
 

 

 

 BAB II 

LANDASAN TOERI 

 

A.  Prosedur 

1. Pengertian Prosedur 

Menurut Mulyadi (2009) yang dimaksud dengan prosedur adalah Suatu 

kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. 

Menurut George R. Terry menerangkan bahwa prosedur merupakan 

suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian itu 

haru dilaksanakan. Menurut Billy E. Goetz menerangkan bahwa prosedur 

merupakan tidak bersifat umum tetapi juga permanen. Prosedur menentukan 

jalan dan urutan tindakan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur ini 

menciptakan jalan kearah tujuan. 

(http://qieqierizky.blogspot.com/2014/10/pengertian-dan-definisi-dari-

prosedur.html) 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan prosedur ialah suatu tata cara yang dilakukan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Faktor yang perlu diperlihatkan dalam 

prosedur yaitu: 

a. Urutan dan langkah-langkah harusnya sederhana dan tidak 

berbelit-belit 

b. Urutan dan langkah-langkah seharusnya berkaitan dengan yang 

hendak dicapai.
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2. Karakteristik dan Manfaat Prosedur 

a. Karakteristik prosedur 

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, diantaranya: 

1) Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi. 

2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 

3) Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

4) Prosedur menunjukan adanya penetapkan keputusan dan tanggung 

jawab. 

5) Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hamba. 

6) Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-

anggota organisasi agar tidak terjadi penyimpangan. 

b. Manfaat Prosedur 

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Prosedur harus lebih memudahkan dalam menentukan langkah-

langkah kegiatan dimasa yang akan datang. 

2) Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, 

sehingga menyerderhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya 

mengerjakan yang seperlunya saja. 

3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus 

dipatuhi oleh seluruh pelaksana. 

4) Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang 

efektif dan efisien. 
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5) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudakan dalam 

pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera 

diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

 

B.  Pelayanan Pembayaran 

1. Pengertian Pelayanan 

Menurut Sampara dalam Sinabela (2011) Pelayanan adalah suatu 

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 

kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam refrensi makalah 

Mushlihin (2013) dinyatakan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk 

membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain”. Oleh 

karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan 

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

2. Penyelenggara Pelayanan 

Dalam penyelenggaran pelayanan perlu memperhatikan dan 

menerapkan standar, prinsip, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi 

penyandang cacat, lanjut usia wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, 

biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan 

penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan sengketa serta evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik. 
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a. Standar Pelayanan 

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, Standar 

 pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

1) Prosedur pelayanan 

prosedur pelayanan yang dibutuhkan bagi pemberi dan penerima 

 pelayanan termasuk pengaduan. 

2) Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

 permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

 pengaduan. 

3) Biaya pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

 proses pemberian pelayanan. 

4) Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

 telah ditetapkan. 

5) Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadahi oleh 

 penyelenggara pelayanan publik. 

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kopentensi petugas pemberian pelayanan harus ditetapkan dengan 

 tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, 

 perilaku, yang dibutuhkan. 
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b. Prinsip Pelayanan 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa 

 penyelenggara pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai 

 berikut : 

1) Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, 

 dan mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan  

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:  

a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;  

b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ 

persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 

c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.  

3) Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 

4) Akurasi 

Produk pelayanan publlik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5) Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberi rasa aman dan 

 kepastian hukum. 
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6) Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

 ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan 

 penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 

 publik. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 

 pendukung lainnya yang memadahi termasuk penyediaan searana 

 teknilogi telekomunikasi dan informatika (telematika). 

8) Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi sarana pelayanan yang memadahi mudah 

 dijangkau oleh masyarakat, dan meanfaatkan teknologi 

 telekomunikasi dan informatika. 

9) Kedisplinan, kesopanan, dan keramahan 

Pemeberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan dan santun, 

 ramah, serta memberi pelayanan dengan ikhlas. 

10) Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

 tunggu yang nyaman, bersih rapi, lingkungan yang indah dan 

 sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan 

 seperti  parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 

3. Pengertian Pembayaran 

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap 

transaksi dalam kegaiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang 
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semakin pesat, semakin banyak dam semakin besar nilai transaksi serta 

risiko, dibutuhkan secara sistem pembayaran dan alat pembayaran yang 

cepat, lancar dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat 

mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankkan. Sebaliknya 

ketidak lancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan 

dampak yang kuarang baik pada kestabilan perekonomian. 

(http://brainly.co.id/tugas/84542) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) Pembayaran adalah 

proses, cara, dan perbuatan membayar. Hoetomo Umar dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2005) Pembayaran adalah perbuatan membayar 

atau membayarkan. 

 

C. Pensiun 

1. Pengertian Pensiun 

Direktori PT. TASPEN (1996) Pensiun merupakan jaminan hari tua 

dan sebagian penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama 

bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Menurut Undang-

undang Nomer 8 tahun 1974, Pensiun adalah sebagai jaminan orang tua 

dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun 

bekerja dalam dinas pemerintahan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, Pensiun adalah 

tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai, sedangkan uang 

Pensiun adalah uang tunjangan yang diterima tiaptiap bulan oleh karyawan 

sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) atau anak-anaknya yang 

belum dewasa kalau ia meninggal dunia. Menurut Hoetomo Umar (Kamus 
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Besar Indonesia, 2005), Pensiun adalah uang sara, sudah tidak bekerja lagi 

dan mendapat uang sara/ uang pensiun. 

Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh peserta pensiun setiap 

bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasanya selama bekerja. 

2. Macam-macam Pensiun 

a. Pensiun Non Dapem (daftar pembayaran pensiun) 

Merupakan pembayaran pensiun atau tunjangan pertama, uang duka 

 wafat, uang kekurangan pensiun, uang pensiun tiga bulan  berturut-

turut tidak diambil, dan pensiun lanjutan. 

b. Pensiun Bulanan 

Adalah pensiun yang dibayarkan setiap bulan kepada penerima 

 pensiun yang berhak dengan menggunakan daftar pembayaran 

 pensiun (dapem). 

c. Pensiun Pertama 

Adalah yang untuk pertama kali dibayarkan setelah yang 

 bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran pensiun. 

d. Pensiun Terusan 

Adalah yang dibayarkan kepada janda/ duda/ yatim piatu/ yang sah 

 karena penerima pensiun yang meninggal dunia. 

e. Pensiun Peninggalan 

Adalah pensiun yang belum sempat diambil oleh yang masih berhak 

 karena penerima pensiun meninggal dunia. 
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3. Pengertian Dana Pensiun 

Direktoriat PT. TASPEN, (1997) Dana pensiun merupakan dana yang 

sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat 

kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau 

cacat. Dana yang terhimpun ini di kelola dalam suatu lembaga yang 

disebut trust sedangkan pengelolanya disebut trustee atau dapat juga 

dilakukan oleh perusahan asuransi atau badan lain ynag dibentuk secara 

khusus untuk mengelola dana tersebut. 

Menurut UU No.11 Tahun 1992, Dana pensiun adalah badan hukum 

yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat 

pensiun bagi pesertanya. Menurut Y.Sry Susilo dkk (2000) Dana pension 

adalah suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksud 

untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan perusahan terutama yang 

sudah pensiun. 

Berdasarkan dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan 

menjalankan program yang menjanjikan manfaat dan memberikan 

kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang sudah 

pensiun. 

 

D. Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, 

antara lain untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari 

reformasi birokasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban 

mengelola dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen 
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Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN diarahkan berdasarkan pada 

perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang di perlukan oleh jabatan 

dengan kompetensi dan kualifikasi yang di perlukan oleh jabatan dengan 

kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan 

system merit adalah, kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. 

1. Pengertian dan kedudukan ASN 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan 

beberapa pengertin terkait dengan aparatur sipil negara yaitu : 

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

b. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

c. PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah warga neraga Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintah. 

 

Prosedur Pelayanan Pembayaran..., Liling Ingga Setiyani, FEB UMP 2018



 

 

19 

d. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah 

Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. 

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi 

pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan 

dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukan tersebut maka pegawai 

ASN berfungi sebagai: 

a. Pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina; 

b. Pelayanan publik yang berkualitas dan profesional; 

c. Perekat dan pemersatu Bangsa. 

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional 

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, 

bebas dari intervensi politik, serta bersih dari pratik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

Aparatur Sipil Negara itu terdiri dari: 

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah pegawai tetap seperti yang 

sekarang ada 

2) Pegawai Pemerintah adalah pegawai yang diangkat berdasarkan 

kontrak. Jenis pegawai ini dapat disebutkan seperti tenaga fungsional 

(Guru, Dokter, dsb) dan tenaga profesinal (Auditor, Perencana, 

Pengawas, dsb). 
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E. Sistem 

1. Pengertian Sistem 

Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan 

atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terogranisir, saling 

berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu. Mendefinisikan 

sistem terdapat dua kelompok pendekatan, yaitu menekankan pada prosedurnya 

dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem 

yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan 

operasi didalam sistem. 

Menurut Jerry Fizgerald, Ardra F. Fitzgerald, Warren D. Stallings, Jr, 

dalam Jogiyanto (2005) mendefinisikan pendekatan sistem yang menekankan 

pada prosedur yaitu, Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama ntuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk  menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 

Menurut Jerry Fizgerald, Ardra F. Fitzgerald, Warren D. Stallings, Jr, 

dalam Jogiyanto (2005) mendefinisikan suatu prosedur adalah urut-urutan yang 

tepat dari tahapan-tahapan intruksi yang menerangkan apa (what) yang harus 

dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan dan 

bagaimana (how) mengerjakannya. 

Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau 

pada komponennya menurut Jogiyanto (2005) didefinisikan, “Sistem adalah 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 
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2. Sistem Informasi 

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davies dalam Jogiyanto (2005) 

“Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolah transaksi harian, pendukung operasi, 

bersifat manejerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan.” 

3. Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simik dalam Sutabri (2005) 

mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi 

yang mengkumpulkan, mengklarifikasi, memproses, menganalisis, 

mengkomunikasikan informasi luar dan pihak-pihak dalam perusahaan. 

Freserik H.Wu, dalam Sutabri (2005) SIA merupakan suatu komponen didalam 

suatu organisasi yang mengolah transaksi keuangan untuk menyediakan 

informasi scorekeeping, attention directing, dan decision-making kepada 

pemakai informasi. 

Menurut Robbert G. Murdick, Thomas C. Fuller dan Joel. Ross dalam 

Sutabri (2005) mendefinisikan SIA adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang 

bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang didapatkan dari 

transaksi data untuk tujuan pelpaoran internal untuk digunakan dalam 

pengendalian dan perencanan sekarang dan operasi masa depan serta pelapor 

eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. 
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F. Prosedur Pelayanan Pembayaran PT. TASPEN Purwokerto terhadap 

Pensiunan Aparatur Sipil Negera (ASN) 

Suatu tata cara yang dilakukan PT. TASPEN (Persero) dalam memberikan 

pelayanan pembayaran pensiun kepada para pesertanya setelah para peserta 

melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 

Berikut ini gambar prosedur pelayanan dan prosedur pembayaran di PT. 

TASPEN (Persero) Kantor Cabang Purwokerto: 
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Gambar 2.1.  

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PERSYARATAN 

LAYANAN KLIM OTOMATIS 
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