
Tata Cara Pengambilan Foto dan 
Pengirimannya Dengan Koordinat 

Lokasi Perumahan (metadata) 



Terdapat dua metode: 

1. Menggunakan aplikasi foto standar bawaan dari 
handphone  

2. Menggunakan aplikasi OpenCamera 

 

Syarat :  

• Menggunakan Android Versi 5 keatas 

• Mengaktifkan GPS/Lokasi pada handphone 





Mengaktifkan GPS / Lokasi 



Sebelum anda 
mengambil foto… 
• Buka aplikasi Google Maps 

terlebih dahulu, lalu klik lokasi. 
Disarankan untuk klik berulang 
kali 

• Hal ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa anda 
berada pada lokasi yang tepat 
dengan perumahan yang 
dimaksud. 

• Tanda titik biru adalah lokasi 
anda yang terdeteksi oleh GPS 
handphone. 



Metode 1 : Menggunakan Aplikasi Kamera 
Bawaan Handphone 
• Aktifkan Location Tags pada Camera Setting 



• Setelah mengaktifkan GPS dan Location Tag pada Setting 
Camera, serta melakukan pengecekan lokasi dengan Google 
Maps. Lakukan pengambilan foto 

Metode 1 : Menggunakan Aplikasi Kamera 
Bawaan Handphone 



• Cek apakah hasil foto telah tercantum metadata koordinat, 
apabila koordinat tidak sesuai, maka gunakan metode 2 

Metode 1 : Menggunakan Aplikasi Kamera 
Bawaan Handphone 



Setelah berhasil melakukan pengambilan 
foto dengan koordinat… 

Untuk menjaga agar metadata (detail informasi) pada 
file foto tidak hilang saat berpindah perangkat, 
dihimbau utk tidak mengirim foto secara langsung 
melalui whatsapp/line/telegram dsb. 

Anda dapat menggunakan media lainnya seperti: 
a. Bluetooth  
b. Copy paste ke laptop/flashdisk; 
c. Pengiriman menggunakan email; 
d. Kirim Dokumen via WhatsApp. 

 



Apabila ingin mengirim foto menggunakan 
WhatsApp… 
• Sebelumnya, telah dihimbau untuk tidak mengirim 

foto secara langsung melalui whatsapp. Namun 
kirimlah foto dalam bentuk dokumen. 



• Pertama, buka aplikasi WhatsApp. Kemudian pilih 
kontak atau grup dimana kamu ingin mengirimkan 
foto atau gambar ini. Jika sudah, klik ikon 
bergambar klip, kemudian pilih Dokumen 



• Kemudian, 
telusuri 
dimana foto 
atau gambar 
tersimpan. 
Setelah 
menemukan 
foto tersebut, 
lalu pilih kirim 
/ open 



Foto atau gambar tersebut akan terkirim tanpa di kompres. Jika anda belum yakin 
bahwa WhatsApp mengirim foto tanpa dikompres, penerima dapat mengecek 
detail foto, apakah koordinat masih tersedia / tidak. 



Download Panduan SiKasep melalui 
Scan QR Code berikut… 


