
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Membuka aplikasi Antrian Klinik RSST yang sudah terinstall di smartphone. 

2. Setelah membuka aplikasi ini maka akan tampil halaman awal atau splasscreen 

seperti gambar dibawah ini. 

 

 

3. Halaman Login akan tampil setelah halaman splashscreen selesai berjalan. 

Klik menu Daftar untuk mendaftar akun sebagai pengguna agar dapat masuk 

ke aplikasi ini.  

 

 

 

 



4. Kemudian akan tampil Halaman Daftar Akun. Pada halaman ini pengguna 

yang bisa mendaftar hanya pengguna yang sudah mempunyai nomor rekam 

medik dan sudah terdaftar sebagai pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten. Pengguna harus memasukan nomor rm dan tanggal lahir kemudian klik 

daftar. Jika proses daftar akun tersebut berhasil, maka akan masuk kembali ke 

halaman login. 

 

5. Pada halaman login ini pengguna hanya memasukan nomor rekam medik, 

kemudian klik tombol login. Jika proses login berhasil maka akan masuk ke 

halaman beranda seperti pada gambar dibawah ini. Pada halaman beranda ini 

terdapat menu jadwal, menu pendaftaran, menu antrian, dan menu profil. 

          



6. Klik menu jadwal pada halaman beranda untuk melihat jadwal dokter. 

Kemudian akan muncul halaman jadwal dokter seperti gambar dibawah ini. 

Pada halaman ini tedapat daftar nama klinik, kemudian ketika salah satu nama 

klinik dipilih, maka aplikasi akan menampilkan detail dari jadwal dokter 

berdasarkan nama klinik yang dipilih. 

      

 

7. Klik menu Pendaftaran pada halaman beranda untuk melakukan pendaftaran 

periksa secara online. Kemudian akan muncul halaman pendaftaran online 

seperti gambar dibawah ini. Pada halaman ini berisi data pasien dan form input 

data pendaftaran seperti cara bayar, nomor kartu, tanggal periksa, poliklinik, 

dokter, dan keluhan. Setelah semua data terisi dengan benar, selanjutnya klik 

tombol daftar. 

 



8. Seteleh proses pendaftaran periksa tersebut berhasil, maka akan muncul 

halaman resume pendaftaran online. Pada halaman ini berisi resume dari 

pendaftaran online terdiri dari nomor pendaftaran, nomor rm, nama pasien, 

jenis kelamin, tanggal periksa, nama klinik, nama dokter, jam prakter dokter 

dan nomor antrian pasien di klinik tersebut. 

 

 

9. Klik menu Antrian pada halaman beranda untuk melihat informasi antrian 

pasien di poliklinik yang di daftar. Kemudian akan muncul halaman daftar 

antrian seperti gambar dibawah ini. Pada halaman ini terdapat nomor antrian, 

status antrian, nama klinik, nama dokter, tanggal periksa dan nomor antrian 

saat ini yang sedang diperiksa. 

 



10. Klik simbol lonceng pada halaman beranda untuk melihat notifikasi antrian 

yang masuk. Pada halaman ini terdapat nama klinik pengirim, tanggal periksa, 

nomor antrian dan estimasi waktu berupa nomor antrian yang sedang diperiksa 

saat ini. 

     

 

11. Klik menu Profil untuk melihat informasi profil dari akun yang sedang 

digunakan pada aplikasi tersebut. Pada halaman ini tedapat informasi data akun 

menu tentang aplikasi, dan menu untuk keluar dari aplikasi. Halaman profil ini 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 



12. Klik menu Tentang Aplikasi pada halaman profil untuk mengetahui informasi 

tentang aplikasi tersebut. 

 

 

13. Klik menu Keluar pada halaman profil untuk keluar dari aplikasi. Halaman ini 

akan menampilkan kotak dialog konfirmasi keluar. 

 


