
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 Download terlebih dahulu aplikasi SM dari playstore atau dari alamat 

https://cutt.ly/SetyaMandiri lalu install dan buka aplikasi SM, Ikon dari aplikasi 

ini adalah seperti gambar dibawah ini : 

 

 Setelah dibuka maka akan muncul tampilan awal aplikasi ini, seperti gambar 

dibawah ini : 

 

 Terdapat dua buah tombol, jika sudah memiliki akun silahkan menekan 

tombol login untuk selanjutnya melakukan login kedalam aplikasi ini. Jika belum 

https://cutt.ly/SetyaMandiri


memiliki akun maka harus mendaftar terlebih dahulu dengan menekan tombol 

daftar. Lalu akan muncul tampilan pada aktiviti daftar seperti gambar dibawah ini 

: 

 

 Gambar diatas adalah tampilan aktiviti daftar, isi form sesuai dengan data 

yang dibutuhkan. Dibagian terakhir form terdapat keyword yang berfungsi untuk 

membatasi pengguna yang bukan anggota maupun pengurus organisasi karang 

taruna Setya Mandiri, untuk mendapatkan keyword harus menghubungi 

administrator dari organisasi tersebut. 



 

 Gambar diatas merupakan tampilan dari aktiviti Login. Setelah mendaftar 

maka akan diarahkan langsung kedalam aktiviti ini. Isi form dengan email dan 

password yang sudah terdaftar tadi, lalu tekan tombol login. Jika login sukses 

maka akan diarahkan kedalam aktiviti menu utama , seperti gambar dibawah ini : 

 



 Pada menu utama terdapat empat menu yaitu Akun, Chat, Kegiatan dan 

Keuangan. Pada menu akun didalamnya memuat informasi akun dan tombol 

untuk keluar. Sedangkan pada menu chat memuat percakapan dari pengguna lain 

dan dapat mengirim chat untuk nanti ditampilkan pada room tersebut, tampilan 

menu chat seperti gambar dibawah ini. 

 

 Pada menu Kegiatan memuat seluruh kegiatan yang belum atau sedang 

dilaksanakan, terdapat tombol three dot menu yang jika ditekan akan 

menampilkan aktiviti histori yang didalamnya memuat seluruh kegiatan yang 

sudah dikerjakan, tampilan menu kegiatan dan histori seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 Pada menu Keuangan memuat daftar pemasukan, pengeluaran dan kas 

terakhir. Pada menu ini terdiri  dari tiga tab, pada tab pertama terdapat 



Pemasukan. Pemasukan memuat seluruh rekap keuangan yang masuk. Tampilan 

tab pemasukan seperti gambar dibawah ini. 

 

 Pindah ke tab selanjutnya yaitu Pengeluaran, seluruh pengeluaran karang 

taruna yang terekap akan ditampilkan beserta keterangan. Tampilan tab 

Pengeluaran seperti gambar dibawah ini. 

 

 Tab terakhir adalah Kas yang memuat kas atau saldo terakhir, perhitungan 

kas ini adalah dengan menjumlahkan seluruh pemasukan dikurangi jumlah 

seluruh pengeluaran. Tampilan tab kas seperti gambar dibawah ini. 

 

 


