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A. Pengantar
Dokodemo-Kerja adalah sistem kerja profesional yang dibuat 
untuk para pekerja independen dan fleksibel, namun tetap 
ingin lebih dalam hal produktivitas kerja. Sistem kerja ini mer-
upakan solusi terbaik bagi perusahaan agar dapat mengetahui 
secara detail kinerja dari seluruh karyawannya.
Dengan menggunakan sistem teknologi ini, perusahaan dapat 
menerapkan sistem kerja remote bagi karyawannya di mana 
pun dan kapan pun. Karyawan pun dibebaskan dari kejenuhan 
dan ketatnya suasana kerja dalam kantor.
Selain untuk karyawan dengan sistem remote, Dokodemo-Ker-
ja ternyata juga dapat Anda pergunakan untuk memantau pro-
duktivitas karyawan di kantor. Selain untuk memantau peker-
jaan, Dokodemo-Kerja juga dapat digunakan oleh HR dan 
Manajer sebagai salah satu syarat untuk menentukan kinerja 
para karyawan.

B. Login Page
Pada	halaman	login	terdapat	fitur	login,	remember	me,	dan	
forgot password

 1. Login 
 Untuk melakukan login, masukan email dan password  
 yang sudah terdaftar lalu centang box captcha 
 (Lihat gambar 1.1.0)

Gambar 1.1.0
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2. Remember me
Aktifkan fungsi remember me untuk menyimpan data email dan 
password

3. Forgot your password
Fitur ini digunakan untuk mendapatkan password kembali bagi 
user yang lupa dengan passwordnya

Cara	untuk	mendapatkan	password	kembali	:
- Klik forgot your password pada halaman login (lihat	gambar	1.3.0)
- Masukan email address
- Link reset password akan dikirimkan ke email user

Gambar 1.3.0
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C. Homepage – Admin

Merupakan halaman utama admin dokodemo-kerja. Terdapat ban-
yak	fitur	filter	by	staff,	filter	by	department,	filter	by	date,	weekly,	
monthly, edit time tracking, note, paging, data show (lihat	gambar	3.0)

C.1		 Filter	by	Staff	Name
	 Fitur	ini	merupakan	fitur	filter	berdasarkan	nama
C.2		 Filter	by	Department
	 Fitur	ini	merupakan	fitur	filter	berdasarkan	department
C.3		 Filter	by	Date
	 Fitur	ini	merupakan	fitur	filter	berdasarkan	tanggal
C.4		 Weekly
 Halaman yang digunakan untuk menampilkan jam kerja   
 karyawan selama 7 hari / 1 minggu
C.5		 Monthly
 Halaman yang digunakan untuk menampilkan jam kerja   
 karyawan selama 1 bulan
C.6  Edit Time Tracking
 Fitur ini berfungsi untuk mengganti / merubah waktu yang 
 telah tersimpan di menu time tracking
C.7		 Note
 Fitur ini berfungsi untuk melihat note yang diberikan oleh staff  
 yang telah menyisipkan note pada time trackingnya
C.8  Paging
 Fitur ini berfungsi untuk pindah ke halaman selanjutnya
C.9		 Data	Show
 Fitur ini berfungsi untuk menampilkan banyaknya data   
 karyawan yang ditampilkan di tiap halamannya
C.10		Notification
	 Fitur	ini	berfungsi	untuk	melihat	kumpulan	notifikasi	yang	
 masuk ke admin
C.11		Detail	Staff
 Fitur ini berfungsi untuk melihat detail time tracking dan   
 screenshot time tracking staff yang bersangkutan
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Gambar 3.0
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C.1		Filter	by	Staff	Name
Fitur	ini	merupakan	fitur	filter	berdasarkan	nama.	Ad-
min	dapat	melakukan	filter	time	tracking	berdasarkan	
nama	karyawan	melalui	fitur	ini.	Setelah	memilih	nama	
karyawan, maka website akan menampilkan data time 
tracking karyawan yang dipilih

C.2		Filter	by	Department
Fitur	ini	merupakan	fitur	filter	berdasarkan	department.	
Admin	dapat	melakukan	filter	time	tracking	berdasarkan	
department	melalui	fitur	ini.	Setelah	memilih	nama	
department, maka website akan menampilkan time 
tracking seluruh karyawan yang berada di department 
tersebut (lihat gambar 3.2)

Gambar 3.1

Gambar 3.2
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C.3		Filter	by	Date
Admin	dapat	melakukan	filter	time	tracking	berdasarkan	
tanggal	melalui	fitur	ini.	Setelah	meng-klik	tanggal	yang	
dipilih, website akan menampilkan time tracking seluruh 
karyawan pada tanggal yang telah dipilih

C.4		Weekly
Halaman yang digunakan untuk menampilkan jam 
kerja	karyawan	selama	7	hari	/	1	minggu.	Dengan	fitur	
ini admin dapat melihat data time tracking mingguan 
karyawan. Pada halaman ini terdapat kolom nama staff, 
time worked, dan tanggal selama 1 minggu 
(lihat	gambar	3.4)

Gambar 3.3

•	 Staff	Name	:	Kolom	yang	berisikan	nama-nama		 	 	
 staff yang mengaktifkan dokodemo-kerja
•	 Time	Worked	:	Jumlah	jam	kerja	selama	1	minggu
•	 Tanggal	:	Menampilkan	total	jam	kerja	setiap	hari		 	
 selama 1 minggu

•	 		 	:	Untuk	pindah	halaman	ke	minggu	sebelumnya

•	 			 	:	Untuk	pindah	halaman	ke	minggu	berikutnya
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Gambar 3.4

Gambar 3.5

C.5		Monthly
Halaman yang digunakan untuk menampilkan jam kerja 
karyawan	selama	1	bulan.	Dengan	fitur	ini	admin	dapat	
melihat time tracking bulanan karyawan. Pada halaman 
ini terdapat kolom nama staff, time worked, dan tanggal 
selama 1 bulan (lihat	gambar	3.5)

•	 Staff	Name	:	Kolom	yang	berisikan	nama-nama		 	 	
 staff yang mengaktifkan dokodemo-kerja
•	 Time	Worked	:	Jumlah	jam	kerja	selama	1	minggu
•	 Tanggal	:	Menampilkan	total	jam	kerja	setiap	hari		 	
 selama 1 minggu

•	 		 	:	Untuk	pindah	halaman	ke	bulan	sebelumnya

•	 			 	:	Untuk	pindah	halaman	ke	bulan	berikutnya



C.7		Note
Fitur ini berfungsi untuk melihat note yang diberikan oleh 
staff yang telah menyisipkan note pada time trackingnya. 
Setelah di klik, admin dapat melihat note yang disisipkan 
oleh karyawan	(lihat	gambar	3.7)

C.6  Edit time tracking
Fitur ini berfungsi untuk mengganti / merubah waktu 
yang	telah	tersimpan	di	menu	time	tracking.	Pada	fitur	ini	
terdapat bagian start time, end time, dan reason 
(lihat	gambar	3.6)
•	 Start time	:	Waktu	ketika	mulai	mengaktifkan	
 dokodemo-kerja
•	 End time :	Waktu	ketika	mengakhiri	dokodemo-
 kerja
•	 Reason	:	Kolom	alasann	yang	wajib	diisi	untuk		 	
 dapat mengedit waktu 

Gambar 3.6

Gambar 3.7
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C.8  Paging 
Fitur ini berfungsi untuk pindah ke halaman selanjutnya. 
Jika	di	klik,	sistem	akan	menampilkan	halaman	yang	
dipilih (lihat	gambar	3.8)

C.9		Data	Show
Fitur ini berfungsi untuk menampilkan banyaknya data 
karyawan yang ditampilkan di tiap halamannya. Admin 
dapat memilih ingin menampilkan 10, 15, 25, 50, atau all 
pada data karyawan. (lihat	gambar	3.9)

Gambar 3.8

Gambar 3.9
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C.10		 Notification
Fitur	ini	digunakan	untuk	melihat	notifikasi	yang	masuk	
ke user (lihat	gambar	3.10)

Gambar 3.10
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C.11		 Detail	staff	
Fitur ini berfungsi untuk melihat detail time tracking 
dan screenshot time tracking staff yang bersangkutan. 
Pada halaman ini admin dapat melihat total jam kerja 
karyawan, dapat memberikan komen terhadap karyawan, 
dapat melihat screenshot layar komputer karyawan pada 
waktu – waktu tertentu, dan juga dapat melihat history 
pengeditan time tracking yang dilakukan oleh karyawan 
yang bersangkutan

Gambar 3.11
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D. Staff
Halaman staff berisikan informasi tentang staff yang terdaftar pada 
dokodemo-kerja.	Pada	halaman	ini	terdapat	fitur	Add	staff,	filter	by,	
dan paging. Serta terdapat kolom Nama, Supervisor, Department, 
Email, Status, dan Action (lihat	gambar	4.0) 

•	 Add Staff	:	Fitur	untuk	menambah	data	staff	baru
•	 Name	:	Berisikan	nama	staff	yang	terdaftar
•	 Supervisor	:	Berisikan	nama	supervisor	terhadap	staff	yang		
 bersangkutan
•	 Department	:	Berisikan	informasi	department	staff	yang		 	
 bersangkutan
•	 Email	:	Berisikan	email	staff	yang	terdaftar	pada	dokodemo-		
 kerja
•	 Status	:	Menampilkan	informasi	status	staff,	antara	aktif	atau		
 tidak aktif
•	 Action	:	Berisikan	tombol	edit	untuk	merubah	data	staff,	tom	
 bol status untuk merubah status staff tombol reset password  
 untuk mengubah password user, dan tombol delete untuk   
 menghapus staff yang telah terdaftar.
•	 Filter	by	:	Fitur	pencarian	untuk	menemukan	kata	yang	dicari
•	 Paging :	Fitur	yang	digunakan	untuk	berpindah	ke	halaman			
 berikutnya

Gambar 4.0
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D.1  Add Staff
Fitur ini digunakan untuk menambahkan user staff pada 
dokodemo-kerja.	Pada	fitur	ini	terdapat	field	email,	full	
name, access level, department, dan supervisor. 
(lihat	gambar	4.1)

D.2  Edit Staff
Fitur untuk mengubah informasi staff yang telah terdaft-
ar.	Pada	fitur	ini	terdapat	field	email,	full	name,	access	
level, department, dan supervisor. (lihat	gambar	4.2)

Gambar 4.1

Gambar 4.2
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D.3		Change	Status
Fitur untuk mengubah status staff menjadi aktif atau 
non-aktif  (lihat	gambar	4.3)

D.4  Reset Password
Fitur untuk mengubah password user. Password akan 
terkirim ke email staff yang dipilih (lihat	gambar	4.4)

Gambar 4.3

Gambar 4.4
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D.5		Delete	Staff
Fitur untuk menghapus staff yang telah terdaftar. Klik 
delete untuk menghapus staff yang telah terdaftar 
(lihat	gambar	4.5)

D.6		Filter	By	Atau	Searching	Data
Filter ini digunakan untuk mencari kata yang berada pada 
halaman staff (lihat	gambar	4.6)

D.7  Paging 
Fitur ini berfungsi untuk pindah ke halaman selanjutnya 
(lihat	gambar	4.6)

Gambar 4.5

Gambar 4.6
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Gambar 4.7

E. Project
Halaman project berisikan informasi projek yang tersedia pada 
dokodemo-kerja. Pada halaman ini terdapat kolom nama 
project, client name, team member, start date, end date, status, 
dan action (lihat	gambar	5.0)

•	 Nama	project	:	Berisikan	nama	project	yang	didaftarkan
•	 Client	Name	:	Berisikan	nama	klien	yang	terhadap	project		
 yang bersangkutan
•	 Team Member	:	Berisikan	nama	team	member	yang	
 terdaftar pada project yang bersangkutan
•	 Start Date	:	Merupakan	tanggal	dimana	project	yang	ber	
 sangkutan dimulai
•	 End Date	:	Merupakan	tanggal	dimana	project	yang	ber	
 sangkutan selesai
•	 Status	:	Berisikan	status	project	tersebut	antara	in	
 progress, pending, atau done
•	 Action	:	Berisikan	tombol	edit	untuk	mengedit	project	yang		
 telah didaftarkan, tombol delete untuk menghapus project  
 yang telah didaftarkan, dan tombol status untuk merubah  
 status project tersebut
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Gambar 5.0

Gambar 5.1

E.1  Add new project
Fitur ini digunakan untuk menambahkan project baru 
pada dokodemo-kerja. Admin perlu mengisi project 
name, client name, project start date, project end date, 
project manager, team member, dan description untuk 
menambahkan project pada dokodemo-kerja 
(lihat	gambar	5.1)
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Gambar 5.2

Gambar 5.3

E.2  Edit Project
Merupakan	fitur	untuk	merubah	data	project	yang	telah	
terdaftar. Admin dapat merubah project name, client 
name, project start date, project end date, project 
manager,	team	member,	dan	description	melalui	fitur	ini	
(lihat	gambar	5.2)

E.3		Delete	Project
Fitur ini berfungsi untuk menghapus data project yang 
telah terdaftar. Pilih delete untuk menghapus project 
yang telah terdaftar (lihat	gambar	5.3)
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E.4		Change	Status
Fitur ini digunakan untuk merubah status project yang 
telah terdaftar. Status bias dirubah menjadi in progress, 
pending, atau done (lihat	gambar	5.4)

E.5		Filter	By	Atau	Searching	Data
Fitur ini digunakan untuk mencari kata yang terdapat di 
halaman project management. Admin dapat mencari 
kata yang diinginkan berdasarkan project name, client 
name, team member, start date, end date, dan status. 
(lihat	gambar	5.5)

Gambar 5.4

Gambar 5.5
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E.6  Paging 
Fitur ini digunakan untuk berpindah ke halaman 
berikutnya atau ke halaman yang dituju. (lihat	gambar	5.6)

Gambar 5.6

F. Department
Halaman department berisikan informasi tentang department 
yang berada pada dokodemo-kerja. Pada halaman ini terdapat 
fitur	Add	New	Department,	filter	by,	dan	paging.	Selain	itu	ter-
dapat kolom Nama dan Action	(lihat	gambar	6.0)

•	 Add	New	Department	:	Fitur	ini	digunakan	untuk	
 menambahkan department baru pada bagian department  
 management
•	 Filter	by	:	Fitur	ini	digunakan	untuk	mencari	kata
•	 Paging	:	Fitur	ini	digunakan	untuk	pindah	ke	halaman	yang		
 ingin dituju
•	 Nama	:	Merupakan	kolom	yang	berisi	nama	department
•	 Action	:	Kolom	yang		berisikan	tombol	edit	untuk	merubah		
 data department yang telah terdaftar, dan tombol delete  
 untuk menghapus data department yang telah terdaftar
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Gambar 6.0

F.1  Add Department
Fitur ini digunakan untuk menambahkan department 
kedalam dokodemo-kerja. Diperlukan department name 
untuk menambahkan department baru (lihat	gambar	6.1)

Gambar 6.1

Gambar 6.0
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F.2  Edit Department
Fitur ini digunakan untuk mengedit department yang 
telah terdaftar. (lihat	gambar	6.2)

F.3		 Delete	Department
Fitur ini digunakan untuk menghapus department yang 
telah terdaftar. Pilih delete untuk menghapus department 
yang telah terdafatar (lihat	gambar	6.3)

Gambar 6.2

Gambar 6.3

Gambar 6.0
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F.4		 Filter	By	Atau	Searching	Data
Filter ini digunakan untuk menemukan kata yang ingin 
dicari (lihat	gambar	6.4)

F.5  Paging 
Fitur ini digunakan untuk berpindah ke halaman berikutn-
ya atau ke halaman yang ingin dituju (lihat	gambar	6.5)

Gambar 6.4

Gambar 6.5
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G. Desktop App
Halaman ini berisikan link / url untuk mendownload dokodemo 
desktop apps. Dokodemo apps tersedia dalam 3 platform, yaitu 
linux, mac, dan windows. Pilih dokodemo apps sesuai platform 
anda lalu download (lihat	gambar	7.0)

H.	 Profile	
Menu ini memiliki simbol         yang terletak di bagian atas 
kanan website dokodemo. Menu ini terdiri dari 3 bagian 
yaitu	My	profile,	Change	Password,	dan	Logout	
(lihat	gambar	8.0)

•	 My	profile		:	Halaman	ini	berisikan	keterangan	profil	user
•	 Change	Password	:	Halaman	ini	digunakan	untuk	meng	
 ganti password user
•	 Logout	:	Fitu	ini	digunakan	untuk	keluar	dari	website	
 dokodemo-kerja

Gambar 7.0
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Gambar 8.0

H.1		My	profile
Halaman	ini	berisikan	keterangan	profil	user	
(lihat	gambar	8.1)

Gambar 8.1
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H.2		Change	password
Halaman ini digunakan untuk merubah password user. 
Isi	current	password,	new	password,	dan	new	confirma-
tion password untuk merubah password 
(lihat	gambar	8.2)

H.3  Logout
Fitur ini digunakan untuk keluar dari halaman dokode-
mo-kerja. Pilih logout untuk keluar dari dokodemo-kerja 
(lihat	gambar	8.3)

Gambar 8.2

Gambar 8.3
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I. Homepage – Staff

Merupakan halaman utama staff dokodemo-kerja. Pada 
halaman ini staff dapat melihat screenshot yang ditangkap 
oleh dokodemo. Pada halaman ini terdapat kolom Project, Time 
Worked, Tanggal harian, dan Note

•	 Project :	Staff	dapat	melihat	nama	project	yang	sudah		
 dikerjakan
•	 Time Worked :	Staff	dapat	melihat	total	jam	kerja	pada		
 project yang bersangkutan
•	 Kolom	Jam	:	Staff	dapat	melihat	detail	menit	dan	jam	pada		
 kolom ini
•	 Note	:	Staff	dapat	memberikan	note	pada	kolom	ini

Pada	halaman	ini	juga	terdapat	fitur	My	Project,	Dekstop	App,	
Notifikasi,	My	Profile,	filter	by	date,	weekly,	monthly,	add	note,	
paging, comment, dan history edit time.  (lihat	gambar	9.0)

1.	 Filter	by	Date
	 Pada	fitur	ini	staff	dapat	melihat	time	tracking	pada	
 tanggal lain. Pilih tanggal yang diinginkan lalu akan 
 muncul time tracking pada tanggal yang dipilih
2.	 Weekly
	 Pada	fitur	ini	staff	dapat	melihat	time	tracking	selama	7		
 hari / 1 minggu.
3.	 Monthly
	 Pada	fitur	ini	staff	dapat	melihat	time	tracking	selama	1		
 bulan.
4.	 Add	Note
	 Dengan	fitur	ini	staff	dapat	memberikan	note	yang	
 nantinya bias dibaca oleh admin.
5. Comment
	 Dengan	fitur	ini	staff	dapat	memasukan	komen	ke	website		
 dokodemo
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Gambar 9.0
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