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3. hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan PT. 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya: 

m. Apakah PT. Taspen (Persero) menerapkan manajemen risiko dan kapan 

manajemen risiko mulai diterapkan? Serta apakah anda dapat memberikan 

informasi mengenai gambaran umum PT.  Taspen (Persero)? 

"Untuk gambaran umum perusahaan akan saya tunjukkan dalam Buku 
Pedoman PT.Taspen (Persero) dan dapat dilihat pada Website 
www.taspen.com . PT. Taspen (Persero) benar menerapkan manajemen 
risiko, manajemen risiko diterapkan kira-kira sekitar tahun 2000an." 
 
 

n. Menurut anda mewakili PT. Taspen (Persero), apa pengertian dari 

manajemen risiko itu sendiri? 

" Manajemen risiko merupakan semacam suatu pengendalian risiko yang 
membantu perusahaan bagaimana cara merencanakan, mengelola, dan 
mengevaluasi suatu proses bisnis agar dikemudian hari tidak terjadi suatu 
risiko yang berartibagi perusahaan atau organisasi tersebut." 
 

 

o. Mengapa PT. Taspen (Persero) menerapkan manajemen risiko dalam 

organisasi atau perusahaannya? Apa sajakah manfaat yang didapat? 

"Penerapan manajemen risiko itu penting, kerana membawa manfaat bagi 
PT. Taspen (Persero). Manfaat itu seperti:  
1.Penerapan manajemen risiko dirasa penting karena manajemen risiko 

tersebut perusahaan akan lebih terstruktur, sehingga jika terjadi suatu 
masalah dapat diketahui masalah apa saja yang terjadi, bagaimana 
cara menanggulanginya dan apakah masalah tersebut sudah 
terselesaikan atau ada yang belum terselesaikan.  

2. Dari sisi psikologis, jika suatu perusahaan menerapkan manajemen 
risiko maka perusahaan tersebut akan mempunyai suatu pengawasan, 
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sehingga jika seseorang akan berbuat kecurangan dalam perusahaan 
yang dapat menimbulkan suatu risiko, maka mereka akan berpikir ulang 
untukmelakukan hal tersebut, karena terdapat suatu pengawasan." 

 

p. Dalam suatu perusahaan sangat mungkin terjadi risiko, apa sajakah risiko 

yang sering terjadi pada PT. Taspen (Persero), terutama risiko opersional 

pada bidang pelayanan ? 

"Risiko dalam perusahaan ada dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk 
PT. Taspen (Persero) sendiri, risiko internal seperti kecurangan dirasa 
tidak ada. Untuk risiko internal khususnya risiko operasional pada Bidang 
Pelayanan risiko terjadi pada kelalaian pegawai dalam  mencatat data 
peserta ataupun hal lain yang dapat dilihat pada buku pedoman PT. 
Taspen (Persero). Sedangkan untuk risiko eksternalnya biasanya datang 
dari peserta yang mengajukan komplain." 
 

q. Pengendalian risiko apa yang dilakukan jika terjadi suatu risiko pada PT. 

Taspen (Persero) terutama pada Bidang Pelayanan? 

" Pengendalian risiko yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) salah 
satunya adalah dengan melakukan briefing setiap hari, mulai dari hari 
senin sampai dengan hari jumat, dengan jadwal hari senin, selasa dan 
rabu briefing dilakukan Kepala seksi dengan Pelaksana. Hari kamis 
briefing dilakukan Kepala Seksi dengan Kepala Bidang dan Jumat seluruh 
Kepala Bidang dengan Kepala Cabang. Selain itu pengendalian yang 
dilakukan adalah: 
1. Semua kegiatan yang dilakukan dan peraturan tercantum dalam 

Standar Operasional (SOP), dengan demikian segala macam kegiatan 
yang dilakukan harus sesuai dengan SOP yang sudah ada. 

2. Adanya Informasi yang ditujukan agar dapat menghindari terjadinya 
komplain dari peserta. Informasi yang lengkap akan membantu 
peserta dalam memahami prosedur yang harus dipenuhi, sehingga 
tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak inginkan yang dapat 
merugikan perusahaan. 

3. Tersedianya Customer Service untuk permohonan pendaftaran peserta 
baik pegawai aktif maupun pensiun, agar proses yang dilakukan dapat 
cepat terselesaikan. 

4. Semua komplain yang masuk untuk PT. Taspen (Persero) harus 
diselesaikan dalam waktu maksimal 2 x 24 jam. Hal tersebut dilakukan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada PT. Taspen (Persero). 
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Komplain dapat disampaikan melalui surat atau telpon yang ditujukan 
pada PT. Taspen (Persero).  

5. Untuk menghadapi penumpukan pelayanan peserta pada PT. Taspen 
(Persero) Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Surabaya 
memberikan layanan mobil layanan keliling untuk 14 Pemkab/Pemkot 
secara bergiliran, dengan waktu satu Pemkab/Pemkot satu hari 
pelayanan." 

 

r. Secara keseluruhan bagaimanakah penerapan manajemen risiko dalam 

menangani risiko yang terjadi pada PT. Taspen (Persero)? 

"Manajemen risiko cukup membantu PT. Taspen (Persero) terutama 
dalam hal merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan 
perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan tanpa adanya 
risiko yang membawa dampak yang berarti bagi PT. Taspen (Persero). 
akan tetapi penerapan manajmen risiko itu sendiri secara resmi 
diterapkan atau baerjalan pada Kantor Pusat PT. Taspen (Perseero). 
Untuk Kantor Cabang seperti Kantor Cabang Surabaya penerapan 
manajemen risiko disisipkan pada setiap bidang, yang berupa 
pengendalian risiko dalam setiap bidang pada PT. Taspen (Persero)." 
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