
Solusi Pengelolaan HRIS & Payroll Bisnis Anda



Mengapa pengelolaan SDM 
perlu bertransformasi ke Digital HR?

● Perkembangan model atau cara kerja seperti 
sistem kerja Work From Anywhere atau Hybrid.

● Kemajuan teknologi menawarkan solusi dalam 
pengelolaan administrasi SDM  yang efektif dan 
efisien

● Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
membutuhkan biaya operasional yang besar

● Kompleksitas pengelolaan SDM yang beresiko 
memunculkan human error dalam 
pengerjaannya 



Memerlukan lebih dari satu administrator 
dalam proses manajemen HR Persoalan yang 

dialami oleh pelaku 
usaha sebelum 
menggunakan 
GajiHub

Rekap data HR dilakukan secara manual 
dan memakan waktu

Tidak ada standarisasi keamanan data

Ekspor & impor masih manual dan belum 
terintegrasi dengan sistem HR yang lain

Biaya operasional yang semakin 
membengkak seiring bertambahnya 
karyawan

60%
Waktu dihabiskan tim HR untuk 
kegiatan administratif tanpa HRIS

Sumber: 
https://www.bamboohr.com/blog/benefits-of-an-hris-infographic



Mengapa 
GajiHub?

40-60%
Waktu dihemat tim HR jika 
menggunakan HRIS

Sumber: https://www.bamboohr.com/blog/benefits-of-an-hris-infographic

Kemudahan dalam penggunaan 
User interface yang user friendly membuat Anda dan tim cepat terbiasa dalam 
penggunaan GajiHub

Pendampingan & konsultasi 
Anda akan didampingi oleh implementation specialist, tanpa dikenakan biaya tambahan

ESS (Employee Self Service) yang powerful 
Karyawan perusahaan dapat secara mandiri melakukan presensi, pengajuan izin/cuti, 
slip gaji, dan berbagai akses informasi lainnya

ROI tercepat 
Biaya berlangganan yang sangat terjangkau, membuat investasi Anda akan kembali 
dalam waktu 1 bulan

Keamanan data berstandar internasional
GajiHub terstandarisasi ISO/IEC 27001, standar internasional Information Security 
Management System (ISMS). Semua data yang dikirim ke GajiHub di-encrypt dan terjaga 
dengan teknologi dan keamanan yang terstandar.

Seluruh manajemen HR dalam satu sistem terintegrasi 
Satu platform untuk data karyawan, payroll, dan presensi. Data real time untuk 
membuat keputusan yang tepat. 



Integrasi sistem HR dalam satu platform

Absensi

Absensi online & 
pengelolaan jadwal shift.

Payroll

Hitung payroll dengan 
mudah, cepat, dan akurat.

ESS

Karyawan dapat mengelola 
administrasi HR secara 
mandiri.

Izin & Cuti

Pengajuan izin dan cuti yang  
mudah dengan pencatatan 
yang rapi.

Pajak

Perhitungan pajak sesuai 
dengan regulasi dan 
terintegrasi dengan fitur 
payroll 

BPJS

Perhitungan dan laporan 
BPJS secara otomatis.

Akuntansi

Terintegrasi dengan 
software akuntansi online 
Kledo. 

Statistik HR

Informasi statistik karyawan 
yang lengkap dan mudah 
dipahami

Sosial Media Internal

Akses Informasi dan komunikasi 
antar karyawan dengan cara 
yang menyenangkan



Payroll dalam sekali klik

Payroll otomatis dan terintegrasi, 
menghitungkan komponen payroll termasuk 
pajak, BPJS, gaji penuh maupun proporsional.

Otomatis hitung tunjangan per kehadiran, 
keterlambatan karyawan, dan uang lembur. 
Perhitungan dapat diatur terintegrasi dengan 
absensi karyawan.

Transfer gaji ke ribuan rekening dengan sekali 
klik, bisa langsung di export ke bank favorit mu.

Hitung pajak, lapor pajak, bukti potong semua 
tersedia dengan lengkap.



Statistik karyawan 
lengkap dalam satu 
layar

Beragam informasi yang terangkum 
dalam satu dasbor. Kelola informasi 
data HR yang kompleks menjadi rapi, 
praktis, dan mudah dipahami.

Monitor data karyawan secara real 
time dan ambil keputusan HR yang 
lebih cepat dengan analisa statistik 
yang akurat.



Pantau absensi & 
tingkatkan performa tim

● Monitor kehadiran, keterlambatan, 
lembur karyawan dari mana saja.

● Abuse detection system dengan GPS & 
IP address, memastikan data absensi 
akurat.

● Atur jadwal kerja hingga shift kerja 
secara fleksibel semudah drag & drop.

● Hitungan lembur, denda keterlambatan, 
insentif per kehadiran terintegrasi 
langsung dengan payroll.

● Sistem approval absensi memastikan 
keakuratan data absensi karyawan



Kelola jadwal kerja 
dan shift kerja yang 
fleksibel

Jadwal kerja dan shifting yang 
bervariasi antar karyawan bisa 
diakomodir dengan GajiHub, 
semudah drag and drop.

Jadwal dan shift dapat diakses oleh 
masing-masing karyawan melalui 
mobile apps GajiHub



Employee Self Service

● Karyawan secara mandiri mengajukan 
administrasi izin, cuti tahunan & lembur.

● Tidak perlu lagi print slip gaji, karyawan 
akan menerima slip gaji via mobile apps.

● Seluruh informasi perusahaan, struktur 
organisasi, peraturan perusahaan dapat 
diakses secara transparan oleh seluruh 
karyawan.

● Karyawan mendapatkan notifikasi 
informasi penting, seperti diterimanya 
pengajuan cuti, gaji yang telah dibayarkan, 
dsb.



Slip Gaji Paperless

Saat tim keuangan mengirimkan 
pembayaran gaji, secara realtime 
karyawan mendapatkan notifikasi, dan 
dapat melihat slip gaji dan 
mendownloadnya melalui mobile 
apps.

Histori slip gaji, thr dan bonus akan 
terus tersimpan dan dapat diakses 
kapan saja oleh karyawan.



Sosial media internal 
untuk komunikasi 
bersama

GajiHub menyediakan kemudahan melakukan 
komunikasi dan berbagi cerita antar karyawan 
dengan sosial media internal perusahaan. 
Sosial media ini dapat membuat suasana kerja 
menjadi lebih berwarna dan menyenangkan.

Notifikasi ulang tahun teman kerja juga akan 
muncul di sosial media, sehingga bisa saling 
memberikan selamat.

Sosial media internal lebih menjamin informasi 
perusahaan tidak bocor keluar dibandingkan 
sosial media publik seperti facebook.



Akses data karyawan 
kapan saja dan di 
mana saja

Akses informasi, ubah profil dan akses 
dokumen pribadi secara langsung 
dapat dilakukan oleh karyawan secara 
mandiri.



Keamanan berstandar
internasional ISO/IEC 
27001
GajiHub memiliki sistem manajemen keamanan 
informasi dengan standar internasional ISO/IEC 
27001, sehingga tidak perlu lagi diragukan 
keandalannya.

Tim keamanan GajiHub terus memantau sistem 
keamanan, log peristiwa, pemberitahuan, dan 
peringatan dari semua sistem secara berkala 
untuk mengidentifikasikan dan meminimalisir 
ancaman yang terjadi pada sistem.

Semua komunikasi data dari perangkat Anda ke 
GajiHub dienkripsi untuk memastikan tidak terjadi 
peretasan pada transmisi data.

selengkapnya >>

https://gajihub.com/keamanan/


Statistik karyawan 
lengkap dalam satu 
layar

Beragam informasi yang terangkum 
dalam satu dasbor. Kelola informasi 
data HR yang kompleks menjadi rapi, 
praktis, dan mudah dipahami.

Monitor data karyawan secara real 
time dan ambil keputusan HR yang 
lebih cepat dengan analisa statistik 
yang akurat.

Mereka yang sudah 
menggunakan GajiHub

https://gajihub.com


Statistik karyawan 
lengkap dalam satu 
layar

Beragam informasi yang terangkum 
dalam satu dasbor. Kelola informasi 
data HR yang kompleks menjadi rapi, 
praktis, dan mudah dipahami.

Monitor data karyawan secara real 
time dan ambil keputusan HR yang 
lebih cepat dengan analisa statistik 
yang akurat.

Pilihan paket sesuai 
kebutuhan bisnis Anda

Memiliki lebih dari 100 karyawan? 
Hubungi kami untuk mendapatkan 
penawaran terbaik

* Harga tertera adalah harga dengan termin 1 tahun

https://gajihub.com/harga/


Transformasikan 
pengelolaan HR bisnis 
Anda sekarang juga!

Jadwalkan demo bersama senior consultant 
GajiHub melalui WA 0877 2065 8000

www.gajihub.com


