
BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

 Dalam uraian gambaran umum perusahaan, data diperoleh dari Buku 

Pedoman PT. Taspen (Persero) dan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya. Pembahasan mengacu pada 

materi yang sedang diteliti yaitu penerapan manajemen risiko pada PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya yang berkaitan dengan ketidakpstian yang 

dapat menimbulkan risiko terutama risiko operasional pada Bidang Pelayanan.  

 PT. Taspen (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang menerapkan manajemen risiko dalam proses bisnis yang dilakukan. 

Manajemen risiko mulai diterapkan sekitar tahun 2000an. Penerapan manajemen 

risiko dilakukan secara bertahap. Sebelum resmi menerapkan manajemen risiko, 

PT. Taspen (Persero) sudah menerapkan proses pengendalian risiko yang 

digunakan untuk mengantisipasi dan menghadapi terjadinya risiko yang dapat 

merugikan perusahaan yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 

PT. Taspen (Persero) memiliki 48 Cabang yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. Dengan jumlah peserta sebanyak 4,5 juta peserta. Di Jawa 

Timur terdapat Empat Kantor Cabang, diantaranya Surabaya, Malang, Kediri, dan 

Jember. Untuk PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya sampai dengan saat 
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ini tergabung dengan 14 Pemkab/Pemkot dengan jumlah peserta Pegawai Aktif 

yaitu 189.012 peserta dan Peserta Pensiun 143.229 peserta. Jumlah peserta dapat 

berubah karena akan terus bergerak, mengikuti jumlah pendaftar oleh peserta 

pegawai aktif dan pensiun. Dan dengan jumlah peserta yang banyak tersebut, 

kemungkinan terjadinya risiko dapat terjadi. Dalam setiap perusahaan atau 

organisasi pasti ada sebuah kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengantisipasi 

terjadinya risiko itu sendiri. Begitu pula PT. Taspen (Persero), memiliki proses 

pengendalian risiko yang diterapkan pada semua Kantor Cabang di seluruh 

Indonesia, sehingga kemungkinan terjadinya risiko dapat diminimalkan. 

Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) bertugas sebagai operator untuk 

melayani dan membantu pengelolaan collecting data dan premi hanya dalam 

bentuk monitoring (yang merupakan tugas dari Bidang Pelayanan), iuran (yang 

merupakan tugas dari Bidang Keuangan). 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. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan, dan tidak terjadi suatu risiko yang berarti. 
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4.2  Deskripsi Hasil Penelitian 

Pemahaman terhadap materi yang diteliti dalam penelitian sangat penting 

dilakukan, oleh karena itu peneliti menuliskan tahap pengumpulan data, tentang 

apa saja yang dilakukan selama penelitian dan hasil apa saja yang didapat, 

diantaranya: 

a. Tahap Pertama, melakukan kunjungan pada PT. Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Surabaya 

b. Tahap Kedua, mempelajari dan mengumpulkan literature serta teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian 

c. Tahap Ketiga, pengumpulan data yang dibutuhkan untuk meneliti sesuai 

dengan materi yang akan diteliti. 

Adapun hasil dari pengumpulan data tersebut, akan dibahas sebagai 

berikut:  

1. Tahap pertama, yang dilakukan peneliti adalah melakukan kunjungan pada 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya guna untuk memperoleh gambaran 

umum mengenai organisasi tersebut sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Dalam kunjungan pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya, 

diperoleh data mengenai sejarah perusahaan yang menjelaskan tentang bagaimana 

pengendalian risiko dilakukan penerapan manajemen risiko pada PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya sampai dengan manajemen risiko tersebut 

diterapkan. Rincian lengkap gambaran umum perusahaan telah dijelaskan pada 

Sub Bab 4.1.  
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2. Tahap kedua, yaitu mempelajari dan mengumpulkan literature serta teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian. Pada tahap ini 

data diperoleh dari Buku Panduan dan Website PT. Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Surabaya yang berisi tentang pedoman yang digunakan untuk mendukung 

penerapan manajemen risiko. Karena dalam pelaksanaan proses bisnisnya (sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PT. Taspen (Persero), 

risiko terjadi pada operasional pelayanan yang berhubungan dengan peserta, untuk 

risiko internal seperti kecurangan atau pelanggaran level risikonya sangat rendah 

karena dalam melaksanakan tugas yang diberikan, seluruh sumber daya manusia 

yang terdapat dan berhubungan dengan PT. Taspen (Persero) telah mendapatkan 

suatu pedoman atau suatu aturan yang berupa: 

a. Standar Operasional (SOP) 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

c. Whistleblowing System 

 

1. Standar Operasional (SOP)  

Standar Operasional yang diterapkan atau dijadikan acuan sebagai 

pedoman pelaksanaan operasional perusahaan diharapkan agar dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan, diantaranya: 

a. Diperolehnya gambaran yang lebih terintegrasi diantara para pelaksana 

prosedur mengenai keterkaitan antar berbagai prosedur kerja yang 

dijalankan 
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b. Didapatkan gambaran yang lebih komprehensif diantara para pengambil 

keputusan di perusahaan dalam upaya untuk mengoptimalkan hasil dari 

pelaksanaan proses bisnis di PT. Taspen (Persero) 

c. Dimungkinkannya pengelolaan pengetahuan (knowledge management) 

untuk mendukung proses pembelajaran dan pertumbuhan (learning & 

growth) melalui penyempurnaan berkelanjutan dari prosedur krja yang 

dijalankan. 

2. Good Corporate Governance (GCG)  

GCG mempunyai konsep yaitu agar perusahaan dikelola dan dijalankan 

secara bertanggungjawab sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi semua 

pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama bagi pemegang saham, 

peserta, karyawan dan masyarakat secara keseluruhan dimana perusahaan 

beroperasi. Oleh karena itu diharapkan agar seluruh jajaran PT. Taspen (Persero) 

menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dan citra perusahaan terkait erat 

dengan sikap, perilaku dan kinerja seluruh jajaran PT. Taspen (Persero). Tanpa 

kesadaran penuh dari seluruh jajaran perusahaan akan sulit bagi perusahaan 

mencapai tujuan maupun sasaran yang diharapkan. 

Pedoman teknis penerapan GCG adalah sebagai berikut: 

a. Board of Manual, digunakan sebagai petunjuk atau naskah yang 

menjelaskan secara menyeluruh hal-hal yang berkenaan dengan tata cara 

atau tata laksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Organ Persero 

(RUPS, Komisaris, dan Direksi) yang mengacu pada Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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b. Manajemen Risiko Manual, digunakan sebagai petunjuk mengenai 

pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu guna mengantisipasi akibat 

yang dapat merugikan perusahaan, dan menghambat tujuan perusahaan 

serta memanfaatkan setiap peluang untuk mencapai tujuan perusahaan. 

c. Sistem pengendalian intern, digunakan untuk mengamankan investasi dan 

aset perusahaan dengan melakukan hal sebagai berikut: 

1. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan 

dengan disiplin dan terstruktur 

2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha 

3. Aktivitas pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap 

tingkat dan unit dalam struktur perusahaan 

4. Sistem informasi dan komunikasi 

5. Monitoring dengan melakukan penilaian terhadap kualitas sistem 

pengendalian intern 

d. Sistem pengawasan intern, dibentuk untuk melakukan evaluasi atas 

efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola 

perusahaan serta melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi 

dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, 

teknologi informasi, atau kegiatan lainnya 

e. Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran (whistleblowings system), 

mekanisme bagi perusahaan dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran 

atau kecutrangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal 

lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan. 
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f. Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi, perusahaan harus melakukan 

pengujian untuk memastikan proses dan output yang dihasilkan telah 

melalui proses perencanaan, pengembangan, pengkajian, pengujian, dan 

penilaian secara efektif dan akurat. 

g. Pedoman Perilaku Etika, komitmen yang disusun dan digunakan sebagai 

pedoman etika kerja dan etika usaha insan PT. Taspen (Persero). 

h. Benturan Kepentingan, kondisi pilihan antara kepentingan ekonomis 

perusahaan dengan ekonomis kepentingan pribadi, orang lain, atau 

kelompok lain dalam perusahaan. Pedoman ini disusun agar Dewan 

Komisaris dan Direksi memberikan komitmen dalam mengelola 

perusahaan yang sehat dan bersih. 

i. Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja, perusahaan menerapkan 

aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam setiap kegiatannya 

secara konsisten untuk mencegah atau mengurangi terjadinya insiden atau 

kecelakaan kerja, peledakan, kebakaran, penyakit akibat kerja, dan 

pencemaran lingkungan.  

 

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan Good Corporate 

Governance di PT. Taspen (Persero) telah dilakukan Assessment dan Evaluasi 

serta monitoring tindak lanjut Area of Improvement secara berkesinambungan. 

Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas penerapan GCG pada PT. 

Taspen (Persero) untuk Tahun Buku 2013 terdiri dari  faktor/ Aspek Penerapan 

GCG, 43 indikator, dan 153 Parameter, serta faktor- faktor yang diuji kesesuaian 
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penerapannya sebanyak 588 FUK (Faktor Uji Kesesuaian). Kelima aspek tersebut 

terdiri dari: 

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik 

secara berkelanjutan 

2. Pemegang saham dan RUPS 

3. Dewan Komisaris 

4. Direksi 

5. Pengungkapan Informasi & Transparansi 

 

3. Whistleblowing System 

 Pedoman Whistleblowing System disusun sebagai panduan dalam 

menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh stakeholders 

maupun Insan PT. Taspen (Persero), dengan tujuan agar dapat menciptakan iklim 

kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholders serta insan PT. Taspen 

(Persero) untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan 

baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan 

keberlangsungan usaha perusahaan. Serta mewujudkan perusahaan yang bersih, 

sehat, dan benar. 

 Prinsip dasar atas penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas 

atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur, 

diantaranya: 
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1. What: Apa dugaan pelanggaran yang diketahui pelapor? 

2. Where: dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi atau dilakukan? 

3. When: kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan? 

4. Who: siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut? 

5. How: bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?  

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, Direksi membentuk 

organisasi yang terdiri dari Tim Pengelola whistleblowing system dan Tim 

Investigasi. 

1. Tim whistleblowing system dibentuk dan ditetapkan bersama oleh Direksi 

dan Dewan Komisaris untuk menyelenggrakan dan mengelola 

whistleblowing system. Susunan pengelola dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 

Tim whistleblowing system 

 

No Susunan Anggota 
Kedudukan dalam Tim 

whistleblowing system 

A 

1 
Pengarah 

Pemegang Saham 
 
Pengarah 

2 Dewan Komisaris Pengarah 
3 Direksi Pengarah 
B 

1 
Tim Pelaksana 

Sekretaris Perusahaan 
 
Ketua 

2 Kepala SPI Wakil 
3 Kepala Desk Kepatuhan Sekretaris 
4 Manajer Utama Divisi SDM Anggota 
5 Kepala Desk Hukum Anggota 
C 

1 
Sekretariat 

Kepala Desk Kepatuhan 
 
Ketua 

2 Staf pada Desk Kepatuhan yang ditunjuk 
oleh Kepala Desk Kepatuhan 

Anggota  

Sumber: Buku Pedoman penerapan wistleblowing system PT. Taspen (Persero),   
2013 
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2. Tim Investigasi,terdiri dari: 

a. Auditor internal serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama 

untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh karyawan 

b. Auditor eksternal yang ditunjuk oleh Komisaris Utama untuk 

melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 

organ pendukung Dewan Komisaris dan jika dibutuhkan, dapat 

melibatkan Auditor Internal. 

Adapun Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola 

Whistleblowing System merupakan tindakan yang dapat merugikan perusahaan 

yang dilakukan oleh Insan PT. Taspen (Persero), diantaranya:  

1. Penyalagunaan dan pemalsuan data dan/atau pembayaran klim 

2. Penyalagunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau 

kepentingan lain di luar perusahaan 

3. Pembocoran rahasia perusahaan 

4. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi 

5. Penyelewengan uang perusahaan 

6. Penggelapan aset 

7. Pemerasan atau penipuan 

8. Benturan kepentingan 

9. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila 

10. Korupsi 
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11. Pencurian 

12. Kecurangan 

 

3. Tahap ketiga, yaitu pengumpulan data yang dibutuhkan untuk meneliti sesuai 

dengan materi yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara dan observasi 

yang dilakukan di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya. Topik dalam 

wawancara mengacu atau berfokus pada rumusan masalah yang telah dibuat, 

sehingga masalah yang akan dibahas atau diteliti tidak meluas. Berikut ini 

adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang 

Pelayanan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya: 

a. 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." 
 
 

b. 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." 
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c. 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, 
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." 

 

d. 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." 
 

e. 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: 
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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). 
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." 

 

f. 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)." 
 

Hasil wawancara tersebut akan dijelaskan pada setiap bagian yang 

bersangkutan sesuai dengan informasi yang didapat saat wawancara dilakukan. 

Sedangkan Observasi dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah dibuat, sehingga dapat ditemukan masalah pokok awal dari penelitian 
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tersebut. Dokumentasi didapatkan dari data yang diberikan oleh PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya yang dibutuhkan untuk penelitian tentang 

penerapan manajemen risiko pada PT. Taspen (Persero). Hasil yang diperoleh 

dari wawancara, observasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi risiko yang dilakukan berdasarkan aspek non finansial atau 

berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Taspen (Persero) 

yaitu inovasi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan konsumen. Berikut 

beberapa risiko operasional yang dapat terjadi pada bidang pelayanan pada 

PT. Taspen (Persero). Risiko yang terjadi pada PT. Taspen (Persero) 

berada pada tingkat level yang rendah karena risiko jarang terjadi. 
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2. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang PT. Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Surabaya, diperoleh informasi mengenai berbagai macam jenis 

risiko yang dihadapi PT. Taspen (Persero) pada Bidang Pelayanan 

memiliki suatu pengendalian untuk menghadapi risiko yang terjadi, 

diantaranya: 

a. 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. 

b. 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. 

c. Tersedianya Customer Service untuk permohonan pendaftaran peserta 

baik pegawai aktif maupun pensiun, agar proses yang dilakukan dapat 

cepat terselesaikan. 

d. 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). 

Komplain dapat disampaikan melalui surat atau telpon yang ditujukan 

pada PT. Taspen (Persero).  

e. Untuk menghadapi penumpukan pelayanan peserta pada PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Surabaya 
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memberikan layanan mobil layanan keliling untuk 14 Pemkab/Pemkot 

secara bergiliran, dengan waktu satu Pemkab/Pemkot satu hari 

pelayanan. 

Dengan demikian dapat diketahui banhwa risiko operasional yang terjadi 

pada PT. Taspen (Persero) pada Bidang Pelayanan Kantor Cabang Surabaya 

jarang terjadi atau presentase keterjadiannya rendah. Akan tetapi PT. Taspen 

(Persero) tetap menerapkan pengendalian risiko dalam usahanya, agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Upaya yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) 

mencerminkan suatu proses dimana semua komponen perusahaan secara bersama-

sama memberikan kontribusi untuk melakukan hal baik yang dapat melancarkan 

kegiatan pada perusahaan tersebut. 

4.3  Analisis dan Pembahasan 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan manajemen risiko 

dan manfaat apa yang didapat jika manajemen risiko tersebut diterapkan. Dalam 

penelitian ini digunakan metode studi kasus eksplanatory, analisis dilakukan 

dengan melihat peristiwa atau risiko apa saja yang pernah dan sering terjadi pada 

PT. Taspen (Persero) dan kemudian dijelaskan hubungan kausal dalam konteks 

kehidupan nyata. Maka penelitian ini menggunakan metode analisis seperti yang 

diungkapkan Yin (2003), yaitu analisis dengan pembuatan eksplanasi. Dimana 

metode ini memiliki tujuan untuk mengembangkan gagasan untuk penelitian 

berikutnya. Eksplanasi biasanya dilakukan dalam bentuk naratif yang 

mencerminkan beberapa proposisi yang signifikan secara teoritis. Dalam 
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penelitian ini terdapat beberapa proposisi yang dijelankan pada Bab 2. Sehingga 

dengan penjelasan tersebut dapat diketahui bagaimana cara perusahaan dalam 

menangani risiko tersebut, dan dampak apa yang didapat setelah adanya risiko 

tersebut secara jelas dan mudah dipahami maksud dan tujuan penelitian.  

4.3.1  Penerapan Manajemen Risiko 

 Dalam penerapan manajemen risiko, terdapat suatu prinsip pengelolaan 

risiko yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan (Susilo dan Kaho:2011) yang 

digunakan sebagai penyaring untuk melihat dan mengawasi kelayakan aktivitas 

manajemen risiko yang dilaksanakan.Dengan demikian seperti yang dijelaskan 

oleh Kepala Bidang Pelayanan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang surabaya, 

penerapan prinsip manajemen risiko harus dilakukan dengan baik.  PT. Taspen 

(Persero) memiliki beberapa prinsip manajemen risiko yang diterapkan untuk 

mencapai efektivitas penerapan manajemen risiko, diantaranya: 

f. Melindungi dan menciptakan nilai tambah perusahaan. Dengan 

diterapkannya manjemen risiko, suatu perusahaan akan dinilai baik karena 

manajemen risiko dapat digunakan sebagai pengawasan suatu proses 

bisnis yang dijalankan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga 

dengan adanya manajemen risiko, dari awal perencanaan perusahaan dapat 

mengantisipasi risiko yang mungkin saja terjadi. 

g. Merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Apabila suatu perusahaan 

pernah menghadapi risiko, maka perusahaan akan berhati-hati dalam 

mengambil keputusan. Dengan melihat risiko apa saja yang sudah terjadi 
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sehingga dapat diantisipasi sebelumnya. Manajemen risiko dapat menjadi 

acuan untuk mengambil keputusan karena manajemen risiko merupakan 

suatu proses yang dapat mengidentifikasi serta mengelola risiko yang 

terjadi dalam suatu perusahaan.  

h. Secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan 

sesuatu yang dapat menimbulkan risiko jika ketidakpastian tersebut 

termasuk ketidakpastian negatif. Manajemen risiko dirasa penting untuk 

menangani suatu ketidakpastian karena dapat mengantisipasi adanya suatu 

hal yang dapat merugikan perusahaan.  

i. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Dengan menerapkan 

manajemen risiko dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan dan tanggung 

jawab setiap komponen yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. 

karena jika dalam suatu perusahaan terdapat suatu pengawasan, maka 

apabila ada seseorang yang berbuat curang akan berpikir ulang untuk 

melakukan hal tersebut. 

j. Memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara 

berkelanjutan. Manajemen risiko mempunyai tujuan sebelum dan sesudah 

terjadinya risiko, sehingga sebelum terjadi suatu risiko, perusahaan dapat 

mengantisipasi terjadinya suatu risiko tersebut dan apabila risiko benar 

terjadi perusahaan dapat menghadapi risiko tersebut. Perusahaan dapat 

melakukan perbaikan dan peningkatan agar perusahaan dapat tetap 

berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 
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 Penerapan prinsip manajemen risiko yang baik, dapat membentuk suatu 

kerangka kerja pengelolaan risiko dan kemudian dilakukan suatu proses yaitu 

proses pengelolaan risiko.Berdasarkan ISO 31000 Kerangka kerja pengelolaan 

risiko merupakan dasar yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko 

disegala tingkatan organisasi. Selain itu kerangka kerja pengelolaan risiko 

menyediakan landasan untuk perencanaan, penerapan, monitor dan review serta 

perbaikan manajemen risiko yang berkelanjutan bagi seluruh organisasi. 

 Dalam sebuah perusahaan atau organisasi risiko harus ditangani dengan 

baik agar tidak menyebabkan dampak yang berarti bagi perusahaan. Oleh karena 

itu dilakukan suatu proses pengelolaan risiko seperti pada umumnya, yang terdiri 

dari identifikasi risiko, melakukan peringkat risiko,menegaskan profil risiko dan 

rencana manajemen risiko, solusi risiko atau implementasi tindakan terhadap 

risiko, serta pemantauan dan kaji ulang risiko dan kontrol. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan proses pengelolaan risiko tidak dijelaskan secara rinci karena 

penerapan manajemen risiko secara resmi diterapkan pada Kantor Pusat PT. 

Taspen (Persero). Pada Kantor Cabang seperti Kantor Cabang Surabaya menilai 

risiko dengan tingkat risiko itu terjadi, sering ataupun tidak.  

Dari Websiteresmi PT. Taspen (Persero) dijelaskan bahwa Dalam 

penerapan manjemen risiko, Komite manajemen risiko membantu Dewan 

Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahan serta 

memberikan nasihat- nasihat bagi Direksi terutama dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya atau melaksanakan corporate action. Selain itu terdapat juga 

komite risiko yang berfungsi membantu komisaris dalam melakukan penilaian 
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secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko udaha dan 

investasisesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, komite risiko juga 

berfungsi untuk memotivasi efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan 

obyektivitas dalam pengelolaan produk- produk asuransi dan dana pensiun. Tugas 

dan tanggung jawab komite risiko: 

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada 

manajemen PT. Taspen (Persero) 

2. Melakukan penelaahan terhadap RKAP, baik pengesahan awal maupun 

perubahannya 

3. Melakukan pemnatauan terhadap kegiatan investasi, baik program THT 

maupun Pensiun 

4. Mendeteksi, menganalisa atas risiko finansial, operasional, hukum dan 

lain-lain yang berkaitan langsung dan tidal langsung dengan kelangsungan 

usaha perusahaan 

5. Melakukan kajian risiko usaha terhadap setiap rencana pengembangan 

usaha perusahaan 

6. Membahas dan memberikan usulan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi risiko yang dihadapi perusahaan  

7. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas 

pelaksanaan tugas tersebut 
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Tabel 4.3 

Susunan Anggota Komite Risiko PT. Taspen (Persero) 

Periode 1 maret 2011- sekarang 

 

Nama  Jabatan Profesi 

Rakhmat Ketua Komisaris 

Wawan Sunaryo Anggota Non Komisaris 

M. Asawir Harahap Anggota Non Komisaris 

Sumber: Website resmi PT. Taspen (Persero) 

 

Frekuensi pertemuan diantaranya adalah melakukan rapat selama kurun 

waktu 2013 sebanyak 15 kali dengan unit- unit kerja perusahaan yaitu Divisi 

Investasi, Divisi Perbendaharaan, Sekretariat Perusahaan, Divisi SDM, Divisi 

Altuaria dan Pemasaran, Divisi Renbang Bisnis, Divisi Umum, Satuan 

Pengawasan Intern, serta unit PKBL. 

Laporan Singkat Pelaksanaan kegiatan Komite Risiko, diantaranya adalah 

sepanjang tahun 2011 komite risiko sesuai dengan rencana kerja dan anggaran 

komite telah melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Di bidang Investasi Progaram THT telah memenuhi aturan dalam 

PMK Nomor: 79/ PMK.01/ 2011 

2. Pencapaian investasi program pensiun tercapai 121% terhadap RKAP 

3. Pencapaian nilai investasi program THT tidak mencapai target dalam 

RKAP, hanya tercapai 98,88%. Hal ini disebabkan karena kondisi 

pasar yang kurang mendukung, antara lain memburuknya kondisi 

makro ekonomi global akibat krisi uang Uni Eropa dan AS. 
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4. Terkait dengan kepatuhan pembayaran iuran/ premi PNS maupun masa 

kepesertaan, terutama Pemerintah Daerah, diusulkan dalam revisi PP 

25/ 1981 antara lain mengenai kewajiban pemberi kerja (Pemerintah) 

untuk melaporkan perubahan data PNS di lingkungannya dan 

pengaturan perhitungan atas kekurangan/ keterlambatan potongan IWP 

8% ke Kas Negara oleh Pemerintah Daerah. 

Manajemen risiko secara resmi di terapkan pada Kantor Pusat PT. Taspen 

(Persero), untuk Kantor Cabang seperti pada Kantor Cabang Surabaya 

pengendalian risiko melekat pada masing-masing bidang. Untuk Bidang 

Pelayanan yang berkaitan langsung dengan peserta pengendalian risiko sangatlah 

penting.  Salah satu pengendalian risiko yang diterapkan adalah dengan 

membentuk Mitra Bayar, yang diharapkan dapat mengurangi penumpukkan 

peserta pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya yang akan melakukan 

proses pendaftaran atau pengambilan dana pensiun oleh peserta. Tetapi dengan 

adanya Mitra Bayar tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko yang akan 

berdampak dan merugikan PT. Taspen (Persero). Seperti yang dikatakan oleh 

Kepala Bidang Pelayanan Bapak Abdul Gofur, bahwa selain menjadi suatu 

pengendalian risiko Mitra Bayar dapat memunculkan terjadinya risiko, yaitu 

apabila pada Mitra Bayar Pelayanan dilakukan dengan baik tetapi antrian sangat 

panjang dan lokasi terlalu kecil sehingga peserta harus berdesak dalam antrian, hal 

tersebut dapat berdampak pada PT. Taspen (Persero) itu sendiri. Tetapi level 

risiko tersebut tergolong dalam kategori risiko rendah. 
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Tabel 4.4 

Daftar Mitra Bayar Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya 

Per Januari 2014 

 

No Mitra Bayar 
Kode Perusahaan 

Mitra Bayar 

1 Bank BTPN 06 

2 Bank BRI 02 

3 PT. POS Indonesia 01 

4 Bank Jatim 43 

5 Bank Saudara 27 

6 Bank Mandiri 05 

7 Bank Bumi Arta 10 

8 Bank BTN 04 

9 Bank Syariah Mandiri 28 

10 Bank Bukopin 11 

11 Bank BNI 03 

12 Bank Jabar Banten 41 

13 Bank Muamalat 17 

Sumber: Website resmi PT. Taspen (Persero) 

4.3.2 Manfaat Penerapan Manajemen Risiko 

Dari Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya dan Wakil Kepala Cabang PT. Taspen 

(Persero), manfaat yang didapat jika penerapan manajemen dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

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 
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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, sehingga 

jika seseorang akan berbuat kecurangan dalam perusahaan yang dapat 

menimbulkan suatu risiko, maka mereka akan berpikir ulang untuk 

melakukan hal tersebut, karena terdapat suatu pengawasan.  

Sesuai dengan penjelasan (Soehatman:2010) penerapan manajemen risiko 

yang baik dapat bermanfaat bagi PT. Taspen (Persero). Sehingga manfaat lain dari 

penerapan manajemen risiko dapat diperoleh oleh suatu perusahaan atau 

organisasi yang menerapkan. Manfat itu antara lain: 

5. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap 

kegiatan yang mengandung bahaya. Dengan adanya manajemen risiko 

perusahaan akan dapat mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, 

sehingga segera dapat dicari solusi atau penyelesaiannya. Dengan 

demikian perusahaan akan tetap berjalan seperti biasa tanpa adanya risiko 

yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

6. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. 

Apabila suatu risiko timbul atau terjadi, maka suatu perusahaan akan 

mencari cara bagaimana menanggulangi risiko tersebut. Dengan adanya 

manajemen risiko perusahaan dapat mengantisipasi agar risiko tidak 

terjadi sehingga tidak membutuhkan biaya untuk penanggulangannya.  
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7. Menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai 

kelangsungan dan keamanan investasinya. Penerapan manajemen risiko 

dirasa penting karena dengan adanya manajemen risiko, risiko yang 

disebabkan ketidakpastian dapat dikelola sehingga tidak merugikan 

perusahaan dan tidak menghambat jalannya proses dalam perusahaan.  

8. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi 

setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan. Dalam setiap perusahaan 

sangat dimungkinkan risiko dapat terjadi. Ada berbagai macam risiko yang 

dapat terjadi, salah satunya risiko operasi yang disebabkan karena 

kesalahan internal perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko, 

risiko dapat diidentifikasi dan dapat segera dikelola agar tidak 

mengganggu jalannya operasi perusahaan. 

 

Dalam penerapan manajemen risiko diharapkan banyak membawa manfaat 

bagi perusahaan atau organisasi yang menerapkannya. Pada PT. Taspen (Persero) 

Kntor Cabang Surabaya, penerapan manajemen risiko memang belum secara 

resmi diterapkan. Akan tetapi dalam menjalankan proses bisnisnya, PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya memliki suatu pengendalian tersendiri yang 

digunakan sebagai acuan untuk menghindari suatu risiko terjadi.  
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

 Dalam uraian gambaran umum perusahaan, data diperoleh dari Buku 

Pedoman PT. Taspen (Persero) dan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya. Pembahasan mengacu pada 

materi yang sedang diteliti yaitu penerapan manajemen risiko pada PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya yang berkaitan dengan ketidakpstian yang 

dapat menimbulkan risiko terutama risiko operasional pada Bidang Pelayanan.  

 PT. Taspen (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang menerapkan manajemen risiko dalam proses bisnis yang dilakukan. 

Manajemen risiko mulai diterapkan sekitar tahun 2000an. Penerapan manajemen 

risiko dilakukan secara bertahap. Sebelum resmi menerapkan manajemen risiko, 

PT. Taspen (Persero) sudah menerapkan proses pengendalian risiko yang 

digunakan untuk mengantisipasi dan menghadapi terjadinya risiko yang dapat 

merugikan perusahaan yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 

PT. Taspen (Persero) memiliki 48 Cabang yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. Dengan jumlah peserta sebanyak 4,5 juta peserta. Di Jawa 

Timur terdapat Empat Kantor Cabang, diantaranya Surabaya, Malang, Kediri, dan 

Jember. Untuk PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya sampai dengan saat 
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ini tergabung dengan 14 Pemkab/Pemkot dengan jumlah peserta Pegawai Aktif 

yaitu 189.012 peserta dan Peserta Pensiun 143.229 peserta. Jumlah peserta dapat 

berubah karena akan terus bergerak, mengikuti jumlah pendaftar oleh peserta 

pegawai aktif dan pensiun. Dan dengan jumlah peserta yang banyak tersebut, 

kemungkinan terjadinya risiko dapat terjadi. Dalam setiap perusahaan atau 

organisasi pasti ada sebuah kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengantisipasi 

terjadinya risiko itu sendiri. Begitu pula PT. Taspen (Persero), memiliki proses 

pengendalian risiko yang diterapkan pada semua Kantor Cabang di seluruh 

Indonesia, sehingga kemungkinan terjadinya risiko dapat diminimalkan. 

Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) bertugas sebagai operator untuk 

melayani dan membantu pengelolaan collecting data dan premi hanya dalam 

bentuk monitoring (yang merupakan tugas dari Bidang Pelayanan), iuran (yang 

merupakan tugas dari Bidang Keuangan). 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. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan, dan tidak terjadi suatu risiko yang berarti. 
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4.2  Deskripsi Hasil Penelitian 

Pemahaman terhadap materi yang diteliti dalam penelitian sangat penting 

dilakukan, oleh karena itu peneliti menuliskan tahap pengumpulan data, tentang 

apa saja yang dilakukan selama penelitian dan hasil apa saja yang didapat, 

diantaranya: 

d. Tahap Pertama, melakukan kunjungan pada PT. Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Surabaya 

e. Tahap Kedua, mempelajari dan mengumpulkan literature serta teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian 

f. Tahap Ketiga, pengumpulan data yang dibutuhkan untuk meneliti sesuai 

dengan materi yang akan diteliti. 

Adapun hasil dari pengumpulan data tersebut, akan dibahas sebagai 

berikut:  

1. Tahap pertama, yang dilakukan peneliti adalah melakukan kunjungan pada 

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya guna untuk memperoleh gambaran 

umum mengenai organisasi tersebut sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Dalam kunjungan pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya, 

diperoleh data mengenai sejarah perusahaan yang menjelaskan tentang bagaimana 

pengendalian risiko dilakukan penerapan manajemen risiko pada PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya sampai dengan manajemen risiko tersebut 

diterapkan. Rincian lengkap gambaran umum perusahaan telah dijelaskan pada 

Sub Bab 4.1.  
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2. Tahap kedua, yaitu mempelajari dan mengumpulkan literature serta teori yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian. Pada tahap ini 

data diperoleh dari Buku Panduan dan Website PT. Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Surabaya yang berisi tentang pedoman yang digunakan untuk mendukung 

penerapan manajemen risiko. Karena dalam pelaksanaan proses bisnisnya (sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PT. Taspen (Persero), 

risiko terjadi pada operasional pelayanan yang berhubungan dengan peserta, untuk 

risiko internal seperti kecurangan atau pelanggaran level risikonya sangat rendah 

karena dalam melaksanakan tugas yang diberikan, seluruh sumber daya manusia 

yang terdapat dan berhubungan dengan PT. Taspen (Persero) telah mendapatkan 

suatu pedoman atau suatu aturan yang berupa: 

a. Standar Operasional (SOP) 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

c. Whistleblowing System 

 

4. Standar Operasional (SOP)  

Standar Operasional yang diterapkan atau dijadikan acuan sebagai 

pedoman pelaksanaan operasional perusahaan diharapkan agar dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan, diantaranya: 

d. Diperolehnya gambaran yang lebih terintegrasi diantara para pelaksana 

prosedur mengenai keterkaitan antar berbagai prosedur kerja yang 

dijalankan 
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e. Didapatkan gambaran yang lebih komprehensif diantara para pengambil 

keputusan di perusahaan dalam upaya untuk mengoptimalkan hasil dari 

pelaksanaan proses bisnis di PT. Taspen (Persero) 

f. Dimungkinkannya pengelolaan pengetahuan (knowledge management) 

untuk mendukung proses pembelajaran dan pertumbuhan (learning & 

growth) melalui penyempurnaan berkelanjutan dari prosedur krja yang 

dijalankan. 

5. Good Corporate Governance (GCG)  

GCG mempunyai konsep yaitu agar perusahaan dikelola dan dijalankan 

secara bertanggungjawab sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi semua 

pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama bagi pemegang saham, 

peserta, karyawan dan masyarakat secara keseluruhan dimana perusahaan 

beroperasi. Oleh karena itu diharapkan agar seluruh jajaran PT. Taspen (Persero) 

menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dan citra perusahaan terkait erat 

dengan sikap, perilaku dan kinerja seluruh jajaran PT. Taspen (Persero). Tanpa 

kesadaran penuh dari seluruh jajaran perusahaan akan sulit bagi perusahaan 

mencapai tujuan maupun sasaran yang diharapkan. 

Pedoman teknis penerapan GCG adalah sebagai berikut: 

j. Board of Manual, digunakan sebagai petunjuk atau naskah yang 

menjelaskan secara menyeluruh hal-hal yang berkenaan dengan tata cara 

atau tata laksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Organ Persero 

(RUPS, Komisaris, dan Direksi) yang mengacu pada Anggaran Dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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k. Manajemen Risiko Manual, digunakan sebagai petunjuk mengenai 

pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu guna mengantisipasi akibat 

yang dapat merugikan perusahaan, dan menghambat tujuan perusahaan 

serta memanfaatkan setiap peluang untuk mencapai tujuan perusahaan. 

l. Sistem pengendalian intern, digunakan untuk mengamankan investasi dan 

aset perusahaan dengan melakukan hal sebagai berikut: 

6. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan 

dengan disiplin dan terstruktur 

7. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha 

8. Aktivitas pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap 

tingkat dan unit dalam struktur perusahaan 

9. Sistem informasi dan komunikasi 

10. Monitoring dengan melakukan penilaian terhadap kualitas sistem 

pengendalian intern 

m. Sistem pengawasan intern, dibentuk untuk melakukan evaluasi atas 

efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola 

perusahaan serta melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi 

dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, 

teknologi informasi, atau kegiatan lainnya 

n. Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran (whistleblowings system), 

mekanisme bagi perusahaan dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran 

atau kecutrangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal 

lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan. 
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o. Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi, perusahaan harus melakukan 

pengujian untuk memastikan proses dan output yang dihasilkan telah 

melalui proses perencanaan, pengembangan, pengkajian, pengujian, dan 

penilaian secara efektif dan akurat. 

p. Pedoman Perilaku Etika, komitmen yang disusun dan digunakan sebagai 

pedoman etika kerja dan etika usaha insan PT. Taspen (Persero). 

q. Benturan Kepentingan, kondisi pilihan antara kepentingan ekonomis 

perusahaan dengan ekonomis kepentingan pribadi, orang lain, atau 

kelompok lain dalam perusahaan. Pedoman ini disusun agar Dewan 

Komisaris dan Direksi memberikan komitmen dalam mengelola 

perusahaan yang sehat dan bersih. 

r. Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja, perusahaan menerapkan 

aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam setiap kegiatannya 

secara konsisten untuk mencegah atau mengurangi terjadinya insiden atau 

kecelakaan kerja, peledakan, kebakaran, penyakit akibat kerja, dan 

pencemaran lingkungan.  

 

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan Good Corporate 

Governance di PT. Taspen (Persero) telah dilakukan Assessment dan Evaluasi 

serta monitoring tindak lanjut Area of Improvement secara berkesinambungan. 

Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas penerapan GCG pada PT. 

Taspen (Persero) untuk Tahun Buku 2013 terdiri dari  faktor/ Aspek Penerapan 

GCG, 43 indikator, dan 153 Parameter, serta faktor- faktor yang diuji kesesuaian 
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penerapannya sebanyak 588 FUK (Faktor Uji Kesesuaian). Kelima aspek tersebut 

terdiri dari: 

6. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik 

secara berkelanjutan 

7. Pemegang saham dan RUPS 

8. Dewan Komisaris 

9. Direksi 

10. Pengungkapan Informasi & Transparansi 

 

6. Whistleblowing System 

 Pedoman Whistleblowing System disusun sebagai panduan dalam 

menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh stakeholders 

maupun Insan PT. Taspen (Persero), dengan tujuan agar dapat menciptakan iklim 

kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholders serta insan PT. Taspen 

(Persero) untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan 

baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan 

keberlangsungan usaha perusahaan. Serta mewujudkan perusahaan yang bersih, 

sehat, dan benar. 

 Prinsip dasar atas penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas 

atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur, 

diantaranya: 
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6. What: Apa dugaan pelanggaran yang diketahui pelapor? 

7. Where: dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi atau dilakukan? 

8. When: kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan? 

9. Who: siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut? 

10. How: bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?  

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, Direksi membentuk 

organisasi yang terdiri dari Tim Pengelola whistleblowing system dan Tim 

Investigasi. 

4. Tim whistleblowing system dibentuk dan ditetapkan bersama oleh Direksi 

dan Dewan Komisaris untuk menyelenggrakan dan mengelola 

whistleblowing system. Susunan pengelola dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 

Tim whistleblowing system 

 

No Susunan Anggota 
Kedudukan dalam Tim 

whistleblowing system 

A 

1 
Pengarah 

Pemegang Saham 
 
Pengarah 

2 Dewan Komisaris Pengarah 
3 Direksi Pengarah 
B 

1 
Tim Pelaksana 

Sekretaris Perusahaan 
 
Ketua 

2 Kepala SPI Wakil 
3 Kepala Desk Kepatuhan Sekretaris 
4 Manajer Utama Divisi SDM Anggota 
5 Kepala Desk Hukum Anggota 
C 

1 
Sekretariat 

Kepala Desk Kepatuhan 
 
Ketua 

2 Staf pada Desk Kepatuhan yang ditunjuk 
oleh Kepala Desk Kepatuhan 

Anggota  

Sumber: Buku Pedoman penerapan wistleblowing system PT. Taspen (Persero),   
2013 
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5. Tim Investigasi,terdiri dari: 

c. Auditor internal serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama 

untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh karyawan 

d. Auditor eksternal yang ditunjuk oleh Komisaris Utama untuk 

melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 

organ pendukung Dewan Komisaris dan jika dibutuhkan, dapat 

melibatkan Auditor Internal. 

Adapun Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola 

Whistleblowing System merupakan tindakan yang dapat merugikan perusahaan 

yang dilakukan oleh Insan PT. Taspen (Persero), diantaranya:  

13. Penyalagunaan dan pemalsuan data dan/atau pembayaran klim 

14. Penyalagunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau 

kepentingan lain di luar perusahaan 

15. Pembocoran rahasia perusahaan 

16. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi 

17. Penyelewengan uang perusahaan 

18. Penggelapan aset 

19. Pemerasan atau penipuan 

20. Benturan kepentingan 

21. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila 

22. Korupsi 
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23. Pencurian 

24. Kecurangan 

 

6. Tahap ketiga, yaitu pengumpulan data yang dibutuhkan untuk meneliti sesuai 

dengan materi yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara dan observasi 

yang dilakukan di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya. Topik dalam 

wawancara mengacu atau berfokus pada rumusan masalah yang telah dibuat, 

sehingga masalah yang akan dibahas atau diteliti tidak meluas. Berikut ini 

adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang 

Pelayanan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya: 

g. 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." 
 
 

h. 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." 
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i. 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, 
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." 

 

j. 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." 
 

k. 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: 
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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). 
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." 

 

l. 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)." 
 

Hasil wawancara tersebut akan dijelaskan pada setiap bagian yang 

bersangkutan sesuai dengan informasi yang didapat saat wawancara dilakukan. 

Sedangkan Observasi dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah dibuat, sehingga dapat ditemukan masalah pokok awal dari penelitian 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN... FIFI ROCHMATUL FITRIYAH



tersebut. Dokumentasi didapatkan dari data yang diberikan oleh PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya yang dibutuhkan untuk penelitian tentang 

penerapan manajemen risiko pada PT. Taspen (Persero). Hasil yang diperoleh 

dari wawancara, observasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi risiko yang dilakukan berdasarkan aspek non finansial atau 

berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Taspen 

(Persero) yaitu inovasi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan 

konsumen. Berikut beberapa risiko operasional yang dapat terjadi pada 

bidang pelayanan pada PT. Taspen (Persero). Risiko yang terjadi pada 

PT. Taspen (Persero) berada pada tingkat level yang rendah karena 

risiko jarang terjadi. 
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2. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang PT. Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Surabaya, diperoleh informasi mengenai berbagai 

macam jenis risiko yang dihadapi PT. Taspen (Persero) pada Bidang 

Pelayanan memiliki suatu pengendalian untuk menghadapi risiko yang 

terjadi, diantaranya: 

f. 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. 

g. 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. 

h. Tersedianya Customer Service untuk permohonan pendaftaran peserta 

baik pegawai aktif maupun pensiun, agar proses yang dilakukan dapat 

cepat terselesaikan. 

i. 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). 

Komplain dapat disampaikan melalui surat atau telpon yang ditujukan 

pada PT. Taspen (Persero).  

j. Untuk menghadapi penumpukan pelayanan peserta pada PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Surabaya 
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memberikan layanan mobil layanan keliling untuk 14 Pemkab/Pemkot 

secara bergiliran, dengan waktu satu Pemkab/Pemkot satu hari 

pelayanan. 

Dengan demikian dapat diketahui banhwa risiko operasional yang terjadi 

pada PT. Taspen (Persero) pada Bidang Pelayanan Kantor Cabang Surabaya 

jarang terjadi atau presentase keterjadiannya rendah. Akan tetapi PT. Taspen 

(Persero) tetap menerapkan pengendalian risiko dalam usahanya, agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Upaya yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) 

mencerminkan suatu proses dimana semua komponen perusahaan secara bersama-

sama memberikan kontribusi untuk melakukan hal baik yang dapat melancarkan 

kegiatan pada perusahaan tersebut. 

4.3  Analisis dan Pembahasan 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan manajemen risiko 

dan manfaat apa yang didapat jika manajemen risiko tersebut diterapkan. Dalam 

penelitian ini digunakan metode studi kasus eksplanatory, analisis dilakukan 

dengan melihat peristiwa atau risiko apa saja yang pernah dan sering terjadi pada 

PT. Taspen (Persero) dan kemudian dijelaskan hubungan kausal dalam konteks 

kehidupan nyata. Maka penelitian ini menggunakan metode analisis seperti yang 

diungkapkan Yin (2003), yaitu analisis dengan pembuatan eksplanasi. Dimana 

metode ini memiliki tujuan untuk mengembangkan gagasan untuk penelitian 

berikutnya. Eksplanasi biasanya dilakukan dalam bentuk naratif yang 

mencerminkan beberapa proposisi yang signifikan secara teoritis. Dalam 
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penelitian ini terdapat beberapa proposisi yang dijelankan pada Bab 2. Sehingga 

dengan penjelasan tersebut dapat diketahui bagaimana cara perusahaan dalam 

menangani risiko tersebut, dan dampak apa yang didapat setelah adanya risiko 

tersebut secara jelas dan mudah dipahami maksud dan tujuan penelitian.  

4.3.1  Penerapan Manajemen Risiko 

 Dalam penerapan manajemen risiko, terdapat suatu prinsip pengelolaan 

risiko yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan (Susilo dan Kaho:2011) yang 

digunakan sebagai penyaring untuk melihat dan mengawasi kelayakan aktivitas 

manajemen risiko yang dilaksanakan.Dengan demikian seperti yang dijelaskan 

oleh Kepala Bidang Pelayanan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang surabaya, 

penerapan prinsip manajemen risiko harus dilakukan dengan baik.  PT. Taspen 

(Persero) memiliki beberapa prinsip manajemen risiko yang diterapkan untuk 

mencapai efektivitas penerapan manajemen risiko, diantaranya: 

k. Melindungi dan menciptakan nilai tambah perusahaan. Dengan 

diterapkannya manjemen risiko, suatu perusahaan akan dinilai baik karena 

manajemen risiko dapat digunakan sebagai pengawasan suatu proses 

bisnis yang dijalankan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga 

dengan adanya manajemen risiko, dari awal perencanaan perusahaan dapat 

mengantisipasi risiko yang mungkin saja terjadi. 

l. Merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Apabila suatu perusahaan 

pernah menghadapi risiko, maka perusahaan akan berhati-hati dalam 

mengambil keputusan. Dengan melihat risiko apa saja yang sudah terjadi 
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sehingga dapat diantisipasi sebelumnya. Manajemen risiko dapat menjadi 

acuan untuk mengambil keputusan karena manajemen risiko merupakan 

suatu proses yang dapat mengidentifikasi serta mengelola risiko yang 

terjadi dalam suatu perusahaan.  

m. Secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan 

sesuatu yang dapat menimbulkan risiko jika ketidakpastian tersebut 

termasuk ketidakpastian negatif. Manajemen risiko dirasa penting untuk 

menangani suatu ketidakpastian karena dapat mengantisipasi adanya suatu 

hal yang dapat merugikan perusahaan.  

n. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Dengan menerapkan 

manajemen risiko dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan dan tanggung 

jawab setiap komponen yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. 

karena jika dalam suatu perusahaan terdapat suatu pengawasan, maka 

apabila ada seseorang yang berbuat curang akan berpikir ulang untuk 

melakukan hal tersebut. 

o. Memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara 

berkelanjutan. Manajemen risiko mempunyai tujuan sebelum dan sesudah 

terjadinya risiko, sehingga sebelum terjadi suatu risiko, perusahaan dapat 

mengantisipasi terjadinya suatu risiko tersebut dan apabila risiko benar 

terjadi perusahaan dapat menghadapi risiko tersebut. Perusahaan dapat 

melakukan perbaikan dan peningkatan agar perusahaan dapat tetap 

berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 
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 Penerapan prinsip manajemen risiko yang baik, dapat membentuk suatu 

kerangka kerja pengelolaan risiko dan kemudian dilakukan suatu proses yaitu 

proses pengelolaan risiko.Berdasarkan ISO 31000 Kerangka kerja pengelolaan 

risiko merupakan dasar yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko 

disegala tingkatan organisasi. Selain itu kerangka kerja pengelolaan risiko 

menyediakan landasan untuk perencanaan, penerapan, monitor dan review serta 

perbaikan manajemen risiko yang berkelanjutan bagi seluruh organisasi. 

 Dalam sebuah perusahaan atau organisasi risiko harus ditangani dengan 

baik agar tidak menyebabkan dampak yang berarti bagi perusahaan. Oleh karena 

itu dilakukan suatu proses pengelolaan risiko seperti pada umumnya, yang terdiri 

dari identifikasi risiko, melakukan peringkat risiko,menegaskan profil risiko dan 

rencana manajemen risiko, solusi risiko atau implementasi tindakan terhadap 

risiko, serta pemantauan dan kaji ulang risiko dan kontrol. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan proses pengelolaan risiko tidak dijelaskan secara rinci karena 

penerapan manajemen risiko secara resmi diterapkan pada Kantor Pusat PT. 

Taspen (Persero). Pada Kantor Cabang seperti Kantor Cabang Surabaya menilai 

risiko dengan tingkat risiko itu terjadi, sering ataupun tidak.  

Dari Websiteresmi PT. Taspen (Persero) dijelaskan bahwa Dalam 

penerapan manjemen risiko, Komite manajemen risiko membantu Dewan 

Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahan serta 

memberikan nasihat- nasihat bagi Direksi terutama dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya atau melaksanakan corporate action. Selain itu terdapat juga 

komite risiko yang berfungsi membantu komisaris dalam melakukan penilaian 
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secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko udaha dan 

investasisesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, komite risiko juga 

berfungsi untuk memotivasi efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan 

obyektivitas dalam pengelolaan produk- produk asuransi dan dana pensiun. Tugas 

dan tanggung jawab komite risiko: 

8. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada 

manajemen PT. Taspen (Persero) 

9. Melakukan penelaahan terhadap RKAP, baik pengesahan awal maupun 

perubahannya 

10. Melakukan pemnatauan terhadap kegiatan investasi, baik program THT 

maupun Pensiun 

11. Mendeteksi, menganalisa atas risiko finansial, operasional, hukum dan 

lain-lain yang berkaitan langsung dan tidal langsung dengan kelangsungan 

usaha perusahaan 

12. Melakukan kajian risiko usaha terhadap setiap rencana pengembangan 

usaha perusahaan 

13. Membahas dan memberikan usulan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk mengatasi risiko yang dihadapi perusahaan  

14. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas 

pelaksanaan tugas tersebut 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN... FIFI ROCHMATUL FITRIYAH



Tabel 4.3 

Susunan Anggota Komite Risiko PT. Taspen (Persero) 

Periode 1 maret 2011- sekarang 

 

Nama  Jabatan Profesi 

Rakhmat Ketua Komisaris 

Wawan Sunaryo Anggota Non Komisaris 

M. Asawir Harahap Anggota Non Komisaris 

Sumber: Website resmi PT. Taspen (Persero) 

 

Frekuensi pertemuan diantaranya adalah melakukan rapat selama kurun 

waktu 2013 sebanyak 15 kali dengan unit- unit kerja perusahaan yaitu Divisi 

Investasi, Divisi Perbendaharaan, Sekretariat Perusahaan, Divisi SDM, Divisi 

Altuaria dan Pemasaran, Divisi Renbang Bisnis, Divisi Umum, Satuan 

Pengawasan Intern, serta unit PKBL. 

Laporan Singkat Pelaksanaan kegiatan Komite Risiko, diantaranya adalah 

sepanjang tahun 2011 komite risiko sesuai dengan rencana kerja dan anggaran 

komite telah melakukan kegiatan sebagai berikut: 

5. Di bidang Investasi Progaram THT telah memenuhi aturan dalam 

PMK Nomor: 79/ PMK.01/ 2011 

6. Pencapaian investasi program pensiun tercapai 121% terhadap RKAP 

7. Pencapaian nilai investasi program THT tidak mencapai target dalam 

RKAP, hanya tercapai 98,88%. Hal ini disebabkan karena kondisi 

pasar yang kurang mendukung, antara lain memburuknya kondisi 

makro ekonomi global akibat krisi uang Uni Eropa dan AS. 
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8. Terkait dengan kepatuhan pembayaran iuran/ premi PNS maupun masa 

kepesertaan, terutama Pemerintah Daerah, diusulkan dalam revisi PP 

25/ 1981 antara lain mengenai kewajiban pemberi kerja (Pemerintah) 

untuk melaporkan perubahan data PNS di lingkungannya dan 

pengaturan perhitungan atas kekurangan/ keterlambatan potongan IWP 

8% ke Kas Negara oleh Pemerintah Daerah. 

Manajemen risiko secara resmi di terapkan pada Kantor Pusat PT. Taspen 

(Persero), untuk Kantor Cabang seperti pada Kantor Cabang Surabaya 

pengendalian risiko melekat pada masing-masing bidang. Untuk Bidang 

Pelayanan yang berkaitan langsung dengan peserta pengendalian risiko sangatlah 

penting.  Salah satu pengendalian risiko yang diterapkan adalah dengan 

membentuk Mitra Bayar, yang diharapkan dapat mengurangi penumpukkan 

peserta pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya yang akan melakukan 

proses pendaftaran atau pengambilan dana pensiun oleh peserta. Tetapi dengan 

adanya Mitra Bayar tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko yang akan 

berdampak dan merugikan PT. Taspen (Persero). Seperti yang dikatakan oleh 

Kepala Bidang Pelayanan Bapak Abdul Gofur, bahwa selain menjadi suatu 

pengendalian risiko Mitra Bayar dapat memunculkan terjadinya risiko, yaitu 

apabila pada Mitra Bayar Pelayanan dilakukan dengan baik tetapi antrian sangat 

panjang dan lokasi terlalu kecil sehingga peserta harus berdesak dalam antrian, hal 

tersebut dapat berdampak pada PT. Taspen (Persero) itu sendiri. Tetapi level 

risiko tersebut tergolong dalam kategori risiko rendah. 
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Tabel 4.4 

Daftar Mitra Bayar Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya 

Per Januari 2014 

 

No Mitra Bayar 
Kode Perusahaan 

Mitra Bayar 

1 Bank BTPN 06 

2 Bank BRI 02 

3 PT. POS Indonesia 01 

4 Bank Jatim 43 

5 Bank Saudara 27 

6 Bank Mandiri 05 

7 Bank Bumi Arta 10 

8 Bank BTN 04 

9 Bank Syariah Mandiri 28 

10 Bank Bukopin 11 

11 Bank BNI 03 

12 Bank Jabar Banten 41 

13 Bank Muamalat 17 

Sumber: Website resmi PT. Taspen (Persero) 

8.3.2 Manfaat Penerapan Manajemen Risiko 

Dari Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya dan Wakil Kepala Cabang PT. Taspen 

(Persero), manfaat yang didapat jika penerapan manajemen dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

3. 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 
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menanggulanginya dan apakah masalah tersebut sudah terselesaikan atau 

ada yang belum terselesaikan.  

4. Dari sisi psikologis, jika suatu perusahaan menerapkan manajemen risiko 

maka perusahaan tersebut akan mempunyai suatu pengawasan, sehingga 

jika seseorang akan berbuat kecurangan dalam perusahaan yang dapat 

menimbulkan suatu risiko, maka mereka akan berpikir ulang untuk 

melakukan hal tersebut, karena terdapat suatu pengawasan.  

Sesuai dengan penjelasan (Soehatman:2010) penerapan manajemen risiko 

yang baik dapat bermanfaat bagi PT. Taspen (Persero). Sehingga manfaat lain dari 

penerapan manajemen risiko dapat diperoleh oleh suatu perusahaan atau 

organisasi yang menerapkan. Manfat itu antara lain: 

9. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap 

kegiatan yang mengandung bahaya. Dengan adanya manajemen risiko 

perusahaan akan dapat mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, 

sehingga segera dapat dicari solusi atau penyelesaiannya. Dengan 

demikian perusahaan akan tetap berjalan seperti biasa tanpa adanya risiko 

yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

10. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. 

Apabila suatu risiko timbul atau terjadi, maka suatu perusahaan akan 

mencari cara bagaimana menanggulangi risiko tersebut. Dengan adanya 

manajemen risiko perusahaan dapat mengantisipasi agar risiko tidak 

terjadi sehingga tidak membutuhkan biaya untuk penanggulangannya.  
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11. Menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai 

kelangsungan dan keamanan investasinya. Penerapan manajemen risiko 

dirasa penting karena dengan adanya manajemen risiko, risiko yang 

disebabkan ketidakpastian dapat dikelola sehingga tidak merugikan 

perusahaan dan tidak menghambat jalannya proses dalam perusahaan.  

12. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi 

setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan. Dalam setiap perusahaan 

sangat dimungkinkan risiko dapat terjadi. Ada berbagai macam risiko yang 

dapat terjadi, salah satunya risiko operasi yang disebabkan karena 

kesalahan internal perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko, 

risiko dapat diidentifikasi dan dapat segera dikelola agar tidak 

mengganggu jalannya operasi perusahaan. 

 

Dalam penerapan manajemen risiko diharapkan banyak membawa manfaat 

bagi perusahaan atau organisasi yang menerapkannya. Pada PT. Taspen (Persero) 

Kntor Cabang Surabaya, penerapan manajemen risiko memang belum secara 

resmi diterapkan. Akan tetapi dalam menjalankan proses bisnisnya, PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Surabaya memliki suatu pengendalian tersendiri yang 

digunakan sebagai acuan untuk menghindari suatu risiko terjadi.  
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