
Pengumpulan Proyek Super GigTech

Stasiun EV
Di halaman ini, kami akan memandu Anda melalui persyaratan foto untuk Stasiun EV 
(kendaraan listrik) di sekitar Anda. 

Setelah Anda memilih tugas/area yang ingin Anda tuju, akan ada foto-foto tertentu yang 
kami ingin Anda ambil dan beberapa foto mungkin juga memiliki pertanyaan terkait 
dengannya. Berikut ini akan memberi Anda semua informasi yang perlu Anda ketahui 
sebelum meninggalkan rumah Anda untuk mengambil foto-foto itu dan memastikan 
pengalaman Anda adalah yang terbaik.

Jika Anda masih memiliki pertanyaan, harap ingat untuk mengunjungi halaman FAQ kami 
dalam Appen Connect, atau Anda dapat menghubungi kami melalui sistem tiket kami. 

Foto yang diperlukan untuk Stasiun EV:                      

 Foto sudut lebar dari Stasiun EV 
Silakan ambil foto sudut lebar dari Stasiun EV yang ditugaskan. Cobalah menangkap semua alas/tumpuannya dan 
sekitar 0,5-1m dari bangunan-bangunan sekitar.
 

 Foto dari Antarmuka Pengguna 
Silakan ambil foto close-up dari antarmuka pengguna dari Stasiun EV. Pastikan teks jelas dan dapat dibaca. 
 

 Foto close up jenis colokan/port 
Silakan ambil foto close up yang menunjukkan jenis colokan yang disediakan stasiun EV. Pilihan antara: Tesla, CSS 
Combo 2, J-1772, Mennekes, CHAdeMO, atau Stopkontak (outlet tiang). Jika Anda tidak tahu atau tidak berlaku, 
silakan lanjutkan dengan foto apa pun untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya.
 

 Merek Stasiun EV 
Silakan ambil foto dari dekat (close up) yang menunjukkan apakah stasiun EV itu mempunyai branding (merek) 
perusahaan terkemuka. Pastikan teks jelas dan dapat dibaca. Pilihan antara: Ya, Tidak, Tidak tahu atau Tidak 
berlaku. Jika Anda tidak tahu atau tidak berlaku, silakan lanjutkan dengan foto apa pun untuk dapat melanjutkan 
ke halaman berikutnya. 
 

 Jam Operasi 
Silakan ambil foto close up yang menunjukkan jam operasi (kerja) stasiun EV, dan pastikan teksnya jelas dan 
mudah dibaca. Anda akan memiliki opsi untuk mengetikkan jam operasi di catatan (mis. 24/7). Jika Anda tidak 
tahu atau tidak berlaku, silakan lanjutkan dengan foto apa pun untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya.  
 

 Jumlah Plug (Colokan) 
Silakan ambil foto melebar yang menunjukkan jumlah colokan yang tersedia di stasiun EV. Silakan masukkan 
jumlah colokan di catatan (mis. 14). Jika Anda tidak tahu atau tidak berlaku, silakan lanjutkan dengan foto apa pun 
untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya.
 



 Cara Pembayaran 
Silakan ambil foto close up yang menunjukkan jenis (s) pembayaran yang stasiun EV itu terima. Pastikan teks jelas 
dan dapat dibaca. Jika Anda tidak tahu atau tidak berlaku, silakan lanjutkan dengan foto apa pun untuk dapat 
melanjutkan ke halaman berikutnya. 

Hal-hal yang perlu diingat:            

 Tidak setiap lokasi yang ditugaskan akan Stasiun EV 
Jangan khawatir, Anda tetap akan dibayar untuk waktu Anda meskipun lokasi yang kami berikan pada Anda 
ternyata bukan Stasiun EV. Lokasi yang ditugaskan itu mungkin telah mengalami perubahan dan/atau mungkin 
tidak mencerminkan informasi yang diberikan. Kami memohon Anda untuk melihat sekeliling Anda (dalam jarak 
50 meter) untuk mencoba menemukan Stasiun EV yang ditentukan itu, jika Anda tidak dapat menemukannya, 
silakan lanjutkan tugas seperti biasa. 

Kemungkinan Skenario:
 Jika lokasi yang ditugaskan adalah Stasiun EV tetapi dengan nama yang berbeda, lanjutkan tugas menggunakan 

nama, status Stasiun EV yang sekarang.  
 Jika lokasi yang ditugaskan adalah sebuah alamat tempat tinggal, area pribadi, tanah kosong atau tidak dapat 

diakses/dimasuki karena alasan apa pun, silakan lanjutkan tugas mengambil foto-foto dari lokasi yang ditugaskan 
apa adanya dan jika Anda tidak dapat mengambil foto atau seseorang melarang Anda mengambilnya, ambil saja 
foto dari apa saja untuk dapat menyelesaikan pengajuan.

 Kualitas foto 
Setiap foto akan melalui serangkaian pemeriksaan jaminan kualitas manual. Saat mengambil foto, tolong pastikan 
foto itu TIDAK buram dan jika ada pemberitahuan tertulis, pastikan teksnya jelas dan mudah dibaca. Ini sangat 
penting! 

Sebelum meninggalkan rumah, pastikan kamera smartphone Anda mampu mengambil foto dalam resolusi 1080p. 
Anda dapat memeriksanya dengan membuka Pengaturan > Kamera atau dengan melakukan pencarian Google 
cepat dengan mengetik model ponsel dan resolusi kamera Anda. 

 Daftar Periksa 
Silakan ikuti daftar periksa cepat ini sebelum meninggalkan rumah Anda:
o Saya telah membaca pedoman proyek
o Saya telah mengunduh versi terbaru aplikasi "Appen Mobile"
o Smartphone tempat saya mengunduh aplikasinya sama dengan yang akan saya gunakan untuk mengambil 

foto-foto di luar
o Saya telah memeriksa alamat lokasi yang akan saya tuju dan lokasi tambahan lainnya yang telah saya 

tetapkan untuk diri saya sendiri
o Saya sepenuhnya memahami tugas, persyaratan, dan saya siap! 

 FAQ 
Jika Anda masih memiliki pertanyaan tentang tugas ini, pastikan untuk mengunjungi halaman FAQ kami dalam 
Appen Connect dan jika pertanyaan Anda tidak terjawab di sana, kirimkan tiket kepada kami.

 



 Bagikan saran Anda 
Kami selalu bekerja untuk memperbaiki proses dan alat kami untuk memastikan Anda memiliki pengalaman 
terbaik dalam setiap proyek. Kami akan senang mendengar dari Anda tentang pengalaman Anda saat melamar 
proyek ini, membaca panduan kami, pergi keluar untuk mengambil foto dan banyak lagi dengan mengikuti Survei.

Etalase (Bisnis) 
Subkategori yang tersedia:

 Makanan dan minuman
 Belanja

Di halaman ini, kami akan memandu Anda melalui persyaratan foto untuk 
Storefront/Etalase (bisnis) di sekitar Anda. 

Setelah Anda memilih tugas/area yang ingin Anda tuju, akan ada foto tertentu yang kami 
ingin Anda ambil dan beberapa foto mungkin juga memiliki pertanyaan terkait dengannya. 
Berikut ini akan memberi Anda semua informasi yang perlu Anda ketahui sebelum 
meninggalkan rumah Anda untuk mengambil foto dan untuk memastikan pengalaman Anda 
adalah yang terbaik.

Jika Anda masih memiliki pertanyaan, harap ingat untuk mengunjungi halaman FAQ kami 
dalam Appen Connect, atau Anda dapat menghubungi kami melalui sistem tiket kami. 

Foto yang diperlukan untuk Makanan dan Minuman:                      

 Foto sudut lebar etalase 
Silakan ambil foto sudut lebar dari bisnisnya. Cobalah menangkap etalase dan sekitar 0,5-1m dari bangunan 
sekitarnya. 
 

 Foto close up nama bisnisnya 
Harap ambil foto close up nama bisnisnya dan ketik nama bisnisnya. 
 

 Foto close up yang menunjukkan status bisnisnya 
Harap ambil foto papan namanya, atau alternatifnya, interior yang benar-benar kosong atau indikator lainnya dari 
status bisnis. 
 

 Foto close up dari tanda makan di tempat (dine in)

Pilihan antara: Ya, Tidak, Tidak tahu atau Tidak berlaku. Jika Anda tidak tahu atau tidak berlaku, silakan lanjutkan 
dengan foto apa pun untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya.
 



 Foto close up dari tanda makanan dibungkus (takeout) 
Pilihan antara: Ya, Tidak, Tidak tahu atau Tidak berlaku. Jika Anda tidak tahu atau tidak berlaku, silakan lanjutkan 
dengan foto apa pun untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya.
 

 Foto close up dari tanda pengiriman (delivery) 

Pilihan antara: Ya, Tidak, Tidak tahu atau Tidak berlaku. Jika Anda tidak tahu atau tidak berlaku, silakan lanjutkan 
dengan foto apa pun untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. 

 Foto close up dari tanda pengambilan di pinggir-jalan (curbside pickup) 

Pilihan antara: Ya, Tidak, Tidak tahu atau Tidak berlaku. Jika Anda tidak tahu atau tidak berlaku, silakan lanjutkan 
dengan foto apa pun untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya.  

 Foto close up dari tanda jam kerja/buka 

Pilihan antara: Ya, Tidak, Tidak tahu atau Tidak berlaku. Jika Anda tidak tahu atau tidak berlaku, silakan lanjutkan 
dengan foto apa pun untuk dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. 

Hal-hal yang perlu diingat:            

 Tidak setiap lokasi yang ditetapkan akan sebuah bisnis 
Jangan khawatir, Anda akan tetap dibayar untuk waktu Anda meskipun lokasi yang kami berikan pada Anda 
ternyata bukan bisnis. Lokasi yang ditetapkan itu mungkin telah mengalami perubahan dan/atau mungkin tidak 
mencerminkan informasi yang diberikan. Kami memohon Anda untuk melihat sekeliling Anda (dalam jarak 50 
meter) untuk mencoba menemukan bisnis yang ditugaskan. Jika Anda tidak bisa menemukannya, silakan lanjutkan 
tugas seperti biasa. 

Kemungkinan Skenario:
 Jika lokasi yang ditetapkan adalah bisnis tetapi dengan nama berbeda, lanjutkan tugas menggunakan nama, status 

dan atribut bisnis (makan di, pengiriman, dll) yang saat ini
 Jika lokasi yang ditetapkan adalah alamat tempat tinggal, area pribadi, tanah kosong atau tidak dapat diakses/ 

dimasuki karena alasan apa pun, silakan lanjutkan tugas mengambil foto-foto lokasi yang ditentukan apa adanya 
dan jika Anda tidak dapat mengambil foto atau seseorang melarang Anda mengambilnya, ambil saja foto apa saja 
untuk dapat menyelesaikan pengajuan.

 Kualitas foto 
Setiap foto akan melalui serangkaian pemeriksaan jaminan kualitas manual. Saat mengambil foto, pastikan foto itu 
TIDAK buram dan jika ada pemberitahuan tertulis, pastikan teksnya jelas dan mudah dibaca. Ini sangat penting! 

Sebelum meninggalkan rumah, pastikan kamera smartphone Anda mampu mengambil foto dalam resolusi 1080p. 
Anda dapat memeriksanya dengan membuka Pengaturan > Kamera atau dengan melakukan pencarian Google 
cepat dengan mengetik model ponsel dan resolusi kamera Anda. 

 Daftar Periksa 



Silakan ikuti daftar periksa cepat ini sebelum meninggalkan rumah Anda:
o Saya telah membaca pedoman proyek
o Saya telah mengunduh versi terbaru aplikasi "Appen Mobile"
o Smartphone tempat saya mengunduh aplikasi sama dengan yang akan saya gunakan untuk mengambil foto 

di luar
o Saya telah memeriksa alamat lokasi yang saya tuju dan lokasi tambahan lainnya yang telah saya tetapkan 

untuk diri saya 
o Saya sepenuhnya memahami tugas, persyaratan, dan saya siap!

Contoh Foto Bagus dan Buruk
Di halaman ini, kami akan memberi Anda beberapa contoh pengiriman yang baik dan buruk 
untuk membantu Anda saat Anda berada di luar mengambil foto-foto Bisnis dan/atau 
Stasiun EV. 

Bisnis:                      

Bagus Buruk



Kategori foto: Etalase 
Status: Diterima 
Komentar: Foto lanskap seluruh etalase memberikan konteks yang 
cukup. 

Kategori foto: Etalase 
Status: Ditolak 
Komentar: Foto potret dengan hanya separuh toko yang dipotret. Tidak ada konteks 
jenis bisnis.

Kategori foto: Status Bisnis 
Status: Diterima 

Kategori foto: Status Bisnis 
Status: Ditolak 



Komentar: Foto close up yang dapat dibaca dari status bisnis. 
Komentar: Jauh dari papan nama status bisnis di kaca, tidak mungkin untuk 
membacanya. 
 

Kategori foto: Nama Bisnis 
Status: Diterima 
Komentar: Sedekat mungkin orang dapat mengambil foto, dapat 
dibaca dan tidak buram. 

Kategori foto: Nama Bisnis 
Status: Ditolak 
Komentar: Hanya setengah dari nama bisnis yang dipotret. 

 

   



Stasiun EV:                      

Bagus Buruk

Kategori foto: Jenis Plug/colokan 
Status: Diterima 
Komentar: Foto close up dan jelas dari jenis plug. 

Kategori foto: Jenis Steker 
Status: Ditolak 
Komentar: Foto menunjukkan pegangan tetapi bukan stekernya. Tujuannya adalah untuk 
memiliki foto steker sehingga kami dapat mengidentifikasi jenisnya. 
 
 



Kategori foto: Foto Sudut Lebar Stasiun EV 
Status: Diterima 
Komentar: Foto melebar berkualitas baik dari Stasiun EV. 

 

Kategori foto: Foto Sudut Lebar Stasiun EV 
Status: Ditolak 
Komentar: Foto memotong bagian dari Stasiun EV. 
 

FAQ                  

Area / Polygon = Berisi satu atau lebih tugas, ini dapat berupa bisnis atau stasiun EV 

POI / Tugas = Tempat menarik atau tugas mengacu pada satu bisnis atau stasiun EV 

Appen Mobile = Aplikasi publik yang tersedia bagi Anda untuk dapat menyelesaikan tugas ini 

Akan seperti apa hari saya ketika di luar sana mengambil foto-foto Bisnis dan Stasiun EV?

 Pertama, kami ingin memastikan Anda telah mengunduh aplikasi Appen Mobile di perangkat yang akan Anda 
gunakan untuk mengambil foto, kemudian pastikan Anda telah mengklaim satu atau beberapa area yang akan 
Anda kunjungi sebelum meninggalkan rumah. 

 Buka aplikasi, pergi ke area(-area) yang diminta, periksa berapa banyak POI di dalam area itu dan rencanakan 
perjalanan Anda sebelumnya dengan mengakses jarak antara setiap POI (bisnis/stasiun EV).

 Saat siap untuk mengambil foto, klik tugas yang sesuai menggunakan aplikasi kami dan ikuti petunjuknya untuk 
memastikan Anda mengumpulkan foto-fotonya sesuai pedoman kami. 

 Setelah semua foto diambil, dan Anda telah tiba di rumah dengan selamat, kami akan memastikan untuk memberi 
Anda hasil jaminan kualitas dalam 48 jam ke depan dan pembayaran Anda setiap tanggal 15 setiap bulan. 

Bagaimana cara kerja pembayaran?

Dalam proyek ini, jumlah minimum per tugas adalah $2,60 dan jumlah maksimum adalah $12,99. Satu area/ 
poligon dapat memiliki banyak tugas. Tarif akan ditampilkan di aplikasi "Appen Mobile" sebelum Anda 



mengklaimnya. 

Berapa banyak tugas yang akan tersedia per area/poligon?

Jumlah ini dapat berkisar dari satu tugas per area/poligon hingga 10. Artinya, Anda dapat pergi ke suatu lokasi 
di dekat rumah Anda untuk mengambil foto-foto dari 1 bisnis atau Anda dapat pergi ke area tertentu untuk 
mengambil foto-foto dari 10 bisnis.

Mengapa tugas ini berbeda dari tugas pengumpulan data biasa?

Tugas ini mengharuskan Anda meninggalkan rumah untuk mengambil foto-foto dari bisnis-bisnis atau stasiun 
EV tertentu. Anda akan diberikan alamat dan petunjuk cara pengambilan foto. Anda dapat memilih ke mana 
Anda ingin pergi, Anda dapat memilih berdasarkan jarak atau hanya menurut tugas yang membayar lebih.  

Apakah saya memerlukan Data Seluler dan sinyal penerimaan yang baik untuk membuka aplikasi di 
luar Wi-Fi rumah saya?

Ya. Kami meminta Anda untuk memastikan Data Seluler Anda AKTIF dan Anda memiliki penerimaan yang 
baik di luar rumah Anda untuk dapat membuka aplikasi dan mengirimkan foto-foto Anda.

Apa yang diharapkan untuk saya lakukan untuk menyelesaikan tugas?

Untuk tugas ini, Anda harus meninggalkan rumah untuk pergi ke lokasi yang ditentukan. Anda perlu 
mengunduh aplikasi kami "Appen Mobile", memilih satu atau beberapa area dan dalam area yang dipilih Anda 
akan memiliki detail setiap bisnis dan stasiun EV untuk mengambil foto.   

Kapan saya akan tahu jika saya telah lulus tugas?

Diperlukan beberapa waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan kualitas pada tugas ini. Kami akan memastikan 
untuk memberitahu Anda hasilnya dalam waktu 48 jam.

Berapa banyak area atau poligon yang dapat saya klaim sekaligus?

Anda dapat mengambil sebanyak mungkin area atau poligon yang Anda inginkan. Harap dicatat bahwa Anda 
akan memiliki 12 jam untuk menyelesaikan setiap tugas, jadi pastikan Anda hanya mengklaim apa yang akan 
dapat Anda lakukan. 

Berapa lama saya harus menyelesaikan suatu tugas?

Setelah Anda mengklaim tugas itu, pengatur waktu 12-jam akan mulai berdetak agar Anda menyelesaikan 
semua tugas dalam area itu. Anda harus mencoba menyelesaikan semua area yang diklaim selama waktu ini.   

Bagaimana jika saya kehabisan waktu dan ingin memperpanjang tugas?

Anda dapat memperpanjang waktu poligon 3 kali tetapi jika Anda kesulitan memenuhi kerangka waktu itu, 
kirim tiket kepada kami dan kami akan merespons secepat mungkin.

Bagaimana saya bisa memberi Anda umpan balik tentang tugas itu?

Cukup buka halaman proyek (di mana kami memiliki pedoman kami) dan ia akan membawa Anda ke survei 



umpan balik. Survei ini langsung terkirim ke seorang yang mengerjakan proyek Anda dan dapat membantu 
Anda sesegera mungkin. 

Bagaimana saya bisa mencari area lain atau tugas baru yang Anda butuhkan?

Akan selalu ada lebih banyak area untuk Anda klaim. Kembali saja ke halaman utama dalam aplikasi dan lihat 
peta untuk area-area yang lebih dekat dengan Anda atau cari area-area yang ingin Anda klaim. Ada beberapa 
poligon yang Anda perlu naik kendaraan Anda untuk capai, tetapi poligon tersebut dihargai sangat tinggi jika 
kami tidak memiliki orang di daerah setempat.

Bagaimana jika saya tersesat, bisakah Anda menunjukkan kepada saya cara mengamankan semua 
poligon dalam waktu terbaik?

Kami bisa menunjukkan jalannya! Aplikasi ini selalu tersedia untuk memungkinkan Anda mengikuti rute jalan 
kaki yang paling nyaman untuk mencapai poligon Anda dalam waktu terbaik. Cukup klik pada ikon arah dalam 
tugas Anda dan Anda akan mendapatkan petunjuk arah ke tujuan Anda. 


