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BAB 3 

SIMPULAN dan SARAN 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan pengamatan yang dilakukan selama magang 

di Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Cabang Surabaya, 

maka Tugas Akhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. BPJS Ketenagakerjaan memiliki Progam Jaminan yang terdiri dari, Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), 

dan Jaminan Pensiun (JP) 

2. Bidang Pelayanan merupakan bidang yang bertanggung jawab terhadap 

kegiatan administrasi klaim kepesertaan ketenagakerjaan. Salah satu tugas rutin 

pegawai bidang pelayanan adalah melakukan penginputan, penetapan, dan 

konfirmasi kepada peserta.  

3. Aplikasi “SMILE” ini bertujuan untuk pendaftaran kepesertaan, pengelolahan 

klaim ketenagakerjaan, pengelolahan administrasi, pembayaran, alih 

kepesertaan, pengecekkan status kepesertaan serta digunakan untuk mengelola 

kegiatan adminitrasi klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Cabang 

Surabaya.  

4. Prosedur pengajuan klaim di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa 

Cabang Surabaya terdiri dari mengecek kelengkapan berkas menggunakan map 

checklist, meletakkan map checklist pada dropbox, mendapatkan nomor 

antrian, verifikasi data diri ketika dipanggil, dan menerima bukti transaksi. 

Pada tahap ini peserta akan di bantu dalam melengkapi berkas dan pengisian 
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formulir oleh pegawai bidang pelayanan yang berada di bagian pengisian 

formulir. 

5. Alur pengelolaan Klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari proses 

verifikasi data kepesertaan, penetapan kepesertaan, dan approval. Pada tahap 

ini, pegawai Bidang Pelayanan melakukan kegitan administrasi tersebut 

menggunakkan aplikasi  “SMILE”. 

6. Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kariunjawa Cabang Surabaya dalam 

satu hari dapat menerima 100 pengeklaiman dengan saldo yang berbeda-beda. 

 

3.2 Saran 

 Berdasarkan kendala atau hambatan yang dialami, maka beberapa saran 

yang bermanfaat atau berguna bagi perusahaan, adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya sistem e-Klaim disebarluaskan atau diperkenalkan pada masyarakat 

secara merata, agar meminimalisasi antrian pada kantor BPJS 

Ketenagakerjaan. 

2. Pencetakan histori saldo peserta dapat menggunakan kertas yang tidak 

terpakai atau dengan mengetik pada Microsoft World terlebih dahulu agar 

dapat penghematan penggunaan kertas pada Bidang Pelayanan 

3. Sebaiknya pegawai pelayanan pada pengisian formulir lebih teliti untuk 

mengingatkan peserta yang akan mengisi formulir klaim, mencantumkan 

nomor dengan benar dan membawa berkas lengkap dan jelas.  

4. Menggunakan sistem nomor antrian pada dropbox agar tidak tercampur 

dengan berkas peserta klaim yang lain.  
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5. Sebaiknya di bidang pelayanan disediakan lemari untuk berkas klaim JHT 

yang belum penetapan agar berkas tersebut tidak tercampur dengan berkas 

yang lain, dan sebaiknya lebih teliti dalam menjaga berkas tersebut. 

6. Pencatatan informasi alamat email dan nomor telepon mengenai perusahaan 

peserta lebih lengkap, sebaiknya BPJS sudah mempunyai informasi 

perusahaan saat perusahaan tersebut melakukan pendaftaran kerjasama, agar 

tidak mendata ulang terkait informasi perusahaan. 

7. Mengadakan pelatihan selama tiga hari secara bergantian di setiap cabang 

dalam mengelola aplikasi “SMILE”. Hal ini dilakukan agar area pengatur 

jaringan dapat melakukan kegiatan administrasi dengan benar dan tepat. 

8. Menggunakan aplikasi lama terlebih dahulu agar tidak menjadi hambatan jika 

aplikasi yang baru terjadi pembaruan atau maintenance. 

9. Mengadakan sosialisasi secara resmi dari Kantor Pusat kepada masyarakat 

jika terjadi pembaruan aplikasi agar peserta yang akan melakukan klaim dapat 

memahami pembaruan aplikasi tersebut. 
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