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Kata Pengantar

Pengelolaan  data  karyawan  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  dalam  era  teknologi 

informasi  saat  ini.  Dengan  berkembangnya  aplikasi  opensource  berbasis  web,  maka 

manajemen pengolahan informasi telah bergeser menuju aplikasi yang murah, mudah dan user 

friendly.

OrangeHRM merupakan sebuah solusi  opensource yang penulis temukan, dimana solusi  ini 

sangat relavan dengan pekerjaan penulis sebagai HR Manager di sebuah perusahaan. Untuk 

berbagi  informasi  dan pengalaman ini,  maka  penulis  menulis  buku  ini  bagi  para  pembaca, 

khususnya para praktisi  HR Manager yang sedang mencari  solusi  aplikasi  untuk mengelola 

Human Resource di Perusahaannya.

Salam Sejahtera

Titus Permadi 
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Sekilas Pandang

Tujuan dari buku ini adalah untuk menyediakan informasi tentang fitur-fitur Sistem Manajemen 

Sumber  Daya  Manusia  OrangeHRM®.  Buku  ini  dibuat  untuk  memberikan  panduan  bagi 

administrator sistem OrangeHRM®. 

Buku ini disusun dalam bab-bab berikut ini:

Bab Penjelasan

Pendahuluan
OrangeHRM®

Bab ini memberikan penjelasan ringkas tentang OrangeHRM® dan 
fungsi-fungsi utamanya. 

Informasi Login Dalam bab ini, pembaca akan memperoleh penjelasan tentang seluk-
beluk rinci login dalam sistem ini. 

Modul Admin
Memasuki bab ini, pembaca akan memperoleh tuntunan langkah demi 
langkah tentang bagaimana cara menggunakan fitur-fitur dalam modul 
Admin pada sistem OrangeHRM®.

Modul PIM (Personal 
Identity Management)

Bab ini akan memandu pembaca dengan petunjuk-petunjuk bertahap 
tentang bagaimana menggunakan fitur Modul PIM dalam Sistem 
OrangeHRM®. 

Modul ESS (Employee 
Self Service)  

Berikutnya, pembaca akan memperoleh panduan tentang bagaimana 
menggunakan fitur modul ESS dalam Sistem OrangeHRM®. 

Modul Leaves 
(C u t i) 

Penjelasan terinci mengenai bagaimana menggunakan modul Cuti 
dalam Sistem OrangeHRM® akan dijelaskan dalam bab ini. 

Modul Time 
(Waktu Kerja)

Dalam bab ini, akan disajikan arahan bertahap tentang bagaimana 
menggunakan fitur dalam modul pelacak Waktu kerja pada sistem 
OrangeHRM®.

Modul Report 
(Laporan)

Bab ini akan memandu pembaca untuk mempelajari bagaimana cara 
menggunakan modul Laporan dalam Sistem OrangeHRM®

Modul Bug Tracker 
(Pelacak Bug)

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana pembaca dapat melaporkan 
berbagai kekurangan atau masalah dalam sistem kepada developer 
sistem OrangeHRM®.

Modul Recruitment
(Rekrutmen)

Dalam bab ini pembaca akan dipandu untuk menggunakan fitur 
Rekrutmen, yaitu tentang bagaimana memasang lowongan kerja di 
Internet dan bagaimana memproses lamaran tersebut hingga tuntas. 
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Aturan penulisan dalam buku ini

Format penulisan yang digunakan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

Bold 
Digunakan untuk memberi penekanan pada opsi perintah yang anda pilih serta untuk 

menegaskan bahwa kata tersebut ada di dalam sistem dan tidak diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia, agar tidak rancu antara kata dalam buku panduan dan kata dalam sistem. 

Untuk saat ini belum ada OrangeHRM berbahasa Indonesia. 
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Bab 6 

6 Modul ESS 
Employee self service (ESS) adalah alat ampuh yang membekali karyawan perusahaan dengan 

kemampuan untuk melihat informasi yang relevan seperti  informasi pribadi (personal 

information), memperbarui informasi pribadi melalui komputer yang bisa mengakses website, 

tanpa harus merepotkan staf HRD. 

Fungsionalitas dari modul ini terentang ke seluruh sistem, menjadikan informasi tersedia 

dengan mudah untuk diakses kapan pun. Tentu saja informasi-informasi ini adalah informasi 

yang boleh diakses sesuai dengan acuan kerahasiaan perusahaan, dimana hanya orang-orang 

dengan otorisasi tertentu yang boleh melihatnya. Dampak penghematan biaya dan waktu sangat 

terasa dengan adanya fungsionalitas ini. 

Untuk menggunakan modul ESS, data karyawan harus terlebih dahulu dimasukkan dan 

kemudian ditunjuk sebagai ESS User melalui fungsi User yang terdapat dalam modul Admin. 

Lihat bagian 4.7.2 untuk informasi tentang pembuatan ESS user. 

Untuk melakukan login ke modul ESS, masukkan nama dan sandi (username dan password) 

yang anda pilih saat membuat user pertama kali. 

Setelah loggin in ke dalam sistem, user ESS dapat mengakses menu seperti gambar dibawah 

ini. 

Gambar 6.1 

● Admin Module - Melalui modul ini, karyawan, yang telah ditetapkan sebagai Project 
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Administrator dapat menjalankan tugas administrasinya terhadap kegiatan-kegiatan 

(activities) proyek-proyek yang ditanganinya. Lihat bagian 4.9.3 Project Activities untuk 

informasi lebih lanjut tentang modul Admin Project Administrator's. 

● PIM Module - Melalui modul PIM ini, seorang karyawan yang telah ditunjuk sebagai 

supervisor atas karyawan lain dapat mengelola informasi pribadi (personal information) 

anak buahnya. Lihat bagian 5.10 Report-to untuk informasi lebih lanjut tentang 

penugasan atasan/bawahan (supervisor/subordinate).

● Leave Module - Melalui modul Leave ini, karyawan dapat mendaftar pengambilan cuti 

kepada atasannya dan menolak persetujuan cuti bawahannya. Lihat bagian 7 untuk 

informasi lebih lanjut tentang fungsi ini. 

● Time Module - Melalui modul Time ini karyawan dapat memasukkan waktu kegiatan 

(time events) dan mendaftarkan jadwal kerjanya (time sheets) untuk mendapat 

persetujuan dari supervisornya. Karyawan dapat melakukan absen masuk dan absen 

pulang  (punch in/out times). Lihat bagian 8 untuk informasi lebih mendalam. 

● ESS - Melalui modul ESS ini karyawan dapat mengakses dan mengedit informasi 

pribadinya melalui modul PIM. Lihat bagian 5 untuk informasi lebih jelas tentang 

fungsionalitas ini. 

● Bug Tracker  - Melalui modul Bug Tracker ini karyawan dapat melaporkan kesalahan 

sistem/bug yang terjadi saat menggunakan sistem. Lihat bagian 10 untuk informasi 

lebih jauh. 
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Bab 7 

7 Modul Leave 
Modul Cuti (Leave) merupakan modul pengelolaan cuti yang komprehensif dengan 

kemungkinan yang luas untuk mendefinisikan tipe-tipe cuti, libur perusahaan, pendaftaran cuti 

dan pemberian cuti bagi karyawan perusahaan. Modul ini menyediakan semua aplikasi dan 

proses persetujuan serta dapat menampilkan informasi hak cuti, sisa cuti, riwayat cuti dan lain 

sebagainya. 

Fungsionalitas modul cuti (Leave Module) ini berbeda-beda tergantung pada otoritas pengguna 

sistem ini. Modul Leave akan dijelaskan dari sudut pandang Administrator, ESS User-Supervisor 

(user yang mempunyai anak buah, lihat bagian 5.10 untuk informasi lebih jelas) dan ESS User 

(user yang tidak mempunyai anak buah dibawahnya)

Seorang HR Admin dapat:
 

● Melihat Ringkasan Cuti (Leave 
Summary) masing-masing 
karyawan dan sisa hari cuti yang 
masih ada untuk setiap tipe cuti 
yang diakui perusahaan.  

● Mendefinisikan Day Off Akhir 
Pekan (Days Off Weekends) 
dan Liburan Khusus (Specific 
Holidays)

● Mendefinisikan Tipe-tipe Cuti 
(Leave Types) 

● Menetapkan Cuti bagi setiap 
karyawan (Assign Leave)

● Melihat skedul cuti setiap 
karyawan (Scheduled Leave)

● Melihat daftar Cuti Yang Diambil 
(Taken Leave) oleh masing-
masing karyawan

11 dari 35



Rahasia Sukses Mengelola SDM dengan OrangeHRM 
                                                                          
 

Seorang ESS User  Supervisor dapat:

● Melihat Ringkasan Cuti 
Perorangan (Personal) atau 
Karyawan/anak buahnya. 

● Melihat daftar cuti (Leave List), 
yaitu informasi detil cuti

● Mendaftarkan cuti (Apply for 
Leave)

● Menetapkan cuti bagi anak 
buahnya (Assign Leave for 
his/her subordinates) 

● Menolak/Menerima Cuti yang 
diajukan (Approve/Reject)

Seorang ESS User dapat: 

● Melihat Ringkasan Cuti 
Pribadinya sendiri (Personal 
Leave Summary)

● Melihat informasi detil cuti
● Mendaftarkan cuti yang mau 

diambil olehnya
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7.1 Leave Summary 

7.1.1 Sudut Administrator → Leave Summary  
Untuk melihat ringkasan cuti (Leave Summary), klik Leave Summary dari menu di sebelah kiri. 

Layar akan menampilkan tampilan seperti Gambar 7.1 

Gambar 7.1 

Ringkasan cuti seorang karyawan dapat dilihat untuk satu tahun tertentu, akan tetapi tahun itu 

harus dipilih dari daftar drop-down. 

Ada dua kriteria yang dapat digunakan sebagai filter untuk melihat ringkasan cuti: 

● Employee Name 

● Leave Type 

Jika user ingin melihat Ringkasan Cuti (Leave Summary) untuk satu orang karyawan saja, 

Employee Name harus dipilih. Daftar drop down untuk Employee Name terdiri dari dua opsi, 

yaitu "All Employee" untuk menampilkan semua karyawan dan "Select" untuk menampilkan 

karyawan terpilih. Bila Select yang dipilih, user kemudian mencari karyawan yang mau dipilih 

(Gambar 7.2), yaitu karyawan yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Juga dimungkinkan 

untuk mencari karyawan yang ada dalam daftar karyawan dengan mengetikkan Employee ID 

atau Employee Name.

13 dari 35



Rahasia Sukses Mengelola SDM dengan OrangeHRM 
                                                                          

Gambar 7.2 

Untuk memfilter Ringkasan Cuti dengan tipe cuti (leave type) tertentu, user harus memilihnya 

dari daftar drop down tipe cuti (Leave Type). List ini diperoleh dari nilai yang telah dimasukkan 

ke dalam sistem melalui fungsionalitas pendefinisian tipe cuti (Define Leave Type) lihat bagian 

7.1.3  untuk lebih jelasnya. 

7.1.1.1 Melihat Leave Summary 
Untuk melihat semua informasi Ringkasan Cuti (Leave Summary) atau Ringkasan Cuti tertentu 

yang telah difilter saja, user harus menekan tombol View. Informasi cuti ditampilkan dalam 

satuan jam. Sisa cuti dihitung dari shift kerja yang ditugaskan bagi seorang karyawan (Lihat 

bagian 8.9 untuk informasi lebih jauh). Jika seorang tidak ditugaskan dalam shift, nilai jam kerja 

per hari secara baku adalah 8 jam. 

7.1.1.1.1 Mengedit informasi Hak Cuti melalui Leave 

Summary 
Administator dapat mengedit informasi hak cuti (Entitled Leave) dengan menekan tombol Edit. 
Layar tampilan seperti Gambar 7.3 akan ditayangkan. Informasi cuti yang benar harus diedit dan 

disimpan ke dalam sistem dengan menekan tombol Save. 
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Gambar 7.3 

Daftar cuti yang diambil oleh karyawan dapat dilihat dengan meng-klik link “Taken Leave” yang 

berada di atas daftar. 

7.1.2 Sudut Supervisor →  Leave Summary 
ESS User yang telah diberi karyawan dibawahnya dapat melihat ringkasan cuti mereka. 

Supervisor dapat melihat:

● Ringkasan Cuti per Orang (Personal Leave Summary)

● Ringkasan Cuti Karyawan (Employee Leave Summary) 

7.1.2.1 Personal Leave Summary 
Sub-menu Personal Leave Summary dari item menu Leave Summary di sebelah kiri 

mengijinkan Supervisor untuk melihat Ringkasan Informasi Cutinya. Untuk detil lebih lanjut, 

dapat melihat bagian 7.1.3

7.1.2.2 Employee Leave Summary 
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pada sub-menu Employee Leave Summary  di item Leave Summary di bagian menu sebelah 

kiri. Layar akan menampilkan tayangan seperti Gambar 7.4 

Gambar 7.4 

   

Untuk melihat Ringkasan Cuti (leave summary), anda harus memilih tahun dari menu drop 

down. Jika Anda hanya ingin menampilkan satu orang bawahan, pilih dari daftar drop-down 

Employee Name dan tekan tombol View. Tayangan seperti Gambar 7.5 akan ditampilkan. 

Gambar 7.5 

Ringkasan cuti ditampilkan dalam satuan hari, dengan ketepatan 2 desimal (misalnya 1.5 hari 

untuk karyawan yang bekerja shift 8 jam perhari berarti sama dengan 12 jam). Sistem 

menangkap nilai cuti secara akurat bahkan bila jumlah jam kerja per hari untuk seorang 

karyawan berubah sepanjang tahun; sistem menggunakan nilai terakhir untuk perhitungannya. 

Sisa cuti dalam jam dihitung dalam kaitannya dengan shift kerja karyawan (jumlah jam kerja 

yang ditetapkan per hari)
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7.1.3 Sudut ESS User → Leave Summary 
Dengan mengklik Leaves Summary (bagi ESS user) dan Personal Leave Summary (bagi 

Supervisor), ESS user dapat melihat daftar tipe cuti dan melihat ringkasan cuti yang telah 

diambil dan sisa cuti tersedia seperti tampilan pada Gambar 7.6 dibawah ini. 

Gambar 7.6 

   

7.2 Menetapkan Days Off 
Dengan memilih Define Days Off dari menu di sebelah kiri, administator OrangeHRM dapat 

mendefinisikan hari off yang akan digunakan pada seluruh perusahaan dan akan digunakan 

sebagai pertimbangan ketika melakukan perhitungan periode cuti (leave duration). Hari off 

(Days off) dapat dikategorikan menjadi: 

● Libur Akhir Pekan (Weekends) 

● Libur Khusus (Specific Holidays) 

7.2.1 Weekend 
Layar yang digunakan untuk menetapkan akhir pekan (weekends) bagi perusahaan ditampilkan 

seperti Gambar 7.7. Untuk masing-masing hari dalam satu minggu, administrator harus 
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Working Day) atau libur akhir pekan (Weekend). Setelah menetapkan informasi ini, 

administrator harus menyimpannya dengan menekan tombol Save.  

Gambar 7.7 

7.2.2 Specific Holidays 
Libur khusus (Specific Holidays) yang tidak ditetapkan sebagai hari kerja perusahaan dapat 

didefinisikan melalui modul ini. 

Dengan fitur Specific Holidays anda dapat menambah, menghapus dan mengedit libur khusus 

untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan anda. Dimulai dengan 

mengklik Specific Holidays dibawah item menu Define Days Off pada menu di sebelah kiri. 

Daftar libur khusus akan ditampilkan seperti Gambar 7.8.
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Gambar 7.8 

7.2.2.1 Menambah Specific Holidays 
Untuk menambahkan Libur Khusus (Specific Holidays), klik tombol Add dan layar akan tampil 

seperti Gambar 7.9  dibawah ini. 

Gambar 7.9 
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Adalah merupakan suatu kewajiban untuk menetapkan nama hari libur (Name of the Holiday) 

dan memilih tanggal hari libur tersebut berlangsung. 

Secara baku, semua hari libur ditandai sebagai non-recurring, artinya tidak berulang sama 

setiap tahun. Untuk menandai sebuah hari libur sebagai recurrring, yang berarti bahwa hari 

libur itu berulang kembali setiap tahun, klik kotak pilihan Recurring. Sebagai contoh, hari libur 

Tahun Baru, tiap tanggal 1 Januari, hari kemerdekaan RI tiap tanggal 17 Agustus. 

   

Selain itu dapat pula menetapkan apakah hari libur tersebut, satu haru penuh atau setengah 

hari. Setelah selesai mengatur hal ini, lanjutkan dengan menekan tombol Save. Jika proses 

penyimpanan berhasil, di halaman daftar  Specific Holidays akan muncul pemberitahuan 

`Successfully Added' 

7.2.2.2 Mengedit Specific Holiday 
Klik pada link dengan nama Specific Holiday yang akan diedit. Klik tombol Edit dan buat 

perubahan sesuai kebutuhan dilanjutkan dengan menekan tombol Save. 

7.2.2.3 Menghapus Specific Holiday 
Fungsi ini akan mengijinkan user untuk menghapus sebuah Libur Khusus (Specific Holiday). 

Klik pada kotak pilihan di depan nama liburan yang akan dihapus dan tekan tombol Delete. 

Beberapa liburan dapat dihapus sekaligus secara bersamaan. 

7.3 Mendefinisikan Leave Types 
Melaui bagian ini, administrator sistem dapat mendefinisikan tipe cuti (leave types) yang sesuai 

dengan kebijakan HR perusahaan. Dimulai dengan mengklik item menu Define Leave Types 
pada menu di sebelah kiri. Daftar libur khusus ditampilkan seperti tayangan Gambar 7.10. 
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Gambar 7.10 

7.3.1.1 Menambah Leave Type 
Untuk menambahkan sebuah Tipe Cuti (Leave Type), klik tombol Add dan layar akan 

menayangkan tampilan seperti Gambar  7.11 ini. 

   

Gambar 7.11 

Masukkan nama tipe cuti (leave type name) dan klik tombol Save. Jika proses penyimpanan 

berhasil, daftar tipe cuti akan ditampilkan dengan pemberitahuan  `Successfully Added' 

7.3.1.2 Mengedit Leave Type 
Klik tombol Edit diatas daftar Leave Types. Fungsi ini memungkinkan anda untuk mengedit 

semua nama tipe cuti. Buat perubahan sesuai keperluan dilanjutkan dengan menekan tombol 

Save. 
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Summary berikut. Fungsionalitas ini dijelaskan pada bagian 7.1.1.1.1 



Rahasia Sukses Mengelola SDM dengan OrangeHRM 
                                                                          

7.3.1.3 Menghapus Leave Type 
Bagian ini mengijinkan user untuk menghapus sebuah tipe cuti. Klik pada kotak pilihan di depan 

Leave Type yang mau dihapus dan tekan tombol Delete. Beberapa tipe cuti dapat dihapus 

sekaligus secara bersamaan. 

7.4 Leave List, Taken / Scheduled leave 
Daftar cuti (Leave List) menyediakan informasi detil tentang cuti bersama dengan statusnya 

masing-masing yang dapat dimodifikasi atau diedit. 

Sistem menyediakan 3 tipe daftar cuti. : 

● Leave List  dapat diakses oleh semua karyawan dan supervisornya

● Scheduled Leaves  daftar rencana cuti / cuti yang dijadwalkan, dapat diakses oleh HR 

Admin 

● Taken Leave   Daftar cuti yang diambil oleh karyawan, dapat diakses oleh HR Admin 

dari sistem.  

7.4.1 Daftar Leave  

7.4.1.1 Melihat Daftar Leave  
Untuk melihat informasi daftar cuti (leave list information), karyawan harus login sebagai ESS 

user. Klik item menu Leave List dari menu di sebelah kiri dan informasi berikut akan ditampilkan 

seperti Gambar 7.12  
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Gambar 7.12 

● Date – tanggal atau rentang tanggal cuti yang didaftarkan

● Leave type – diisi oleh HR Administrator 

● Status – Tunda Proses Persetujuan Disetujui Ditolak Diambil Dibatalkan (Pending 

approval / approved / rejected / taken / cancelled )

● Duration – lama cuti dalam satuan jam 

● Comments – komentar/catatan 

Informasi ditampilkan untuk semua cuti yang telah didaftarkan oleh karyawan atau telah 

ditetapkan. 

Untuk melihat detil informasi pada rentang hari cuti, user harus menekan link dengan tanggal 

cuti. 

Layar berikut akan menayangkan tampilan seperti Gambar 7.13 berikut. 
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Gambar 7.13 

Untuk kembali ke Daftar Cuti (Leaves List), klik tombol Back.  

7.4.1.2 Mengedit Leave Statuses 
Fungsionalitas ini dapat digunakan oleh ESS User untuk mengubah status cuti (leave statuses) 

dari Pending Approval atau Approved menjadi Cancelled. Dengan kata lain, bagian ini 

mengijinkan karyawan untuk membatalkan cuti yang telah mereka ajukan/daftarkan atau cuti 

yang cuti yang telah ditetapkan bagi mereka atau menjadi hak mereka, tetapi tidak diambil. 

Jika rentang tanggal status cuti diedit, user dapat mengajukan perubahan untuk seluruh cuti 

atau membuat perubahan sebagian saja, hanya pada bagian yang perlu diubah 

Layar yang menampilkan daftar cuti secara detil dengan pilihan untuk membuat perubahan 

status akan ditampilkan seperti Gambar 7.14 
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Catatan: Status Cuti yang Diambil (Taked Leaves) tidak dapat diedit oleh karyawan yang 

bersangkutan. Otoritas untuk melakukan hal ini ada pada HR Administrator. 
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Gambar 7.14 

Setelah melakukan perubahan status cuti, jangan lupa menekan tombol Save. 
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Catatan: Jika fungsionalitas pemberitahuan lewat cuti diaktifkan (lihat bagian 4.3 untuk 

informasi lebih jauh), email pemberitahuan akan dikirim ke Supervisor karyawan dan ke HR 

Admin  user, yang telah mendaftarkan diri untuk mendapat pemberitahuan tentang 

pengelolaan Cuti via email, pada saat seorang karyawan mengubah dan menyimpan status 

cutinya. 
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7.4.2 Daftar Taken Leave 
HR Administrator dari sistem mempunyai kemungkinan untuk melihat semua cuti yang diambil 

oleh karyawan perusahaan melalui tampilan yang terpisah. Untuk mengakses bagian ini, pilih 

item menu Taken Leave dari menu modul Leave. 

Layar tampilan akan muncul seperti Gambar 7.15. 

Gambar 7.15 

HR Administrator dapat mengedit status cuti yang akan dibatalkan – jika jatuh tempo cuti telah 

terlewati, tetapi jatah cuti tidak diambil oleh karyawan. 

Untuk melihat seluruh detil informasi cuti dan mengedit seluruh atau sebagian cuti dijelaskan 

dalam bagian 7.4.1.
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Catatan: Status cuti yang diambil (Taken) hanya dapat dimodifikasi oleh HR Administrator. 
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7.4.3 Daftar Scheduled Leave 
Bagian ini menyediakan tampilan untuk melihat jadwal cuti (scheduled leave) bagi 

administrator, sehingga berbagai informasi cuti yang relevan dapat diakses dan diatur dengan 

mudah. Untuk mengakses bagian ini, pilih item menu Scheduled Leave dari menu di sebelah 

kiri pada modul Leave. Layar tampilan berikut ini akan tampil seperti Gambar 7.16.

Gambar 7.16 

HR Administrator dapat mengedit status cuti dan menyetujui / menolak atau membatalkan cuti 

yang diajukan. (approve / reject / cancel). Untuk melihat informasi cuti secara mendetil dan 

mengedit sebagian atau keseluruhan cuti dijelaskan pada bagian 7.4.1. 
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7.5 Assign Leave 
The HR administrator dapat menetapkan cuti (Assigned Leave) bagi setiap karyawan dalam 

perusahaan, yang informasinya telah dimasukkan ke dalam sistem. 

Untuk menetapkan cuti, klik item Assign Leave dari menu di sebelah kiri. Layar tampilan akan 

nampak seperti Gambar 7.17 

Gambar 7.17 
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Catatan: Masukkan informasi karyawan (termasuk Report-to), informasi tipe cuti dan informasi 

libur khusus dan libur akhir pekan ke dalam sistem, agar sistem dapat menghitung cuti dengan 

benar. 
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Pada saat menetapkan cuti, HR Administrator atau Supervisor harus memilih:

● Employee Name 

● Administrator OrangeHRM, daftar semua karyawan, yang telah dimasukkan 

data ke dalam sistem sebelumnya, akan ditampilkan

● ESS User - supervisor dapat menetapkan cuti hanya bagi anak buah 

dibawahnya. Dalam kasus ini, sebuah daftar drop-down akan ditampilkan 

dengan isi dari semua bawahannya. 

● Daftar drop-down akan dihasilkan dengan tipe cuti yang telah dimasukkan oleh 

Administrator. (Lihat bagian 7.3 untuk penjelasan lebih lanjut) 

● Rentang cuti (leave range) harus dispesifikasikan dengan memilih tanggal From date 

dan To date (Dari dan Sampai)

Jika Supervisor / HR Admin ingin menetapkan cuti pada jam dari suatu hari tertentu, tanggal 

From dan To harus disetel sama. Gambar 7.18 menunjukkan tampilan cuti berdasarkan jam.  

   

Gambar 7.18 

Ada beberapa cara untuk menentukan cuti berdasarkan durasi tertentu. 

29 dari 35



Rahasia Sukses Mengelola SDM dengan OrangeHRM 
                                                                          

– Waktu From time dan To time  harus sama dengan Total waktu (Total time) yang akan 

dihitung secara otomatis dan ditampilkan dalam satuan jam dengan ketepatan 2 angka di 

belakang koma.

– Waktu From time dan Total time dipilih, nilai waktu To time akan dihitung secara otomatis. 

Jika jumlah hari cuti yang ditetapkan, sistem tidak akan menampilkan opsi untuk memilih waktu 

From time, waktu To time, dan nilai Total time. 

Setelah informasi yang diperlukan dimasukkan, jangan lupa tekan tombol Assign. 

Sisa cuti akan dihitung sesuai dengan setelah yang dibuat. Perhitungan dilakukan dalam jam, 

dalam bentuk angka jam spesifik sebagai jam kerja karyawan (lihat bagian 8.9 untuk informasi 

lebih lanjut)

Assigned leave akan mengubah status menjadi Taken pada hari cuti jatuh tempo dan 

informasi Taken serta Available Leave untuk karyawan tertentu akan dimodifikasi sesuai 

dengan itu. 

7.6 Mendaftar Leave 
Jika user login ke dalam sistem melalui ESS, dia dapat mendaftarkan cuti (apply for leave) 

dengan cara mengklik item menu Apply for Leave pada sisi sebelah kiri menu. Layar tampilan 

pada Gambar 7.19 akan muncul. 
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Catatan: Jika fungsionalitas pemberitahuan cuti lewat email diaktifkan (lihat bagian 4.3 untuk 

informasi lebih jauh), email pemberitahuan akan dikirim ke karyawan dan ke HR Admin  user, 

yang telah mendaftarkan diri untuk mendapat pemberitahuan tentang pengelolaan Cuti via 

email, pada saat cuti ditetapkan. 
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Gambar 7.19 

Untuk mendaftarkan cuti, user harus mengisi hal-hal berikut:

● Leave Type dari daftar drop-down yang akan berisi Leave Type yang telah diisi oleh  HR 

Administrator (Lihat bagian 7.3 untuk penjelasan lebih lanjut)

● Tanggal From dan To harus dipilih
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Jika ingin mendaftarkan cuti dalam bentuk jam pada suatu hari tertentu, tanggal From dan To 

harus diisi dengan nilai yang sama. Gambar 7.20 akan menunjukkan tampilan layar yang 

digunakan untuk mengisi cuti berbasis waktu/jam.

Gambar 7.20 

Jika jumlah hari cuti sedang ditetapkan, sistem tidak akan menampilkan pilihan waktu From 

time, To time dan nilai Total time.

● Komentar/catatan dapat ditambahkan. 

Setelah user menyelesaikan detail cuti, dia dapat mendaftarkan cuti dengan menekan tombol 

Apply. 

Cuti ini akan menunggu persetujuan (pending approval) dari Supervisor yang ditunjuk untuk 

user tersebut. 

Sisa cuti akan dihitung sesuai dengan itu. Perhitungan dilakukan dalam jam, dalam bentuk 

angka jam spesifik sebagai jam kerja karyawan (lihat bagian 8.9 untuk informasi lebih lanjut)
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Catatan: Jika fungsionalitas pemberitahuan lewat email diaktifkan (lihat bagian 4.3 untuk 

informasi lebih jauh), email pemberitahuan akan dikirim ke Supervisor Karyawan tersebut, 

yang telah mendaftarkan cuti tersebut dan HR Admin user yang telah mendaftar untuk 

mendapat pemberitahuan tentang pengelolaan Cuti via email. 
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7.7 Approve Leave 
ESS User-Supervisor  (user yang memiliki bawahan dalam bagian PIM "Report-to" – lihat 

bagian 5.10 untuk informasi lebih lanjut) dapat menyetujui atau menolak cuti yang didaftarkan 

oleh anak buahnya. Untuk melakukan hal ini Supervisor harus login ke sistem melalui ESS dan 

menekan tombol item menu Approve Leave. Gambar 7.21 akan ditampilkan. 

Gambar 7.21 

Untuk menyetujui atau menolak cuti yang diajukan oleh bawahannya, Supervisor harus memilih 

Status yang sesuai dari daftar drop-down. Langkah ini akan menyetujui atau menolak semua 

cuti. Komentar/catatan dapat diisi oleh Supervisor sebagai penjelasan. 

Sistem mempunyai kemungkinan untuk melakukan persetujuan atau penolakan cuti satu demi 

satu atau secara keseluruhan. Untuk melakukan hal ini, Supervisor harus mengklik link dengan 

tanggal cuti. Tampilan layar seperti Gambar 7.22 akan tampil. 

Gambar 7.22 

Sekarang Supervisor dapat memilih untuk menyetujui (Approved)  atau menolak (Rejected) 
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Catatan: Jika fungsionalitas pemberitahuan lewat email diaktifkan (lihat bagian 4.3 untuk 

informasi lebih jauh), email pemberitahuan akan dikirim ke Karyawan tersebut, yang telah 

mendaftarkan cuti tersebut dan HR Admin user yang telah mendaftar untuk mendapat 

pemberitahuan tentang pengelolaan Cuti via email.
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status setiap hari dari cuti yang diajukan. Perubahan harus disimpan ke dalam sistem dengan 

menekan tombol Save. 

 

Cuti yang disetujui akan merubah status cuti menjadi Taken pada hari jatuh tempo cuti dan 

informasi cuti yang diambil (Taken) serta sisa cuti yang masih tersedia  bagi seorang karyawan 

tertentu akan diubah sesuai dengan itu. 
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