
Troubleshooting
Guidance



List of Troubleshooting

1. Tidak bisa tag location
2. Kartu saya tidak muncul
3. Tidak bisa mengambil foto Bengkel dan Papan Nama
4. Kode unik tidak bisa discan



1. Tidak Bisa Tag Location
Apabila tidak bisa melakukan tag location, 
penyebab utamanya adalah Permission 
untuk Location belum diaktifkan. 
Pastikan App permission sudah di set 
seperti gambar disamping agar dapat 
melakukan tag lokasi dan berbagai fitur di 
Bengkel Points.

Cara Mengaktifkan*

Settings > Application > Bengkel Points > 
App Permission

*Setiap Handphone mungkin berbeda



2. Kartu saya tidak muncul

Setelah selesai melakukan proses registrasi, 
tampilan awal aplikasi Bengkel Points 
harusnya seperti gambar dengan kartu 
disamping [✅]. Apabila kartu tidak terlihat 
seperti gambar dengan kode ❌maka 
silahkan lakukan tahapan sebagai berikut :

Kartu Kosong



2. Kartu saya tidak muncul

Swipe dengan 
menggunakan 2 jari pada 

halaman tersebut

Pilih report a bug untuk 
melaporkan kartu yang 

tidak muncul

Masukkan email Anda, buat laporan kartu tidak muncul dan 
upload screenshot tampilan aplikasi saat kartu terlihat kosong

Apabila sudah 
dilaporkan, mohon 
menunggu selama 
2x24 jam untuk 
mendapatkan 
respon dari tim 
teknis dan mohon 
laporkan kembali 
apabila kartu belum 
muncul dalam 2x24 
jam.



3. Tidak Bisa Mengambil Foto

Dalam proses registrasi, salah satu yang wajib 
dilakukan adalah mengambil gambar foto 
papan nama bengkel dan bengkel tersebut. 
Apabila proses ini tidak bisa/gagal, maka salah 
satu penyebab utamanya adalah Permission 
untuk camera dan storage belum diaktifkan.

Cara Mengaktifkan*

Settings > Application > Bengkel Points > App 
Permission

*Setiap Handphone mungkin berbeda



4. Kode unik tidak bisa discan

Kode unik yang ada di balik kemasan busi 
NGK dan Rantai DID bersifat unik dan tidak 
dapat discan lebih dari 1 kali. Namun, 
apabila terdapat informasi “This code is 
invalid” seperti disamping, ada beberapa 
hal yang bisa dilakukan



4. Kode unik tidak bisa discan

Cara 1 : Masukkan kode alpha numeric secara manual

Setelah memasukkan kode secara manual, 
klik Claim Rewards.

Apabila berhasil, maka points sudah masuk 
ke dalam dompet akun Anda. Namun, 
apabila kembali didapat pesan “This code 
is invalid” maka silahkan lakukan cara 
kedua sebagai berikut



4. Kode unik tidak bisa discan

Swipe dengan menggunakan 
2 jari pada halaman tersebut

Pilih report a bug untuk 
melaporkan kode unik yang 

bermasalah

Masukkan email Anda, buat laporan “this code is invalid” dan upload 
screenshot tampilan aplikasi saat gagal melakukan scan

Apabila sudah 
dilaporkan, mohon 
menunggu selama 
2x24 jam untuk 
mendapatkan 
respon dari tim 
teknis dan mohon 
laporkan kembali 
kode yang 
bermasalah dalam 
2x24 jam.

Cara 2 : Laporkan kendala melalui report a bug


