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Ringkasan  : 

Aplikasi antarmuka berbasis website ini dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir 

Proyek Transformasi Digital di Magister Manajemen Teknologi Universitas 

Multimedia Nusantara. 

Selain itu aplikasi ini diharapkan ke depannya akan berguna untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan dalam menyediakan perangkat IT nya. 

Aplikasi ini dibuat di Bulan Juni 2020 di Tangerang Selatan. 
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TAMPILAN ANTARMUKA WEB INTERAKTIF INTERNAL 

Platform Digital Karyawan PT. Zulin 

 

Adalah sebuah platform digital karyawan yang berbentuk Web dan 

aplikasi smartphone yang dapat diunduh terlebih dahulu dari web. 

Aplikasi dan web ini merupakan ajang wadah komunikasi internal 

karyawan di PT Zulin yang fungsinya untuk melakukan update progress pekerjaan 

serta report ke antar departemen dan sarana papan informasi.  

Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan pemantauan 

kinerja karyawan serta untuk meningkatkan produktivitas dimana semua progress 

pekerjaan akan terlihat dan terpantau perkembangannya sudah sampai sejauh 

mana pekerjaan itu dilakukan. Semua laporan pekerjaan akan terintegrasi satu 

sama lain antar divisi atau bagian.  

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan absensi dan kotak pesan pribadi yang 

terdapat di fitur My Inbox. 

 Aplikasi ini juga menyertakan open API yang dapat menghubungkan 

langsung ke link aplikasi lain seperti Jurnal.id, aplikasi absensi Hadirr serta Hilti 

On Track!.  Open API ini gunanya untuk memudahkan bagian keuangan dalam 

membuat laporan keuangan yang tersambung ke dalam aplikasi Jurnal.id. 

Selain itu juga memudahkan bagian HR untuk memantau absensi dengan aplikasi 

Hadirr serta memudahkan bagian Gudang dalam memantau stok persediaan 

barang dengan menggunakan aplikasi Hilti On Track. 



 

 

Gambar  : 

Sumber  :   

 

 

Fungsi dari web interaktif ini adalah untuk berbagi informasi di seputar 

lingkungan perusahaan, sebagai ajang untuk update progress report serta integrasi 

dari berbagai report pekerjaan di masing-masing divisi. Dimana progress 

pekerjaan di bagian lain dapat di link kan atau disambung dan di follow up oleh 

bagian yang lainnya.  

  



Desain Halaman Aplikasi Dikazu 

 

Halaman Pembuka                                                           Halaman Pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halaman Pembuka 

Dalam halaman ini yang tampil adalah gambar logo serta tulisan selamat datang di 

aplikasi tersebut 

 

Halaman Pertama :  

Adalah halaman login menuju masuk ke aplikasi tersebut 

Tampilan dalam Halaman ini memuat bar : 

• Username 

• Password 

• Konfirmasi “Login” 

• Lupa Password 

• Pengingat Password atau password default,  “Remember Me” 

 

 

 

 

 

 

               Remember Me 

                                                 Forgot Password? 

 

 

             

                                                      

Selamat Datang di 

Aplikasi Digital Karyawan Zulin 

DIKAZU 

Username 

Password 

Login 



 

 

 

Dalam tampilan  Web Dikazu yang memuat beberapa fitur dan menu yaitu :  

1. Beranda/Home 

➢ Berisi Profil 

2. My Inbox 

✓ Pesan Masuk 

✓ Pesan Keluar 

✓ Arsip 

✓ Absensi 

3. Division 

 Secretary & HR 

 Divisi Finance 

 Business 

 Technical Engineering 



 Logistic & Warehouse 

 Office 

4. Download 

 HR 

 Finance 

 Procurement 

5. Integrasi OPEN API 

→ Jurnal.id 

→ HILTI on Track 

→ Hadirr 

6. Zuliners 

▪ Forum 

▪ Event 

▪ Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMPILAN WEB 

 

Gambar : Tampilan Halaman Beranda Web Dikazu 

 

Halaman Beranda (HOME) 

Pada halaman ini memuat sekilas tentang keberadaan website dan 

menceritakan website fungsinya untuk apa. Pada halaman beranda ini juga terdapat 

Sub Menu yang dapat di klik dan akan tampilan Sub menunya ke bawah 

Pada halaman Beranda ini berisi paparan sejarah PT Zulin dan semua tentang 

keberadaan PT Zulin yang diantaranya memuat tentang : 

 Profil PT Zulin 

 Budaya 

 Strategi 

 Grup Perusahaan 



Content Halaman My Inbox 

Submenu dari Halaman My Inbox adalah : 

 Pesan  : yang berfungsi sebagai folder menampung pesan yang masuk 

 Arsip : untuk pengarsipan dokumen penting 

 Terkirim : untuk membalas pesan 

 Absensi 

 

 

 



Content Halaman Division 

Content Halaman Submenu Secretary & HR 

Menyediakan Formulir-formulir yang diperlukan untuk kebutuhan HR yaitu 

terdiri dari beberapa ikon : 

 Project 

 Surat 

 Form Cuti 

 Form untuk keperluan dinas : seperti Surat Tugas dll 

 

 

 

 

 

 



Content Halaman Division 

Content Halaman Submenu Finance, Accounting & Tax 

Pada halaman ini memuat fitur yang biasa dipakai untuk bersama artinya semua 

karyawan dapat mengajukan permintaan ke bagian keuangan melalui Form yang 

disediakan. 

Fitur yang disediakan adalah : 

➢ Anggaran  :  untuk semua pengajuan anggaran kebutuhan dan biaya 

➢ Kasbon     :  untuk pengajuan pinjaman karyawan 

➢ Remburst  :  untuk ppengajuan remburst biaya perjalanan dinas atau lapangan 

➢ Lembur     :  form lembur 

➢ Insentif     :  insentif perjalanan dinas 

➢ Slip Gaji   : untuk dibagikan ke setiap karyawan 

 



 



Content Halaman Download 

Pada konten halaman ini berisi formulir yang dapat diunduh oleh karyawan 

berdasarkan kebutuhannya. Misalnya Content halaman Submenu Form Finance 

berisi formulir-formulir yang diperlukan dalam pengajuan anggaran atau berisi 

formulir lain yang berkaitan dengan keuangan.  

Atau bila karyawan membutuhkan pengajuan cuti tinggal mengunduh pada 

halaman form HR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Content Halaman Open API 

Dalam halaman ini ditampilkan fitur-fitur open link ke aplikasi lain yang 

digunakan oleh Divisi lain selama ini tanpa harus keluar terlebih dahulu dari 

platform.  Fitur-fitur yang selama ini sudah dipakai oleh Divisi lain yaitu : 

 Jurnal.id  (Divisi Keuangan) aplikasi yang memuat laporan keuangan 

 HILTI on Track!  (Divisi Logistik/Gudang) software/aplikasi ini 

digunakan dalam mengelola inventory dan stok asset. 

 Hadirr!  (Divisi HR) aplikasi absensi dan kepegawaian 

 



Content Halaman Zuliners 

Content SubMenu News 

Berisi pengumuman atau informasi penting yang harus diketahui karyawan. 

 

 

 

 

 

Content SubMenu Event & Galery 

Menampilkan event yang diselenggarakan perusahaan beserta foto 

dokumentasinya 

 

 

 

 

 



Content SubMenu Forum 

Pada halaman ini menampilkan forum diskusi karyawan yang berkaitan dengan 

pekerjaan terutama progress dan update informasi penting lainnya. 

 

 

 

 



Content SubMenu Training 

Pada halaman ini menampilkan jadwal training yang ditawarkan pada karyawan 

dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan. 

Adapun karyawan yang berminat untuk mengikuti training tersebut tinggal 

mengklik jadwal training yang diinginkan. 

 

 

 

 


