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ABSTRAK
Dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang mempunyai potensi
yang sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah
telah menetapkan sistem yang dapat melindungi Pegawai Negeri Sipil dan
meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya. Yaitu dengan
keluarnya PP. No. 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
Sipil dan pensiun dalam rangka menjamin serta meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil di hari tuanya.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif maka analisis data yang dilakukan secara sistematik, menelaah
masalah yang diteliti, peraturan-peraturan atau program-program yang ada
kaitannya dengan materidan juga menggunakan wawancara serta observasi atau
pengamatan dengan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan
Administrasi Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil PT. TASPEN (Persero)
Kantor Cabang Jakarta Selatan terhadap peserta dan penerima TASPEN sudah
berjalan dengan baik.

Kata Kunci : PT. TASPEN (Persero)
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ABSTRACT

In realizing the improvement of the welfare of Civil Servants (PNS) as state
apparatus and public servants who have the potential to greatly determine the
smooth implementation of development, the government has established a system
that can protect Civil Servants and improve the welfare of Civil Servants and their
families. Namely with the issuance of PP. No. 10 of 1963 concerning Savings and
Insurance for Civil Servants and pensions in order to guarantee and improve the
welfare of Civil Servants in their old age.
The method used in this study is a qualitative research method, so data
analysis is carried out systematically, examining the problems under study,
regulations or programs that are related to the thesis material and also using
interviews and observations or observations by first making guidelines Interview.
The results of this study indicate that the service quality of the Civil Servant
Pension Payment Administration of PT. TASPEN (Persero) South Jakarta Branch
Office towards TASPEN participants and recipients has been going well.

Keywords: PT. TASPEN (Persero)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada hakekatnya tugas pokok dari organisasi publik adalah melayani
dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga aparat pemerintah
memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga aparatur pemerintah
memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan baik dan
dapat memuaskan semua pihak. Pemerintah sangat berpengaruh terhadap aksesakses pelayanan tersebut. Jasa layanan yang dikelola oleh pemerintah beraneka
ragam, mulai dari pelayanan kesehatan, transportasi, listrik, dan penyediaan air
minum serta bidang-bidang lain yang mampu diselenggarakan oleh swasta.
Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh aparat
pemerintah. Dalam proses pelaksanaan pelayanan tidak terlepas dari peranan
pegawai atau aparat yang memberikan pelayanan, bagaimanapun juga
kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap negara adalah sangat penting dan
menentukan. Pegawai merupakan tulang punggung pemerintah dalam
menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan
nasional.
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Pentingnya kedudukan dan peranan pegawai negeri secara umum
ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian “Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting
dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha untuk
mencapai tujuan nasional”. Mengingat kedudukan Pegawai Negeri sebagai
pelaksana dan motor penggerak pembangunan maka kiranya perlu disadari
terutama perihal kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut
Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, Negara dan Pemerintah
wajib menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dan setiap Pegawai
Negeri juga wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
Disamping kewajiban-kewajiban tersebut, Ditentukan juga hak-hak
Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 7
“Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan
pekerjaan dan tanggung jawabnya”. Pada dasarnya setiap pegawai beserta
keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian ia
dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang
dimaksud dengan gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas kerja
seseorang.
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Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang mempunyai
potensi yang sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka
pemerintah telah menetapkan sistem yang dapat melindungi Pegawai Negeri
Sipil dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya.
Yaitu dengan keluarnya PP. No 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri yang kemudian dikenal dengan TASPEN. Dengan sistem
tabungan yang bersifat asuransi maka pada akhir masa dinasnya baik karena
telah mencapai usia pensiun, meninggal, atau karena sebab yang lain maka
peserta TASPEN mendapatkan sejumlah uang yang dapat digunakan sebagai
modal menikmati masa non-aktifnya sebagai Pegawai Negeri atau ahli warisnya
bagi mereka yang meninggal dunia.
PT. TASPEN (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang diberi tugas untuk mengelola dan menyelenggarakan program
asuransi social Pegawai Negeri Sipil dan pensiun dalam rangka menjamin serta
meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di hari tuanya. Hal ini diatur
dalam PP. NO. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
Sedangkan menurut SK-18/DIR/2000 yang telah disempurnakan mengenai
keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)
tentang prosedur kerja pengelolaan ada 3 (tiga) program yang dikelola oleh PT.
TASPEN (Persero) cabang Jakarta Selatan, yaitu : Program Pensiun, Program
Tabungan Hari Tua dan Program Asuransi Multiguna Sejahtera.
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Mengingat seluruh PNS secara otomatis sudah menjadi peserta
TASPEN, maka keanggotaannya bukan dengan mendaftarkan diri terlebih
dahulu. Hal tersebut bukan tanpa masalah karena terkadang pensiunan PNS
tidak segera mengurus atau melapor setelah ia pensiun. Selain itu terdapat pula
janda atau duda tidak segera mengurus surat-surat ketaspenan saat suami atau
istri mereka meninggal, maka PT. TASPEN (Persero) membutuhkan waktu lagi
untuk mengelola data yang ada. Pengurusan dana asuransi pensiun yang
dilakukan PT. TASPEN (Persero) telah memberikan manfaat serta kemudahan
bagi peserta dan anggota keluarganya.
Kemudahan dan manfaat yang diperoleh para peseta TASPEN maupun
anggota keluarganya tersebut tentunya tidak terlepas dari kualitas pelayanan
yang diberikan oleh masing-masing petugas dalam melayani peserta / penerima
/ ahli waris yang mengurus permohonan asuransi ataupun pensiun. Mengingat
yang diberikan pelayanan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Ampera, Jakarta
Selatan adalah para lanjut usia maka dibutuhkan pemahaman, kesabaran,
ketelatenan, dan pendakatan secara personal dari PT. TASPEN (Persero) itu
sendiri Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh para pensiuanan seperti
misalnya tidak mengetahui harus menuju loket yang mana untuk memulai
mengurus dokumen-dokumen pensiun atau mungkin tidak mengetahui
dokumen apakah yang dibutuhkan untuk mengurus pengambilan uang pensiun
serta sifat para lanjut usia yang cenderung sensitif, maka para peserta dan
penerima TASPEN banyak membutuhkan penjelasan lebih jelas dan mendetail
dari para karyawan PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan.
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Selain masalah tersebut terdapat pula permasalahan yang berasal dari pihak
perusahaan itu sendiri. Banyak studi dalam bidang kualitas pelayanan dan
kepuasan pelanggan telah memberikan kesimpulan yang jelas bahwa kegagalan
perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan
pelanggan, 70% adalah karena factor manusia. Sedangkan 30% sisanya
dipengaruhi oleh faktor teknologi dan sistem.
Ditinjau dari faktor manusia contoh paling sering terjadi dalam hal
pelayanan publik adalah kurangnya profesionalnya petugas atau karyawan
dalam hal antrian, dimana petugas akan lebih mendahulukan seseorang ketika
petugas tersebut mengenal orang yang mengantri pada loket. Untuk dapat
menghasilkan karyawan yang professional dengan intergritas yang tinggi,
diperlukan adanya acuan baku yang diberlakukan oleh perusaan yaitu, budaya
perusahaan. Selain itu cara lain yang harus dilakukan dengan memberikan
pelatihan-pelatihan seperti misalnya pelahtihan sistem kinerja berbasis
kompotensi. Sedangkan dari faktor teknologi dan sistem contoh sekarang sudah
menggunakan alat untuk pengambilan nomer antrian sehingga tidak terjadi
keributan antar satu orang dengan yang lain serta masih kurangnya staff
pegawai pada bagian pelayanan sehingga ketika ada salah satu petugas yang
sedang cuti maupun sedang dinas diluar maka membuat proses pengurusan
admninistrasi menjadi lamban serta agak tersendat. Sebagaimana apa yang telah
diungkapkan diatas diatas, berikut tanggapan dari Ibu Dewi, salah seorang
nasabah TASPEN, yaitu :

6

“Secara keseluruhan saya menilai pelayanan yang diberikan pihak PT.
TASPEN (Persero) cabang Ampera ini sudah baik, meskipun saya pernah
merasa proses pemeriksaan data peserta TASPEN cukuplah lama. Akan tetapi
setelah mendapatkan penjelasan dari pihak TASPEN lewat bagian data peserta
dan pelayanan saya baru mengerti bahwa lamanya masa pemeriksaan data
peserta itu tergantung pada bagaimana si pesertanya itu sendiri saat mendapat
penjelasan tentang apa saja yang dibutuhkan waktu akan mengurus TASPEN.
Ya maklumlah, yang ngurus disinikan orang-orang sudah lanjut jadi saat ada
yang memberitahu beliau-beliau malah salah sangka, dikiranya kita
menggurui.” administrasi yang diberikan oleh PT. TASPEN (Persero) cabang
ampera, Jakarta Selatan kepada para peserta dan penerima TASPEN. Dari
pemaparan di atas, peneliti melihat bahwa adanya perhatian khusus terhadap
pelayanan kebijakan yang diberikan oleh PT. TASPEN (Persero) tentang
pembayaran pensiun Tabungan Hari Tua (THT) kepada para peserta TASPEN
maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi judul penelitian yaitu
“Kualitas Pelayanan Administrasi Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri
Sipil di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan”.

B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana prosedur pelayanan hak peserta Program Tabungan Hari Tua
(THT) pada PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jakarta Selatan?
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2. Apakah hambatan yang dihadapi PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jakarta
Selatan dalam pelaksanaan pelayanan hak peserta Program Tabungan Hari
Tua (THT)?
3. Apakah usaha yang dilakukan PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jakarta
Selatan dalam menghadapi hambatan tersebut?

C. Pembatasan Masalah
Dalam penulisan ini penulis membatasi masalah ruang lingkup
penelitian yaitu Bagaimana kualitas pelayanan administrasi yang diberikan oleh
karyawan PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan kepada para
peserta dan penerima TASPEN sesuai Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999
“Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan,
karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan
nasional.’’

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada studi pendahuluan dan dengan
memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan, maka
permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut: Bagaimana kualitas pelayanan administrasi yang diberikan oleh
karyawan PT. TASPEN (Persero) cabang Jakarta Selatan kepada para peserta
dan penerima TASPEN ?
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E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Oprasional
Untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi yang diberikan oleh
karyawan PT. TASPEN (Persero) Cabang Jakarta Selatan.
2. Tujuan Fungsional
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Kantor PT.
TASPEN (Persero) Cabang Jakarta Selatan.

F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap
pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berguna bagi
pemerintah dan secara khusus bagi pihak terkait.
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G. Sistematika Penulisan
Untuk memperjelas penulisan penelitian ini maka penulis membagi 3
(tiga) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Pada bab ini mengutarakan deskripsi teori yang relevan dengan
permasalahan penelitian yang dikaji.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian,
pemilihan informan, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai penjelasan dari gambaran
umum mengenai analisis dari subjek, lokasi, dan objek dari
penelitian yang berisikan deskripsi dan penjelasan data yang
menjadi output dari fokus penelitian yang dituju berdasarkan dasar
teori yang telah dikaji.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Merupakan suatu pernyataan singkat berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan pembahasan yang menjawab tujuan dari penelitian
mengenai permasalahan penelitian.
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Saran
Merupakan sebuah pernyataan yang dibuat dari hasil penelitian yang
dilakukan sebagai sebuah usulan atau saran bagi objek penelitian
untuk dapat memperbaiki, mengembangkan, dan meninjaklanjuti
serta menerapkan hasil penelitian baik bersifat teoritis maupun
praktis.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dengan nama lain studi literatur atau studi kepustakaan
merupakan bagian penting yang tak boleh hilang dalam susunan karya tulis, baik
makalah, skripsi, laporan, karya ilmiah, penelitian, bahkan sekelas jurnal
internasional pun selalu mempergunakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam
sebuah susunan karya tulis ilmiah bisa diartikan sebagai penegasan terhadap
batasan-batasan karya ilmiah. Intisari pada bagian ini termuat secara utuh dalam
keyoword di bagian abstrak. Oleh karenanya penyusunan karya tulisan apapaun
haruslah berkewajiban membuat studi kepustakaan. Kajian ini dilakukan dengan
tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan,

peniruan, plagiat. Dasar

pertimbangan perlu disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian
menurut Ratna dalam Prastowo (2012: 81) didasari oleh kenyataan bahwa setiap
objek kultural merupakan gejala multidimensi sehingga dapat dianalisis lebih dari
satu kali secara berbeda-beda, baik oleh orang yang sama maupun berbeda.
Pembuatan tinjauan pustaka menuntut pemahaman yang komprehensif dari peneliti
tentang pengatahuan yang pernah ditulis oleh orang lain dalam bidang yang menjadi
konsepnya. Tinjauan pustaka meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi,
menganalisis dan membuat sistesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta
melaporkan amatan dan pendapat yang berhubungan dengan penelitian yang
direncanakan.
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A. Penelitian Terdahulu
Guna memberikan bahan pertimbangan dan perbandingan terhadap
penelitian ini, beberapa penelitian yang terlebih dahulu dilakukan secara tidak
langsung dapat dijadikan referensi. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam
mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam Efektivitas Pelayanan
Administrasi Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil di PT. TASPEN
(Persero) Cabang Ampera Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitianpenelitian tersebut adalah:
1. Efektifitas Pelayanan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di PT.
TASPEN Cabang Manado. Penelitian dilakukan oleh Rahnia Embisa (2016)
mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado. Metode Penelitian yang
digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor,
1975:5). Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukankan bahwa
hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk
menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu
atau sekelompok orang untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dalam
pelayanan pembayaran pensiun belum efektif dalam pelayanan masih ada
keterlambatan dalam pelayanan Klim di PT. Taspen (Persero) Kantor
Cabang Manado harus di laksanakan dalam pelayanan peserta pensiun
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sebagian informan menyatakan bahwa agar tidak terlalu lambat dalam
pelayanan Klim untuk pemasukan berkas peserta pensiun butuh waktu yang
begitu lama, dan banyak persyaratan yang harus di selesaikan dan harus di
penuhi oleh peserta pensiun ada baiknya menyerahkan formulir agar
optimal dalam memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil di PT.
TASPEN (Persero) Cabang Utama Makassar. Penelitian ini dilakukan oleh
Wahyuningsih,

Arifah

(2015) mahasiswa

Universitas

Hasanuddin

Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe
penelitian dalam bentuk deskriptif. Adapun fokus penelitian berdasarkan
dimensi kualitas pelayanan yang dirumuskan oleh Parasuraman, meliputi
tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Jenis data
yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan
teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi,dan dokumentasi.
Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisa data
deskriptif kualitatif, pengorganisasian dan penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
yang diberikan PT. TASPEN (Persero) KCU Makassar dalam tangible
sudah memuaskan dengan ketersediaannya gedung yang strategis, ruang
tunggu yang nyaman dan bersih,dalam reliability sudah memiliki
kehandalan yang baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,
dalam responsiveness masih buruk karena dalam proses pengurusan pensiun
atau klim masih ada keterlambatan dalam proses penyelesaian, dalam
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assurance tidak adanya jaminan atas penyelesaian pelayanan bagi
masyarakat, dalam empathy sikap yang kurang baik dalam proses
penyelesaian pelayanan yang diinginkan oleh para penerima layanan.

B. Dasar Teoritis
Menurut Sumadi Suryabrata (Sugiyono,2013:79) Kajian Pustaka dari
suatu penelitian disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Melalui
kajian teori akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat
para ahli, yang akan sangat berguna sebagai dasar penelitian. Kajian pustaka ini
diperlukan agar penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh.
Adanya kajian pustaka ini bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data.
Untuk keperluan diatas, peneliti akan menguraikan berbagai konsep dan
teori yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti:

1. Pengertian Administrasi
Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan
ministrare, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta
administratio yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan,
pimpinan,

dan

pemerintahan,

pengelolaan”.

Di

Italia

disebut

administrazione sedangkan di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat disebut
administration. Pengertian tersebut kemudian berkembang mengikuti
kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. (Syafri, 2012:3).
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Administrasi berasal dari bahasa Belanda, yakni Administratie yang
berarti kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketikmengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
Administrasi dalam pengertiaan luas dapat ditinjau dari sudut proses, fungsi,
dan dari sudut kepranataan (institutional). Ditinjau dari sudut proses,
administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses
pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengawasan sampai
dengan proses pencapaian tujuan. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas,
administrasi berarti keseluruhan tindak (aktivitas) yang mau atau tidak mau
harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau sekelompok orang yang
kedudukan sebagai administrator atau manajemen puncak suatu organisasi
usaha sedangkan administrasi dari sudut kepranataan atau institusi,
kelompok orang yang secara tertentu melakukan aktivitas-aktivitas di dalam
organisasi. (Syafri, 2012:4).
Menurut Siagian, (Anggara, 2012:21) menyebutkan: “Administrasi
adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya”. Berdasarkan pendapat diatas maka disimpulkan
bahwa administrasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau
lebih untuk bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sementara Administrasi (Rahmat, 2013:24) Administrasi adalah
keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau
lebih atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber (personel
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maupun material) secara efektif, efisien, dan rasional untuk menunjang
tercapainya tujuan. Unsur-unsur Administrasi (Rahmat, 2013:51) sebagai
berikut:
1) Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
2) Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan
mengerahkan fasilitas kerja. Meliputi perencanaan, pembuatan
keputusan,

pembimbingan,

pengoordinasian,

pengawasan,

penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja.
3) Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran
dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja
sama.
4) Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan
yang diperlukan.
5) Keuangan, yaitu pengolahan segi-segi pembiayaan dan pertanggung
jawaban keuangan.
6) Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan dan pengaturan pemakaian
barang-barang keperluan kerja.
7) Tata Usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman
dan penyimpanan berbagai keterangan ang diperlukan.
8) Hubungan Masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan
dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama.
Dari beberapa uraian pengertian administrasi diatas dapat
disimpulkan bahwa administrasi merupakan totalitas system dan subsistem
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yang saling berkaitan, saling berhubungan dan saling mempengaruhi
sehingga keseluruhannya merupakan kebulatan yang utuh dan mempunyai
peranan serta tujuan tertentu. Dengan demikian, penyelenggaraannya
semaksimal mungkin dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien

2. Pengertian Organisasi
Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena
organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan
terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari
Ilmu Administrasi.
Menurut Weber (Silalahi, 2011:124) menjelaskan pengertian
organisasi sebagai berikut: “Organisasi merupakan tata hubungan sosial,
dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses
interaksi dengan individu lainnya“. Organisasi Menurut Robbins (Torang,
2016:25), bahwa organisasi adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi
secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif
teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai
seperangkat sasaran bersama.
Menurut Waldo, (Silalahi, 2011:124) menyebutkan: “Organisasi
adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan
wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi”.
Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi
adalah sebuah proses kerja sama yang dilakukan dua orang atau sekelompok
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yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalakan suatu
organisasi.
Sedangkan menurut Etzioni (Silalahi, 2011:125) “organisasi
merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk
mencapai tujuan tertentu”.
Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :
a. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab
komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak
dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha
mewujudkan tujuan tertentu.
b. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan
organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara
kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan
apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru
guna meningkatkan efisiensi.
c. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja
sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga
organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses
pengalihan maupun promosi.
Organisasi

menurut

Luther

Gullick,

(Effendi,

2014:129)

menyebutkan bahwa organisasi adalah alat saling berhubungan satuansatuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang
ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat
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dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang
menjangkau dari puncak sampai ke bawah dari seluruh badan usaha. Dari
beberapa uraian pengertian Organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa
organisasi adalah kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar dengan
batasan yang dapat diidentifikasikan yang melakukan aktivitas secara terus
menerus untuk mencapai tujuan suatu aktivitas dalam mengelola elemenelemen yang saling berkaitan dalam satu bentuk sistem.

3. Pengertian Manajemen
Secara etimologis manajemen atau management berasal dari kata
“manage”. Kata “manage” berasal dari kata “manus”, yang berarti “to
control by hand” atau “gain results”. “Gain results” mencakup dua makna,
pertama “the achievement of results”, dan kedua, “Personal responsibility
by manager for results being achived”. Konsep manajemen lebih luas dari
hanya sekadar “the achievement of results” dan “personal responsibility
by the manager for results being achieved”, juga lebih luas dari hanya
sekadar pengelolaan, pembinaan, ketatalaksanaan, pengurus. Dalam definisi
manajemen yang dapat dikategorikan berdasarkan tataran atau ranah praktis
dan teoritis. (Siagian, 2014:3).
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.
Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari
fungsi-fungsi manajemen. Jadi manjemen itu merupakan suatu proses untuk
mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dalam manajemen terdapat beberapa
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unsur manajemen yang terdiri dari man, money, methods, materials,
machine and market. Supaya unsur- unsur manajemen tersebut lebih
berdaya, berhasil guna integrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan
yang optimal, maka pimpinan perusahaan dengan wewenangnya sebagai
pimpinan harus bisa mengaturnya melalui proses dari urutan dan fungsifungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengendalian. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan beberapa
pengertian Manajemen menurut para ahli. (Siagian, 2014:3).
Menurut Hasibuan, (Siagian, 2011:2) mendefinisikan bahwa:
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai
suatu tujuan tertentu”.
Munurut Rivai, (Siagian, 2010:2) Bahwa manajemen adalah :
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber
daya lainnya secara efisien, efektif, dan produktif merupakan hal yang
paling penting untuk mencapai suatu tujuan”.
Berdasarkan pengertian manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa
Manajemen juga sering dikatakan sebagai suatu seni karena adanya
penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai suatu tujuan dan
juga sebagai ilmu karena di dalam manajemen ada penggunaan teknik
manajemen. Oleh karena itu manajemen dikatakan sebagai ilmu.
Manajemen merupakan suatu proses atau kegiatan mulai dari Planning,
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Organizing, Actualing, dan Controling (POAC) untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

4. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, manusia merupakan
sumber daya yang paling penting guna mencapai tujuan organisasi atau
perusahaan. Keberhasilan pengelolaan suatu organisasi sangat ditentukan
oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusianya, oleh karena itulah
Manajemen Sumber

Daya Manusia

(MSDM)

menekankan pada

pengelolaan manusia bukan pada sumber daya yang lainnya.
Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian Manajemen
Sumber Daya Manusia, sebagai berikut : menurut Hasibuan, (Siagian,
2011:22) Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu Ilmu dan seni dalam
mengatur proses hubungan dan proses tenaga kerja agar efektif dan efisien
serta membantu terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat.
Sementara

Manajemen

Sumber

Daya

Manusia

menurut

Mangkunegara, (Siagian, 2010:2) mengatakan bahwa Manajemen Sumber
Daya

Manusia,

pengkoordinasian,

yaitu

“Suatu

pelaksanaan

pengadaan,pengembangan,

pemberian

perencanaan,
dan
balas

pengorganisasian,

pengawasan
jasa,

terhadap

pengintegrasian,

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan
organisasi”.
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Sedangkan Sedarmayanti berpendapat, (Siagian, 2009, hlm.13)
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah Kebijakan dan praktik
menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi
manajemen termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan,
dan penilaian.
Menurut Hasibuan (Siagian, 2011:21) fungsi-fungsi Manajemen
Sumber Daya Manusia, meliputi:
a. Perencanaan, perencanaan SDM adalah perencanaan tenaga kerja serta
efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu
terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan
program

kepegawaian.

pengorganisasian,
pengembangan,

Program

pengarahan,
kompensasi,

kepegawaian
pengendalian,

pengintegrasian,

meliputi
pengadaan,

pemeliharaan,

kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang
baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan
masyarakat.
b. Pengorganisasian, adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua
karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja,
delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi.
Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan
organisasi yang baik akan membatu terwujudnya tujuan secara efektif.
c. Pengarahan, adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau
bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu
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tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan
dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan
semua tugasnya dengan baik.
d. Pengendalian, adalah kegiatan pengendalian semua karyawan agar
mentaati peraturan-peratuaran perusahaan dan bekerja sesuai dengan
rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan
tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian
karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama,
pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
e. Pengadaan, adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan
induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.
f. Pengembangan, adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis,
konseptual

dan

moral

karyawan

melalui

pendidikan

dan

pelatihan.pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.
g. Kompensasi, adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung,
uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan
kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil
diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat
memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah
minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal
konsistensi.
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h. Pengintegrasian, adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan
perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang
serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba,
karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya.
Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM,
karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.
i. Pemeliharaan, adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan
kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau
bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan
dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian
besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal
konsistensi.
j. Kedisiplinan, merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci
terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan
yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk
mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.
k. Pemberhentian, adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu
perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan,
keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab
lainnya.
Berdasarkan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen
sumber daya manusia adalah ilmu yang mengatur dan mengelola tenaga
kerja agar dapat melakukan fungsinya secara efektif dan efisien dalam
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mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tenaga kerja yang tidak efektif
sulit bagi organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan
baik. Manajemen sumber daya manusia juga dapat menggali potensi
manusia di dalam suatu organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang
sehingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM) harus direncanakan,
diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikenndalikan secara efektif.

5. Pelayanan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga
makna, yaitu perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang
lain dengan memperoleh imbalan uang dan kemudahan yang diberikan
sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian pelayanan
(service) menurut American Marketting Association, seperti yang dikutip
oleh Donald dalam Hardiyansyah (2011:10) bahwa pelayanan pada
dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh
suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta
tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga
tidak dikaitkan dengan suatu produksi fisik. Sedangkan menurut Lovelock
dalam Hardiyansyah (2011:10) berpendapat bahwa: “service adalah produk
yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami.”
Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya
sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau
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tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima
layanan”.
Poerwadarminta dalam Hardiyansyah (2011:10-11) berpendapat
bahwa: “secara etimologis pelayanan berasal dari kata layan yang berarti
membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang,
kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai: Perihal atau cara melayani;
Servis atau jasa; Sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dari uraian
tersebut, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan
untuk membantu
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
pelayanan adalah kegiatan atau aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat
diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan,
serta terjadi sebagai akibat adanya interaksi untuk membantu, menyiapkan
dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain.

6. Kualitas
Tjiptono dan Sunyoto (2012) mengatakan bahwa kualitas
merupakan: “sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,
jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan.” Sunyoto (2012) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu
ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai
guna seperti yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa
dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai
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guna seperti yang diinginkan. Dari beberapa definisi tersebut dapat
disimpulkan bahwa kualitas adalah unsur yang saling berhubungan
mengenai mutu yang dapat mempengaruhi kinerja dalam memenuhi
harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, yaitu
produk dan jasa tetapi menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan
kualitas lingkungan. Dalam menghasilkan suatu produk dan jasa yang
berkualitas melalui manusia dan proses yang berkualitas.
5 Dimensi Kualitas Pelayanan (TERRA) :
1. Tangibility – kewujudan, seberapa baik physical evidence yang ada pada
layanan. Layout ruangan, kerapihan frontline, kecanggihan alat , dan
lain-lain
2. Empathy – seberapa baik staf pelayanan kita memahami kesulitan
pelanggan. hal ini tercermin dari keramahannya, kemauan untuk
mendengarkan keluhan dan layanan lain yang diberikan.
3. Responsiveness – kecepat tanggapan, yaitu seberapa cepat staf kita
menanggapi keluhan, permintaaan produk, dan pemberian informasi .
4. Reliability –

kehandalan,

yaitu

seberapa

konsisten

perusahaan

memberikan kualitas seperti yang dijanjikan kepada pelanggan.
5. Yang terakhir, Assurance atau keyakinan, yaitu seberapa yakin
pelanggan bahwa kita mampu mendeliver pelayanan dengan kualitas
tertentu.

7. Pembayaran
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Pembayaran pada hakikatnya bisa kita simpulkan dari masingmasing katanya yakni yang terdiri atas kata ‘sistem’ dan kata
‘pembayaran’.Sistem

bisa

diartikan

sebagai

suatu

tatanan

atau

susunan,berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau
komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan
terencana untuk mencapai tujuan, ataupun gabungan beberapa bagian yang
bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Apabila salah satu
komponen atau bagian tersebut melebihi wewenangnya atau kurang
berfungsi maka akan memengaruhi komponen yang lainnya. Sistem adalah
suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh,di mana di dalamnya memiliki
komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tertentu yang memiliki
fungsi masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lain menurut
pola,tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian sistem pembayaran
adalah sebuah struktur atau tatanan yang mendukung kegiatan transaksi atau
pemindahan dana agar bisa berjalan dengan baik.
Menurut UU Bank Indonesia No.23/1999, Sistem pembayaran
adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme
yang digunakan untuk melakukan transfer dana untuk memenuhi kewajiban
yang timbul dari kegiatan ekonomi.

8. Pegawai
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Karyawan adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan atau
lembaga dan di gaji dengan uang. Atau karyawan dapat diartikan juga
sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau
lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa
berupa uang. Menurut Sedarmayanti (2011 : 260) Menyatakan bahwa
kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang memiliki arti
sebagai sebuah hasil kerja seorang pegawai atau pekerja, sebuah proses
manajemen yang mana hasil kerja tersebut harus memiliki sebuah bukti
konkret yang juga dapat diukur.

9. PT. TASPEN (Persero)
PT. TASPEN (Persero) merupakan suatu Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang oleh pemerintah diberi tugas untuk mengelola dan
menyelenggarakan program asuransi sosial dan pensiun Pegawai Negeri
Sipil dan pegawai BUMN/BUMND dalam rangka menjamin kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMN/BUMD. Didalam pengelolaan
terdapat 3 (tiga) program yang ditangani oleh PT. TASPEN (Persero), yaitu
:
1. Program Tabungan Hari Tua (THT)
2. Program Pensiun
3. Program Asuransi Multiguna Sejahtera

30

C. Alur Pikir
Berdasarkan tinjauan pustaka yang dikemukakan diatas maka perlu
dirumuskan kerangka pemikiran. Kualitas pelayanan administrasi yang ada
pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan harus selalu
ditingkatkan agar sesuai dengan kehendak dari pelanggan (peserta dan penerima
TASPEN), sehingga tingkat kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Kualitas
pelayanan pada PT TASPEN (Persero) cabang Jakarta Selatan dapat dilihat dari
beberapa komponen, antara lain prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan,
keterampilan pegawai, pegawai yang cepat tanggap, pegawai yang komunikatif,
penampilan pegawai, kebersihan (ruang tunggu, toilet, taman atau halaman,
tempat parker), kerajinan, kesopanan, kejujuran, keramahan serta terjaminnya
keamanan konsumen. Komponen-komponen tersebut akan dapat memudahkan
pelanggan untuk memberikan respon yang berpengaruh terhadap penilaian
pelayanan pada PT. TASPEN (Persero) cabang Jakarta Selatan. Dari respon
tersebut dapat dilihat bagaimana sesungguhnya kualitas pelayanan administrasi
pada PT. TASPEN (Persero) terhadap para peserta taspen. Adapun kerangka
pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Input

Proses

Kualitas
Pelayanan
Pegawai PT.
TASPEN (Persero)
Terhadap
Pelayanan

Pelayanan
Terhadap
Peserta TASPEN

Output

ProgramProgram
Terhadap
Nasabah TASPEN
Antara Lain :
-Tabungan Hari
Tua
-Program Pensiun
-Program
Asuransi
Multiguna
Sejahtera

Outcome
-Untuk -Memberikan
Pelayanan Yang
Terbaik Untuk
Peserta TASPEN
-Memberikan
Penjelasan
Program TASPEN
-Pelayanan
Dengan
Kehandalan Daya
Tanggap Pegawai
serta kehandalan
yang terjamin

Sumber : Sunyoto.( 2012). Manajemen Sumber Daya Manusia
Gambar skema pemikiran diatas dapat menjelaskan bahwa PT. TASPEN
(Persero) cabang Jakarta Selatan bergerak pada bidang pelayanan jasa (TASPEN).
Untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan dalam hal mendapatkan
pelayanan maka dipakailah indikator-indikator dengan memperhatikan kendalakendala yang muncul sehingga membuat pemberian pelayanan kepada pelanggan
menjdai kurang optimal sehingga nantinya didapatkan jalan keluar guna
meningkatkan kualitas pelayanannya.
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Kualitas pelayanan administrasi adalah kegiatan administrative yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang melalui prosedur dan metode tertentu
dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terhadap peserta dan
penerima TASPEN harus melihat berbagai indikator kriteria kualitas pelayanan
meliputi bukti langsung, kehandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati agar
mewujudkan pelayanan administrasi yang baik.
Kualitas harus diawali dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan
berakhir dengan penilaian pelanggan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMN/BUMD maka PT. TASPEN memiliki
tugas untuk memberikan pelayanan kepada para peserta dan penerima program
THT, Pensiun, dan Asuransi Multiguna Sejahtera.
Pelayanan suatu organisasi mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan
dari pelanggannya/peserta TASPEN. Kemampuan organisasi dalam melayani dan
memenuhi harapan pelanggan menunjukkan kualitas pelayanan organisasi tersebut.
Dengan kata lain kualitas pelayanan suatu organisasi/perusahaan dinilai oleh
pelanggannya sendiri. Penilaian pelanggan mengenai kualitas pelayanan yang
diterimanya akan memberikan gambaran mengenai seberapa baik tingkat kualitas
pelayanan suatu organisasi/perusahaan terhadap konsumennya. Dalam hal ini
penilaian konsumen (peserta dan penerima TASPEN) terhadap pelayanan PT.
TASPEN (Persero) ditentukan oleh indikator pada PT. TASPEN (Persero), antara
lain :
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1. Bukti

langsung

(intangibles),

yaitu

berupa

spesifikasi

fisik,

perlengkapan,pegawai, dan sarana komunikasi. Indikator ini meliputi :
a. Tersedianya sarana dan fasilitas pelayanan.
b. Tersedianya staf karyawan yang melayani peserta TASPEN.
2. Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan
dengan segera, akurat dan memuaskan. Indicator ini meliputi :
a. Prosedur dan proses yang sederhana serta memudahkan peserta
TASPEN.
b. Kemampuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan seluruh staf pegawai untuk
membantu para pelanggan dengan tanggap. Indicator ini meliputi :
a. Kemauan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan cepat
dan tepat
b. Tanggapan pegawai dalam membantu peserta TASPEN
4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, keampuan, kesopanan, dan
sifat dapat dipercaya yang dimiliki seluruh staf pegawai, bebas dari bahaya,
resiko, atau keragu-raguan. Indicator ini meliputi :
a. Kemampuan dari staf karyawan PT. TASPEN (Persero) sebagai
pemberi pelayanan.
b. Sudah mencukupi atau tidak sarana dan fasilitas pelayanan yang ada.
5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang
baik, perhatian dan memahami kebutuhan pelanggan. Indicator ini meliputi
:
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a. Pemahaman karyawan terhadap pelayanan yang sesuai dengan harapan
masyarakat terutama para peserta TASPEN.
b. Baik atau tidaknya komunikasi antara peserta TASPEN dengan petugas
pelayanan.

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Kualitas Pelayanan
Administrasi Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil di PT. TASPEN
(Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan, peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif. Metode Penelitian Kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai
instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi,
analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi (Sugiyono,2009:1).
Penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih
mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil
penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan
menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara,
catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo dan rekamanrekaman resmi lainnya. Dalam pencarian untuk pemahaman, peneliti kualitatif
tidak mereduksi halaman demi halaman dari narasi dan data lain ke dalam
simbol-simbol numerik. Mereka mencoba menganalisis data dengan segala
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kekayaanya sedapat dan sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan
transkripnya. (Emzir, 2012:3).
Jadi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah bentuk kata,
kalimat, untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi faktual yang terjadi dengan
mendeskripsikan variable yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti
dalam hal ini adalah mengenai Pelayanan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri
Sipil di PT. TASPEN (Persero) Cabang Ampera, Jakarta Selatan guna
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala di
dalam Pelayanan program tersebut.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Administrasi Pembayaran
Pensiun Pegawai Negeri Sipil di PT. TASPEN (Persero) Kota Administrasi
Jakarta Selatan”. Lokasi penelitian di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang
Jakarta Selatan di pilih karena peneliti ingin mengkaji secara mendalam
permasalahan tersebut. Disamping itu peneliti berharap mendapatkan temuan
yang berguna dalam pemecahan masalah dari pelayanan yang terjadi dalam
pelayanan pembayaran pensiun PNS. Waktu penelitian dilakukan pada bulan
Juli sampai Agustus.
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C. Fokus Penelitian
Seperti yang diuraikan sebelumnya penelitian ini difokuskan terhadap
Kualitas Pelayanan Administrasi Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil di
PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan.

D. Pemilihan Informan
Pada penelitian kualitatif ini penulis melakukan pemilihan informan
yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap masalah yang sedang
diteliti. Kemudian untuk pemilihan informan sendiri dilakukan secara purposive
(sengaja) yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu
menjelaskan gejala sosial yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam
penelitian. Dalam metode kualitatif yang dimaksudkan dengan data adalah
segala informasi baik lisan maupun tulis, bahkan bisa berupa gambar atau foto,
yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan
di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Teknik Pengumpulan data
berdasarkan sumbernya, yaitu:
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan
masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:
a. Pengamatan / Observasi
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Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan
dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam
penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan
pengamatan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, kemudian dari
pengamatan tersebut melakukan pencatatan data-data yang diperoleh
yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.
Selain itu observasi merupakan kegiatan yang meliputi
pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian perilaku, objek-objek
yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung
penelitian yang sedang dilakukan.
Konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyono
(2009:226) yang mengklasifikasikan observasi sebagai berikut:
1) Observasi berpartisipasi (participant observation)
2) Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt
observation and convert observation), dan
3) Observasi yang tidak terstuktur (unstructured observation)
Jadi berdasarkan pengklasifikasian observasi di atas, observasi
yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi terangterangan, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data
menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang
melakukan penelitian. Sehingga pihak-pihak yang diteliti mengetahui
sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti
terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data
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penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat, lengkap, tajam dan
terpercaya. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara tersamar
dimana pihak-pihak yang diteliti belum mengetahui bahwa peneliti
sedang melakukan aktivitas meneliti.
b. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik
pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri
atau self-report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau
keyakinan pribadi.(Sugiyono,2012:72).
Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang
pengumpulan data didasarkan pada percakapan secara intensif dengan
suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya.
Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berabagai informasi
menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara
dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun
wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
terstruktur yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan
pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.
Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih
dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan,
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kriteria informan, dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih
dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara
peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian
b) Menjelaskan alasan mengapa informan terpilih untuk diwawancarai
c) Menentukan strategi dan taktik wawancara
d) Mempersiapkan pencatat data wawancara
Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada
informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan
serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur.
Selanjutnya, peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh
dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam
bentuk kalimat. Wawancara perlu dilakukan lebih dari dua kali karena
dua alasan utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal.
Istilah temporal maksudnya adalah istilah filosofis yang mendefinisikan
bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat itu dipengaruhi oleh
pengalamannya dan bagaimana situasi saat itu akan menentukan masa
depannya. Alasan kedua melakukan wawancara lebih dari satu kali
adalah untuk memenuhi criteria rigor (ketepatan/ketelitian). Selain itu
juga memungkinkan peneliti mengkonfirmasi atau mengklasifikasi
informasi yang ditentukan pada wawancara pertama.
Jadi, dapat disimpulkan wawancara terdiri dari tiga tahap. Tahap
pertama meliputi perkenalan, memberikan gambaran singkat proses
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wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua
merupakan tahap terpenting dengan diperolehnya data yang berguna.
Tahap terakhir adalah ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan
konfirmasi atau adanya informasi tambahan.
No.

Informan

Jumlah

1.

Kepala Asman Umum & SDM Jakarta Selatan

1 Orang

2.

Kepala Asman Layanan & Manfaat Jakarta Selatan

1 Orang

3.

Staff Layanan Jakarta Selatan

1 Orang

4.

Nasabah Peserta TASPEN

1 Orang

Total

4 Orang

2. Sumber data sekunder ini Sumber data sekunder ini merupakan sumber data
yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan
dokumentasi mengenai data yang diteliti.
a. Studi kepustakaan
Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan
dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan text books
maupun jurnal ilmiah.
b. Studi dokumentasi
Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari
dokumen yang resmi dan relevan dengan permasalahan yang akan
diteliti. Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini
terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung
dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui

42

wawancara (interview). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak
langsung berasal dari informan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokomen-dokumen yang
relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan
data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data
Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data
dilakukan secara keseluruhan dan sistematik bersamaan dengan pengumpulan
data berdasarkan dengan pengumpulan data berdasarkan satuan-satuan gejala
yang diteliti. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang
bermakna sehingga dapat dipahami.
Peneliti berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara
absolute

(mutlak)

untuk

mengorganisasi,

menganalisis,

dan

menginterpretasikan data. Karena itu, maka prosedur analisis data dalam
penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian. (Situmorang, 2010:9).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Dalam bab ini dipaparkan data dan analisis permasalahan penelitian
berdasarkan temuan penelitian, diharapkan dapat mempermudah hasil dari
penelitian. Pembahasan pada bab ini dibagi beberapa sub pembahasan yaitu
objek penelitian, data fokus penelitain dan pembahasan. Yang diharapkan
dapat menjelaskan hasil penelitian.
1. Gambaran Umum Obyek Penilitian
PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan sebelum
pindah berada di Ruko Grand Panglima Polim Kav. 37-38, Jl. Panglima
Polim Raya, Pulo, Kebayoran Baru, RT.2/RW.1, Pulo, Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160, Indonesia lalu
sekarang pindah di Jl. Ampera Raya No.10, RT.2/RW.10, Ragunan, Kec.
Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560.
Wilayah Kerja KC Jakarta Selatan terdiri dari 10 Kecamatan dan 65
Kelurahan, serta mengelola Instansi Vertikal setingkat Kementerian
sebanyak 11 Instansi dengan jumlah peserta 40.267 dan 3 SKPD yang
berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan jumlah peserta
34.327. Kantor Cabang Jakarta Selatan juga melayani pensiunan sejumlah
33.643 orang dan bekerja sama dengan 18 Mitra Bayar dan 1 Kantor Pos.
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Tabel 4.1
Daftar Nama Pegawai PT.TASPEN (Persero) KC Jakarta Selatan
No.

Nama

Jabatan

1

AGUS SUKIMANTO

ASMAN UMUM&SDM
SELATAN

JAKARTA

2

PARLIN SIAHAAN

STAFF
LAYANAN
SELATAN

JAKARTA

3

HERMAN

BRANCH
SELATAN

JAKARTA

4

BANGUN
SIHOMBING

ASMAN OF DATA MANAGEMENT
JAKARTA SELATAN

5

JAJULI

ASMANLAYANAN&MANFAAT
JAKARTA SELATAN

6

HANNA
HARIS

7

CHRISNA AMELIA

8

DITYA DANISWARA STAFF AO JAKARTA SELATAN
YOGAISWARI

9

DWI
RODETA STAFF KEPERSETAAN JAKARTA
NUGRAHA
SELATAN

10

ZAKIYAH
SHOLEHA

11

RAHMAD HIDAYAD

STAFF UMUM & SDM JAKARTA
SELATAN

12

FADZILAH HARJATI

STAFF KAS & VERIFIKASI SPJ
JAKARTA SELATAN

13

AMANDA
PRAMESHA PUTERI

STAFF
LAYANAN
SELATAN

14

ERIKA OCTAVIANI

STAFF ADM KEUANGAN JAKARTA
SELATAN

15

FRANSISKA
ANDRIYANI ODOS

STAFF
LAYANAN
SELATAN

MANAGER

TRIANA ASMAN
ADM
JAKARTA SELATAN

KEUANGAN

ASMAN
KAS&VERIFIKASI
JAKARTA SELATAN

SPJ

NURUS STAFF KEPERSETAAN JAKARTA
SELATAN

JAKARTA

JAKARTA
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PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Dana Pensiun dan
Tabungan Hari Tua ASN mendapatkan amanah tambahan melalui PP No.49
Tahun 2018, untuk menjadi penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan
Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta JKK dan
JKM bagi pegawai NON-PNS (termasuk tenaga honorer) yang bertugas
pada instansi pemerintah. kantor Cabang Jakarta Selatan berada di bawah
koordinasi Kantor Cabang Utama Jakarta yaitu Direktur Utama PT.
TASPEN (Persero) Antonius Steve Kosasih menggantikan direktur utama
terdahulu. Lingkup usaha PT. TASPEN (Persero) adalah seperti yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981 yaitu
menyenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan
Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil
1. Program Tabungan Hari Tua (THT)
Program Tabungan Hari Tua diselenggarakan oleh PT. TASPEN
sejak tahun 1961 dan merupakan satu program Asuransi Dwiguna yang
dikaitkan dengan Usia Pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.
Asuransi Dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang memberi jaminan
keuangan bagi para peserta mencapai usia pensiun, atau kepada ahli
waris pada saat peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia, dan
mulai tahun 1975 ditambah dengan asuransi kematian.
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Asuransi Kematian merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi
Pegawai Negeri Sipil dan istri arau suami kecuali bagi janda/duda
Pegawai Negeri Sipil, program ini merupakan program asuransi
berjangka yang dibatasi dengan
Usia anak, yaitu belum mencapai 21 atau 25 tahun nila masih
sekolah, belum pernah menikah dan belum berpenghasilan (belum
bekerja). Asuransi Kematian yang dimulai sejak tahun 1975 itu
merupakan bagian tambahan nilai manfaat yang diberikan kepada
peserta tanpa adanya tambahan iuran dari peserta.
Peserta program THT terdiri dari PNS dan Daerah Otonom, Pejabat
Negara Serta Pegawai beberapa BUMN. Kepersetaan program THT
dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai/Pejabat
Negara sampai dengan saat berhenti karena pensiun, meninggal dunia
pada masa aktif dan sebab sebab lain.
2. Program Pensiun
Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1969 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri diberikan
Jaminan Hari Tua dan Penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahuntahun mengabdi pada dinas pemerintahan.
Penerima pensiun dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Penerima pensiun PNS (Pusat dan Daerah)
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b. Penerima Pensiun anggota TNI dan POLRI
c. Penerima pensiun Pejabat Negara
d. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan (KNIP)
e. Penerima Tunjangan Veteran
f. Penerima Uang Tunggu PNS
Penerima Pensiun anggota TNI dan POLRI yang dibayarkan
pensiunannya melalui PT. TASPEN (Persero). Bagian terpenting dalam
pengelolaan program pensiun terletak pada aspek pengelolaan dananya
yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur
penyediaan, pengelolaan sampai dengan distribusi pembayaran pensiun
dapat dibagi dalam tiga jenis, antara lain :
a) Sistem Pendapatan Pay As You Go
Yaitu

sistem

pendanaan,

penerimaan,

pengumpulan

pengelolaan, dan pendistribusian yang dalam pelaksanaannya
manfaat pensiun dibayarkan oleh pemberi kerja dan dialokasikan
secara oprasional dalam APBD sebagai belanja pegawai pada saat
PNS mencapai usia pensiun.
b) Sistem Pendanaan Penuh Current Cost Financing
Yaitu sistem pendanaan gabungan antara Pay Asa You Go
dengan sistem pendanaan penuh. Dalam sistem ini dana yang
diperlukan untuk pensiun bulanan sebagian bersumber dari APBD
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dan sebagian lainnya bersumber dari dana pensiun yang merupakan
akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangan.
c)

Sistem Pendanaan Penuh (fully founded)
Yaitu sistem pendanaan yang dananya diperoleh dari pemberi
kerja (dalam hal ini pemerintah) dan pegawai (PNS) serta
sepenuhnya dikelola untuk tujuan pembayaran pensiun.
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, PNS yang

masih aktif bekerja sejak tahun 1975 diwajibkan untuk membayar iuran
sebesar 47,5% dari pendapatannya selama sebulan. Jumlah akumulasi
iuran sampai dengan tahun 1985 adalah sebesar Rp. 594 milyar, yang
selanjutnya diserahkan kepada PT. TASPEN (Persero) untuk dikelola
dan dikembangkan.
Penyerahan pengelolaan dana pensiun erat kaitannya dengan
maksud pemerintah untuk mengalihkan program pembayaran pensiun
dari Kementerian Keuangan kepada PT. TASPEN (Persero). Hal ini
merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 dan Nomor 26 Tahun 1981, dimana PT. TASPEN (Persero)
mendapat tugas untuk menyelenggarakan program Asuransi Sosial
termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua.
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a) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
1) Kedudukan
PT TASPEN (Persero) KC Jakarta Selatan merupakan salah
satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertanggung jawab
langsung kepada PT. TASPEN (Persero) Pusat dan dipimpin oleh
seorang Kepala Cabang.
2) Tugas Pokok
Tugas pokok PT. TASPEN (Persero) adalah menyelenggarakan
Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tunjangan
Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil.
3) Fungsi
a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan di kantor cabang sesuai
dengan program kerja dan besarnya anggaran yang telah
ditetapkan.
b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan Program Pensiun,
Progtam Tabungan Hari Tua dan Program Asuransi Multiguna
Sejahtera.
c. Menyelenggarakan koordinasi dan menyetujui permohonan
dana untuk kegiatan kantor cabang
d. Merekomendasikan dan menyetujui permohonan dana untuk
kegiatan operasional kantor cabang.
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e. Bertanggung jawab atas kebenaran penelitian, perhitungan, serta
pembayaran Program Pensiun, Program Tabungan Hari Tua dan
Program Asuransi Multiguna Sejahtera.
f. Bertanggung

jawab

atas

pelaksanaan

pembinaan

dan

peningkatan untuk pegawai di unit kerjanya.
g. Membuat laporan berkala kepada kantor wilayah.
b) Visi dan Misi PT. TASPEN (Persero)
Visi : “Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan
sosial lainnya yang terpercaya”
Makna Visi :
a. “Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial
lainnya” Ruang lingkup usaha Taspen adalah menyelenggarakan
program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), Dana
Pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), program kesejahteraan PNS
serta program jaminan sosial lainnya.
b. “Terpercaya" Taspen menjadi pilihan peserta dan stakeholder lainnya
dengan kinerja yang bersih dan sehat.
c. “Bersih” Taspen beroperasi dengan menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
d. “Sehat” Adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada
bidang keuangan maupun non keuangan.
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Misi

adalah

rumusan

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut, adapun misi dari
Kecamatan Kebayoran Baru adalah sebagai berikut:
Misi : “Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik
bagi peserta dan stakeholder lainnya secara Profesional dan
Akuntabel, berlandaskan Integritas dan Etika yang tinggi”
Makna Misi
a. "Manfaat dan pelayanan yang semakin baik" Untuk memenuhi
harapan

peserta

yang

semakin

tinggi,

Taspen

berupaya

meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan secara optimal.
b. "Profesional" Taspen bekerja dengan terampil dan mampu
memberikan solusi dengan lima tepat (tepat orang, tepat waktu, tepat
jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi) didukung dengan SDM
yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi.
c. "Akuntabel" Taspen dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan
sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.
d. "Integritas" Taspen senantiasa konsisten dalam memegang amanah,
jujur dan melaksanakan janji sesuai visi dan misi perusahaan.
e. "Etika" Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan ramah,
rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.
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c) Tata Nilai PT. TASPEN (Persero)
1. Tumbuh Taspen mengembangkan diri dan mampu mengikuti tuntutan
perubahan yang terjadi, baik karena tuntutan lingkungan internal
maupun eksternal.
2. Etika Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan ramah,
santun, rendah hati, sabar, dan manusiawi.
3. Profesional Taspen bekerja dengan terampil dan mampu memberikan
solusi berdasarkan 5T (Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah,
Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi).
4. Akuntabilitas Taspen dalam melaksanakan pekerjaan dapat ditelusuri
rangkaian prosesnya berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang
dapat dipertanggung jawabkan.
5. Integritas Taspen senantiasa konsisten dalam memegang amanah dan
melaksanakan janji sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan
misi perusahaan. Telah ditetapkan suatu acuan semangat yang
tertuang dalam motto perusahaan yaitu "Layanan dan Kinerja Selalu
Ditingkatkan".

d) Struktur Organisasi
Struktur organisai merupakan kerangka antar hubungan satuan
organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang
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yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam satuan yang
utuh sehingga akan memperjelas organisasi yang ada. Adapun struktur
organisasi di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan
sebagai berikut :
1) Kepala Cabang
Tugas kepala kantor cabang :
a. Membantu untuk dan atas nama Direksi dalam melaksanakan
operasional Kantor Cabang serta mengikat Kantor Cabang
dengan

pihalk

lain

atas

persetujuan

Direksi

PT.TASPEN(Persero).
b. Membantu menjabarkan kebijakan perusahaan yang menyangkut
kegiatan Kantor Cabang.
c. Memberikan pengarahan serta pembinaan kepada jajaran
dibawahnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2) Kepala Bidang Penetapan Klim
Tugasnya :
a. Mengesahkan kebenaran pengajuan klim manfaat program
TASPEN
b. Benetapkan besarnya klim manfaat program TASPEN
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c. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi
penetapan klim.
d. Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada
peserta
e. Bertanggung jawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan
pelayanan yang diterima dengan tindakan koreksi dan
pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan.
3) Kepala Bidang Data Peserta dan Pemasaran
Tugasnya :
a.

Mengkoordinasikan

kegiatan

pengadministrasian

dan

pemeliharaan data peserta program TASPEN
b. Mengkoordinasikan pengiriman/penerimaan data dari dan ke
Kantor Pusat serta Kantor Cabang dan/atau instansi terkait
Kebutuhan.
c. Mengkoordinasikan dan melakukan keigatan pemasaran atas
produk program TASPEN.
4) Kepala Bidang Personalia dan Umum
Tugasnya :
a. Mengkoordinasikan kegiatan bidang personalia dan umum
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b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan
barang dan jasa serta mendistribusikannya ke unit-unit kerja
dilingkungan kantor cabang sesuai kebutuhan.
c. Menyetujui daftar gaji dan kompensasi lainnya serta
penyelesaikan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
d. Melaksanakan pelayanan sesuai prosedur dengan prosedur yang
ditetapkan, memverifikasi dan melaporkan kepada manajemen
kantor cabang.
5) Kepala Bidang Administrasi Keuangan
Tugasnya :
a. Melakukan dan mengendalikan anggaran Kantor Cabang
b. Menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen Kantor
Cabang
c. Menyelenggarakan admnistrasi aktiva tetap Kantor Cabang
d. Melakukan rekonsiliasi bank dan pengecekan terhadap catatan
pembukuan program TASPEN.
6) Kepala Bidang Kas
Tugasnya :
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a. Menyiapkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran
(cash flow) Kantor Cabang
b. Menerima dan melakukan pembvayaran atas perintah Kepala
Bidang Keuangan
c. Melakukan tugas verifikasi sebagai langkah pre-audit transaksi
keuangan di Kantor Cabang.
d. Menyimpan uang dan surat-surat berharga.

B. Pembahasan
1. Kualitas Pelayanan Administrasi PT. TASPEN

(Persero) Kantor

Cabang Jakarta Selatan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menilai
kualitas pelayanan suatu organisasi dapat dilihat dari penilaian konsumen
terhadap pelayanan yang diterimanya, baik yang sedang maupun yang
pernah menggunakan jasa pelayanan yang pelayanan pada kantor PT.
TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan tersebut. Jika pelayanan
yang diberikan sudah sesuai dengan harapan pengguna jasa maka dapat
dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan memuaskan, sebaliknya apabila
pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh
pengguna jasa maka akan menimbulkan kekecewaan dari pengguna jasa.
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Berikut data yang diperoleh peneliti dari pengguna jasa maupun dari
petugas pelayanan di kantor PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta
Selatan tentang pelayanan yang ada. Data ini telah di olah dan disajikan
berdasarkan indikator masing-masing.
Penilaian terhadap suatu pelayanan yang berkualitas dapat
dilakukan oleh para konsumen yang melakukan kontak personal secara
langsung dengan pegawai PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta
Selatan yaitu Customer Service (CS). Dengan demikian para peserta
TASPEN dapat melihat dan merasakan langsung cara kerja pegawai PT.
TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya
kinerja pegawai ini akan dinilai dari Bukti langsung, Kehandalan, Daya
Tanggap, Jaminan dan Empati. Berikut adalah analisis dan pembahasan
setiap dimensi kualitas pelayanan :
a) Bukti Langsung
1) Tersedianya Sarana dan Fasilitas Pelayanan
Sarana dan fasilitas pelayanan merupakan suatu daya tarik
tersendiri bagi peserta TASPEN sebagai pendukung pelaksanaan
pelayanan. Dengan sarana dan fasilitas pelayanan yang ada pada PT.
TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan diharapkan dapat
Menjadi penunjang kepuasan para peserta TASPEN atau pengguna
jasa dan berkaitan dengan kualitas pelayanan PT. TASPEN
(Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan tersebut di mata para
peserta TASPEN.
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Sarana dan pelayanan dalam suatu organisasi sangat
dibutuhkan sebab apabila suatu organisasi hanya terdapat sumber
daya manusia, modal dan metode tanpa ada sarana pendukung maka
layanan yang diberikan tidak akan bisa berjalan maksimal. Untuk itu
diperlukan adanya sarana dan fasilitas sebagai penunjang baiknya
pelayanan sebuah organisasi. Sarana pelayanan yang dimaksud
disini adalah segala jenis peralatan dan perlengkapan kerja serta
adanya fasilitas lain yang berfungsi untuk kepentingan orang orang
yang sedang berhubungan dengan organisasi tersebut.
Sarana pelayanan merupakan faktor yang mempengaruhi
kelancaran pegawai dalam memberikan pelayanan. Selain itu
fasilitas pelayanan yang disediakan juga akan bisa memberi
kontribusi pada tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan.
PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan saat ini
sudah menggunakan basis komputer

sarana kerjanya untuk

mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada Peserta
TASPEN baik dalam pelayanan administrasi maupun dalam hal
manajemen pelanggan. Lalau untuk nasabah sendiri mereka juga
bisa menggunakan aplikasi di gadgetnya yaitu namanya otentifikasi,
kegunaannya adalah untuk merekam data diri dengan cara foto selfie
lalu rekam suara. Aplikasi ini untuk membuka blokir setiap
bulannya untuk tunjangan pensiunnya, supaya nasabah TASPEN
tidak perlu datang ke kantor TASPEN lagi.
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Fasilitas di kantor PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang
Jakarta Selatan sangat baik seperti :
1. Ruang tunggu yang sangat luas dan nyaman
2. Pengambilan nomor dengan mesin dan menggunakan
speaker
3. Adanya Musholla untuk nasabah yang ingin melaksanakan
menunaikan ibadah
4. Tempat parkir luas untuk nasabah membawa mobil dan
motor
5. Banyaknya teller untuk melayani nasabah
6. Adanya pendingin ruangan (AC) yang sangat dingin
7. Toilet yang sangat bersih
8. Adanya kotak saran untuk menyalurkan pendapat
Menyangkut sarana dan fasilitas berikut tanggapan dari key
informan I Kepala SDM PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang
Jakarta Selatan menurut Bapak Agus Sukimanto sebagai berikut :
“ Di kantor kami semuanya sudah melengkapi fasilitas yang di
butuhkan untuk pegawai dan nasabah seperti, tersedianya computer,
mesin print, dan alat untuk merekam data nasabah dan untuk
nasabah pun sudah tersedianya bangku yang banyak untuk nasabah,
lalu pendingin ruangan, toilet yang bersih dan tempat parkir yang
luas untuk nasabah membawa kendaraan dll, saya rasa sudah cukup
memadai”
Tersedianya Pegawai Yang Melayani Peserta TASPEN Sebagai
pegawai yang bertugas dalam bidang pelayanan publik dalam hal ini
yang dilayani adalah peserta TASPEN, maka petugas harus siap
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ketika dibutuhkan oleh peserta. Petugas yang baik tidak boleh
mengecewakan pelanggan/pesertra TASPEN yang datang. Setiap
jam kantor mulai petugas sudah siap berada di tempatnya masingmasing untuk melaksanakan tugasnya. Jangan sanpai terjadi
misalnya peserta sudah banyak yang datang dan mengantri tetapi
petugas belum siap di tempatnya atau sudah siap tetapi masih
berbincang-bincang dengan teman kerjanya. Hal tersebut akan
sangat mengecewakan peserta TASPEN yang datang dan
memperburuk image dari PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang
Jakarta Selatan itu sendiri.
Namun menurut key Informan I Bapak Agus Sukimanto hal
tersebut belum pernah terjadi. Berikut wawancara peneliti dengan
beliau:
“Kalau masalah itu jelas mas, bagian customer service harus selalu
ada ditempat. Terkadang sebelum petugasnya masuk kekantor saja
sudah ada peserta yang minta dilayani. Saya sendiri selalu stand by
di sini dari jam 07.45, bahkan sering kali jam istirahat seperti ini
petugas masih membantu melayani peserta. Sebagian peserta tidak
mau tau kalau sebenarnya ini jam istirahat, hal tersebut bisa
dimaklumi karena namanya orang tua pasti mintanya cepat”

b) Kehandalan
1) Prosedur Dan Proses Yang Mudah Dan Sederhana
Mengenai prosedur pelayanan yang ada dalam pengurusan
pensiun ataupun asuransi kematian dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan ketaspenan sebenarnya sama saja. Para peserta
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diminta untuk mengisi formulir tersebut dapat diambil oleh peserta
di customer service atau bisa mendownload di situs web resmi PT.
TASPEN (Persero), jika semuanya sudah dilengkapi lalu di balikan
lagi ke pegawai yang bertugas untuk di proses lebih lanjut. Tetapi
masih banyak nasabah yang belum mengerti dari hal tersebut seperti,
nasabah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mengurus
langsung pensiuannya di kantor TASPEN dan gaji nasabah yang
meninggal dunia itu masih mendapatkan haknya lalu ahli waris
tersebut tidak melapor maka akan dikenakan sanksi dari PT.
TASPEN (Persero) dan ahli waris pun harus mengembalikan hak
nasabah yang meninggal dunia setara gaji pokok per bulan
tergantung si ahli waris ini mengambilnya. Seperti key informan II
yaitu Ibu Rina nasabah TASPEN asal Ragunan, Jakarta Selatan(23)
sendiri berpendapat sebagai berikut :
“Ya memang seperti itu kita harus melapor langsung ke kantor
TASPEN agar di urus semuanya dan saya selaku nasabah pun
melapor bahwa ibu saya seorang PNS meninggal dunia dan saya
harus segera memproses pensiuan beliau dan untuk proses seperti itu
sangat mudah dan pegawainya siap melayani sekali, dan waktunya
untuk memproses ini juga sangat cepat hanya butuh waktu 2 bulan
untuk prosesnya agar gaji pokok bulanan almarhum ibu saya di
pindahkan ke saya sendiri dan untuk gaji pokok tersebut akan di
transfer setiap bulannya dan itu sampai saya umur 25 tahun. Dan
setiap ada gaji ke-13 atau Tunjangan Hari Raya (THR) saya selalu
dapat.”
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2) Kemampuan Untuk Tidak Melakukan Kesalahan
Kehandalan petugas dalam memberikan pelayanan kepada
peserta dapat dilihat dari kemampuan untuk tidak melakukan
kesalahan saat melayani peserta. Sebagai manusia melakukan
kesalahan adalah hal yang lumrah, tetapi hal tersebut dapat diatasi
dengan adanya keinginan dari petugas untuk semaksimal mungkin
menghindarinya. Tentang kemampuan petugas untuk tidak
melakukan kesalahan dapat kita lihat dari pernyataandari key
informan III Bapak Jajuli selaku Asman Layanan & Manfaat
Jakarta Selatan :
“Kita semua disini sudah pasti berusaha untuk seminimal
mungkin melakukan kesalahan tetapi apa mau dikata mas, kita juga
manusia jadi sudah tentu kesalahan itu pasti ada. Hanya saja
kesalahan tersebut hanya berupa kesalahan mencantumkan alamat
atau nama dan jenis pekerjaan saja, itupun kami langsung
mengatasinya dan langsung telfon nasabah yang bersangkutan untuk
mengabari kalau semua sudah di atasi. Sedangkan untuk kesalahankesalahan yang sifatnya serius sepertinya belum ada. Kita akan
selalu berbenah diri dan selalu berusaha memberikan pelayanan
yang terbaik untuk peserta agar peserta merasa nyaman dan puas
dengan pelayanan yang kita berikan”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pegawai TASPEN
sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan
kesalahan dalam melayani peserta. Dari hal tersebut peserta akan
merasa puas terhadap kinerja pegawai dalam melayani mereka
sehingga kedepannya para peserta akan mempunyai rasa percaya
pada pegawai karena pegawai selalu memberikan yang terbaik
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kepada mereka. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
selama ini kehandalan pegawai PT. TASPEN (Persero) Kantor
Cabang Jakarta Selatan sudah memenuhi harapan para peserta.

c) Daya Tanggap
Daya tanggap meliputi kesiapan pegawai untuk memberikan
pelayanan dengan segera kepada peserta TASPEN yang mengalami
kesulitan dalam pengurusan masalah yang mereka ajukan ke kantor
TASPEN. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh key informan IV Ibu
Amanda Pramesha Putri selaku Staff Layanan Jakarta Selatan, sebagai
berikut :
“Daya tanggap untuk membantu itu memang harus dimiliki oleh
semua pegawai disini mas, saya sebagai staff perushaan yang bergerak
di bidang pelayanan publik kita harus semaksimal mungkin melayani
seluruh nasabah. Walaupun mereka sudah pernah menanyakan suatu hal
dan kita sudah menjelaskan tapi besoknya mereka datang dan bertanya
lagi maka kita juga harus menjelaskannya kembali. Ini sesuai dengan
semboyan pelayanan kami yaitu SMART yang artinya : Senyum salam
sapa, Mengabdi dan melayani, Antusias, Rendah hati, Teliti dan tuntas”

d) Jaminan
Kegiatan pelayanan yang dilakukan PT. TASPEN (Persero) Kantor
Cabang Jakarta Selatan melibatkan masyarakat luas sebagai peserta
TASPEN. Mereka menginginkan pelayanan yang baik dari para petugas
dimana kualitas petugas sangatlah berpengaruh terhadap tingkat
kemampuan dalam memberikan sebuah pelayanan. Hal tersebut
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dijelaskan oleh key informan I bapak Agus Sukimanto selaku Kepala
SDM PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan sebagai
berikut:
“Keterampilan kita sebagai petugas pelayanan itu berbeda-beda,
antara pegawai satu dengan yang lainnnya memiliki tugas yang berbeda
dan kita juga dibekali dengan sistem pelayanan SMART yaitu pelayanan
dengan senyum salam sapa, Mengabdi dan melayani, Antusias, Rendah
hati, Teliti dan tuntas. Sistem ini bukan hanya untuk petugas pelayanan
saja tapi juga semua pegawai termasuk Satpam dan office boy juga”

Diklat atau pelatihan yang diberikan kepada seluruh pegawai yang
ada pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan ini pada
akhirnya akan berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada para
peserta TASPEN. Seluruh pegawai mendapatkan kesempatan menjadi
petugas pelayanan sehingga para pegawai menegetahui bagaimana
menghadapi pelanggan.
Setiap organisasi memiliki komponen dasar manusia sebagai
pegawai/karyawan. Tanpa pegawai yang mempunyai keterampilan atau
kekampuan dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasinya maka tidak
akan mungkin suatu organisasi akan berjalan dengan baik. Begitu juga
yang terjadi pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta
Selatan, sebagai salah satu organisasi pemerintah (BUMN) yang
memiliki tugas melayani peserta TASPEN (pensiunan) maka harus
mempunyai pegawai yang memiliki kemampuan/keterampilan dan
loyalitas yang tinggi terhadap organisasinya tersebut. Dari adanya diklat
atau pelatihan memajukan adanya upaya peningkatan kemampuan
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pegawai sebagai bekal dan motivasi bagi pegawai un tuk meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta TASPEN dan juga
meningkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
Kemampuan dan keterampilan ini juga menyangkut kualitas yang
dimiliki oleh masing-masing individu dalam organisasi, karena hal
tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dari pegawai dan
akhirnya akan meningkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh
masing-masing individu. Perlu diingat bahwa kepuasan peserta
TASPEN merupakan tujuan utama dari pemberian pelayanan yang ada
pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan.
e) Empati
Empati adalah meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan dan
komunikasi yang baik antara peserta TASPEN dengan staff pegawai
pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan, dibuktikan
dengan adanya prosedur tetap Penanganan, Pengaduan Masyarakat baik
berupa kritik, saran, dan keluhan, yang sebagai sarana komunikasi
antara pengguna jasa dengan pemberi jasa. Prosedur Tetap Penanganan
Pengaduan Masyarakat merupakan sarana penyelesaian pengaduan
masyarakat baik berkadar pengawasan maupun tidak berkadar
pengawasan yang melibatkan seluruh pegawai PT. TASPEN (Persero)
Kantor Cabang Jakarta Selatan. Prosedur Tetap Penanganan Pengaduan
Masyarakat bertujuan untuk :
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a. menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelanggan dengan
pemberi jasa
b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
c. dapat mengidentifikasi masalah-masalah pelayanan yang perlu
diperbaiki
Dengan adanya sarana komunikasi antar pengguna jasa dengan
pemberi jasa, maka diharapkan setiap pengaduan diupayakan dapat
diselesaikan secara musyawarah antara pihak-pihak yang terkait
sehingga dalam penanganan pengaduan masyarakat dapat lebih
terkoordinasi, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.
Menanggapi tentang kemudahan dalam melakukan hubungan
dan komunikasi yang baik antara peserta TASPEN dengan staf pegawai
PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan, key informan I
Bapak Agus Sukimanto menjelaskan bahwa :
“Dalam memberikan pelayanan administrasi terhadap peserta
TASPEN pastilah ada Kepuasan dan ketidak puasan. Untuk
mengkomunikasikannya maka dibuatlah semavcam wadah penanganan
komplain atau unek-unek peserta terhadap pihak perusahaan. Komplain
sifatnya bermacam-macam dan dapat dilakukan melalui line telepon,
social media dari PT.TASPEN (Persero), atau maupundari kotak saran
yang tersedia di kantor TASPEN. Pelayanan masalah komplain ini
ditangani oleh berbagai bagian Personalia dan Umum. Apabila ada
komplain melalui kotak saran maupun telepon biasanya langsung di
lakukan cross-chek kepada bagian-bagian tertentu untuk menyelesaikan
sesuai dengan masalah yang terjadi. Kemudian akan dibuat laporan
untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan kontrol”
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Terkait dengan kemudahan komunikasi yang diberikan kepada
peserta TASPEN, key informan II Ibu Rina(23) asal Raguan, Jakarta
Selatan menjelaskan, yaitu :
“PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarat Selatan
memberikan fasilitas komunikasi yang baik bagi peserta yaitu dengan
adanya sambungan telepon dan sosial media yang memadai untuk
menyampaikan saran, kritik, atau keluhan terhadap pelayanannya.
Sebenarnya sih sama saja mas, jika kita menyampaikan keluhan itu
secara langsung kepada pegawainya maupun melalui fasilitas tersebut.
Saya sendiri lebih memilih menyampaikan keluhan melalui secara tatap
muka langsung agar semua urusan diproses dengan cepat”

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan
observasi, serta data-data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Empati yang
meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan dan komunikasi yang baik antara
peserta dengan staf pegawai PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan
sudah berjalan dengan baik. Selain itu dengan komunikasi yang baik antara peserta
TASPEN dan pegawai akan membuat pegawai PT. TASPEN (Persero) dapat
memahami pelanggan dan agar dapat memberikan sebuah evaluasi terhadap
peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan penulis
pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Kualitas

Pelayanan Administrasi Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil PT.
TASPEN (PERSERO) Cabang Ampera Kota Jakarta Selatan sudah berjalan
dengan sangat baik, hal ini dinilai dari berbagai indikator yaitu : Bukti langsung
(tangibles), Kehandalan (reliability), Daya Tangkap (responsiviness), Jaminan
(assurance), Empati (empaty).
1. Bukti Langsung (tangibles)
Bukti langsung (tangibles) pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang
Jakarta Selatan dapat dilihat dari ketersediaan sarana baik peralatan maupun
perlengkapan kerja dan fasilitas penunjang yang ada untuk mempermudah
dalam hal melayani peserta dan penerima pensiun. Selain itu, tersedianya
jumlah pegawai yang sudah sangat baik semakin membuat proses pelayanan
untuk nasabah TASPEN berjalan dengan baik.
2. Kehandalan (reliability)
Kehandalan (reliability) pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang
Jakarta Selatan dapat dilihat dari kemudahan dan kesederhanaan dalam hal
pengurusan segala hal yang berhubungan dengan ketaspenan. Selain itu para
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pegawai PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan juga selalu
berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Dana dengan program 5T
(Tepat orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat tempat dan Tepat
administrasi) sejauh ini para pegawai PT. TASPEN (Persero) Kantor
Cabang Jakarta Selatan telah membuktikan mampu memberikan pelayanan
kepada peserta dan penerima pensiun dengan sebaik mungkin,
3. Daya tanggap (responsiveness)
Daya tanggap (responsiveness) pada PT. TASPEN (Persero) Kantor
Cabang Jakarta Selatan dapat dilihat dari kesigapan para pegawai dalam
memberikan pelayanan administrasi pengurusan pensiun. Kesigapandalam
memberikan pelayanan dibuktikan dengan kemauan pegawai untuk
memberikan pelayanan dengan segera tanpa memandang status peserta
tersebut berasal dari masyarakat biasa atau dari instansi tertentu. Selain itu
terdapat pula faktor ketanggapan pegawai PT. TASPEN (Persero) Kantor
Cabang Jakarta Selatan dalam membantu peserta dan penerima pensiun. Hal
tersebut telah disesuaikan dengan semboyan pelayanan yang ada pada PT.
TASPEN (Persero) yaitu SMART yang terdiri atas Senyum salam sapa,
Mengabdi dan melayani, Antusias, Rendah hati, serta Teliti dan tuntas.
4. Jaminan (assurance)
Jaminan (assurance) pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang
Jakarta Selatan dapat dilihat sudah baik terampilnya para pegawai PT.
TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan baik dalam memberikan
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penjelasan terutama berkaitan dengan informasi ketaspenan maupun dalam
memberikan pelayanan. Hal tersebut ditunjang pula dengan diadakannya
pelatihan-pelatihan kepada pegawai sehingga kemampuan yang dim iliki
pegawai dapat ditingkatkan. Selain keterampilan pegawai jaminan lain yang
diberikan oleh PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan
adalah sudah cukup memadainya sarana dan fasilitas yang disediakan
meskipun masih diperlukan adanya penambahan dan pembenahan pada
beberapa sektor. Jaminan tersebut merupakan salah satu upaya agar
masyarakat pengguna jasa merasa nyamandan percaya dengan pelayanan
yang diberikan oleh pihak PT. TASPEN (Persero).
5. Empati (empaty) pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta
Selatan dapat dilihat dari kemudahan dalam menjalin hubungan dan
komunikasi yang baik antara peserta dengan staf karyawan PT. TASPEN
(Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan. Sebagai sarana komunikasi antara
pengguna jasa (peserta/penerima pensiun) dengan pemberi jasa (pegawai)
perlu ditunjang dengan adanya Prosedur Tetap Penanganan Pengaduan
Masyarakat baik berupa kritik, saran, dan keluhan. Selain dengan adanya
Prosedur Tetap Penanganan Pengaduan Masyarakat, sarana lain dapat
diwujudkan dengan adanya pemberian angket secara rutin dari pihak PT.
TASPEN (Persero) Kantor cabang Jakarta Selatan kepada peserta dan
penerima pensiun yang nantinya akan digunakan sebagai sarana evaluasi
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terhadap pelayanan yang diberikan oleh seluruh staf pegawai PT. TASPEN
(Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan.

2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat memberikan saran- saran dalam
rangka untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan admnistrasi pada PT.
TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan antara lain :
a. Dalam hal sarana dan prasarana sudah baik tetapi alangkah baiknya
ditambahkan tempat duduk untuk nasabah yang ingin melakukan
transaksi.
b. Dalam hal menanggapi pertanyaan dari beberapa peserta dan penerima
pensiun terkait dengan informasi ketaspenan, pegawai PT. TASPEN
(Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan diharapkan lebih sigap dalam
memberikan informasi yang akurat untuk nasabah tentang program yang
diselenggarakan di PT. TASPEN (Persero)
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