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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian berdasarkan pada hasil 

wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini berkenaan dengan Analisis 

Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda untuk 

Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori kinerja organisasi dan faktor pendukung dan 

penghambat kinerja organisasi. 

Kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil pada tingkat analisis 

organisasi yang menunjukkan keberhasilan organisasi. Selain itu, kinerja 

organisasi merupakan bentuk totalitas kerja yang dicapai organisasi dalam 

mewujudkan tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut 

tercermin pada organisasi publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan 

Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab kepada presiden untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh 

pekerja, sebagaimana amanat dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Berkenaan dengan hal tersebut, kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Semarang Pemuda untuk meningkatkan perluasan kepesertaan sektor 

informal dilihat dari kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan 

akuntabilitas. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat kinerja dilihat dari 
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faktor teknologi, budaya organisasi, kepemimpinan, ekonomi, politik, dan faktor 

lain yang ditemukan dalam penelitian. 

4.1 Analisis Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal. 

4.1.1 Kualitas Layanan 

Kualitas layanan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja 

organisasi publik. Kualitas layanan menjadi hal yang penting untuk dibahas dalam 

organisasi publik, karena berkaitan langsung kepada masyarakat. Sebagai contoh 

kasus adalah organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda, 

yang notabene merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh 

pekerja, baik formal maupun informal khususnya di Kota Semarang. 

Menurut Dwiyanto (2008) dalam (Sudarmanto, 2014) indikator kinerja 

berupa kualitas layanan adalah mengukur kinerja organisasi dengan menjadikan 

kepuasan masyarakat sebagai paramenter untuk menilai kinerja organisasi publik. 

Melalui hasil kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan organisasi 

publik, dapat memberikan gambaran sebaik apa organisasi tersebut dalam 

melaksanakan kinerjanya. Hal itu juga berlaku di BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Semarang Pemuda dalam menunjukkan kualitas layanannya. Adapun 

kualitas layanan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda 

dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada peserta dan masyarakat pekerja 

informal dan ketersediaan fasilitas pelayanan. 
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Sebagaimana fungsinya, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda bertanggungjawab menyelenggarakan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja baik formal maupun informal khususnya 

di Kota Semarang dengan melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun 

(JP), sehingga pelayanan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda terfokus pada pelayanan empat program tersebut, layanan 

informasi, dan kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan pelayanan kepada 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Pada dasarnya pelayanan merupakan kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang hakikatnya tidak berwujud. 

Begitu pula yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda. Pelayanan yang diberikan antara lain adalah layanan empat program 

jaminan sosial, layanan informasi program jaminan sosial kepada masyarakat 

pekerja formal dan informal, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan program-

program yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.  

Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa, dalam melaksanakan 

kegiatan pelayanan empat program jaminan sosial kepada peserta, BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda telah menggunakan SLA 

(Service Level Agreement) yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menyelesaikan permohonan pelayanan program jaminan sosial oleh peserta. SLA 

tertuang dalam PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, PP No. 45 Tahun 2015 tentang 
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Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, PP No. 46 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Hari Tua, dan Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT Bagi Pekerja Bukan 

Penerima Upah. Menurut pernyataan peserta BPJS Ketenagakerjaan selaku 

informan peneliti menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan sudah baik, sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan empat 

program BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda sudah dapat 

dinyatakan baik sesuai sesuai dengan harapan peserta.  

Selanjutnya, ketersediaan fasilitas layanan yang diberikan organisasi 

publik menjadi salah satu indikator penting untuk menentukan bahwa kualitas 

layanan sudah baik atau belum, sudah memuaskan masyarakat atau belum. Hal 

tersebut berlaku juga bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda. Sebagai bentuk pemberian layanan informasi secara lengkap, BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda memberikan kemudahan 

dalam mengakses informasi kepada masyarakat, baik secara online maupun 

offline. Informasi secara online bisa diakses melalui website 

bpjsketenagakerjaan.go.id yang disediakan dari Kantor Pusat, atau menggunakan 

komputer khusus yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda yang dapat digunakan untuk peserta dan masyarakat umum 

yang ingin menggunakannya di kantor dan dapat melalui aplikasi BPJSTK-

Mobile atau BPUWeb-Mobile.  

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, ketersediaan fasilitas 

layanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan sudah lengkap dan memadai. Hal 



108 
 

tersebut dilihat dari awal pintu gerbang masuk BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Semarang Pemuda, mulai dari petunjuk arah lapangan parkir, toilet, 

mushola, kantin, dan petugas keamanan yang membantu mengarahkan. 

Selanjutnya, di dalam kantor juga terdapat petunjuk pelayanan dalam bentuk 

sederhana yang dapat dipahami berbagai kalangan berupa gambar lima langkah 

layanan, brosur, standing banner, juga petunjuk-petunjuk lain yang dapat 

menunjang informasi yang dibutuhkan pengunjung. Selain itu, fasilitas umum 

seperti penataan ruang tunggu, koran, televisi, ruangan khusus ibu menyusui pun 

juga telah disediakan. 

Adapun hal lain yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang sebagai inovasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah 

memperingati hari pelanggan setiap tahunnya. Dalam peringatan hari pelanggan 

tersebut, para pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda 

selain tetap memberikan layanan informasi dan klaim jaminan sosial, juga 

memberikan hiburan dan penampilan-penampihan khusus seperti musik, tari, 

drama, juga pembagian doorprize untuk para peserta yang berkunjung ke BPJS 

Ketenagakerjaan. Di sisi lain, untuk memecah antrian pada hari pelanggan 

tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan Drive-Thru, yaitu layanan 

BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta di luar kantor tanpa harus turun dari motor. 

Layanan tersebut hanya dilaksanakan pada periode tertentu dan di lingkungan 

kantor saja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia untuk 

menjaga atau mengoperasikan Drive Thru, sehingga ini menjadi kendala bagi 

keberlangsungan pemanfaatan fasilitas layanan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor 
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Cabang Semarang Pemuda. Selain itu, juga terdapat peringatan hari ulang tahun 

para peserta di bulan tersebut yang memiliki tanggal lahir berdekatan. Dari 

inovasi tersebut, animo peserta terhadap BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda cenderung baik. 

Pada pelaksanaannya, dalam meningkatkan kualitas pelayanan BPJS 

Ketenagakerjaan sejauh ini belum ada kendala yang berarti. Dikarenakan fokus 

dari pelayanan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan 

informasi dan klaim program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu empat 

program jaminan sosial. Sehingga, apabila peserta yang melakukan klaim sudah 

memenuhi data yang diperlukan, maka proses pelayanan juga cepat sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam Service Level Agreement yang terdapat dalam 

peraturan pemerintah. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas layanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda 

sudah baik, tetapi dari segi pemanfaatan fasilitas Drive Thru untuk meningkatkan 

perluasan kepesertaan sektor informal dapat dinyatakan belum optimal. 

4.1.2 Responsivitas 

Responsivitas merupakan salah satu indikator yang penting untuk digunakan 

dalam mengukur kinerja organisasi publik. Melalui responsivitas dapat diketahui 

bagaimana respon atau daya tanggap organisasi publik dalam mengenali 

kebutuhan masyarakat. Jika daya tanggap yang diberikan organisasi kepada 

masyarakat tersebut tidak baik, maka akan berdampak buruk pada persepsi 

masyarakat, sehingga masyarakat akan enggan untuk berhubungan dengan 
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birokrasi dan pelayanan publik. Apabila hal itu terjadi secara berkelanjutan, maka 

akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi organisasi.  

Responsivitas organisasi menurut Dwiyanto (2008:50) dalam 

(Sudarmanto,2014:12-19) merupakan kemampuan organisasi publik untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat. Apabila sebuah organisasi memiliki 

responsivitas rendah, maka dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi tersebut juga 

rendah. Hal tersebut juga berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda dalam menunjukkan daya tanggapnya terhadap masyarakat di 

Kota Semarang. Adapun responsivitas BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda dilihat dari kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dalam 

mengenali kebutuhan peserta atau masyarakat pekerja sektor informal dan sikap 

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda dalam menanggapi 

kritik dan saran. 

Mengenali kebutuhan masyarakat menjadi aspek penting yang harus 

dimiliki oleh organisasi publik. Pada pelaksanaannya, BPJS Ketengakerjaan telah 

mengenali kebutuhan masyarakat dengan memberikan program yang 

berorientasikan pada masyarakat pekerja, yaitu empat program untuk pekerja 

informal, dan tiga program untuk pekerja informal. Selain itu, untuk mengenali 

kebutuhan peserta atau masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda juga sudah menyediakan kotak saran yang dapat digunakan 

peserta maupun masyarakat umum yang berkunjung di Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan guna menyampaikan kritik maupun saran. Sayangnya, belum 

semua program-program yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat diterima 
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dan dipahami dengan baik oleh masyarakat pekerja, khususnya pekerja sektor 

informal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pekerja sektor informal yang 

belum tahu manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan kalaupun sudah tahu, 

masih mempunyai rasa enggan dan belum merasakan adanya benefit apabila 

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan media survey elektronik 

berupa papan touchscreen untuk memberikan penilaian seacra langsung terhadap 

pelayanan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui media tersebut, BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda dapat mengetahui kepuasan 

peserta terhadap layanan yang diberikan, maupun hal-hal lain yang menjadi 

aspirasi dari peserta dan dapat melakukan tindakan evaluasi dalam periode yang 

telah ditentukan yaitu tiap semester sekali, tepatnya pada bulan Juli dan Desember 

setiap tahunnya, sebagaimana pernyataan Kepala Bidang Pelayanan BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda. Sementara hasil survey 

terakhir di Tahun 2017 menyatakan bahwa, kepuasan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan mencapai 89,72%. 

Keseriusan organisasi publik dalam mengenali kebutuhan masyarakat 

tentu saja selain melakukan survey di internal kantor, juga melakukan survey 

secara eksternal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 

masyarakat secara luas terkait program atau kegiatan organisasi publik yang sudah 

menjadi hak dan kewajiban dari masyarakat. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwa “Setiap orang 

termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, 
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wajib menjadi peserta program jaminan sosial”. Hal tersebut mendasari bahwa 

semua pekerja baik formal maupun informal wajib menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Sementara hal yang terjadi di masyarakat, kepesertaan ini 

khususnya informal terus menjadi sorotan, sehingga sebagai organisasi yang 

bergerak di bidang jaminan sosial perlu melakukan survey secara eksternal, yaitu 

terjun di lingkungan masyarakat untuk mengetahui secara jelas berkaitan dengan 

hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat pekerja informal. 

Kritik dan saran dari masyarakat menjadi hal penting yang harus 

diperhatikan, ditanggapi, dan ditindaklanjuti oleh setiap organisasi publik. 

Sebagai bentuk tindak lanjut dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda terhadap kritik dan saran adalah dengan melakukan evaluasi 

dan perbaikan pelayanan secara terus-menerus. Adapun sebagai aksi atau tindakan 

nyata BPJS Ketenegakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda dalam merespon 

kritik dan saran tersebut adalah mengenali kebutuhan masyarakat dengan cara 

terjun langsung di lingkungan masyarakat khususnya pekerja sektor informal di 

Kota Semarang. Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda menerjunkan tim dari bidang Pemasaran Bukan Penerima Upah (BPU) 

untuk melakukan terjun lapangan dan menggali potensi pekerja yang sampai saat 

ini belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, seperti tukang ojek, pedagang, 

sopir, dan pekerja informal lainnya di Kota Semarang. 

Menurut kepala Bidang Pemasaran Bukan Penerima Upah, sejauh ini 

kepesertaan sektor informal memang sudah mengalami kenaikan. Data 

Kepesertaan BPU tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan 
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dari sebelumnya, dengan jumlah 43.173 peserta sektor informal. Sehingga dapat 

dilihat peserta BPU yang awalnya 3,78% dari pekerja informal, kini menjadi 

11,35%. Namun, kenaikan tersebut masih dikatakan lambat oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. Hal itu disebabkan adanya beberapa kendala yaitu kesadaran 

dan persepsi masyarakat pekerja informal yang masih tidak mau untuk diajak 

berpikir jauh ke depan. Adanya persepsi tersebut terlihat dari keengganan 

masyarakat pekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mayoritas 

berpandangan bahwa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tidak 

penting untuk sekarang. Sementara yang terjadi di lapangan adalah, banyak 

pekerja informal yang akhirnya mau mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan tetapi setelah mengalami kecelakaan kerja. Sementara sesuai 

dengan kebijakan bahwa, hal tersebut sudah di luar tanggung jawab BPJS 

Ketenagakerjaan, sehingga untuk mengenali kebutuhan masyarakat sejak dini, 

BPJS Ketenagakerjaan terus terjun lapangan untuk memberikan bimbingan, 

arahan, edukasi, dan sosialisasi melalui tim Bidang Pemasaran Bukan Penerima 

Upah, khususnya kepada pekerja sektor informal.   

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responsivitas 

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda secara internal 

kepesertaan sudah baik, namun secara eksternal di lingkungan masyarakat pekerja 

informal dapat dinyatakan belum optimal. Hal tersebut dilihat dari masih 

banyaknya pekerja sektor informal yang belum tahu pentingnya keikutsertaan 

program jaminan sosial ketenagakerjan, sehingga informasi, edukasi, dan 

sosialiasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal 
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belum tersampaikan dengan baik. Terdapat kendala yang tidak mudah untuk 

diselesaikan dan membutuhkan banyak waktu serta dukungan dari berbagai pihak 

untuk membantu mengedukasi kemanfaatan dan pentingnya program pemerintah 

ini guna meningkatkan derajat dan kesejahteraan pekerja. 

4.1.3 Responsibilitas 

Responsibilitas merupakan bagian penting untuk mengukur kinerja organisasi. 

Responsibilitas ini dapat diartikan sebagai kedisiplinan suatu organisasi dalam 

melaksanakan program-programnya untuk sesuai dengan prinsip administrasi atau 

kebijakan yang telah ditetapkan organisasi. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Semarang Pemuda telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

regulasi atau kebijakan yang berlaku. Tata aturan perundang-undangan menjadi 

landasan atas setiap tindakan dalam pelaksanaan tugas di mana termasuk 

pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, juga masyarakat umum. 

Adapun tata aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda antara lain : 

1. UU RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

2. UU RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  

3. UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

4. PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

5. PP No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua 



115 
 

6. PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun 

7. Permenaker No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari 

Tua Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah. 

8. PP No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 

Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, 

Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

9. Perpes Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program 

Jaminan Sosial 

Selanjutnya terkait penetapan tariff atau penetapan premi untuk peserta dalam 

setiap bulannya, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda sudah 

melakukan penyesuaian nominal gaji atau upah dengan kebijakan penetapan tarif 

yang terdapat dalam PP. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Program JKK dan JKM, PP. Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Program JHT, PP. Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JP, 

dan Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program JKK, 

JKM, dan JHT bagi Pekerja Bukan Penerima Upah, sehingga penetapan 

pembayaran premi bagi pekerja tidak memberatkan bagi pekerja. Mengingat 

nominal yang sudah disesuaikan dengan gaji masing-masing pekerja, dan BPJS 

Ketenagakerjaan juga memberikan kesempatan mengajukan perubahan nominal 

premi apabila mengalami kondisi ekonomi yang fluktuatif. 
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Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

responsibilitas BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda sudah 

baik, namun masih terdapat kendala tertentu sebagaimana dikemukakan oleh 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, bahwa 

penerapan regulasi dan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan khususnya 

pada pekerja sektor informal ini akan berjalan sebagaimana yang diharapkan 

apabila terdapat peran pemerintah secara massif pada program BPJS 

Ketenagakerjaan, khususnya di Kota Semarang.  

 

4.1.4 Akuntabilitas 

Akuntabilitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja organisasi 

publik. Akuntabilitas di organisasi publik merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa besar kesesuaian penyelenggaraan program kerja yang 

telah dilaksanakan. Akuntabilitas di sini dapat dilihat dari bagaimana transparansi 

yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda dan juga pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah dicapai.  

Sebagai bentuk transparansi atas kinerja BPJS Ketenagakerjaan secara 

umum telah dipaparkan pada website BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat. 

Adapun setiap kantor cabang secara berkelanjutan memberikan laporan terkait 

kinerjanya secara menyeluruh, yang kemudian dipublikasikan dalam website 

resmi BPJS Ketenagakerjaan yaitu bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain itu, apabila 

setiap individu atau peserta ingin mengetahui tranparansi pengelolaan dana 

maupun saldo program jaminan sosialnya, yaitu secara offline, akan dilayani 
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secara langsung oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semaang 

Pemuda. Sedangkan untuk secara online, masing-masing peserta dapat 

menggunakan fasilitas BPJSTK-Mobile atau BPUWeb-Mobile sebagai sarana 

untuk cek saldo maupun informasi lainnya. 

Selanjutnya, untuk pertanggungjawaban atas kinerja BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda juga dilakukan secara 

terpusat kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat, yang selanjutnya BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Pusat melakukan pertanggungjawaban langsung kepada 

presiden terkait kinerjanya. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil 

melalui tiga proses audit, yaitu dua audit untuk Laporan Keuangan (LK) dan satu 

audit untuk Laporan Pengelolaan Program (LPP). Proses audit Laporan Keuangan 

(LK) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) 

dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil tiga audit tersebut menyatakan bahwa 

LK maupun LPP dari BPJS Ketenagakerjaan disajikan Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP). Adanya pelaksanaan audit tersebut merupakan wujud kepatuhan dan 

transparansi pengelolaan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

BPJS Ketenagakerjaan khususnya Kantor Cabang Semarang Pemuda dapat 

dinyatakan sudah baik. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kepala 

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda bahwa, BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang hebat, aman, sangat sehat, dan 

lembaga yang fresh money terbesar di Indonesia. Sehingga perlu dipertahankan 
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akuntabilitasnya, supaya mendapat kepercayaan yang lebih besar dari seluruh 

pekerja di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. 

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Semarang Pemuda untuk Meningkatkan Perluasan 

Kepesertaan Sektor Informal 

Fakor pendukung dan pengambat kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh 

kinerja individu atau kinerja tim, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor yang lebih 

luas dan kompleks. Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang 

menyebabkan kinerjanya maksimal. Adapun faktor pendukung dan penghambat 

kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda untuk 

Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Faktor Teknologi 

Teknologi merupakan keseluruhan alat atau sarana yang dapat menyediakan hal-

hal yang dibutuhkan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

Teknologi juga menjadi salah satu faktor pendukung dan penghambat kinerja 

suatu organisasi. Seiring pesatnya perkembangan zaman, semakin canggih pula 

teknologi yang diciptakan. Perkembangan teknologi dibutuhkan sebagai sarana 

untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam mendapatkan berbagai 

informasi secara cepat dan mudah. Hal tersebut dibutuhkan bagi organisasi publik 

untuk mendukung dan meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pelayanan 

publik.  
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Dalam hal ini, teknologi menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung 

tujuan organisasi melalui berbagai inovasi dalam pemanfaatannya. Adanya 

pemanfaatan teknologi secara maksimal dapat digunakan untuk mempermudah 

dan mempercepat kinerja sebuah organisasi khususnya dalam kaitannya pelayanan 

publik. Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi, BPJS 

Ketenagakerjaan telah menggunakan BPJSTK-Mobile, BPU WebMobile dan 

memanfaatkan media sosial di internet untuk memberikan kemudahan layanan 

secara online. Selain itu, sebagai bentuk pemanfaatan teknologi BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda juga memanfaatkan adanya 

media sosial berupa Grup WhatsApp untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan 

dengan PIC atau penanggungjawab di masing-masing wadah atau kelompok 

pekerja tertentu. Melalui media ini, dapat melakukan sharing session terkait 

jaminan sosial ketenagakerjaan setiap saat, baik antar peserta maupun peserta 

dengan pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kantor cabang Semarang Pemuda. 

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan perluasan kepesertaan sektor informal, dari 

hasil analisis potensi kepesertaan oleh tim bidang pemasaran bukan penerima 

upah juga dibuatkan grup sebagaimana yang sudah menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Sehingga, setelah diberikan edukasi di lapangan, juga secara 

berkelanjutan diberi edukasi mengenai kemanfaatan program BPJS 

Ketenagakerjaan pada grup tersebut. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa adanya 

kemajuan teknologi memberikan dampak yang positif bagi BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Semarang Pemuda. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, BPJS 
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Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda secara otomatis memberikan 

kemudahan layanan informasi dan klaim jaminan sosial secara online yang dapat 

memecah antrean di BPJS Ketenegakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda. 

Sehingga, teknologi menjadi faktor pendukung kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Semarang Pemuda, khususnya untuk meningkatkan perluasan 

kepesertaan sektor informal.  

4.2.2 Faktor Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang mendukung dan 

menghambat kinerja suatu organisasi. Budaya organisasi dibentuk oleh organisasi 

atau kesepakatan bersama yang sudah seharusnya diikuti dan dilaksanakan oleh 

semua pihak yang ada dalam organisasi. Budaya organisasi seringkali dikaitkan 

dengan kebiasan-kebiasaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia di dalam 

organisasi.  

Setelah melakukan observasi dan penelitian, BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Semarang Pemuda memiliki budaya organisasi. Budaya organisasi 

menjadi acuan pegawai dalam melaksanakan setiap kegiatan. Budaya organisasi 

tersebut mengacu pada Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 

PERDIR/103/09/2015 Tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan observasi dalam penelitian, nilai sikap yang dijunjung BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda untuk memberikan sesuatu 

yang bermanfaat dan terbaik bagi peserta dan masyarakat umum dengan 

memberikan kinerja yang terbaiknya, tidak menyalahi aturan yang ada. Data yang 
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diperoleh menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menjunjung nilai dan sikap 

yang berupa Iman, Excelent, Teladan, Harmoni, Integritas, Kepedulian, Antusias 

(Iman-ETHIKA) yang setiap pagi diucapkan secara bersama-sama pada briefing 

pagi hari. 

Berdasarkan hasil penelitian, budaya organisasi yang ada di BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda tidak mengalami masalah. 

Karena segala nilai budaya yang dijunjung tidak terdapat nilai yang negatif. Nilai 

budaya yang dijunjung BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda 

yaitu Iman-ETHIKA dapat disimpulkan tidak menjadi penghambat bagi kinerja 

organisasi, tetapi justru menjadi pendukung bagi kinerja organisasi.  

4.2.3 Faktor Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan suatu cara untuk mempengaruhi atau mengajak 

bawahannya agar bertindak benar dengan mengarahkan dan memberi motivasi 

untuk mencapai tujuan organisasasi secara optimal. Peran pemimpin dalam 

kinerja organisasi adalah sebagai pengendali utama yang mampu menggerakkan, 

mempengaruhi, mengarahkan dan membimbing perilaku bawahan agar mengikuti 

apa yang menjadi tujuan bersama. Selain itu kepemimpinan juga dilihat dari 

bagaimana cara pemimpin dalam pengambilan keputusan agar visi dan misi 

organisasi dapat tercapai sesuai harapan. 

Pada pelaksanaannya, kepemimpinan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Semarang Pemuda dipegang penuh oleh Kepala Kantor Cabang. 

Kepemimpinan dalam hal ini dilihat dari bagaimana seorang pemimpin 
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mengambil keputusan dan memberikan arahan serta juga kontrol kepada para 

pegawainya untuk bekerja sesuai dengan standard. Arahan dan bimbingan dari 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda secara rutin 

dilaksanakan saat briefing pagi di setiap hari kerja. Briefing pagi yang dilakukan 

di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda tidak hanya dalam 

bentuk arahan dan pengingat untuk kerja sesuai target dari Kepala Kantor Cabang, 

tetapi juga dalam bentuk motivasi-motivasi dari berbagai buku, cerita, dan 

pengalaman pribadi dari masing-masing pegawai. Sehingga dalam briefing ini 

semua pegawai memiliki suara yang sama untuk mengemukakan pendapat dan 

pandangannya.  

Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk pengawasan dari Kepala Kantor 

Cabang atas kinerja setiap bidang, juga dilakukan rapat per bidang-bidang yang 

ada di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda. Hal tersebut 

dilakukan secara bergilir oleh Kepala Kantor Cabang dan per bidang untuk 

membahas permasalahan yang membutuhkan penanganan khusus di setiap 

bidangnya. Di situlah peran pemimpin dibutuhkan, selain memberikan arahan dan 

motivasi, juga memberikan pengawasan dan menjadi alarm atau pengingat bagi 

para pegawainya. 

Dengan adanya bimbingan dan arahan dari Kepala Kantor Cabang, 

pegawai menjadi lebih terarah mengenai apa yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan kinerja dan lebih mengoptimalkan kemampuannya. Hasil dari 

bimbingan, arahan dan motivasi tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai 

menjadi lebih optimal dengan harapan dapat memberikan manfaat yang lebih baik 
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kepada masyarakat. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

faktor kepemimpinan dalam organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda menjadi salah satu faktor untuk mendukung kinerja organisasi 

agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan 

harapan. 

4.2.4 Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi merupakan tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh 

pada pendapatan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat pekerja di Kota 

Semarang. Dalam hal ini, hubungan antara pendapatan pekerja dengan jaminan 

sosial ketenagakerjaan adalah kelancaran dari para pekerja untuk membayarkan 

premi jaminan sosial sesuai dengan tingkatan pendapatan yang telah ditentukan.  

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian lapangan, faktor ekonomi ini 

memang tidak dapat dipungkiri jika kondisinya selalu fluktuatif. Namun, dalam 

kaitannya dengan pembayaran premi jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Semarang Pemuda belum menjadi masalah yang berarti. 

Dikarenakan, untuk menentukan jumlah pembayaran premi jaminan sosial 

disesuaikan dengan tingkatan pendapatan masyarakat. Apabila kondisi ekonomi 

tidak menentu, dapat dimungkinkan bahwa premi akan diturunkan atau dinaikkan 

sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, apabila peserta mengalami 

penunggakan dalam pembayaran, akan diberikan masa tenggang selama tiga bulan 

untuk meneruskan kepesertaannya atau mencabut kepesertaannya.  
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Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor 

ekonomi tidak menjadi faktor pendukung juga tidak menjadi faktor penghambat 

bagi kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda. Posisi 

faktor ekonomi di sini adalah fleksibel, dan untuk mengatasi kondisi ekonomi 

pekerja atau masyarakat yang fluktuatif tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah 

membuat acuan jumlah pembayaran pada tingkatan pendapatan tertentu.  

4.2.5 Faktor Politik 

Faktor politik merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keseimbangan 

kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan 

mempengaruhi ketenagan organisasi untuk berkarya secara maksimal. Faktor 

politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran atau andil yang diberikan 

pemerintah terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan baik berupa 

aturan atau kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat terkait program jaminan sosial tenaga kerja sudah mendukung 

dan menjadi landasan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan 

programnya. Landasan tersebut terdapat pada UU No. 40 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang didukung dengan Perpres RI No. 109 

Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan, Perpres RI No. 108 Tahun 2013 

Tentang Bentuk dan Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. Selain itu 

juga didukung adanya PP No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan 
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Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Setiap 

Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

Hasil penelitian di lapangan menemukan fakta bahwa faktor politik dalam 

hal ini secara regulasi sudah mendukung pelaksanaan kinerja BPJS 

Ketenagakerjaan, namun pada implementasinya pemerintah belum hadir secara 

massif untuk menyukseskan program-program jaminan sosial ini. Hal tersebut 

dilihat dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 yang belum 

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lain halnya dengan yang terjadi pada 

BPJS Kesehatan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah hadir di 

sana, sehingga yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan khususnya Kantor Cabang 

Semarang Pemuda adalah membangun relasi dengan pemerintah daerah dengan 

mengikuti agenda pemerintah daerah seperti Musrenbang, dengan harapan akan 

muncul peran pemerintah daerah yang secara massif untuk membantu 

menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Sehingga 

meningkatlah kesejahteraan sesmua pekerja di Kota Semarang, khususnya pekerja 

sektor informal. 

4.2.6 Faktor Sosial 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Semarang Pemuda untuk meningkatkan perluasan kepesertaan sektor 

informal adalah faktor sosial. Faktor sosial ini muncul dari dampak adanya faktor 

politik yang ada. Dalam hal ini, faktor sosial yang dimaksud adalah persepsi 
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masyarakat pekerja informal yang masih menanggap bahwa jaminan kecelakaan 

kerja dan jaminan kematian itu kurang penting. Terlebih lagi, menurut pekerja 

sektor informal, kecelakaan kerja tidak terjadi kepada setiap pekerja. Padahal, 

justru antisipasi itu yang seharusnya dipikirkan. Karena jika sampai terjadi risiko-

risiko sosial, manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerjanya saja, 

tetapi juga keluarganya. Pemikiran seperti itulah yang membuat BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda harus bekerja ekstra untuk 

mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pekerja sektor 

informal. Berdasarkan pembahasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, faktor 

sosial menjadi penghambat kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda untuk meningkatkan perluasan kepesertaan sektor informal. 

4.2.7 Kerja sama 

Adapun faktor yang ditemukan dalam penelitian, terdapat faktor pendukung dan 

penghambat lain dalam kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda yaitu faktor kerja sama. Kerja sama merupakan usaha yang dilakukan 

oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Pada 

pelaksanaanya, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda telah 

melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak ketiga atau stakeholders dalam 

rangka memenuhi kehendak masyarakat atau peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Kerja sama tersebut dilakukan dengan pihak lain seperti Bank, Rumah Sakit atau 

lembaga sosial lain selain juga dengan Pemerintah Kota Semarang. Kerja sama 

dengan Bank Mandiri dibentuk sebagai sarana untuk memecah antrian ketika 

melaksanakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Layanan tersebut disebut SPO 
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(Service Point Office). Sehingga, bagi peserta yang akan melakukan klaim 

jaminan sosialnya dan telah memiliki rekening, tidak perlu mengantri dengan 

peserta yang belum memiliki rekening atau melakukan klaim secara tunai (cash).  

Selanjutnya kerja sama dengan pihak Rumah Sakit di Kota Semarang. 

Kerja sama tersebut dibangun sebagai bentuk perpanjangan tangan BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda dalam memberikan pelayanan 

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dimana kasus tersebut berhubungan 

dengan Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanannya. Kasus JKK di Rumah 

Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang 

Pemuda, diberi pelayanan JKK di bagian Trauma Center pada Rumah Sakit terkait 

sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Semarang Pemuda. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Semarang Pemuda akan terus memastikan bahwa pelayanan JKK yang diberikan 

kepada peserta sudah sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dalam kerja 

sama. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor kerja 

sama menjadi faktor pendukung kinerja organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Semarang Pemuda untuk meningkatkan perluasan kepesertaan sektor 

informal.  


