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Cara Kerja Aplikasi Talinasab 
(Tutorial) 

Rel. 0.0.1 / 0.0.2 
 
1.  Proses Pendaftaran. 
 

 
ss1_ikon.jpg 

 
Setelah Anda berhasil download aplikasi talinasab, tampil di hp Anda ikon 
logo aplikasi talinasab seperti gambar tsb. diatas. 
 
Sentuh atau tekan logo tersebut untuk masuk ke aplikasi. Apabila Anda 
belum terdaftar sebagai member talinasab, maka Anda dapat mendaftar 
pada tombol "Daftar dengan Email" seperti berikut: 
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ss2_tombol_daftar.jpg 

 
Sentuh tombol   

     
kemudian buat password dan ketik data-data pribadi Anda pada form sbb.  
 

 
ss3_form_daftar.jpg 

 
Catatan : 
 
Harap di perhatikan bahwa password yang harus anda masukkan BUKAN 
password email anda, akan tetapi buat (create) password baru untuk akun 
Anda di talinasab. 
 
Password harus : 

Ø Minimum 6 charracter 
Ø Kombinasi huruf dan angka atau tanda symbol text lainnya sangat 

disarankan. 
 
Meskipun sistim aplikasi talinasab tidak mengharuskan, namun 
untuk  menjaga keamanan data Anda disarankan membuat password lebih 
dari 6 huruf dengan gabungan huruf besar dan huruf kecil, angka, atau 
symbol yang diijinkan. 
 
Pada kolom yang diberi tanda * harus Anda isi. Apabila masih kosong, 
proses daftar tidak dapat dilanjutkan. 
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Sebelum menekan tombol  

 
Anda harus membaca Ketentuan dan Syarat penggunaan aplikasi ini 
dengan menekan link "Ketentuan dan Syarat" maka ditampilkan 
text Ketentuan dan Syarat selengkapnya seperti display berikut ini. 
 

 
ss3a_Term_of_use.jpg 

 

 
ss3b_Term_of_use_(lanjutan).jpg 
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Dengan menekan tanda marking sehingga tercetak tanda Ö pada kotak 
yang tersedia, berarti Anda menyatakan SUDAH MENGERTI dan SETUJU 
atas Ketentuan dan Syarat tersebut sehingga dengan demikian Anda dapat  
menekan tombol  

 
untuk proses pendaftaran lebih lanjut. 
Apabila kotak tanda persetujuan Ketentuan dan Syarat tidak di tekan atau 
kosong, maka tombol "Daftar" tidak aktif sehingga pendaftaran tidak dapat 
diproses. 
 
Bagi anak-anak remaja yang usianya masih kurang dari 18 tahun harus 
mendapat persetujuan dari orang tua atau wali nya apabila mau bergabung 
untuk mendaftar pada aplikasi talinasab ini. Oleh karena itu para pendaftar 
setelah mengisi data tanggal lahir  apabila hasil algoritma dari tanggal lahir 
sampai tanggal pendaftaran kurang dari 18 tahun diwajibkan menekan 
tombol "Ok" pada box text berikut ini.  
 

 
ss4_persetujuan_ortu_wali.jpg 

 
Apabila Anda yang belum berumur 18 tahun tidak atau belum mendapat 
persetujuan orang tua atau wali sebaiknya tidak melanjutkan pendaftaran 
pada talinasab ini. Dengan tetap melanjutkan proses pendaftaran setelah 
menekan tombol “Ok” pada text box tersebut dianggap Anda telah 
mendapat persetujuan orang tua/wali dan oleh karena itu harus tunduk dan 
terikat pada Ketentuan dan Syarat penggunaan aplikasi talinasab ini. 
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Setelah pengisian data pendaftaran cukup lengkap, sentuh tombol 

 
  

 
ss3_form_daftar_(tombol_daftar).jpg 

 
Setelah proses pendaftaran berhasil di tampilkan display sbb. 
 

 
ss5_daftar_berhasil.jpg 

 
Setiap satu email hanya bisa mendaftar untuk satu akun. Anda dapat 
mendaftar lebih satu akun apabila memiliki email lain lebih dari satu. 
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2.  Penyusunan silsilah keluarga (Family Tree) sebagai Trah. 
 
Setelah Anda berhasil membuat User-Id dan password, maka Anda dapat 
melakukan login pada halaman pertama aplikasi sbb. 
 

 
ss6_login.jpg 

 
Setelah login berhasil Anda dibawa pada halaman dashboard seperti 
berikut. 
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ss7_dashboard.jpg 

 
Pada halaman ini, nama anda sendiri ditampilkan sebagai nama Trah dan 
sekaligus sebagai pemilik grup trah yang anda buat. Dalam tutorial ini misal 
nama yang mendaftar adalah "Roy", maka “Roy” menjadi default nama 
Trah Anda. Namun demikian, nama Trah dalam satu kerabat keluarga 
besar biasanya menggunakan nama dari orang tua pada level tertinggi 
dalam garis nasab trah (Family-tree). Oleh karena itu nama trah dapat 
anda rubah sesuai nama yang anda inginkan. Bagaimana cara merubah 
nama trah akan dijelaskan pada paragraf berikut. 
 
Sentuh tanda > untuk masuk ke halaman Member Area, pada menu “Trah”. 

 
Pada halaman ini baru tampak satu ikon profile Anda sendiri. Sekarang 
mulailah membuat silsilah keluarga dalam bentuk pohon keluarga (family 
tree) berdasar hubungan darah (nasab) dengan menyentuh gambar ikon 
Anda sendiri, maka tampak menu pilihan seperti berikut. 
 

 
ss8_menu_tambah_keluarga.jpg 
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Dari menu tersebut Anda dapat memilih tambah pasangan dulu atau orang 
tua dulu. Atau boleh juga melengkapi data profile Anda terlebih dahulu, 
tergantung mana yang Anda pilih. Dalam tutorial ini kita pilih sentuh menu 
"Tambah Pasangan" dulu, maka aplikasi menampilkan form pengisian data 
pasangan Anda seperti berikut: 
 

 
ss9_form_data_pasangan.jpg 

 
Pada pengisian data "jenis Kelamin" hanya ada satu pilihan, yaitu 
"Perempuan" karena merupakan pasangan dari laki-laki, sebaliknya, bila 
pasangan perempuan, pilihan jenis kelamin otomatis laki-laki. 
 

 
ss9_form_data_pasangan_(lanjutan).jpg 
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Kolom yang bertanda * harus diisi. Kemudian tekan tombol  
 

maka data tersebut telah tersimpan dalam database talinasab dan display 
trah tampil sbb. 
 

 
ss10_dgn_pasangan.jpg 

 
Dalam tutorial ini misal nama pasangan adalah "Wati". 
 
Sekarang marilah kita lanjutkan garis keluarga anda dengan 
menambahkan anak-anak Anda. 
Sentuh ikon pasangan anda, maka aplikasi menampilkan menu pilihan 
sbb. 
 

 
ss11_tambah_anak.jpg 
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Tekan menu "Tambah anak" maka aplikasi kemudian menyajikan form 
pengisian data anak Anda. Dalam tutorial ini misal nama anak tersebut 
adalah Rino, maka setelah form diisi lengkap dan proses Simpan, bagan 
trah atau family tree menjadi sbb. 
 

 
ss12_satu_anak.jpg 

 
Demikian seterusnya buat anak kedua dan ketiga, misal Rano dan Rini, 
maka bagan trah sampai anak ketiga menjadi sbb. 
 

\  
ss_13a_3anak.jpg 
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Sekarang misal Rino sudah menikah dengan Rani. Sentuh ikon Rino, pilih 
menu "Tambah Pasangan", isi data Rani, sentuh tombol “Simpan”, 
Bagan trah menjadi sebagai berikut:     
 

 
ss13_3_anak.jpg 

 

 
ss13_3_anak_1menantu.jpg 

 
Kemudian Rino dan Rani punya anak Rinto dan Riri, proses seperti yang 
telah dijelaskan dimuka, maka bagan trah menjadi sbb. 
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ss14_tambah_cucu.jpg 

 
ss14_sampai_cucu.jpg 

 
Sekarang kita coba menambah keluarga pada garis keatas, ayah Roy. 
Sentuh ikon Roy, kemudian pilih menu "Tambah Orang Tua" 
Isi form data ayah Roy, Misal namanya Marto Raharjo, setelah data 
lengkap, tekan tombol "Simpan", maka bagan trah menjadi sbb. 
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ss15_tambah_ayah.jpg 

 
ss16_trah_lengkap.jpg 

 
Pada bagan trah tersebut pada ikon ayah Roy, yaitu ikon Marto Raharjo, 
otomatis di pasangkan dengan pasangannya yang masih tertulis 
"Pasangan" karena sebagai ayah tidak mungkin sendirian dapat 
mempunyai anak, harus ada pasangannya. Jadi pada profile pasangan ini 
nantinya tinggal di lengkapi datanya.  
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Untuk editing profile Ayah Roy, hati-hati, jangan pilih menu "Tambah 
pasangan" karena pasangannya sudah otomatis di tempelkan. Boleh juga 
pilih menu "Tambah pasangan" apabila isterinya dua. 
 

 
ss16a_edit_ayah.jpg 

 
Untuk meng-edit data profile pasangan ayahnya Roy, klik ikon "pasangan" 
kemudian pilih "Lihat Profile" 
Setelah data dilengkapi, sentuh tombol "Update" maka "Profile berhasil 
diperbaharui" 
 

 
ss16d_edit_profile_berhasil.jpg 
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Demikian seterusnya bila mau menambahkan lagi garis nasab keatasnya 
lagi, sentuh ikon Marto Raharjo untuk menambahkan ayahnya Marto 
Raharjo atau kakeknya Roy. 
Pada profile yang statusnya sudah meninggal, pada ikon profile diberikan 
tanda dengan pita hitam menyilang pada bagian pojok kanan atas. 
Untuk penanda gender, pada huruf nama diberikan background warna 
hijau untuk laki-laki dan orange untuk wanita. 
Untuk zoom-out dan zoom-in dapat Anda lakukan dengan menggunakan 
Ibu jari dan telunjuk guna menggeser layar untuk melebarkan atau 
menyempitkan, namun tetap dalam koridor batas minimum dan maksimum. 
 
Catatan: 
Berhubung bagan Family-Tree hanya dapat ditampilkan dalam mode 2 
dimensi, maka dalam hal seseorang pada garis nasab mempunyai 
pasangan lebih dari satu, garis yang menghubungkan dengan isteri-isteri 
atau suami-suaminya di Tarik kebawah nya, bukan kesamping lagi, guna 
menyederhanakan dan mempermudah bagan pada keturunan kebawah 
(anak-anak) berikutnya. 
 
 
3.  Merubah atau mengganti nama trah. 
  
Oleh karena level tertinggi dalam trah Anda (dalam contoh pada tutorial ini) 
sekarang adalah Marto Raharjo, maka Anda dapat mengubah atau 
mengganti trah Anda menjadi Marto Raharjo atau nama lain yang Anda 
kehendaki.  
Caranya, tekan tombol return hp untuk kembali ke halaman dashboard. 
Sentuh ikon yang ditunjuk pada tanda panah ini, 
 

 
ss17_ubah_nama_trah.jpg 
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Kemudian ketik nama Trah yang Anda kehendaki. Contoh dalam tutorial ini 
adalah Marto Raharjo, maka sentuh tombol “Simpan”, maka nama trah 
Anda telah berubah menjadi Marto Raharjo. 
 

 
ss17_ketik_nama_trah_baru.jpg 

 

 
  

ss17a_nama_trah_baru.jpg 
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4.   Edit Profile (Akun). 
 
Untuk melengkapi data profile, khusunya data profile sendiri (pemilik grup 
trah) sebagai Akun Anda pada aplikasi talinasab ini, Anda dapat 
melakukan melalui bagan trah pada menu "Trah" atau pada menu 
"Anggota" melalui tombol "view" pada display daftar anggota. 
 
Apabila melalui bagan trah, sentuh ikon profile, pilih menu "Lihat Profile", 
maka aplikasi menampilkan halaman profile seperti berikut. 
 

 
ss18_laman_profile.jpg 

 
a).  Upload Foto Profile. 
 
Untuk menampilkan foto profile, sentuh icon camera kecil pada lingkaran 

ikon profile,  maka tampil display seperti berikut 
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ss19_upload_foto.jpg 

 
Pilih dan sentuh tombol "choose file" maka aplikasi menampilkan laman 
menu pilihan file source. Dalam contoh pada tutorial ini kita pilih source 
"Gallery". Sentuh menu tersebut kemudian pilih dan sentuh gambar yang 
anda inginkan, maka gambar yang anda pilih siap di upload. 
 

 
ss19a_pilih_galery.jpg 

 
 
Pilih gambar yang akan di upload 
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ss19b_select_item.jpg 

 
 

 
ss20_siap_upload.jpg 

 
Pilih dan sentuh tombol “Ubah” 
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maka upload foto anda diproses. Sekarang foto anda telah terpampang 
sebagai ikon profile Anda.  
 

 
ss20a_uploaded.jpg 

 
Demikian seterusnya Anda juga dapat melakukan upload foto pada 
anggota keluarga yg lain, meskipun nantinya setelah mereka daftar 
bergabung dalam trah ini hanya mereka sendiri yang dapat melakukan 
upload dan ubah foto profile nya sendiri. Hal ini akan dijelaskan pada 
proses undangan pada paragraph 4.c berikut. 
 
b).  Edit data Profile: Untuk melakukan edit data profile, pertama sentuh 
menu pada laman profile, pada bagian mana akan di lakukan editing, 
kemudian sentuh ikon "edit" yang berlambang pensil.  
 

 
ss21_form_edit_profile.jpg 
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Setelah lengkap dan merasa cukup apa yang di edit atau menambahkan 
data pada laman profile, sentuh tombol "Update", maka proses edit selesai, 
data baru tersimpan. 
Selama anggota keluarga yang lain belum mendaftar untuk gabung dalam 
trah ini, Anda dapat melakukan editing profile mereka, namun setelah 
mereka daftar bergabung dalam trah Anda, maka data profile hanya dapat 
di edit oleh pemilik akun sendiri kecuali data tanggal meninggal, tempat 
meninggal dan makam almarhum/mah dapat di edit oleh semua member 
trah karena orang yang sudah meninggal tentu tidak dapat melakukan 
pekerjaan apapun lagi termasuk editing data profile nya sendiri, sementara 
data tersebut diperlukan oleh sistim aplikasi ini. 
 
 
c).  Undangan. 
 
Sekarang komposisi dan bagan garis hubungan keluarga dalam satu trah 
sudah dapat disajikan dengan jelas, namun anggota keluarga yang Anda 
daftar dalam bagan trah Anda tersebut masih merupakan anggota 
bayangan atau hanya sebagai recording saja. Secara fisik belum 
bergabung selama mereka belum ikut terdaftar sebagai member aplikasi 
talinasab yang masuk dalam trah Anda. Member semacam demikian dalam 
sistim aplikasi ini disebut sebagai member pasif. Sedangksn bagi yang 
sudah terdaftar dengan memiliki user-id dan password untuk login disebut 
sebagai member akfif. Anda belum dapat berkomunikasi dengan mereka 
selama status keanggotaan mereka masih pasif. Terus bagaimana untuk 
mengubah status mereka dari member pasif menjadi member aktif? Untuk 
itu Anda harus melakukan proses invite, atau undang untuk bergabung 
dengan tahapan sebagai berikut. 
 
>  Buka halaman profile nama yang akan Anda undang, misal Wati, buka 
profile Wati, lengkapi data email dan nomor HP, kemudian sentuh tombol  
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ss22_tombol_undang.jpg 

 
>  Setelah sentuh tomboh Undang ditampilkan display message konfirmasi 
sbb. 
 

 
ss22a_konfirmasi_undangan.jpg 
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Setelah sentuh “Ya” pada message untuk konfirmasi maka ditampilkan opsi 
pilihan untuk mengirimkan undangan melalui email atau WhatsApp (WA) 
sbb, 
 

 
ss23_opsi_kirim_undangan.jpg 

 
Namun pilihan ini dimaksudkan bukan antara 2 opsi yang dapat dipilih 
salah satu. Proses undang gabung (invite) hanya dapat dilakukan melalui 
email, sehingga agar semua anggota keluarga dapat bergabung dalam 
satu grup trah yang telah di create, semua anggota harus memiliki alamat 
email yang valid. Pilihan via WA hanya untuk melengkapi pemberitahuan 
saja, tetapi proses terima undangan gabung tetap terkirim secara otomatis 
melalui email yang di daftarkan pada profile. 
 
>  Dalam contoh ini kita pilih melalui WA. Sentuh opsi kirim melalui WA, 
maka anda dibawa untuk membuka WA, pilih nama penerima WA. Jangan 
sampai salah pilih, karena kesalahan pilih nama yang diundang 
mengakibatkan salah orang yang seharusnya Anda undang. Meskipun 
anda memilih WA, namun pengiriman undangan gabung yang berlaku 
tetap dari email. 
 
> ok, kita lanjutkan proses kirim via WA, pilih misal Wati 
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ss23a_pilih_kirim.jpg 

 
>  Sentuh tombol "kirim." 
 
>  Apabila penerima WA menyentuh link alamat web talinasab, maka 
penerima undangan akan di bawa ke web talinasab dimana dapat 
melakukan install aplikasi melalui tombol yang disediakan, meskipun 
demikian, install aplikasi juga dapat langsung dilakukan melalui google 
play. 
 

 
ss23b_terkirim.png 

 
>  Dengan berhasilnya penerima undangan mekakukan pendaftaran dan 
berhasil login, maka Akun dia pada trah Anda menjadi aktif. 
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Undangan gabung juga dapat dilakukan melalui pop-up menu utama pada 
pilihan menu “Undangan Trah” seperti berikut: 
 

 
ss23c_menu_utama_und.jpg 

 
Sebaliknya dalam hal Anda terima Undangan untuk bergabung pada trah 
lain, maka setelah Anda proses undangan yang Anda terima, pada 
halaman Dasboard Anda akan tercantum berapa undangan ditampilkan 
pada text box dengan background warna merah,  

 
Sentuh tombol text box tersebut untuk proses bergabung. 
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ss24_undangan_gabung.jpg 

 

 
ss24a_terima_undangan_gabung.jpg 

  
Setelah proses terima undangan berhasil, maka pada halaman dashboard 
terdapat beberapa trah dimana Anda bergabung. Trah yang pertama 
adalah trah yang Anda buat sendiri, sedangkan trah berikutnya adalah trah 
yang di buat orang lain dimana Anda bergabung. Berikut contoh dari trah 
lain yang telah menerima beberapa undangan gabung. 
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ss25_dashboard _engkap.jpg 

 
Dalam contoh tersebut telah diproses terima 2 undangan gabung sehingga 
orang tersebut memiliki 3 grup trah. 
 
Sekarang Anda ingin masuk ke member area trah yang mana tinggal 
sentuh trah mana yang Anda mau bergabung. 
Setelah masuk ke member area trah yang Anda pilih, Anda dapat memilih 
menu fitur yang ada pada menu bar dibawah. 
 
5.  Daftar anggota. 
 
Untuk melihat daftar nama semua anggota trah, sentuh tombol menu 
 

 
 
Daftar yang ditampilkan secara default di sort berdasar alphabetic 
ascending. Anda dapat memilih sort daftar anggota dengan sentuh tombol 
sort yang kemudian dapat memilih sort berdasar: 
    -  Jenis kelamin ( laki / perempuan  
    -- tanggal lahir 
    -  Status ( hidup / meninggal ) 
    -  Golongan darah 
 

 
ss26a_dafar_anggota_default_1.jpg 
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ss26b_dafar_anggota_default_2.jpg 

 
Berikut ini contoh sort berdasar tanggal lahir: 
Sentuh tombol "sort" 
Pilih "Tanggal lahir" 
 

 
ss27a_pilh_tgl_lahir.jpg 

 
Hasil sort berdasar tanggal lahir 
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ss27_sort_tgl_lahir.jpg 

Disamping mengurutkan daftar anggota yang di sort berdasar key yang 
tersedia, daftar anggota juga dapat dipilih (filter) dengan keyword yang 
tersedia. 
 
Sentuh tombol "Filter" 
 
Dalam contoh ini filter berdasar golongan darah. 
 

 
ss28_filter_menu.jpg 
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Pilih golongan darah, misal pilih O, hasilnya adalah display anggota yang 
golongan darahnya “O” 
 

 
ss29_display_gol_darah.jpg 

 
Berikut contoh hasil filter yang masih hidup: 
 

 
ss27b_filter_hidup.jpg 
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Untuk melihat data profile masing-masing anggota, sentuh tombol "view" 
sebelah kanan nama anggota. 
 
 
6.  Forum 
 
Menu ini adalah halaman yang dapat dipergunakan sebagai forum 
komunikasi dalam bentuk posting dan reply. 
 
Sentuh menu  
 

 
 

 

ss30_forum.jpg 
 
Sentuh tomnol  

 
Ketik pesan Anda 
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ss31_post_message.jpg 

 

 
ss31a_ketik_message.jpg 
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ss31b_display_message.jpg 

 
Anggota lain dapat melakukan reply dengan mengetik pada kolom 
komentar. 
 
Dalam hal ini misal Rano sedah di undang dan menjadi anggota aktif, 
dalam contoh ini Rano nge-posting message di forum sebagai berikut: 
 

 
ss31c_message_rano.jpg 
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Kemudian Roy memberikan komentar (reply) melalui proses berikut: 
 

- Sentuh text box “Lihat Komentar”, maka tampil display sbb. 
 

 
ss31d_form_replay.jpg 

 
- Ketik komentar anda, misal isi “Halo juga” dan sentuh tombol kirim. 

 

 
ss31e_isi_komentar.jpg 

 
 

- Komentar terkirim 
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ss31f_komentar_terkirim.jpg 

 
  
7.  Album 
 
Menu ini menyajikan foto / gambar-gambar dengan keterangannya yang 
dapat di upload langsung dari kamera ataupun dari soure yang tersedia 
pada hp Anda. Hasil upload Anda dpat dilihat oleh semua anggota trah. 
 
Sentuh menu  

 
Maka ditampilkan display sebagai berikut: 
 

 
ss32_upload_album.jpg 
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Ketik Judul foto yang akan di upload, kemudian sentuh tombol “SELECT 
IMAGE” untuk proses upload gambar. 
  

 
ss33_text_foto.jpg 

 
Judul Foto bisa juga diisi belakangan setelah upload foto, agar tidak salah 
tidak sesuai dengan foto yang di upload. 
 
Tampil message "Allow talinasab to access photos media and files on your 
media ?” 
 

 
ss33a_allow.jpg 

 
Pilih "Allow" 
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Pilih source (dalam contoh ini pilih gallery) 
 

 
ss34_gallery.jpg 

 
Pilih foto yang ingin di upload. 
Proses upload, tunggu sampai berhasil. 
 

 
ss34a_hasil_upload.jpg 

(dalam contoh tersebut di upload 2 kali) 
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8. Event 
 
Fitur ini adalah untuk penyampaian berita, pengumuman  atau undangan 
untuk menghadiri suatu acara yang dapat di posting oleh semua anggota 
trah. Sentuh menu : 

 
Maka tampil display sebagai berikut 
 

 
ss35_Event,jpg 

 
Display semacam ini tampil bila belum ada postingan dari member lain. 
Untuk memposting baru berita atau undangan, sentuh tombol  

 Maka tampil display sebagai berikut: 
 

 
ss36_form_event.jpg 
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Isi form event selengkapnya sesuai yang diminta pada form. Contoh: 
 

 
ss37_isi_form_event.jpg 

 
Apabila acara tersebut dimaksudkan sebagai undangan, sentuh toggle 
"undangan" geser ke kanan untuk di “ON” kan. 
 

 
ss38_undangan_on.jpg 

 
Setelah tombol toggle “Undangan” pada posisi “ON”, sentuh tombol  
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maka Undangan tersebut akan tayang di Member Area trah Marto Raharjo 
dimana semua anggota aktif dapat melihat seperti berikut: 
 

 
ss38_display_undangan.jpg 

Dalam hal posting event dalam bentuk Undangan, maka para anggota lain 
dalam trah ini dapat melakukan konfirmasi untuk hadir atau tidak dengan 
sentuh tombol "Ya" atau "Tidak" pada text “Apakah Anda akan hadir ? “ 
Apabila Anda memberikan konfirmasi untuk hadir, sentuh tombol “YA” 
maka aplikasi mencatat bahwa akan hadir dengan menampilkan display 
sebagi berikut: 
 

 
ss38a_display_hadir.jpg 
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Untuk mengetahui siapa saja yang telah confirm untuk hadir, sentuh 
tombol option kanan atas: 
 

 
ss38b_tombol_option.jpg 

 
 

Siapa saja yang telah confirm hadir atau tidak hadir di tampilkan dalam 
display berikut: 
 
Hadir 

 
ss38c_hadir.jpg 
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Tidak hadir: 

 
ss38d_tidak_hadir.jpg 

 
Sedangkan kalau postingan pada menu “Event” tersebut dimaksudkan 
hanya sebagai berita atau pengumuman, maka sebelum sentuh tombol 

 
toggle “Undangan” harus tetap pada posisi OFF (jangan di ON kan). 
Contoh: 
Isilah form event pada kolom “Judul Kegiatan” yang pada hakekatnya 
adalah perihal, misal : Pemberitahuan 
Kolom-kolom berikutnya seperti contoh berikut: 
 

 
ss39_Pengumuman.jpg 
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Pada tombol ON/OFF Undangan, jangan di ON kan, biarkan pada 
defaultnya OFF, kemudian sentuh tombol 

 
maka tampilan pada member area menjadi seperti berikut: 
 

 
ss39a_display_pengumuman.jpg 

 
Dalam tampilan tersebut tidak disediakan tombol konfirmasi kehadiran 
karena hanya sebagai pemberitahuan. 
 
9.  Statistik 
 
Sentuh tombol ikon statistik pada menu bar bagian atas kanan. 

 

 
ss40a_ikon_statistik 
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maka ditampilkan display statistic member trah sebagai berikut: 
 

 
ss40_statistik.jpg 

 
 
10.  Notifikasi 
 
Sentuh tombol ikon  Notifikasi pada menu bar bagian atas kanan. 
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ss41a_ikon_notifikasi.jpg 

 
Maka ditampilkan display seperti berikut: 
 

 
ss41_notifikasi.jpg 

 
11.  Pengaturan Akun 
 
Sentuh ikon "menu" pada bagian kiri atas 
 

 
ss42a_ikon_menu.jpg 

 



____________________________________________________________________________________________________ 
Cara Kerja Aplikasi Talinasab 

Page 47 of 64 

 

Kemudian pada menu utama tersebut sentuh pilihan menu "Pengaturan 
Akun" 
 

 
ss42_atur_akun.jpg 

 
Pada halaman ini disajikan form untuk dapat mengganti/merubah 
password Anda. 
 

 
ss42b_ubah_pass.jpg 

 
Hanya nama dan password saja yang dapat di ubah, email tidak dapat 
diubah. 
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Disarankan setelah beberapa hari/bulan demi keamanan data Anda, 
password perlu diganti secara berkala. 
 
 
12.  Exit 
 
Untuk keluar dari aplikasi ini, pada halaman dashboard, sentuh return hp 
anda 2 kali. 
 

 
ss43_exit.jpg 

 
Dengan Exit dari aplikasi ini, Anda dapat masuk kembali dilain waktu tanpa 
harus memasukkan password lagi. 
Bila Anda ingin masuk dengan Akun lain, atau ingin masuk kembali dengan 
password, exit melalui Logout pada menu utama. 
 
Demikian tutorial ini sebagai panduan singkat penggunaan aplikasi 
talinasab ini. Semoga bermanfaat. 
 
Kritik dan saran sangat kami terima dengan terbuka, silahkan kirim ke 
alamat email info.talinasab@gmail.com atau info@talinasab.com 
 
Sumber animasi foto profile: 
 
1). https://publicdomainvectors.org/id/bebas-vektor 
 
2).  https://sahabatnesia.com/gambar-kartun-muslimah/ 
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PEMUTAKHIRAN (Update) 
 
1).  Pada rilis ver. 0.0.3 
 
Bila terjadi kesalahan dalam membuat penambahan anggota keluarga dapat dilakukan 
“delete” (dihapus) dengan syarat proses “delete” hanya bisa dilakukan untuk anggota 
keluarga yang belum memiliki pasangan dan/atau anak. 
 
 

 
 
 
 

2).  Pada rilis ver. 1.0.0 
 
Foto untuk ikon profile pada halaman Profile dapat di perbesar, dengan meng-klik pada foto 
ikon. 
 
3).  Pada Rilis ver. 1.0.1 : Perbaikan pada menu “Album” 
 

a. Foto yang sudah di upload hanya dapat di hapus oleh pemiliknya (yang meng-
upload). 

b. Judul foto dapat di ketik sebelum atau setelah upload.  
 

 
4).  Pada rilis ver. 1.1.1 
 

a. Penambahan sub menu “Gallery” pada halaman Profile, yang berisi mini foto 
yang di upload pada menu “Album” 
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b. Untuk melihat foto pada menu “Album” dapat di filter berdasar nama uploader 
(pemilik atau yang meng-upload foto), tinggal pilih secara dropdown. 

c. Batas maksimum upload foto setiap anggota hanya sampai 1000 foto. Selebihnya 
dari 1000 tidak dapat di upload lagi. 

d. Pemberian tanda * pada sebelah kanan ikon profile untuk anak bukan anak 
kandung (tidak termasuk dalam garis nasab) 

e. Fitur sinkronisasi data akun. 
Tidak perlu melakukan pengetikan berulang pada setiap akun Profile pada trah 
lain dimana Anda menerima Undangan gabung. Cukup lengkapi data profile anda 
pada pada Trah milik anda sendiri. Setiap kali setelah proses terima undangan 
berhasil, tinggal lakukan proses sinkronisasi maka data profile Anda pada akun di 
trah milik sendiri akan tercopy pada semua akun profile anda di semua trah hasil 
undangan gabung (berbagi dengan Anda). Bagaimana caranya ? 
 
e.a.    Buka menu utama : 
 

     
 
    Pilih menu “Pengaturan Akun”, kemudian klik tombol “Synchronize” 
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5).  Pada rilis ver. 1.2.0 
 
Perbaikan dan penambahan fitur sebagai berikut : 
 

a. Mengganti penanda nasab dengan angka penanda urutan anak keberapa. Sekaligus 
mengatur secara otomatis urutan anak pertama, kedua dst. Pada posisi secara 
berurutan dari kiri kekanan. 
Contoh: 
 

 
 

b. Dropdown pilihan tanggal lahir telah di berikan rentang yang lebih panjang, yaitu 
mulai dari 31 Desember 1800 s/d hari ini. 

c. Penambahan tombol menu “List Trah – Trah yang telah bergabung” yang apabila di 
klik pada tombol ini akan menampilkan display nama-nama trah yang telah terdaftar 
dengan fasilitas pencarian (Search). Penampilan fitur ini adalah sebagai pemenuhan 
ketentuan Pasal 3 ayat 7 Perjanjian Pengguna (Term of Use) dimana kepada 
pendaftar baru dianjurkan sebelum menyusun silsilah keluarga dalam trah nya 
sendiri agar melihat dulu nama-nama trah lain yang sudah terdaftar dimana bila 
disitu ternyata sudah ada nama saudara atau kerabatnya mendaftar lebih dahulu, 
agar menghubungi dia tinggal minta untuk di lakukan proses undang gabung melalui 
email, dan tidak perlu menyusun sendiri silsilah keluarga dimana sudah ada 
saudara/kerabatnya. 
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6).  Pada rilis ver. 1.3.0 
 
Perbaikan dan penambahan fitur seperti berikut: 
 

1. Pengaturan posisi panel notifikasi 
Panel Notifikasi terdiri sub-sub panel  
> Inbox : berisi pemberitahuan/informasi dari admin. 
> Birthday : berisi Daftar Nama-nama anggota keluarga yang akan berulang 

tahun dalam bulan ini dan seterusnya. 
> Event : berisi daftar event yang di create member. 
 

2. Tambahan menu FAQ : berisi beberapa pertanyaan yang sering atau umumnya 
diajukan beserta jawabannya. 

 
 
7).  Pada rilis ver. 1.4.0  
 

a. Perubahan tampilan Dashboard seperti contoh berikut ini. 
 

   
 
Keterangan panel yang terdapat pada Dashboard tersebut: 
 

   Tombol untuk memuka/menutup Menu Utama 
 Tombol untuk membuka halaman FAQ 

 Tombol untuk membuka notifikasi (Inbox) dari Admin 

 Tombol untuk membuka halaman berisi Daftar nama-nama trah yang telah 
bergabung di talinasab. Daftar ini dimaksudkan khususnya bagi para calon pendaftar 
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baru agar sebelum mendaftar untuk membuat grup keluarga dengan penyusunan 
bagan Silsilah Keluarga, dapat mencari terlebih dahulu barangkali sudah ada Saudara 
lain yang lebih dulu mendaftar dan Menyusun Silsilah Trah nya. Bila ternyata ada, 
agar menghubungi saudaranya yang telah membentuk grup trah di talinasab, minta 
agar di undang untuk gabung dengan memberikan alamat email yang valid, yaitu 
email yang sama yang digunakan untuk melakukan registrasi talinasab. 
 

    Tombol ini akan berisi angka (integer) apabila diterima Undangan Gabung 
dengan Trah lain. Untuk proses terima undangan tersebut, klik tombol ini, selanjutnya 
proses acceptance untuk gabung sebagaimana dijelaskan pada halaman 22 s/d 27 
diatas.  
 

    Ini bukan tombol untuk action, akan tetapi hanya sebagai display yang 
menampilkan jumlah trah yang anda miliki dalam Dashboard ini. Angka dalam 
display ini paling sedikit adalah 1, yaitu satu Trah milik anda sendiri. Jumlah 
selebihnya dari 1 adalah trah berbagi dengan Anda sebagai hasil proses acceptance 
Undang Gabung. 
 

 Tombol untuk editing (merubah) nama trah. Trah yang dapat dirubah 
hanya Trah Anda sendiri, tidak bisa untuk merubah trah berbagi dengan anda, hasil 
acceptance undang gabung. Perubahan nama ini perlu disediakan karena default nama 
trah anda sendiri otomatis akan tertera nama anda sendiri, sedangkan dalam 
penyusunan silsilah trah anda dari diri anda dapat ditarik keatas, ke ayah/Ibu anda, 
atau kakek/nenek anda, dimana nama Trah tentulah akan diambil dari nama yang 
posisinya tertinggi dalam bagan. 
 

b. Pada Data Profile ditambahkan data tanggal Perkawinan, yang secara opsional boleh 
diisi atau tidak. Tambahan data ini dimaksudkan untuk tambahan fitur Daftar Ulang 
Tahun Pernikahan pada panel notifikasi, sehingga panel notifikasi sekarang dibagi 
menjadi 4 sub: 

 
1. Inbox : berisi pemberitahuan/informasi dari admin. 
2. Birthday : berisi Daftar Nama-nama anggota keluarga yang akan berulang 

tahun kelahiran. 
3. Wedding : berisi Daftar Nama-nama anggota keluarga yang akan berulang 

tahun perkawinan. 
4. Event : berisi daftar event yang di create member. 

 
Contoh: 
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c. Tombol (dalam bentuk sub menu) sebagai toggle ON/OFF (hidden/unhidden) 

pada profile yang telah berpasangan (punya isteri/suami) “Sembunyikan trah 
bawah” dimaksudkan sebagai toggle on/off untuk hidden/unhidden bagan 
silsilah keluarga dibawahnya dalam garis vertikal. Disembunyikan (hidden) 
dimaksudkan agar Pengguna (User) dapat lebih focus melihat bagan 
silsilahnya sendiri atau yang dipilih dengan lebih jelas. Apabila dalam posisi 
hidden (disembunyikan) diketuk lagi pada menu tersebut (yang berubah 
menjadi "Tampilkan Trah Bawah"), maka bagan silsilah dibawahnya 
ditampilkan Kembali. 

 
Contoh: 
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d. Manambahkan email reminder pada proses pertama kali daftar talinasab 
yang berlaku bagi pendaftar baru dengan version 1.4.0, dengan mengirimkan 
email kepada pendaftar baru yang berisi link untuk proses validasi email. 
Peringatan ini dimaksudkan untuk agar email yang digunakan untuk daftar 
akun pada talinasab harus benar-benar email yang valid karena mendaftar 
dengan email yang tidak valid akan mengakibatkan beberapa fungsi dalam 
aplikasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena bagi 
pendaftar baru yang setelah behasil daftar akan tetapi tidak menerima email 
reminder dimaksud, maka dipastikan email yang didaftarkan tidak valid, dan 
sebaiknya harus mendaftar ulang dengan email yang benar-benar valid. 
 
Contoh email bagi yang telah berhasil daftar: 
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Dengan mengklik link yang diberikan tersebut maka alamat email yang telah 
di daftarkan tersebut dilakukan proses validasi. Apabila hasil proses ternyata 
alamat email tersebut tidak valid maka Pendaftaran harus di lakukan ulang 
dengan alamat email yang lebih valid. 

 
 
8). Version 1.4.1 
 

1. Geser layar untuk zoom-out dan zoom in yang lebih smooth dan lebih 
cepat. 
 

2. Sistim reset password yang lebih secure dan privacy. 
 

Bila anda klik “Lupa Password” kemudian masukkan alamat email anda 
yang dipergunakan sebagai User Id, maka Anda akan segera menerima 
email untuk verifikasi dengan diberikan nomoer kode verifikasi yang hanya 
berlaku 7 menit. Apabila dalam 7 menit nomor kode yang diberikan tidak 
segara anda masukkan pada kolom verivikasi maka nomor kode tersebut 
expired, tidak bisa di gunakan lagi, tapi anda dapat melakukan request for 
resend. 
Setelah hasil verifikasi berhasil, anda dapat melakukan pengisian 
password baru Anda.  
 
Jadi urutan proses nya sebagai berikut: 
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a) Klik Lupa password 
b) Isikan alamat email pada kolom yang telah disediakan  
c) Klik Send Request 
d) Display pengisian nomer kode verifikasi: 
 
 

 
e).  Buka email Anda mengenai pengiriman nomor kode verifikasi 
 Contoh. 
 

  
  
f). Masukkan angka yang diperoleh dari email tersebut kedalam form 

pengisian kode verifikas, kemudian klik Resend Request. 
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g). Isi password baru pada form yang disediakan seperti contoh berikut: 
 

  
 

  Maka Anda sekarang dapat login dengan password baru Anda. 
 

3. Menambahkan fitur display preview foto pada menu “Album”. 
Pada version sebelumnya, list album foto hanya bisa di geser keatas 
kebawah untuk melihat foto album keluarga. Pada version terakhir 
sekarang setiap foto dapat di preview dalam satu layar penuh dengan 
meng-klik gambar foto yang dipilih. 
 

4. Tampilan baru yang lebih menarik dalam mendisplay Undangan pada 
menu “Event” 
Untuk Undangan yang memerlukan konfirmasi kehadiran ditampilkan 
penuh dengan background warna hijau, sedang Undangan yang 
difungsikan hanya sebagai Pengumuman/pemberitahuan ditampilkan 
penuh dengan background warna pink. 
Contoh: 
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5. Menambahkan ikon foto pada postingan Forum, baik pada text postingan 
baru maupun postingan yang memberikan comment. 
Contoh: 
 

 
 

 
Tampilan ikon foto seperti tersebut juga ditambahkan pada list konfirmasi 
kehadiran undangan.  
 
 

9). Version 1.4.2 (cancelled) 
 
 
10. Version 1.4.3 : 
 

a). Perbaikan bug yang timbul pada saat rilis versioan 1.4.1 proses opsi 
WA atau email pada proses Undang gabung mengalami stag pada OS 
Android 11 keatas. 

 
b). Penambahan tombol pilihan “Tolak” (Reject) untuk proses tidak mau 

terima undangan gabung sekaligus sebagai penolakan. 
 Namun demikian tujuan tombol ini disediakan terutama untuk 

menghapus duplikasi penerimaan Undang Gabung yang terkirim lebih 
dari satu kali, sedangkan yang diproses terima cukup salah satu saja, 
sehingga lainnya di reject agar halaman Undang Gabung menjadi 
kosong, meskipun dapat juga untuk melakukan penolakan yang 
sebenarnya sekiranya setelah di cek secara teliti undangan gabung 
tersebut salah alamat, bukan dari anggota keluarga sendiri. 

 
 Contoh: 
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12. Version 1.4.4 
 

a). Peningkatan pengeditan profil pada halaman bagan silsilah keluarga 
yang lebih mudah dan lebih ramah pengguna (User friendly) 

b). Menambahkan 3 slide mulai dari halaman pertama setelah membuka 
aplikasi sebagai pengenalan singkat tentang apa itu talinasab. 

 
 

13. Version 1.5.0 sd 1.5.3 
 
 a). Menambahkan fitur Dashboard sebagai berikut: 

 
aa) Menambahkan nama Pemilik pada setiap Trah (yaitu orang yang 

membuat bagan silsilah keluarga pertama) yang juga berfungsi 
sebagai tombol yang ketika diklik akan menampilkan Daftar 
Moderator yang ditunjuk. 

ab) Tombol Gear pada pemilik trah berfungsi untuk: 
           >  Ganti nama trah 
           >  Atur moderator (tambah dan/hapus moderator) 

ac) Untuk setiap “Trah berbagi” selain Trah pemilik, pada nama 
pemilik sekaligus berfungsi sebagai tombol untuk menampilkan 
menu action sbb. 
>  Atur moderator (tambah dan/hapus moderator). 

            >  Keluar dari trah. 
 
  Contoh: 
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  aa) Nama pemilik trah juga berfungsi sebagai tombol untuk action: 
 

     
 

Atur Moderator adalah untuk menambah dan menghapus 
moderator. Ikuti instruksi sesuai menu atau tombol-tombol action 
yang disajikan. Baca Penjelasan tambahan dibawah ini. 
Dalam contoh tersebut belum tercantum nama moderator lain karena 
belum dilakukan proses penunjukan. Lakukan penambahan 
moderator dengan mengikuti tombol-tombol action berikutnya. 
 
ab). Fungsi tombol gear pada pemilik trah : 
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Ubah Nama Trah: 
Cara mengubah nama trah masih sama dengan yang telah 
dijelaskan sebelumnya. 
 
Atur moderator: 
Sama dengan display yang diatas sebelah kanan. 
 
Ac). Nama Trah Berbagi sebagai tombol action : 
 

   
 
Tombol ini untuk 2 fungsi: 
1. Untuk mengatur moderator 
2. Untuk Keluar dari Trah. 

Apabila di klik “Keluar dari Trah” maka trah berbagi terhapus dan 
status pendaftaran anda pada Pemilik Trah sebelumnya menjadi 
pasif Kembali seperti belum di undang gabung. 
Apabila ingin minta gabung Kembali, maka Anda harus minta 
tolong kepada member yang sudah join untuk melakukan proses 
undang gabung. Maka anda dapat bergabung kembali.   

 
b). Perubahan tata cara penghapusan anggota pada posisi terendah yang 

belum memiliki garis hubungan keluarga berikutnya  hanya dapat 
dilakukan oleh pemilik dan/atau moderator. Baik member yang belum 
atau sudah bergabung dapat dihapus oleh pemilik/moderator. Selain 
pemilik dan/atau moderator tidak dapat menghapus anggota mana pun. 
Pembatasan ini akan lebih menjamin existensi data keluarga atas 
penghapusan dari anggota lain dari ketidak sengajaan atau 
kesengajaan yang tidak seharusnya. 
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c). Encrypted data in transit. Data yang anda entry ter-enkripsi dalam 
proses transfer ke server aplikasi, sehingga tingkat keamanannya lebih 
terjamin. 

 
 Penjelasan tambahan: 
 
 a).   Penambahan fitur moderator. 

aa) Pada versi sebelumnya, proses penggantian nama trah hanya 
dapat dilakukan oleh Pemilik akun trah (anggota keluarga yang 
pertama kali meyusun silsilah keluarga). Oleh karena itu apabila 
Pemilik trah meninggal dunia, maka nama trah tidak bisa dirubah 
lagi, sementara kehendak penggantian nama trah masih 
memungkinkan sekiranya diantara para anggota berhasil 
menemukan data silsilah keatas yang lebih tinggi lagi. Oleh 
karena itu dengan di rilisnya versi 1.5.0 ini dianjurkan kepada 
seluruh pengguna app. talinasab untuk segera melakukan 
penambahan moderator dengan mengklik tombol Gear disebelah 
kanan nama trah, kemudian pilih sub menu “Tambah Moderator”. 
Penambahan moderator bisa beberapa orang. Istilah moderator 
ini dapat diartikan hampir mirip dengan sebagai administrator 
grup, namun fungsi otorisasinya hanya sebatas penggantian 
nama trah dan menghapus anggota yang salah 
menempatkannya pada bagan silsilah pada posisi paling bawah 
dan belum memiliki cabang sebagaimana akan dijelaskan pada 
butir b) berikutnya ini. Untuk proses Undang Gabung semua 
anggota yang sudah gabung tetap bisa melakukan, tidak terbatas 
hanya pemilik akun trah atau moderator saja. 

  
ab) Kemudian pada “Trah berbagi dengan anda”, nama “pemilik trah” 

juga berfungsi sebagai tombol action untuk mengatur moderator 
dan keluar dari trah yang tentunya diharapkan tidak perlu 
dipergunakan bila memang sudah pada posisi yang benar. 
Namun tim developer mempertimbangkan perlunya disediakan 
sub menu ini hanya apabila anggota tersebut benar-benar ingin 
tidak aktif join pada trah yang mengundangnya. Namun 
kapanpun bila ingin bergabung Kembali dapat minta anggota 
keluarga lain yang sudah gabung melakukan proses undang 
gabung untuknya dan setelah itu dapat di proses terima untuk 
bergabung Kembali. 

  
b).    Delete anggota pada posisi paling bawah: 

  
Tim developer mempertimbangkan bahwa pada versi sebelumnya, 
proses menghapus (delete) anggota keluarga pada posisi paling bawah 
dan belum punya cabang relasi dapat dilakukan oleh siapa saja yang 
sudah gabung. Proses semacam ini dipertimbangkan kurang aman. 
Kewenenagan menghapus (delete) anggota paling bawah dari bagan 
sebaiknya hanya pada anggota keluarga yang ditunjuk oleh pemilik akun 
trah atau moderator saja agar pertanggung jawabannya lebi jelas. Oleh 
karena itu mulia versi 1.5.0 ini, proses menghapus (Delete) anggota 
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keluarga dengan posisi paling bawah pada bagan silsilah hanya dapat 
dilakukan oleh Pemilik Akun Trah atau moderator. 
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