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 Berdiri tahun 1992, bergerak dibidang outsourcing/
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Sasmita Bhakti, anak perusahaan Dapen Bank
Mandiri Tiga.

 Mempunyai fondasi yang kuat, baik dari indikator
Keuangan, IT, dan SDM

 Kantor Pusat di Jl. Darmawangsa X No 160
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Perwakilan
di Bandung, Semarang, Solo, Surabaya.
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Visi dan Misi
Visi :
Menjadi perusahaan terpercaya pilihan perusahaan
pengguna dan tenaga kerja dalam bidang alih daya
maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Misi :
1. Menjunjung tinggi trust, integritas dan profesionalisme
2. Mendukung perusahaan pengguna agar lebih focus

pada bisnis inti
3. Menjadikan Tenaga Kerja sebagai insan yang memiliki

kemampuan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang
tinggi

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui
training, baik soft skill maupun hard skill
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Jenis Bisnis
• MARKETING1

• CLEANING SERVICE2

• DRIVER3

• CALL CENTER4

• OFFICE BOY5

• SECURITY6

• ADMINISTRASI7

• PENGELOLAAN AREA PARKIR8

• TRAINING9



Marketing / Sales

Marketing/Sales menawarkan produk kepada seseorang untuk menjadikan orang tersebut mau membeli dan atau
menjadi customer atau pelanggan. Untuk menjadi seorang sales diperlukan rasa percaya diri yang tinggi, tangguh,
cerdas secara emosional dan mempunyai ambisi. PaBk dengan divisi rekrutmennya melakukan seleksi calon tenaga
kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang mempunyai jiwa penuh tantangan tersebut. Di samping itu Divisi Training
PaBk juga memberikan pembekalan kepada calon tenaga kerja.



Cleaning Service

Cleaning Service membuat ruangan menjadi bersih, sehat dan nyaman. Kondisi tempat kerja yang bersih, sehat
dan nyaman mempengaruhi semangat dan etos kerja pegawai yang bekerja, sehingga akan meningkatkan
produktivitas dan prestasi kerja pegawai. PaBk yang berpengalaman dalam menyediakan jasa tenaga kerja dan/
melakukan pekerjaan borongan cleaning service dan tenaga kerja yang dididik secara periodik mengenai knowledge
dan knowhow tentang cleaning service, penggunaan alat dan pemakaian bahan kimia yang dipakai dapat
menjadikan kondisi dan situasi ruang kerja nyaman tersebut.



Driver

Menjadi Driver/ Pengemudi tidak hanya mempunyai kemampuan teknis mengendarai kendaraan, memahami
rambu-rambu lalu lintas dan cara berlalu-lintas, tetapi juga harus mempunyai kepribadian dan attitude yang baik
sehingga bisa melayani dan menghargai penumpangnya. Sehubungan rekrutmen seorang pengemudi yang
baik merupakan kunci penting, PaBk melakukan rekrutmen evaluasi pengalaman



Call Center

Call center merupakan bagian pelayanan perusahaan terhadap pelanggan tentang gangguan, pengaduan, dan
pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tugas ini dapat dikatakan sebagai tanggung jawab yang tidak
mudah karena itu orang-orang yang ada di balik divisi call center maupun customer service (CS) haruslah individu
yang kompeten di bidangnya atau biasanya call center ini sudah terintegrasi dengan sebuah system informasi di
dalam perusahaan.



Office Boy

Office boy mempunyai tugas membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan staff Bagian
umum untuk membantu administrasi kantor, mengantar dokumen, fotocopy, filling dokumen, dll. Secara
umum tugas Office boy adalah membantu kelancaran, kebersihan dan kerapian kantor khususnya di
unit/tempat yang bersangkutan di tempatkan. Salah satu bisnis PaBk adalah menyediakan jasa tenaga
kerja office boy ini.



Security

Di bawah kelolaan tenaga yg berpengalaman di bidang security di salah satu bank terbesar di Indonesia, PaBk
menyediakan tenaga security yang memiliki kemampuan professional, dapat mengamankan dan melindungi asset
serta lingkungan perusahaan dari gangguan keamanan,ketertiban dan pelanggaran hukum baik dari luar maupun
dalam. PaBk membentuk dan menjadikan insan security yang dipekerjakan terpilih, terdidik, terbina, terlatih,
terpercaya dan terbaik.



Administrasi

Tugas pegawai Administrasi antara lain adalah:

1) Melaksanakan kegiatan operatif tugas atau fungsi unit/kantor/perusahaan,

2) Mengumpulkan, menyediakan dan menyajikan keterangan, data dan/ informasi bagi manajemen,

3) Membantu kelancaran tugas dan perkembangan organisasi sebagai suatu kesatuan.



Pengelolaan Area Parkir

Sarana parkir merupakan kebutuhan publik yang seharusnya mendapat perhatian khusus. Sebuah sarana parkir
yang terpercaya akan memiliki prestise tersendiri, karena memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemakai
untuk menitipkan kendaraan mereka didalam area parkir. Pengelolaan lapangan parkir yang dikombinasikan
dengan tenaga security yang berpengalaman dan didukung system/teknologi yang adaptif, PaBk siap mengelola
lapangan parkir yang terpercaya tersebut.



Training

Training atau pelatihan pengembangan bagi karyawan perusahaan mempunyai banyak manfaat bagi karyawan
maupun bagi perusahaan. Dengan semakin bertambahnya pengetahuan karyawan, potensi maupun skillnya,
akhirnya berimplikasi memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Subyek dan obyek training di PaBk disamping
untuk pembekalan terkait dengan Tenaga Kerja yang ditempatkan di pengguna jasa PaBk, seperti training untuk
cleaning service, pelatihan security, dll., juga training untuk umum baik yang bersifat soft skill maupun hard skill
terutama dibidang perbankan. Para pengajar/trainers di samping berpengalaman sebagai pengajar juga merupakan
praktisi perbankan yang cukup senior.



 Menyelesaikan masalah pekerjaan penunjang pengguna jasa
mulai pengadaan tenaga kerja, administrasi, pembayaran
gaji, pajak sampai hubungan industrial dengan tenaga kerja

 Besar gaji tenaga kerja yang dipakai sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati (tidak ada potongan) dan
dijamin tepat waktu

 Seluruh Tenaga Kerja mendapat perlindungan Jamsoktek
(BPJS Ketenaga kerjaan) dan asuransi kesehatan melalui
BPJS Kesehatan.

 Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada tenaga kerja
secara berkala

 Memelihara kepercayaan dan pelayanan untuk kepuasan,
keamanan dan kenyamanan pihak ketiga/pelanggan

 Menyediakan tenaga pengajar/trainer yang berkualitas dan
berpengalaman di bidangnya.
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Kantor Pusat
Jl Darmawangsa X No  160 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12560, Indonesia
Phone: +6221-7248452, 7256950, Fax: +6221-

7243709
Email: pabk@puriasri.co.id
Web : www.puriasri.co.id
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Pangkal Pinang
Virtual Office
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Proses Penerimaan Tenaga Kerja

Pencari Kerja

PABK
User

MEDIA INTERNET/
WEBSITE

• IKLAN
• SURAT KABAR
• FLYER

• JOB FAIR
• CAMPUS

HIRING

• MEMBER GET
MEMBER

• INFO LAIN

SELEKSI

• WAWANCARA
• PSIKOTES LOLOS

SELEKSI

User

PROSES ADMIN PABK

1. PKWT, OL, Gaji
2. DATABASE DLL

LOLOS
SELEKSI



Proses Pengelolaan Tenaga Kerja

PABK

Recruitment

PKS dgn
User

PAYROLL
• Pencatatan nomor rekening Pegawai

• Ketetapan Gaji dasar, dll

• Payroll system

JAMSOSTEK
& JPK/

INHEALTH

• Formulir Jamsostek

• Pendaftaran Jamsostek & Inhealth

• Pengiriman Kartu Jamsostek/Inhealth

• Pembayaran rutin iuran atas nama

pegawai

DATABASE
PKWT

Pegawai

Sosialisasi
&

Training

• Formulir Jamsostek

• Pendaftaran Jamsostek & Inhealth

• Pengiriman Kartu Jamsostek/Inhealth

• Pembayaran rutin iuran atas nama

pegawai

• Inventarisasi NPWP Pegawai

• Pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan

• Pencatatan PPh 21 yang dipotong

• Pembayaran ke Kantor Pajak

• Laporan Pemotongan Pajak

PAJAK

MONITORING

• Koordinasi dengan User

• Pencatatan Mutasi Pegawai

• Update data base

• Pelaporan ke unit terkait



Manajemen Mutu
ISO 9001 Bisnis Proses



Sertifikasi ISO 9001



Sertifikasi K3




