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BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bab ini, penulis berusaha memaparkan hasil wawancara, observasi,

dan dokumentasi yang pernah penulis lakukan di PT. Taspen (Persero) Pekanbaru

pada bidang personalia dan umum serta bidang penetapan klaim yang mana kedua

bidang tersebut merupakan bagian dari pelayanan informasi peserta Taspen

Pekanbaru.Wawancara dilaksanakan dengan cara komunikasi langsung dengan

mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam

penelitian ini dan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

Data yang terkumpul dari hasil wawancara dan observasi akan disajikan

dalam bentuk kualitatif yaitu dengan mengurutkan, mengelompokkan, dan

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Jadi untuk mengetahui bagaimana kinerja PT.Taspen (Persero) dalam

meningkatkan pelayanan informasi pada PNS kota Pekanbaru maka penulis akan

menjelaskannya berdasarkan tahapan-tahapan dari kinerja PT.Taspen (Persero)

dalam meningkatkan pelayanan informasi pada PNS Kota Pekanbaru.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menghabiskan waktu kurang lebih

3 bulan (Juni-Agustus). Wawancara yang penulis lakukan disini adalah

wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan kredibel terhadap tema

permasalahan yang penulis angkat berikut daftar nama nama narasumber

penelitian ini:
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Tabel 3.1

N
NO Nama Jabatan

1
1

Tamsir Kepala Cabang

2
2

R. Djaisman Kepala Bidang Penetapan Klaim

3
3

Jawatan Situngkir Kepala Bidang personalia dan umum

4
4

M. Boryz Satrian Pelaksana Bidang Personalia umum

1. Kualitas yang dihasilkan menerangkan tentang jumlah kesalahan,

waktu dan ketepatan pelayanan dalam melaksanakan tugas.

Dalam suatu perusahaan satu-satunya milik negara yang bergerak

dibidang Tabungan dan asuransi pegawai negerikualitas yang dihasilkan

haruslah memuaskan.Pelayanan yang maksimal pun sudah seharusnya

diberikan kepada peserta, agar peserta merasa dimudahkan dalam hal

keperluannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak R. Djaisman,

kepala bidang penetapan klaim sebagai berikut :

“Dalam mengerjakan tugas untuk memenuhi kebutuhan para
peserta, kami sendiri memudahkan para peserta dengan
memberikan pelayanan informasi melalui website, media cetak,
Radio, atau melalui mitra kantor bayar untuk memudahkan para
peserta mendapatkan informasi. Untuk pelayanan langsung kami
juga telah menyediakan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh
peserta sesuai dengan permintaan peserta yang tercantum dalam
dokumen permohonan pembayaran klaim yang diajukan oleh
peserta itu sendiri”(Wawancara, Senin 7 Juli 2014).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak R. Djaisman

menunjukkan bahwa pihak Taspen telah memudahkan peserta dalam hal

informasi yang mereka berikan melalui website, media cetak, Radio
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ataupun mitra kantor bayar. Tidak hanya memberikan pelayanan informasi

saja dari segi waktu juga sangat diperhatikan dalam memberikan

pelayanan informasi oleh pihak Taspen untuk memudahkan peserta.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak M. Boryz Satrian pelaksana bidang

personalia dan umum sebagai berikut:

“Dalam memanfaatkan waktu untuk melaksanakan tugas
pelayanan informasi dana pensiun pada peserta biasanya kami
menerima permintaan informasi melalui telefon. Ketika ada
peserta yang ingin bertanya atau mungkin belum paham dengan
informasi yang telah diberikan oleh mitra bayar dan tidak
memungkinkan untuk peserta mendatangi kantor Taspen langsung
dikarenakan oleh jarak yang ditempuh terlalu jauh maka peserta
Taspen bisa menghubungi kami langsung melalui via telefon. Hal
ini dilakukan untuk memudahkan peserta Taspen mendapatkan
informasi untuk menghindari kesalahan berkas pengajuan yang
akan di proses oleh customer service kami” (Wawancara, Senin 7
Juli 2014).

Dari hasil observasi yang penulis lakukan tentang pelayanan

informasi, memang benar adanya pada saat peserta menghubungi Pihak

Taspen untuk menyampaikan keluhannya melalui telepon, maka pihak

Taspen langsung menanggapi keluhan peserta jika keluhan peserta

disampaikan melalui surat, PT. Taspen akan menanggapinya melalui surat

juga. Hal ini memudahkan para peserta yang mungkin tempat tinggal yang

berada jauh dari kantor Taspen, atau keadaan peserta yang tidak

memungkinkan untuk datang ke kantor langsung.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak M. Boryz Satrian

menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan waktu PT. Taspen memudahkan

peserta untuk mendapatkan informasi untuk menghindari terjadinya

kesalahan dalam bekerja dan tetap fokus pada pekerjaan tidak
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mengerjakan smbilan pekerjaan lain seperti yang diktakan oleh Bapak

Tamsir selaku kepala cabang PT. Taspen sebagai berikut:

“Pada saat peserta datang, baik itu mengajukan berkas atau
minimal bertanya kita melayaninya dengan baik. Attitude kita
mempersilahkan apa yang ingin ditanyakan dengan baik dan
sopan santun. Kemudian setelah itu karyawan ini harus tetap
terjaga pelayanannya jangan sampai pelayanan tersebut tidak
fokus kepada peserta, tidak boleh mengerjakan sambilan pekerjaan
lain agar peserta merasa diutamakan dan tidak mengecewakan
peserta karena menunggu terlalu lama” (Wawancara, Senin 7 Juli
2014).

Berdasarkan observasi yang peneliti temukan dilapangan, memang

benar adanya dalam hal pemanfaatan waktu dan memberikan informasi

PT. Taspen sangat memperhatikan dengan baik setiap detailnya sehingga

peserta Taspen merasa dimudahkan dalam urusannya (Observasi, Senin 7

Juli 2014).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tamsir tentang tidak

mengecewakan peserta karna menunggu terlalu lama diperkuat oleh

pernyataan yang disampaikn Bapak R. Djaisman sebagai berikut:

“Proses pengajuan pembayaran atau proses pelayanan pengajuan
dan lain-lainnya dilakukan 30 menit dan jika terjadi kesalahan
yang tidak diinginkan paling lama proses tersebut berjalan 1 jam.
Namun, saat pengajuan telah diproses sebisa mungkin kami
meminimalisir waktu dan menyelesaikan prosesnya sesegera
mungkin. Hal ini diterapkan agar peserta tidak menunggu terlalu
lama” (Wawancara, Senin 7 Juli 2014).

Dan hal senada juga disampaikan oleh Bpak Jawatan Situngkir

selaku kepala bidang personalia dan umum sebagai berikut:

“Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada peserta Taspen,
karyawan PT. Taspen disiplin dalam bekerja, patuh kepada
perintah atasan, ramah dalam melayani peserta Taspen, tidak
membiarkan peserta Taspen menunggu terlalu lama dalam
memberikan informasi ataupun pelayanan dengan mendahulukan
peserta yang datang terlebih dahulu dan melaksanakan budaya
antri. Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang nyaman
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saat berada di kantor Taspen dan tidak menimbulkan keributan
yang disebabkan oleh peserta ataupun karyawan Taspen itu
sendiri” (Wawancara: Senin, 8 Juli 2014).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tamsir, Bapak R.

Djaisman, dan Bapak Jawatan Situngkir sudah terlihat bahwa PT. Taspen

sangat memperhatikan pelayanan dari segi waktu, mampu menekan

jumlah kesalahan dan sangat mengutamakan peserta dalam bekerja.

Suatu perusahaan dituntut untuk mempunyai karyawan yang

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, moral yang tinggi, kreatif dan

ketelitian dalam bekerja agar dapat menghasilkan kinerja yang

baik.sehingga terhindar dari kesalahan baik itu kesalahan dalam

menginput data peserta maupun kesalahan kerja lainnya. Seperti yang

dikatakan oleh Bapak Jawatan Situngkir selaku Kepala Bidang personalia

dan umum sebagai berikut:

“Untuk menghindari kesalahan dalam bekerja kami sangat teliti
dalam melaksanakan tugas seperti memasukkan data peserta,
menelaah kembali informasi yang diberikan oleh peserta dalam
melakukan pengajuan agar tidak terjadi kesalahan dalam
penerimaan uang pensiun” (Wawancara: Senin 7 Juli 2014).

Dari pernyataan Bapak Jawatan Situngkir memperlihatkan bahwa

PT. Taspen sangat berhati-hati dalam memasukkan data peserta untuk

menghindari kesalahan dalam memasukkan data-data peserta. Terlihat

bahwa seorang Customer Service harus selalu berupaya membangun

keharmonisan hubungan dengan peserta agar kerjasama terjalin dengan

baik, dan ketika ada peserta yang komplain tugas mereka juga berupaya

untuk mencarikan solusi alternatif, dan jalan keluar agar peserta tersebut
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tidak merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Taspen.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Tamsir kepala cabang PT.

Taspen sebagai berikut:

“Ketika ada peserta yang datang ataupun menghubungi melalui
telepon berkaitan dengan keluhan atau permasalahan yang
dialami oleh peserta mengenai pelayanan ataupun informasi yang
kurang dimengerti oleh peserta, maka pihak kami langsung
menanggapi keluhan peserta. Jika keluhan peserta disampaikan
melalui surat, PT. Taspen akan menanggapinya melalui surat
juga” (wawancara: 7 Juli 2014).

Hal senada juga disampaikan dari Bapak R. Djaisman sebagai

berikut:

“Ketika ada peserta yang komplain datang langsung ke PT.
Taspen, keluhan tersebut ditanggapi dengan menganalisa terlebih
dahulu permasalahan yang timbul untuk kemudian di evaluasi
sehingga dapat diberikan solusi yang tepat sesuai dengan tingkat
permasalahannya” (wawancara: 7 juli 2014).

Dan hal senada juga disampaikan oleh Bapak M. Boryz Satrian

sebagai berikut:

“Komplain dapat disalurkan atau dapat disampaikan langsung
secara terus terang atas ketidakpuasan melalui fasilitas freecall,
menu layanan keluhan peserta di Web Taspen, kotak saran dan
membentuk forum komunikasi peduli pensiun. Pihak kami
berkomitmen untuk terus melakukan perubahan sistem manajemen
komplain sehingga dapat diketahui sejauh mana penanganannya,
serta kapan waktu penyelesaiannya dapat diketahui dengan jelas,
dan dapat ditangani dengan cepat dan tepat dengan waktu
penanganan maksimal 1x24 jam” (Wawancara: 7 Juli 2014).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, terlihat

bahwa PT. Taspen sudah berupaya menangani keluhan dari peserta

yang dilakukan dengan cara mendatangi kantor Taspen langsung,

menggunakan surat, ataupun dengan menggunakan fasilitas telepon

lalu kemudian masalah tersebut di analisa terlebih dahulu setelah
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itu diberikan solusi yang tepat sesuai dengan tingkat

permasalahannya. (Observasi, 07 Juli 2014).

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu peserta

Taspen (T1 = Tanya 1)yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan PT.

Taspen sangat baik, karena saya pernah mengeluh ketika uang pensiunan

saya di stop kepada Taspen, mereka langsung memberikan penjelasan

dengan sedetail detailnya sampai saya paham, sampai dengan pemecahan

masalah dan saya diberikan solusi sehingga uang pensiunan saya kembali

masuk ke rekening saya (Wawancara, 07 juli 2014).

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah seorang peserta (T2)

pada waktu ketika saya berada di kantor Taspen untuk mengajukan berkas

asuransi saya diperlakukan dengan baik, para karyawan sangat ramah, dan

waktu pengajuan hak tersebut berlangsung  cepat sehingga saya tidak perlu

menunggu terlalu lama sampai dana asuransi saya dikeluarkan oleh

Taspen. (Wawancara, 07 Juli 2014).

Pernyataan oleh T2 dilengkapi dengan pernyataan dari T3 yang

menyatakan bahwa pada saat itu saya kurang mengerti dengan apa yang

dikatakan oleh kantor mitra bayar, dikarenakan jarak dari daerah saya ke

Taspen cabang lumayan jauh akhirnya saya mencoba untuk bertanya

kepada pihak Taspen melalui Telpon, dan pada saat itu juga apa yang saya

tanyakan dan saya ragukan dijawab tuntas dengan baik oleh karyawan

Taspen tersebut sehingga ketika saya mendatangi langsung kantor Taspen

persyaratan yang diinginkan oleh Taspen untuk mengajukan berkas

pensiunan saya lengkap (Wawancara, 07 Juli 2014).

Dari ketiga pernyataan peserta Taspen diatas dapat dikemukakan

bahwa PT. Taspen memiliki pelayanan yang baik dilihat dari bagaimana

para karyawan melayani peserta dengan ramah, sopan, dan santun

sehingga para peserta merasa dirinya dipentingkan.

Kualitas yang dihasilkan, tidak terjadinya kesalahan dalam

pekerjaan, waktu yang efisien dan ketepatan dalam melaksanakan tugas
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merupakan aspek yang apabila digabungkan menghasilkan perolehan

besar secara keseluruhan.

2. Kuantitas yang dihasilkan berkaitan dengan berapa jumlah produk

atau jasa yang dapat dihasilkan

Kuantitas adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan

jumlah hasil kerja dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat

dipadankan dengan angka. Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang

dilaksanakan oleh seorang karyawan dalam satu periode tertentu hal ini

dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu

tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung

jawabnya. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja

dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas

pekerjaannya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya

waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan narasumber serta obeservasi

yang dilakukan penulis tamsir sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil survey yang kami temukan dilapangan dengan
menyebarkan angket Customer Satisfaction Index kepada, dari 40
peserta pensiun dan 40 peserta aktif 60 diantaranya mengatakan
bahwa mereka sangat puasdengan pelayanan yang diberikan oleh
PT. Taspen. Baik itu dari segi pelayanan informasi yang diberikan
oleh pegawai PT. Taspen maupun dari segi fasilitas yang ada
dikantor (Wawancara: 8 Juli 2014).

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, Karyawan PT. Taspen

yang bekerja sebagai customer service mampu menyelesaikan pekerjaan

tepat pada waktunya sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh PT. Taspen
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itu sendiri. Dilihat dari peserta yang tidak pernah mengeluh karena

menunggu antrian terlalu lama. Sejauh ini peraturan yang diberikan oleh

atasan pun dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

tidak berlama-lama memproses pengajuan hak yang diajukan oleh peserta

Taspen (Observasi, 10 Juli 2014).

3. Waktu kerja berkaitan dengan absen, keterlambatan, serta masa

kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.

Disiplin merupakan kunci utama dalam kesuksesan suatu

perusahaan. Begitu pula pada PT. Taspen yang menjunjung tinggi nilai

kedisiplinan. Disiplin disini menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat

yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Tamsir sebagai berikut:

“Ketidakdisiplinan karyawan diukur dari keterlambatan yang
dilakukan. Jika keterlambatan terjadi 3x dalam sebulan akan
diberikan peringatan secara lisan terlebih dahulu, setelah
mendapatkan peringatan secara lisan sebanyak 3x dalam setahun
pegawai tersebut diberikan peringatan secara tertulis. Peringatan
terakhir setelah diberikan peringatan tertulis, pegawai
dipersilahkan untuk resign” (Wawancara: Selasa, 8 Juli 2014).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tamsir diperkuat dan

dilengkapi oleh pernyataan dari Bapak R. Djaisman sebagai berikut:

“Selain disiplin waktu, pegawai PT. Taspen juga dituntut untuk
displin dalam segi perilaku. Pegawai PT. Taspen tidak dibenarkan
menerima imbalan jasa dari peserta. Apabila hal itu terjadi maka
pegawai tersebut harus diproses secepatnya sampai ditemukan
cukup bukti untuk diberikan sanksi. Sanksi terberat dalam
pelanggaran ini ialah pemberhentian kerja dan sanksi teringan
yaitu penundaan kenaikan gaji” (Wawancara, Selasa 8 Juli 2014).
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Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, terlihat

bahwa selama ini image/citra PT. Taspen itu sendiri tidak pernah buruk

dimata peserta. Hal ini dilihat dari tidak adanya komplain tentang

pelayanan karyawan yang mempersulit peserta dengan meminta imbalan

jasa, ataupun hal lain melalui kotak saran. Bahkan pada saat saya

menanyakan langsung kepada salah satu peserta, peserta tersebut merasa

pelayanan yang diberikan oleh PT. Taspen sudah memenuhi standar

pelayanan yang baik (Observasi, 08 Juli 2014).

Penyataan yang disampaikan oleh bapak Tamsir dan Bapak R.

Djaisman memperlihatkan bahwa kedisiplinan karyawan sangat

mempengaruhi kinerja yang akan dicapai baik itu kedisiplinan dalam segi

waktu maupun kedisiplinan dari segi perilaku.

Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan

kepada pihak yang melanggar. Jika seorang karyawan melanggar peraturan

yang berlaku dalam suatu perusahaan, maka karyawan yang bersangkutan

harus sanggup menerima hukuman yang telah disepakati. Masalah disiplin

para karyawanyang ada dalam suatu perusahaan baik itu atasan maupun

bawahan akan memberi dampak terhadap kinerja suatu perusahaan. Seperti

yang disampaikan oleh Bapak Jawatan Situngkir sebagai berikut:

“PT. Taspen tidak segan-segan memberikan sanksi terhadap
pegawai yang melakukan pelanggaran terutama terhadap pegawai
melakukan tindak kecurangan didalam pekerjaaan atau
mempersulit orang lain baik peserta maupun mitra kantor bayar
sehingga memberikan citra yang buruk terhadap PT. Taspen.
Pegawai yang melakukan pelanggaran ini akan diperiksa lebih
lanjut oleh tim auditor khusus perusahaan” (Wawancara: 8 Juli
2014).
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4. Kerjasama menerangkan bagaimana individu membantu atau

menghambat usaha dari rekan kerjanya

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan

atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan

interaksi yang paling penting bagi individu atau kelompok yang mana

kerja sama itu dapat berlangsung manakala individu-individu atau

kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan

memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan

mereka tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Boryz

Satrian sebagai berikut:

“Antara para pegawai sudah memiliki kerja sama yang baik,
terlihat pada dilakukannya morning briefing untuk melakukan
evaluasi kerja dan melakukan pengecekan ulang setiap pekerjaan
yang telah dikerjakan kemudian melaporkan hasil pekerjaan
tersebut kepada atasan” (Wawancara, 10 Juli 2014).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak M. Boryz Satrian

memperlihatkan bahwa kerjasama dalam Taspen itu sendiri terlihat dari

adanya Morning Briefing yang dilakukan setiap paginya. Pernyataan yang

disampaikan oleh Bapak M. Boryz Saatrian diperkuat dengan pernyataan

dari Bapak R. Djaisman sebagai berikut:

“Demi menciptakan suasana kerja yang baik maka harus dibangun
hubungan yang harmonis antar pegawai PT. Taspen. Hal itu dapat
terwujud dengan saling menghargai, memiliki rasa kekeluargaan,
adanya toleransi, dan saling tolong-menolong, sehingga mampu
menciptakan hubungan kerja sama tim yang baik dalam
menyelesaikan tugas kantor” (Wawancara: 10 Juli 2014).
Hubungan antar karyawan dalam konteks dunia kerja perlu

mendapatkan fokus yang utama, sebab merujuk pada setiap perbaikan



58

dalam prestasi kerja berbicara tentang mutu dari kehidupan kerja,

bagaimana lingkungan kerja dapat memenuhi kebutuhan karyawan serta

mengadopsi nilai-nilai kerja karyawan sehingga dapat membentuk suatu

kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuan bersama. Seperti yang

disampaikan oleh Bapak Tamsir selaku Kepala Cabang PT. Taspen

sebagai berikut:

“Secara moril, relasi yang dibangun antar pegawai biasanya
dilakukan sekali dalam seminggu pada hari jum’at. Antar pegawai
saling mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam melakukan
pekerjaan seusai melakukan olahraga bersama-sama. Selain itu
juga dilaksanakan kegiatan yang disebut Bimbingan Umum
(Bimum) dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan hubungan
antar pegawai satu dengan pegawai lainnya”(Wawancara, 10 Juli
2014).

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Tamsir memperlihatkan

bahwa kerjasama antarkaryawan telah dilakukan dengan diadakannya

moring briefing setiap pagi, olahraga setiap minggu, dan bimbingan umum

setiap bulannya untuk menumbuhkembangkan hubungan antar karyawan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tamsir tersebut diperkuat dan

dilengkapi oleh BapakJawatan Situngkir sebagai berikut:

“Sebagai bahan evaluasi PT. Taspen melakukan kegiatan untuk
meningkatkan pendidikan tentang kompetensi masing-masing
pegawai dan menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan kepada
seluruh pegawai agar mereka memahami apa yang harus
dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan untuk kepentingan dan
keperluan pada sistem kerja yang saling berkaitan” (Wawancara:
10 Juli 2014).


