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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

 Dari hasil praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) 

bulan di PT PJB  Services divisi personalia bagian administrasi kepegawaian 

maka simpulan yang dapat dibuat adalah: 

1) SDM PT PJB Services terbagi menjadi 3 (tiga) divisi yaitu  divisi 

perencanaan & pengembangan, divisi pengembangan human capital, dan 

divisi personalia. Di divisi personalia terbagi beberapa bagian yaitu bagian 

kesehatan, bagian payroll serta bagian administrasi kepegawaian. 

Administrasi kepegawaian mengurusi semua administrasi karyawan mulai 

dari membuatkan surat keterangan kepegawaian, surat keterangan kerja, 

mengurus cuti karyawan, surat jaminan kesehatan, update data karyawan 

pada aplikasi PID, penataan ruang dosir, rekap presensi kehadiran dan 

lainnya. 

2) Sistem administrasi kepegawaian di PT PJB Services semenjak berdiri pada 

tahun 2001 menggunakan sistem administrasi kepegawaian secara manual 

yaitu dosir kepegawaian. Dosir kepegawaian adalah himpunan arsip dari 

seorang pegawai yang disusun secara kronologis dari mulai lamaran sampai 

dengan pemberhentiannya. 

3) PT PJB Service melakukan perbaikan sistem dengan cara membuat suatu 

aplikasi yang berisi data karyawan yang akurat dan terintegrasi yang disebut 

Personal Information Database. Aplikasi Personal Information Database 

adalah suatu aplikasi yang di dalamnya menyimpan data karyawan mulai 

dari data pribadi karyawan, data keluarga karyawan, data layanan kesehatan, 

data kepegawaian dan lain-lain. 

4) Bidang SDM sudah menggunakan aplikasi PID dalam proses administrasi 

kepegawaiannya seperti : 

a. Melengkapi data di surat keterangan kepegawaian 

b. Melengkapi data di surat jaminan 
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c. Melengkapi data swakelola kesehatan 

d. CV karyawan tugas karya 

e. Melengkapi data untuk BPJS 

5. Personal Information Database termasuk HRIS (Human Resource 

Information System) di PT PJB Services yang efektif akan memberikan 

informasi kepada perusahaan tentang apa saja, melacak dan menganalisis 

tentang karyawan, mantan karyawan, dan pelamar. 

6. Aplikasi PID masih memiliki kekurangan yaitu data karyawan yang tidak 

update dikarenakan beberapa kendala. Salah satu kendala adalah kurangnya 

kesadaran karyawan untuk upload data karyawan pada aplikasi PID, 

sehingga data karyawan pada aplikasi PID masih banyak yang belum terisi 

ataupun belum lengkap dan kurang meratanya sosialisasi cara upload data 

karyawan. 

 

3.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan selama tiga bulan di 

PT PJB Services  maka diberikan saran kepada seluruh pihak yang terkait, dengan 

harapan mampu memberikan perubahan lebih baik kedepannya yaitu: 

1) Sebaiknya dilakukan sosialisasi secara merata untuk cara upload berkas data 

karyawan pada aplikasi PID, sehingga karyawan diseluruh unit dapat 

melengkapi data karyawan itu sendiri. 

2) Sebaiknya bagian administrasi kepegawaian tidak hanya satu orang yang 

melakukan upload data karyawan pada aplikasi PID, agar pekerjaan dapat 

terselesaikan sesuai dengan target. 

3) Sebaiknya diadakan penambahan mesin scan pada unit SDM dikarenakan 

mesin scan diperlukan untuk seluruh bagian yang ada di unit SDM . 

 




