 

23. Jika memang diperlukan edit data maka, CA melapor 
kepada CC agar CC meminta proses Un Locking data 
kepada RMC untuk membuka kegiatan tersebut agar 
bias di update kembali. 

24. Data yang diinput CA akan mengupdate data progress 
kegiatan yang dimonitor oleh seluruh stake holders 

 
 


