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1. TopJasa 
TopJasa adalah aplikasi untuk penugasan pekerjaan bagi karyawan dan melakukan pelacakan 

lokasi dan pekerjaan secara real time.  

Kita bisa melakukan penugasan dan penjadwalan dari mana saja dan kapan saja, sehingga 

menghemat waktu dan biaya perjalanan. TopJasa juga menyediakan berbagai laporan sehingga 

kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat laporan di atas kertas dan membantu 

mengurangi kesalahan pembuatan laporan. 

Pada quick start ini, kita akan membahas secara singkat mengenai fitur-fitur yang terdapat pada 

TopJasa. Anda dapat melihat panduan pengguna yang lebih lengkap pada : 

 TopJasa Pro User Guide 

 TopJasa Web Admin User Guide 

 TopJasa Add On User Guide 

2. Sign Up 
Setelah mengunduh TopJasa Pro dari Google Play Store, kita dapat membuka aplikasi TopJasa 

dan layar akan menampilkan menu Sign In. Kita perlu melakukan registrasi terlebih dahulu untuk 

menggunakan TopJasa.  

 

Kita melakukan registrasi dengan langkah-langkah berikut : 

1. Kita klik  untuk memulai proses Sign Up. 

2. Layar akan menampilkan Menu Sign Up  

 
3. Kita masukkan data sesuai dengan kolom yang disediakan 
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4. Kita klik   untuk menyetujui Syarat dan 

Kondisi penggunaan TopJasa Pro. 

5. Kita klik bila ingin mendapatkan berita terbaru dari TopJasa. 

6. Kita klik  untuk melanjutkan proses Sign Up. 

7. Kita akan mendapatkan email seperti berikut 

 
8. Kita klik Link yang tersedia untuk mengaktifkan akun 

9. Bila tampil pesan Your Account is Successfully Activated, maka Sign Up sudah berhasil dan 

akun kita sudah aktif. 

3. Sign In 
Kita dapat masuk ke dalam Topjasa Pro dengan mengikuti langkah berikut : 

1. Kita buka Aplikasi TopJasa PRO 

2. Layar akan menampilkan menu Sign In 

 

3. Kita masukkan Email kita pada  

4. Kita masukkan Password kita pada  

5. Kita klik  untuk masuk 
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6. Bila kita dialihkan ke Dashboard maka kita telah berhasil masuk ke dalam aplikasi. 

Namun jika kita melakukan Sign In untuk pertama kalinya maka kita akan dialihkan ke Setup 

Profil. Kita dapat melengkapi data kita lalu SAVE. 

4. Dashboard 
Berikut merupakan tampilan Dashboard dan beberapa keterangannya. 

 

 

 

 

Gambar: Dashboard beserta keterangan 
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5. Menambah Pekerja 
Kita dapat membuat akun Pekerja untuk dapat kita Monitoring. Berikut beberapa langkahnya: 

1. Kita klik simbol  di pojok kanan atas dashboard   

2. Layar akan menampilkan menu setting dengan beberapa menu lagi yang dapat dipilih. 

3. Kita pilih Manage Worker untuk menampilkan dropdown menu. 

 
4. Kita pilih sub menu Add Worker untuk menambah Pekerja kita 

5. Layar akan menampilkan form Add Worker seperti berikut 

 
6. Kita dapat melengkapi data pada kolom yang disediakan. 

7. Jika kita ingin pekerja kita dapat membuat tugasnya sendiri, kita dapat mengklik 

. Ini bersifat tidak wajib dilakukan. 

8. Jika sudah mengisi seluruh kolom kita dapat mengklik  

9. Pekerja kita akan mendapatkan Email seperti berikut 

 
Pada email tersebut akan terdapat Password yang dapat digunakan oleh Pekerja untuk Sign 

In ke TopJasa Add On 
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6. Manambah Resource Manager 
Kita dapat dibantu oleh seorang Resource Manager untuk pembuatan tugas di TopJasa. Kita 

dapat membuat dan mengatur akun Resource Manager.  

Kita perlu melakukan langkah berikut untuk menambah Akun Resource Manager: 

1. Klik simbol  di pojok kanan atas dashboard   

2. Layar akan menampilkan menu setting dengan beberapa menu lagi yang dapat dipilih. 

3. Kita pilih Manage Resource Manager untuk menampilkan dropdown menu. 

 
4. Kita pilih sub menu Add Resource Manager untuk menambah Pekerja kita 

5. Layar akan menampilkan form Add Resource Manager seperti berikut 

 
6. Kita dapat melengkapi data pada kolom yang disediakan. 

7. Jika sudah mengisi seluruh kolom kita dapat mengklik  

8. Resource Manager kita akan mendapatkan Email dan juga password untuk Sign In di TopJasa 

Pro, namun akun Resource Manager kita belum aktif. 

9. Untuk mengaktifkan Resource Manager kita buka kembali Setting > Manage Resource 

Manager > Unsuspend Resource Manager 
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10. Layar akan menampilkan seperti berikut 

 

11. Klik  salah satu Resource Manager kita yang ingin kita aktifkan. Jika sudah 

Resource Manager kita dapat Sign In di TopJasa Pro 

Catatan : 

Kita hanya dapat mengaktifkan 1 (satu) Resource Manager saja. 

Apabila terdapat Resource Manager aktif, maka Business Owner tidak dapat melakukan 

pembuatan tugas/Create Task 

7. Membuat Tugas 
Salah satu fungsi utama TopJasa adalah untuk melakukan manajemen tugas. Kita dapat 

membuat Tugas baru yang nantinya akan ditugaskan kepada pekerja kita. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat tugas dan kita mulai dari dashboard. 

1. Klik   pada menu di dashboard. 

2. Layar akan menampilkan tab Summary pada form Create Task  

 
3. Kita dapat melengkapi data pada kolom yang disediakan. 

4. Kita dapat mengecek  apakah jadwal pekerja kita mengalami konflik dengan jadwal 

penugasan yang sedang kita buat dengan mengklik    

Langkah ini bersifat tidak wajib. 
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5. Jika semua kolom sudah terisi, klik  

6. Layar akan menampilkan tab Customer pada form Create Task  

 

7. Klik  untuk memasukkan kontak Customer dari database, dan layar akan menampilkan 

seperti berikut 

 
Kita dapat melakukan pencarian kontak customer dengan mengisi 

 untuk melakukan pencarian. 

8. Klik salah satu kontak untuk memasukkan data ke form Create Task dan kita akan dialihkan 

kembali ke tab Customer pada form Create Task dengan data Customer sudah terisi sesuai 

database 

9. Jika sudah, klik  
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10. Layar akan menampilkan tab Attachment pada form Create Task  

 

11. Klik  untuk menambahkan lampiran.  

12. Klik untuk memberi penugasan kepada Pekerja dan kita akan dialihkan ke 

layar penugasan/Assigment 

Atau 

Klik  untuk menyimpan tugas yang telah kita buat tanpa melakukan 

penugasan. Kita akan dialihkan ke layar Dashboard dan proses  pembuatan tugas selesai. 

13. Jika kita memilih , layar akan menampilkan Assignment seperti berikut 

 
 

Pekerja yang tampil adalah pekerja yang tidak memiliki jadwal konflik dengan jadwal yang 

kita buat.  

14. Klik  untuk memilih pekerja kita yang akan ditugaskan. Kita dapat memilih lebih dari 1 

(satu) 

15. Kita pilih  untuk memilih salah satu Pekerja untuk dijadikan pemimpin dalam 

tim. 

16. Jika sudah, klik  dan kita akan dialihkan ke layar Dashboard. 
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8. Monitoring 
Kita dapat melakukan memonitor pekerja kita, berikut langkahnya 

1. Klik  pada menu Dashboard 

2. Layar akan menampilkan seperti berikut 

 

3. Klik  untuk memilih filter sebagai berikut dengan 

keterangannya 

Status Simbol pada Peta Keterangan 

Task Location 

 

Kita dapat melihat waktu aktual tugas berlangsung. 
Lokasi yang ditunjukan berdasarkan lokasi yang kita 
input pada saat pembuatan tugas. 

Task On Progress 

 

Menampilkan Tugas yang berstatus On Progress dan 
Tugas yang sudah selesai. Kita dapat melihat waktu 
aktual tugas berlangsung. Lokasi yang ditampilkan 
berdasarkan lokasi pekerja kita mengklik START. 

Worker’s Route 

 

Lokasi yang ditampilkan berdasarkan lokasi pekerja kita 
yang dilakukan sampling setiap 15 menit. 

Task Postpone 

 

Lokasi yang ditampilkan berdasarkan lokasi pekerja kita 
mengklik POSTPONE atau lokasi pekerja saat kita 
mengklik POSTPONE. 

Task Done 

 

Kita dapat melihat waktu aktual tugas berlangsung. 
Lokasi yang ditampilkan berdasarkan lokasi pekerja kita 
mengklik DONE. 

Last Known 
Location 

 

Pada filter ini dapat dipilih lebih dari satu pekerja. 
Sehingga kita dapat memonitor posisi terakhir setiap 
pekerja kita. 

 

4. Klik  untuk memilih tanggal monitoring 
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5. Klik  untuk memilih pekerja kita yang ingin kita monitor. Jika 

kita memilih hanya Last Known Location kita dapat memilih lebih dari 1 (satu) pekerja. 

6. Kita dapat mendapatkan laporan monitoring dengan mengklik  pada ujung kanan atas 

dan layar akan menampilkan seperti berikut. 

 
7. Kita akan mendapatkan email segera beserta lampiran hasil monitoring seperti berikut. 

 
8. Kita dapat mengirimkannya ke email lain dengan memasukkan email pada kolom 

 
9. Apabila tidak ada email lain yang ingin ada kirimkan laporan monitoring kita dapat mengklik 

CANCEL 

9. Reporting 
Ada 3 Laporan yang dapat kita buat pada TopJasa Pro. 

Laporan Keterangan 

Overall Akan menyajikan laporan secara keseluruhan Tugas yang telah dibuat. 

Individual Akan menyajikan laporan salah satu Pekerja kita yang dapat kita pilih. 
Ini dapat membantu kita untuk mengevaluasi kinerja pekerja kita. 

Predictive Akan menyajikan laporan Tugas yang telah dibuat setelah hari ini. Kita 
dapat melihat akan ada berapa tugas kedepannya dan apakah jumlah 
pekerja kita cukup untuk menangani tugas. 

Untuk membuat laporan berikut beberapa langkahnya. 

1. Klik  pada menu Dashboard 

2. Layar akan menampilkan seperti berikut 
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3. Kita pilih salah satu tab laporan yang ingin kita lihat. 

4. Kita dapat melengkapi filter data pada kolom yang disediakan. 

Untuk Laporan Individual dan Predictive dapat dilihat setelah melengkapi dan memilih filter, 

dan pada Laporan Overall kita klik  untuk mengunduh laporan Overall 

10. Jika ingin mengekspor laporan melalui email kita klik  layar akan menampilkan 

seperti berikut. 

 
11. Kita akan menerima email beserta lampiran laporan overall seperti berikut. 

 
12. Kita dapat mengirimkannya ke email lain dengan memasukkan email pada kolom 

 dan klik OK 

13. Apabila tidak ada email lain yang ingin ada kirimkan laporan monitoring kita dapat mengklik 

CANCEL 
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10. Menyelesaikan Tugas 
Kita dapat menyelesaikan tugas yang telah kita buat dengan beberapa langkah melalui TopJasa 

Add On dan akan dilakukan oleh Pekerja. Berikut beberapa langkah untuk menyelesaikan tugas: 

 

1. Kita lakukan Sign In pada TopJasa Add On yang langkahnya kurang lebih sama seperti Sign 

In pada TopJasa Pro. Setelah Sign In kita akan beralih ke Dashboard. 

2. Pada dashboard kita akan menerima tugas yang kita terima 

 
Time Remaining akan menunjukkan hitungan mundur jadwal mulai tugas kita. 

Apabila Time Remaining telah menunjukan angka minus (-), maka status tugas akan 

menjadi START LATE 

3. Jika kita sudah siap untuk memulai tugas anda, kita dapat mengklik  

4. Tugas akan berjalan dan merubah statusnya menjadi ON PROGRESS 

 
Time Remaining akan menunjukkan hitungan mundur jadwal selesai tugas kita. 

Apabila Time Remaining telah menunjukan angka minus (-), maka status tugas akan 

menjadi RUNNING LATE 

5. Jika tugas sudah selesai, kita klik  dan layar akan menampilkan seperti berikut 

 

6. Kita masukkan catatan pada kolom  
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7. Kita juga dapat memasukkan lampiran dengan mengklik  Pilih Take Photo untuk 

mengambil gambar dengan kamera, atau pilih Choose from Gallery untuk mengambil 

gambar dari gallery device. 

8. Jika sudah, klik  dan layar akan menampilkan seperti berikut 

 

9. Kita harus meminta customer untuk menandatangani kolom   

Berikut contoh yang telah ditandatangani  

 

10. Jika sudah, kita klik  

11. Web Admin 
TopJasa Web Admin merupakan aplikasi berbasis web untuk mendukung kita dalam 

menggunakan aplikasi TopJasa, terutama TopJasa Pro. Kita tidak perlu lagi mengunduh aplikasi 

tambahan, tetapi kita hanya perlu membukanya via web browser PC atau Komputer.  

Kita buka browser untuk mengakses halaman Web Admin Top Jasa,  dan mengakses URL 

https://mobile.topjasa.com/topjasa/auth/login 

 

https://mobile.topjasa.com/topjasa/auth/login
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Berikut beberapa fitur yang terdapat pada TopJasa Web Admin dan penjelasan singkatnya : 

Fitur Keterangan 

White Label Kita dapat menggunakan White Label untuk mengatur Nama Perusahaan 
dan juga zona waktu yang digunakan. Di sini juga kita dapat meng-upload 
logo perusahaan. 

General Kita dapat menggunakan General untuk mengatur format waktu yang 
digunakan dan jam kerja pada perusahaan. 

Holidays Kita dapat melihat dan mengatur informasi hari libur pada halaman 
Holidays. Perlu diingat bahwa hari libur yang ditampilkan hanya untuk 
informasi. 

User Management Pada halaman User Management, kita dapat melakukan pengaturan 
pada setiap user yang kita miliki, yang berarti kita dapat mengatur akun 
Resource Manager dan akun Pekerja 

Monitor Kita dapat melalukan memonitor pekerja kita pada web admin ini 
dengan fungsi yang sama seperti pada Monitoring di TopJasa Pro, namun 
dengan layar yang lebih besar akan mempermudah untuk melakukan 
monitoring 

Customer Pada halaman User Management, kita dapat melakukan pengaturan 
pada setiap customer, terdapat fitur-fitur yang berbeda dengan 
pengaturan customer pada TopJasa Pro 

Billing Kita dapat melihat Order List Pembayaran pada Billing 

 

 


