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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan latar belakang dan pembahasan hasil praktik kerja lapangan 

serta pengamatan yang telah dilakukan pada bidang Pemasaran Penerima Upah 

(PU) BPJS Ketenagakerjaan Kacab Surabaya Karimunjawa maka yang dapat di 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar kegiatan administrasi dan perkantoran di bidang pemasaran  

Penerima Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan telah menggunakan sebuah 

sistem informasi online yang bernama Sistem Informasi Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (SIJSTK). 

2. Sistem penambahan peserta baru di BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari 

pembuatan data potensi untuk dilakukan kunjungan keperusahaan, 

penginputan data perusahaan baru, penginputan data tenaga kerja, 

penetapan perusahaan, hingga pencetakan kartu peserta BPJS. 

3. Perusahaan baru dinyatakan telah mengikuti kepersertaan BPJS 

Ketenagakerjaanaan akan mendapatkan NPP (Nomor Pokok Perusahaan), 

sertifikat kepesertaan, surat penetapan perusahaan, dan rincian iuran 

pembayaran tenaga kerja. 

4. Banyaknya program yang dapat diikuti oleh perusahaan dapat dilihat dari 

bentuk usaha dan berapa pendapatan perusahaan pertahun. Usaha besar dan 

menengah wajib mengikuti 4 program yaitu JKK, JKM, JHT dan JP; untuk 

usaha kecil wajib mengikuti 3 program yaitu JKK, JKM dan JHT dan usaha 

mikro wajib mengikuti 2 program yaitu JKK dan JKM. 

5. Untuk tenaga kerja yang belum memiliki E-KTP maka data tenaga kerja 

harus dilakukan input secara manual, dan penyesuaian data terlebih dahulu 

barulah kartu dapat dicetak, proses tenaga kerja yang belum meiliki E-KTP 

lebih lama dibandingkan dengan tenaga kerja yang telah memili E-KTP. 
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3.2 Saran 

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di bidang Pemasaran 

Penerima Upah (PU) BPJS Ketenagakerjaan kacab Surabaya Karimunjawa maka 

terdapat beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan 

perusahaan agar dapat berjalan lebih baik untuk kedepannya. Adapun saran-saran 

yang dapat diberikan adalahsebagaiberikut: 

1. Sabaiknya sistem SIJSTK ini memiliki opsi pemilihan untuk dilakukan 

pemadanan masal untuk NIK tenaga kerja yang telah berhasil terkoreksi, 

sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan 

pemadan data satu per satu mengingat banyaknya kartu peserta yang akan 

dicetak, guna efisiensi waktu. 

2. Sebaiknya perusahaan memiliki mesin laminating kartu lebih dari satu dan 

diletakan di ruangan khusus cetak kartu agar pegawai tidak perlu berjalan / 

berpindah ruangan, mengingat banyaknya kartu yang harus di laminating 

dan ditunggu oleh perusahaan. 

3. Sebaiknya dilakukan pengarsipan berkas perusahaan baru yang telah 

diinputkan per bulan untuk memudahkan pencarian kembali bila 

dibutuhkan. 

4. Sebaiknya terdapat map odner untuk membedakan perusahaan baru yang 

belum diinput dan belum ditetapkan, agar tidak tertumpuk dengan 

dokumen lain dan lebih mudah dalam pencarian. 
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