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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

3.1 Simpulan  

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan hasil praktik kerja lapangan 

serta pengamatan yang telah dilakukan pada bidang Pelayanan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kacab Surabaya 

Karimunjawa maka yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. 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. 

2. Sebagian besar kegiatan administrasi dan perkantoran di bidang pelayanan 

BPJS Ketenagakerjaan telah menggunakan sebuah sistem informasi online 

yang bernama Sistem Monitoring Kecelakaan Kerja.  

3. Sistem penambahan kecelakaan kerja baru BPJS Ketenagakerjaan dimulai 

dari terjadinya kecelakaan tenaga kerja disuatu perusahaan.  

4. Kecelakaan kerja tersebut adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan 

kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi ketika pekerja berangkat dari 

rumah menuju tempat kerja dan dari tempat kerja menuju rumah serta 

penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja dapat 

disebabkan karena beberapa faktor seperti mesin, pengangkutan atau lalu 

lintas, kelistrikan, bahan kimia, terjatuh dari ketinggian, dan lain-lain.  

 

3.2 Saran  

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di bidang Pelayanan 

BPJS Ketenagakerjaan kacab Surabaya Karimunjawa maka terdapat beberapa 

saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan agar dapat 
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berjalan lebih baik untuk kedepannya. Adapun saran-saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya selalu menjaga kecepatan bandwidth internet agar dalam meng- 

akses aplikasi monitoring tidak mengalami kendala. 

2. Sebaiknya lemari arsip data kecelakaan kerja yang masih aktif disimpan di 

ruangan yang lebih aman agar tidak terjadinya kehilangan. 

3. Sebaiknya aplikasi monitoring harus memiliki keamanan yang lebih untuk 

dapat menangkal dan mengantisipasi penyerangan virus yang baru-baru ini 

terjadi seperti virus Ransomware Wannacry agar pekerjaan tidak terham-

bat dan tetap maksimal. 
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