
A. Beberapa pertanyaan terkait dengan Pelaksanaan ESS ini adalah : 

 

1. Siapa saja yang dapat mengakses Employee Self Service ini? 

Semua karyawan Erajaya Group. 

  

2. Dimana Employee Self Service ini dapat diakses? 

Dimana saja asalkan karyawan terkoneksi dengan jaringan internet. 

  

3. Apa saja yang saat ini dapat dilakukan oleh karyawan saat ini melalui Employee Self 

Service? 

- Melihat dan mencetak slip gaji pribadi (bersamaan dengan pengembangan ini, maka untuk 

permintaan slip gaji dapat dilakukan sendiri) 

- Melakukan update atas perubahan data pribadi, (seperti alamat rumah, status pernikahan, 

nomor telepon, data anggota keluarga dan lain sebagainya).  

Catatan :  

➢ Perubahan data WAJIB didukung dengan dokumen yang terkait, tanpa attachment / 

lampiran dokumen, maka HR Database tidak akan melakukan approval terhadap 

perubahan data tersebut 

➢ Pastikan data status pernikahan, anggota keluarga inti (suami/ istri & anak),  nama 

gadis ibu kandung, no E-KTP dan alamat terisi dengan benar dikarenakan akan 

digunakan untuk pembaruan data status pajak & BPJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Akses ESS  

Untuk mulai mengakses HRIS, silahkan klik link sebagai berikut : 

https://hriss.erajaya.com/hris/Login.aspx   

  

Akan muncul tampilan berikut, pilih Employee 

 

 

 

 

Untuk pertama kali akses, maka karyawan dapat : 

1. Input informasi login sebagai berikut : 

- Employee ID → Nomor Induk Karyawan (NIK) 

- Password → NIK + Tanggal lahir → Isi Tanggal (2 digit), Bulan (2 digit) dan Tahun (4 digit) 

(Format password ini adalah default jika karyawan baru pertama kali melakukan Login. 

Password akan didistribusikan melalui email yang terdaftar di Database Erajaya). 

 

https://hriss.erajaya.com/hris/Login.aspx


2. Password akan terkirim ke email yang terdaftar di system kami. Apabila karyawan tidak 

menerima e-mail berupa password, maka dapat menghubungi hr.database@erajaya.com untuk 

penyelesaian kendalanya. 

 

3. PIN e-payslip juga akan didistribusikan melalui email yang telah terdaftar di system erajaya. 

 

Segera ubah Password & PIN Payslip yang diinformasikan oleh System melalui e-mail. Dan 

Password & PIN Payslip wajib disimpan oleh karyawan itu sendiri, agar : 

- Kerahasiaan data pribadi karyawan terjamin 

- Kerahasiaan data yang berhubungan dengan gaji karyawan terjamin 

  

  

C. Beberapa User Guide terkait dengan Employee Self Service 

disediakan pada saat karyawan sudah berhasil login : 

1. CHANGE USER PASSWORD → mengubah Password 

2. LEAVE AND ABSENCE → pengajuan cuti tahunan dan ijin 

3. EPAY SLIP → melihat dan mencetak Slip gaji 

4. PERSONNEL MANAGEMENT → melihat dan mengubah data pribadi karyawan 
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