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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan kunci keberhasilan setiap usaha atau kegiatan

yang bersifat jasa dengan menciptakan pelayanan yang baik, hal ini akan

mendorong timbulnya rasa puas dari nasabah atas pelayanan yang diberikan.

Selain itu dengan pelayanan yang baik akan mendorong timbulnya

kepercayaan nasabah kepada perusahaan, pada akhirnya akan terbentuklah

citra yang positif perusahaan di mata masyarakat. Pelayanan tersebut juga

membuat pihak konsumen merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan

dengan baik dan wajar.

PT. Taspen (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah

Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi

tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Taspen dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa pensiun,

asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan

memberikan suatu jumlah sekaligus kepada peserta atau ahli warisnya, di

samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan. Jumlah

sekaligus itu diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bekal untuk memulai hidup

baru sesudah pensiun.

Adapun visi dan misi dari PT. Taspen (Persero) adalah menjadi

pengelola dana pensiun dan THT (tabungan Hari Tua) serta jaminan sosial
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lainnya yang terpercaya (Visi) dan mewujudkan manfaat dan pelayanan yang

semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara profesional dan

akuntabel berlandaskan integritas dan etika yang tinggi (Misi). Selain memiliki

visi dan misi PT. Taspen (Persero) juga memiliki beberapa tata nilai yaitu

tumbuh, etika, profesional, akuntabilitas, dan integritas.

Public relations atau humas merupakan bagian dari komunikasi yang

dibutuhkan oleh setiap organisasi atau perusahaan. Menurut Frank Jefkins

definisi public relations adalah “segala bentuk komunikasi berencana keluar

dan kedalam antara sebuah organisasi dengan masyarakat dengan tujuan

memperoleh sasaran tertentu yang berhubungan dengan saling pengertian

(mutual understanding). (Jefkins, 1992:2)

Suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam

menjalankan sebuah proses komunikasi manajemen perusahaan. Humas

mempunyai fungsi sebagai media penyambung informasi yang terjadi dalam

manajemen perusahaan. Pada PT. Taspen (Persero) tugas-tugas humas di

handle oleh bagian personalia dan umum dan Penetapan Klaim yang berperan

sebagai media untuk menyebarluaskan informasi kepada peserta Taspen,

bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta, dan

menindaklanjuti keluhan pelayanan yang diterima dengan tindakan koreksi dan

pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. Informasi yang diberikan

adalah semua informasi tentang program pensiunan, dimana program pensiun

merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
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a. Mencapai usia pensiun

b. Meninggal pada masa aktif, yang akan diberikan kepada janda/duda atau

anaknya sebelum berumur 25 tahun.

PT. Taspen (Persero) sangat berperan penting dalam memberikan

peranan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari PT. Taspen (Persero)

tersebut agar tercapai tujuan dari program pensiun. Tujuan dari program

pensiun yaitu :

1. Untuk memberikan jaminan hari tua bagi pegawai negeri/peserta taspen

pada saat mencapai usia pensiun.

2. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri/ peserta taspen setelah

yang bersangkutan memberikan pengabdian kepada negara.

PT. Taspen mempunyai struktur yang didalamnya melksanakan peran

dan fungsi humas yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi yaitu

bagian Personalia dan umum, dan bagian Penetapan klaim.

Namun pada kenyataannya pelayanan pada PT. Taspen belum berjalan

secara efektif dengan maksimal terlihat pada masih banyaknya peserta yang

belum mengerti bagaimana proses pengambilan uang pensiun berdasarkan

syarat dan ketentuannya. Sehingga masih ada tindak penipuan yang

mengatasnamakan PT. Taspen (Persero) yang dapat merugikan peserta taspen

karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak PT.

Taspen (persero) kepada peserta taspen tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik melihat dan meneliti mengenai

pelayanan informasi khususnya yang terdapat di PT. Taspen (Persero) dengan
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judul yaitu “Kinerja PT. Taspen (Persero) dalam Meningkatkan Pelayanan

Informasi Program Pensiun Pada PNS Kota Pekanbaru”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan mendasar bagi penulis untuk mengangkat

judul ini dalam bentuk penelitian dengan judul Kinerja PT. Taspen (Persero)

Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Program Pensiun pada PNS Kota

Pekanbaru adalah :

1. Judul diatas menarik untuk diteliti karena penulis ingin mengetahui

bagaimana kinerja PT. Taspen itu sendiri dalam meningkatkan pelayanan

informasi pada PNS Kota Pekanbaru.

2. Judul di atas relevan dengan keilmuan penulis sebagai mahasiswa Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Konsentrasi Public Relations

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Penulis berkeyakinan mampu untuk melakukan penelitian secara ilmiah

yang didukung waktu, lokasi penelitian, referensi dan faktor-faktor

pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini,

penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan

dalam judul ini, yaitu:
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1. Kinerja

Dalam Edy Sutrisno, mengemukakan kinerja adalah hasil kerja

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal,

tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. (Edy

Sutrisno, 2010:170)

Menurut Miner, kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan

dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah

dibebankan kepadanya. (Edy Sutrisno, 2010:170)

2. Taspen

PT. Taspen (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah

Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi

tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil. (Wikipedia

bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 12 Januari 2014).

3. Pelayanan

Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau

sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem,

prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan

orang lain sesuai dengan haknya. (Moenir, 2008:26)

4. Informasi

a. Definisi informasi menurut undang-undang tentang kebebasan

Informasi pada pasal 14 menyebutkan bahwa “Informasi adalah bahan-
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bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan;

fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk

dokumen, file, laporan, buku, diagram, peta, gambar, foto, film, visual,

rekaman suara, rekaman melalui komputer atau metode lain yang

dapat ditampilkan. ( T. May Rudy, 2005:15)

b. Dalam kamus komunikasi disebut bahwa informasi adalah suatu pesan

yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang yang baginya

merupakan hal yang baru diketahuinya; atau data yang telah diolah

untuk disampaikan kepada yang memerlukan termasuk untuk menjadi

bahan pengambilan keputusan. ( T. May Rudy, 2005:15)

5. PNS

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Wikipedia

bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 12 Januari 2014).

D. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan

sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dikemukakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Bagaimana kinerja PT. TASPEN (Persero) dalam meningkatkan

pelayanan informasi program pensiun pada PNS Kota Pekanbaru.
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b. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat kinerja PT.

Taspen (Persero).

c. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pihak PT. Taspen dalam

meningkatkan pelayanan informasi tabungan pensiun pada PNS Kota

Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Dalam tulisan ini, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian ini dibatasi hanya pada kinerja PT. Taspen dalam meningkatkan

pelayanan informasi.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan

permasalahan yaitu “Bagaimanakah kinerja PT. Taspen dalam

meningkatkan pelayanan informasi tentang program pensiun pada PNS

Kota Pekanbaru?”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis kinerja PT. Taspen (Persero) Pekanbaru

dalam meningkatkan pelayanan informasi program pensiun pada PNS

Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini berguna dan memberikan manfaat yang

besar baik secara teoritis maupun praktis.
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A. Secara Teoritis

1) Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada

pensiunan PNS Pekanbaru.

2) Dapat memberikan informasi kepada para dosen, mahasiswa dan

kalangan akademis lainnya.

3) Sebagai bahan kajian untuk memperluas wawasan dan menambah

informasi dalam bidang ilmu komunikasi dan juga sebagai

sumbangan pemikiran untuk almamater dimana penulis menuntut

ilmu.

B. Secara Praktis

1) Sebagai bahan pertimbangan PT. Taspen (Persero) dalam

meningkatkan pelayanan informasi.

2) Persyaratan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana

strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN

SUSKA RIAU.

F. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari

duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka divantumkan

beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal peneliti terdahulu,

maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain

penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan
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perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Adapun penelitian

yang relevan dengan penelitian penulis adalah :

Mursalin dengan judul Aktivitas Hubungan Masyarakat Pemerintah

Kota Pekanbaru Dalam Menyebarkan Informasi Pembangunan Kepada

Masyarakat Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan

menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat, bukan kepada

menciptakan dan menjaga citra positif instansi tersebut. penelitian ini

dilaksanakan pada tahun 2004 dengan latar belakang yang disampaikan bahwa

mengingat masyarakat perlu dan pentingmendapatkan informasi tentang

maksud, tujuan, dan kegunaan pembangunan dari pemerintah. Untuk itu,

penulis tertarik untuk melihat bagaimana aktifitas humas pemerintah kota

pekanbaru dalam menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Suyanto dengan judul Efektivitas Humas PT. Jasa Raharja (Persero)

Cabang Riau Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Asuransi Kecelakaan

Lalu Lintas kepada Nasabah di tahun 2011. Dalam penelitian ini disimpulkan

Efektivitas dalam memberikan pelayanan informasi kepada nasabah yang

mana menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Disini difokuskan untuk

memberi pelayanan informasi tentang asuransi lalu lintas yang efektif agar

untuk meningkatkan pemahaman nasabah/masyarakat.

Dari kedua penelitian terdahulu ini, penulis memahami bahwa

keduanya memiliki perbedaan substansi penelitian, apalagi dengan penelitian

yang penulis lakukan saat ini. Pada skripsi Mursalin dengan judul Aktivitas

Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menyebarkan
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Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru lebih

memfokuskan menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat,

bukan kepada menciptakan dan menjaga citra positif instansi tersebut dan

Suyanto dengan judul Efektivitas Humas PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang

Riau Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Asuransi Kecelakaan Lalu

Lintas kepada Nasabahlebih memfokuskan memberi pelayanan informasi

tentang asuransi lalu lintas yang efektif untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada kinerja yang

dilakukan PT. Taspen (Persero) dalam meningkatkan pelayanan infomasi yang

diberikan kepada peserta.

G. Kerangka Teoritis

Menurut kerlinger, teori merupakan himpunan konstruk (konsep),

definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang

gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan

meramalkan gejala tersebut (Rakhmat Jalaluddin, 2005:6).

Agar masalah dalam penelitian ini mudah dipahami, maka diperlukan

tinjauan menurut para ahli/kerangka teori yang berkenaan dengan penelitian

yang diteliti, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja ialah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai

seorang dalam bidang tugasnya. Kinerja adalah kunci yang harus
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berfungsi secar efektif agar organissi secara keseluruhan dapat berhasil.

Kinerj digunakan apabila seseorang menjlankan tugas atau proses

dengan termpil sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada

(Usman, 2010:488).

Pada umumnya, kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan

seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja adalah

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Suatu organisasi,

baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat dalam mencapai

tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi

yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai

pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi

bersangkutan. Dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara kinerja

perorangan dengan kinerja organisasi (Edy Sutrisno, 2010:170).

Kinerja merupakan hasil pekerjan yang mempunyai hubungan

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dn

memberikan kontribusi ekonomi. Kinerja juga dapat diartikan sebagai

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis

suatu organisasi (Fahmi, 2011:2).

Kinerja karyawan adalah prestasi yang diperoleh seseorang

dalam melakukan tugas. Keberhasilan seseorang tergantung pada

kinerja para pelaku organisasi bersangkutan., oleh karena itu setiap unit
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kerja dalam suatu organisasi harus dinilai kinerjanya, agar kinerja

smuber daya manusia yang terdapat dalam unit-unit dalam suatu

organisasi tersebut dapat dinilai secara objektif. Miner (1990) dalam

buku Edy Sutrisno, mengemukakan secara umum dapat dinyatakan

empat aspek dari kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan,

waktu, dan ketepatan dalam melakukan tugas.

2. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk

atau jasa yang dapat dihasilkan.

3. Waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen,

keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu

pegawai tersebut.

4. Kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau

menghambat usaha dari teman sekerjanya.

Dengan keempat aspek kinerja diatas dapat dikatakan bahwa

individu mempunyai kinerja yang baik bila dia berhasil memenuhi

keempat aspek tersebut sesuai dengan target atau rencana yang telah

ditetapkan oleh organisasi. (Edy Sutrisno, 2010:172).

a. Kinerja organisasi

Kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas orgnisasi secara

menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap

kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dan

menigkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai
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kebutuhannya secara efektif.Kinerja merupakan suatu hal yang sangat

penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan. Penilaian

kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang

digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang

berkaitan dengan pekerjaan, prilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidak

hadiran (Fahmi, 2011:3).

Menurut J. Fred Westen kinerja (Prawirosentono, 1999:2),

menjelaskan bahwa kinerja dalam organisasi terbagi atas tiga kategori,

yaitu :

1) Kinerja strategik

Kinerja ini dilihat dari ketetapan organisasi dalam memilih

lingkungannya untuk beradaptasi suatu organisasi/instansi dalam

lingkungan dimana tempat organisasi tersebut beroperasi. Kinerja

strategik ini dipegang oleh top manajemen atau pimpinan.

2) Kinerja administrasi

Kinerja ini berkaitan dengan kinerja administrasi

organisasi, termasuk didalamnya tentang struktur administrasi yang

mengatur hubungan otoritas (wewenang) dan tanggung jawab dari

orang yang menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja

yang terdapat dalam organisasi.

3) Kinerja operasional

Kinerja ini berkaitan dengan efektivitas penggunaan

sumber daya yang digunakan oleh instansi.
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa

kinerja merupakan prestasi kerja atau kemampuan kerja dari suatu

tim/individu dari suatu bagian bagi pencapaian tujuan organisasi.

Setiap organisasi harus memiliki petugas atau pejabat humas

yang tahu benar mengenai organisasinya, karena ia harus mampu

bertindak sebagia juru bicaranya.Seorang praktisi humas dituntut untuk

mampu mengerjakan banyak hal. Humas harus bisa menjadi seorang

komunikator, seorang penasihat, dan sekaligus seorang perencana

kampanye yang baik. Dalam bidang kehumasan, sumber-sumber

informasi, kreativitas dan produksi yang utama baginya adalah

perusahaan itu sendiri.

Seorang pejabat humas selalu menghadapi banyak pihak, mulai

dari kalangan seperti staf, pegawai itu sendiri hingga ke kalangan luar.

Seorang humas harus tahu benar tentang seluk beluk perusahaan dan

mampu mewakilinya dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu

humas harus berhubungan secara dekat dan kontinu dengan semua

orang dalam organisasinya. Kedekatan itu sedemikian penting sehingga

ini merupakan alasan pokok mengapa suatu perusahaan tidak

seyogyanya mengandalkan fungsi-fungsi kehumasannya kepada

konsultan humas eksternal melainkan harus berstandar kepada biro atau

lembaga kehumasan internalnya sendiri.

Adapun tugas-tugas utama dari humas perusahaan dapat dirinci

sebagai berikut:
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1) Menciptakan dan memelihara suatu citra yang baik dan tepat atas

organisasinya, baik itu berkenaan dengan kebijakan, produk, jasa

maupun dengan para personelnya.

2) Memantau pendapat umum mengenai segala sesuatu yang berkaitan

dengan citra, kegiatan, reputasi maupun kepentingan-kepentingan-

kepentingan organisasi dan menyampaikan setiap informasi yang

penting ini langsung kepada pihak manajemen atau pimpinan

puncak untuk ditanggapi atau ditindak lanjuti.

3) Memberi nasehat atau masukan kepada pihak manajemen mengenai

berbagai masalah komunikasi yang penting, berikut dengan

berbagai teknik untuk mengatasi dan memecahkannya.

4) Menyediakan berbagai informasi kepada khalayak, perihal

kebijakan, kegiatan, produk, jasa, dan personalia selengkap

mungkin demi menciptakan suatu pengetahuan yang maksimum

dalam rangka menjangkau pengertian khalayak.

Tujuan yang ditetapkan dengan baik memberikan landasan bagi

pengaturan perusahaan dan kinerja dalam perusahaan. Melalui proses

manajemen total quality, para karyawan pada semua tingkat dapat

dilibatkandalam penetapan persyaratan kinerja, berdasarkan analisis

tuntutan pelanggan. Para pelanggan mungkin dapat saja didalam

maupun diluar perusahaan. Melalui proses ini tujuan-tujuan kinerja

tidak dipaksakan oleh pemimpin, tetapi dibentuk melalui proses

analisis, umpan balik dan perbaikan yang terus menerus.
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Tujuan-tujuan kinerja diperoleh dari strategi misi perusahaan

dan visi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dimana misi

perusahaan dilaksanakan dan parameter standarisasi kinerja harus jelas.

Menentukan akuntabilitas atau hasil dan mengarahkan tuntutan alokasi

sumber daya seperti modal, pengeluaran, aset-aset, materi-materi dan

usaha-usaha manusia. Semua sumber daya seharusnya terkonsentrasi

pada daerah yang tepat.

2. Pelayanan Prima

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh

organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersift tidak berwujud

dn tidak dapat dimiliki (Sutopo dan Adi Suryanto, 2006:7).

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent

Service” yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau

pelayanan yang terbaik. Disebut terbaik atau terbaik, karena sesuai dengan

standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang

memberikan pelayanan. Apabila instansi pelayanan belum memiliki

standar pelayanan, maka pelayanan tersebut sangat baik atau terbaik dan

akan menjadi prima, jika dpt atau mampu memuaskan pihak yng dilayani

(pelanggan). Agar keprimaan suatu pelayanan dapat terukur, bagi instansi

pemberi pelayann yang belum memiliki standar pelayanan, maka perlu

membuat standar pelyanan prima sesuai dengan tugas dan fungsinya

(Sutopo dan Adi Suryanto, 2006:9).
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Pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan

untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya sehingga

dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan

serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa.

Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memiliki standar

kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu

pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan

pelanggan/masyarakat.

Tujuan dari pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang

dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta

memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Adapun pelayanan prim

akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah

kepada masyarakat sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan

standar pelayanan. Baik pelayan, pelanggan atau stakeholder dalam

kegiatan pelayanan, akan memiliki acuan mengenai mengapa, kapan,

dengan siapa, dimana dan bagaimana pelaynan mesti dilakukan (Sutopo

dan Adi Suryanto, 2006:15).

Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan,

yaitu pelayanan dan kualitas. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk

diperhatikan oleh tenaga pelayanan. Konsep pelayanan prima dapat

diterapkan pada berbagai organisasi, instansi pemerintah, ataupun

perusahaan bisnis.
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Vincent Gespersz menyatakan bahwa kualitas pelayanan meliputi

dimensi-dimensi sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan

proses.

b. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau ketetapan pelayanan.

c. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku

bisnis.

d. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggungjawab dalam

penanganan keluhan pelanggan.

e. Kualitas pelayanan berkaitan dengans edikit banyaknya petugas yang

melayani serta fasilitas pendukung lainnya.

f. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat

pelayanan, ketersedian informasi, petunjuk dan panduan

lainnya.(pelayanan Prima neni, 13 Mei 2014 11.04 WIB)

3. Informasi

a. Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk

yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat

dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang atau keputusan-

keputusan yang akan datang (Hasibuan, 2000:251).

Informasi adalah suatu usaha untuk memberikan penerangan

atau pemberitahuan tentang surat kabar atau berita. Informasi juga

disebut sebagai pesan, pesan terjadi karena ada penyampaian pesan.
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Informasi merupakan unsur dasar dalam komunikasi, tetapi tidak

seluruh orang sepakat mengenai pengertian informasi itu sendiri. Fisher

(1986) mengelompokkan berbagai pandangan mengenai konsep

informasi antara lain:

Pertama, penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan fakta

atau data yang dapat diperoleh selama tindakan komunikasi

berlangsung.

Kedua, penggunaan istilah informasi untuk menunjukkan makna

data. Menurut pandangan ini, informasi berbeda dari data. Informasi

adalah arti, maksud atau makna yang dikandung data. Dalam hal ini

peranan seseorang untuk memberikan makna pada data memegang

posisi yang sangat penting. Suatu data baru dikatakan mempunyai nilai

informasi jika dianggap arti oleh penafsirnya. (Widjaja, 2000:116-117).

Menrut sudut pandang dunia kepustakaan, informasi adalah

suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-

putusan yang dibuat seseorang. Sebuah peristiwa yang menggemparkan

tempe bongkrek. Itu namanya sebuah fenomena, dan menjadi informasi

jika ada orang yang melihat dan menyaksikannya, bahkan mungkin

merekamnya. Hasil dari rekaman ataupun kesaksian dari orang yang

melihat peristiwa atau fenomena tadi itulah yang dimaksud dengan

informasi.

Berdasarkan besar dan banyaknya informasi yang ada di alam

ini, hanya sebagian kecil saja yang berhasil dirasakan, didengar, dilihat
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dan direkam oleh manusia. Informasi yang hanya dirasakan, didengar,

dan dilihat itu susah diolah karena ia akan menjurus kepada jenis

informasi lisan. (Pawit M Yusup, 2009:13). Tidak seorangpun sanggup

mengikuti seluruh perkembangan dan pertumbuhan informasi secara

tuntas, bahkan seorang ahli dibidangnya sekalipun, apalagi jika

informasi yang dimaksud tidak ada yang mengelolanya dengan cara

menghimpun, mengolah, mengklasifikasikan, mendistribusikan,

melayani dan memanfaatkan informasi yang dikelola kepada orang

yang membutuhkan, baik dari generasi sekarang maupun untuk

generasi yang akan datang.

Informasi dan teknologi informasi berhubungan erat dengan

globalisasi. Kemampuan untuk mengirim dan mengakses informasi

dengan cepat serta melewati waktu dan hambatan geografi akan

membawa kesempatan dan ancaman bagi praktisi PR. (Anne Gregory,

2004:05).

b. Jenis-jenis dan kualitas informasi

1. Jenis-jenis informasi

Informasi terekam dibedakan antara yang tidak ilmiah dan

yang ilmiah. Yang pertama hanya nerupa informasi biasa yang

banyak tersedia dimana-mana. Jenis informasi bisa digunakan

untuk memudahkan arah dan pengelompokkan informasi sesuai

dengan sifat dan karakteristik yang dimilikinya. Disamping itu,
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nantinya bisa digunakan untuk memudahkan pengelolaan dan

pemanfaatannya di dunia.

2. Kualitas informasi

Beberapa aspek yang menentukan kualitas/mutu informasi,

yaitu:

a. Ketelitian (informasi tersaji harus secara cermat, tidak terdapat

kesalahan sekecil apapun).

b. Dapat dipercaya dan dibuktikan kebenarannya. Lengkap dan

tepat serta up to date.

c. Derajat ketidakpastiannya bisa diprediksi.

Menurut James A. Senn informasi yang berkualitas memiliki nilai

bagi pengambilan keputusan dan karakteristik atau ciri-ciri sebagai

berikut :

1. Akurat (Accuracy), Informasi yang bebas dari kesalahan dan tidak

menyesatkan (jelas mencerminkan).

2. Bentuk (Form), Kualitatif atau Kuantitatif, Numerical atau berupa

grafik, dan Ringkas atau Rinci.

3. Frekuensi (Frequency), seberapa sering informasi dibutuhkan,

dikumpulkan atau dihasilkan.

4. Kelebarannya (Breadth), ruag lingkup yang meliputi berbagai

bidang atau hanya satu bidang saja.

5. Asal (Origin), Informasi berasal dari dalam atau luar perusahaan

atau organisasi.
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6. Orientasi Waktu (Time Horizon), informasi dapat berorientaasi

pada masa lalu, masa kini atau masa yang akan datang.

7. Tepat pada waktunya (Timeliness), informasi yang dibutuhkan

untuk pengambilan keputusan tidak boleh terlambat, keterlambatan

dapat mengakibatkan informasi tidak memiliki nilai lagi.

8. Relevan (Relevance), memiliki manfaat untuk digunakan

sebagimana mestinya sesuai dengan peruntukannya.

9. Lengkap (Completeness), mengandung semua data-data penting

yang dibutuhkan pengguna informasi.

10. Ekonomis (Economies), informasi yang dihasilkan melalui proses

yang ekonomis (dari segi biaya).

11. Sederhana (Simple), informasi sebaiknya tidak terlalu kompleks,

tidak bertele-tele, sehingga memudahkan penentuan prioritas.

12. Dapat dibuktikan (Approved), informasi harus dapat dibuktikan

(terbukti kebenarannya).

c. Sumber Informasi

Setiap informasi yang dihasilkan memiliki sumber. Sumber

informasi dalam konsep informasi terdapat dua macam yaitu sumber

primer dan sumber sekunder.

Sumber primer merupakan sumber informasi yang memuat

informasi asli yang dapat dituangkan dalam bentuk kata, gambar,

ataupun objek lainnya. Informasi yang terkandung di dalam sumber

primer sering kali tidak mengalami proses penyuntingan, sehingga
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informasi yang disajikan murni apa adanya. Dengan kata lain, sumber

primer merupakan sumber informasi yang tidak dilengkapi oleh

penafsiran, evaluasi, analisis, peringkasan, atau berbagai jenis

komentar dari si pengarang. Namun demikian, sumber primer tidak

diterbitkan hanya dalam bentuk tertulis. Memori dan sejarah lisan juga

dapat dikategorikan sebagai sumber primer.

Sumber sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi

yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan ulasan dari pengarang

terhadap topik tertentu. Sumber sekunder bisa juga berupa analisis atau

paparan yang mengambil sumber primer sebagai objek

pembahasannya, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber sekunder

merupakan reproduksi dari sumber primer. Seringkali sumber sekunder

ditulis atau direkam bertahun-tahun setelah suatu peristiwa bersejarah

terjadi. Pada beberapa kesempatan, sumber sekunder juga digunakan

sebagai sarana untuk mengajukan pendapat ataupun mengungkapkan

pernyataan yang mendukung pendapat penting dari seseorang maupun

kelompok tertentu.

d. Proses Informasi

Dalam penyampaian informasi ada berbagai macam cara yang

dilakukan agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada

sasaran yang ingin dituju. Ada beberapa media yang dapat digunakna

dalam proses penyampaian pesan, yaitu :
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1. Media cetak

Dalam memberikan informasi kepada publiknya, humas

menggunakan media cetak sebagai salah satu media komunikasi.

Seperti : surat kabar, majalah, tabloid.

2. Media Elektronik

Media elektronik sebagai salah satu media dalam proses

komunikasi, seperti : TV, Radio, Internet.

3. Audio Visual

Media komunikasi yang terdiri dari slide dan kaset video

atau gulungan film dokumenter.

Dengan menggunakan media dalam menyampaikan informasi

maka penerima informasi akan secara cepat mendapatkan informasi

karena media merupakan saluran informasi yang sangat handal.

H. Konsep Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi

operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya

mengukur suatu variabel. (Masri Sanga, 1989:46).

Berdasarkan kerangka teoritis, maka penulis selanjutnya membuat

konsep operasional yang nantinya akan penulis jadikan sebagai tolak ukur

dilapangan. Untuk itu penulis menetapkan indikator-indikator kinerja humas

PT. Taspen (Persero) Pekanbaru sebagai berikut :



25

1. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan,

waktu, dan ketepatan pelayanan dalam melakukan tugas.

2. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk

atau jasa yang dapat dihasilkan.

3. Waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen, keterlambatan,

serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.

4. Kerja sama antar rekan kerja, menerangkan akan bagaimana individu

membantu atau menghambat usaha dari teman sekerjanya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif

yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam

bentuk kalimat dan tidak menggunakan prosedur statistik.

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini, penulis lakukan di PT.

TASPEN (Persero) Pekanbaru yang berlalamat di Jalan Jendral Sudirman

No. 317 Pekanbaru.

2. Subjek dan objek penelitian

Yang menjadi subjek dalam  penelitian ini adalah karyawan PT.

Taspen (Persero) Pekanbaru. Subjek penelitian adalah orang-orang yang

akan memberikan data dari penelitian terkait tema atau topik yang akan

diteliti yang berjumlah empat orang karyawan, yaitu: Kepala Cabang PT.

Taspen, Tamsir; Kabid Penetapan Klaim, R. Djaisman; Kabid Personalia
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dan umum, Jawatan Situngkir; dan Pelaksana bidang Personalia dan

Umum, M. Boryz Satrian. Subjek penelitian ini dijadikan sebagai infoman

penelitian dengan teknik purposive sampling, yaitu orang-orang diseleksi

berdasarkan pada kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian

(Kriyantono, 2012:158).

Keempat informan penelitian yang ditentukan sebagai sampel

penelitian ini memiliki kriteria tertentu, yang menurut peneliti berkaitan

dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1) Karena keempat informan ini bertanggung jawab atas peningkatan

kualitas pelayanan kepada peserta.

2) Masing-masing dari informan memiliki peran dan tugas yang berbeda.

Namun peran dan tugas tersebut saling berkaitan. Sehingga

keerhasilan pada bidang ini tidak ditentukan secara individu.

3) Bagian personalia dan umum juga mengelola informasi yang akan

diberikan kepada peserta Taspen.

4) Keempat informan memiliki kapasitas dan tanggungjawab yang penuh

terhadap pekerjaan pada bidang ini.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kinerja

PT. Taspen (persero) Pekanbaru dalam Meningkatkan Pelayanan

Informasi Program Pensiun pada PNS Kota Pekanbaru.
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3. Jenis Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan

penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan selama

penelitian berlangsung.

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari Kantor Cabang PT.

Taspen (Persero) Pekanbaru berupa dokumentasi berbentuk laporan

tertulis, gambar-gambar hasil kegiatan, foto-foto, majalah, arsip dan

lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Jalaludin Rakhmat (2009:77) menjelaskan ada beberapa cara yang

digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik penarikan sampel,

obsrevasi, kuesioner, wawancara dan analisis isi.

Berdasarkan pernyataan diatas dan berdasarkan kebutuhan penelitian

dilapangan dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik

pengumpulan data, yaitu :

a. Interview (wawancara), digunakan bentuk khusus komunikasi antar

pribadi. Dua orang berinteraksi dalam bentuk tanya jawab untuk

mencapai tujuan tertentu (Defito, 1997:281), digunakan untuk

mengambil data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Observasi, yaitu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan

panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera

lainnya seperti telinga, hidung, mulut dan kulit. (Bungin, 2010:133).
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c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis

terutama arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat dan teori yang

berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian (Bungin,

2011:124).

5. Validitas data

Setelah penelitian dilakukan validitas data atau menguji keabsahan

data yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi data.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data

empiris (sumber data lainnya) sebagai pembanding terhadap data itu

(Kriyantono, 2012:72).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan

observasi yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi

dilapangan agar data lebih akurat sesuai validitas informasi yang didapat

oleh penulis.

6. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan

ini adalah kualitatif. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan

hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat,

2004:24-25). Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang

berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data,

analisa data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian

(Suryanto, 2010:172).
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Penulis menjelaskan data dengan kalimat sehingga mendapatkan

pemahaman tentang kinerja PT. Taspen (Persero) dalam meningkatkan

pelayanan informasi pada PNS Kota Pekanbaru.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini,

maka dalam penulisan ini dibagi kedalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri

dari sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, alasan

pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, batasan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan

konsep operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, yaitu tentang sejarah,

visi, misi dan struktur organisasi PT. TASPEN (Persero)

Pekanbaru.

BAB III PENYAJIAN DATA

Bab ini menyajikan tentang kajian-kajian tentang Kinerja PT.

TASPEN (Persero) dalam meningkatkan pelayanan informasi

tabungan pensiun pada PNS Pekanbaru.
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BAB IV ANALISIS DATA

Analisis data berisikan tentang data-data yang terkumpul

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif

kualitatif.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran. Kemudian dilengkapi dengan

daftar pustaka dan lampiran.


