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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring berkembang era globalisasi saat ini masyarakat menuntut 

adanya peningkatan kualitas kinerja salah satunya kualitas pelayanan. 

Pelayanan yang berkualitas atau yang sering disebut dengan pelayanan 

prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standart kualitas 

pelayanan. Karena dengan adanya pelayanan terbaik yang diberikan akan 

menumbuhkan citra atau nama baik instansi atau perusahaan tersebut. Jadi 

pelayanan prima itu penting bagi instansi atau perusahaan. 

Pelayanan prima dalam suatu organisasi publik sudah menjadi 

salah satu bentuk kewajiban. Salah satu unsur pelayanan prima yaitu dapat 

memuaskan pelanggan dengan kualitas kompetensi layanan yang 

profesional dengan transparasi,akuntabel,dan kondisional. Banyak juga 

jenis dari pelayanan prima yang diketahui masyrakat, contohnya seperti 

:Senyum, Salam,Sapa itu adalah jenis pelayanan prima berdasarkan 

perhatian dan masih banyak lagi jenis pelayanan prima lainnya. 

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum 

yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Perkembangan 

globalisasi mengenai teknologi informasi membawa seluruh 

Instansi,Badan Lembaga, Dinas serta kantor Pemerintahan menuju 

perubahan-perubahan terhadap sikap mengenai cara memberikan 

pelayanan publik yang efektif dan efisien. Kemajuan teknologi yang 



2 
 

 

sangat pesat ini menyebabkan pengaruh yang sangat besar terhadap semua 

bidang. Yaitu dalam pelayanan teknologi informasi pada suatu instansi 

ataupun organisasi. 

Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama 

Jamsostek mengalami proses yang Panjang, dimulai dari UU No. 33/1947 

jo UU No.21/1951 tentang kecelakaan kerja. Peraturan Menteri 

Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang peraturan 

bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh PMP No.15/1957 

tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang 

pembentukan Yayasan Dana. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya 

UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK), dan melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya PT.Jamsostek 

sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program 

Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhaan 

minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan memberikan kepastian 

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti 

sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat resiko yang 

hilang. 

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan 

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Undang-Undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang 

perubahan passal 34 ayat 2 , yang berbunyi : “ Negara mengembangkan 

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 

yang lemah dan tidak mampu  sesuai dengan martabat kemanusiaan “ 
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Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada 

pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi 

maupun produktivitas kerja. Perusahaan mengedepankan kepentingan dan 

hak normatif tenaga kerja di Indonesia terus berlanjut, sampai saat ini PT 

Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program yang 

mencakup program Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

(JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. 

Tahun 20111, ditetapkanlah UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan amanat undang-undang 

tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum 

publik PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program 

jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi JKK,JKM,JHT dengan 

perubahan Jaminan Pensiun mulai tanggal 1 Juli 2015. 

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan) adalah suatu badan hukum publik yang bertanggung 

jawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan program 

jaminan sosial bagi tenaga kerja dapat dikatakan bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatsi resiko sosial dan ekonomi 

tertentu dan penyelenggaranya menggunakan prosedur asuransi sosial. 

Dari beberapa sejarahnya, maka proses penjamin bagi para seluruh 

pekerja ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan adanya 

pelayanan prima sesuai standar kerja. Dalam penyelenggaraan pelayanan 
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publik masih dihadapkan pada suatu kondisi dimana standar yang masih 

belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bias 

disebabkan oleh ketidakpastian untuk menanggapi terjadinya perubahan 

nilai yang berdimensi luas serta akan berdampak berbagai masalah yang 

timbul bagi pembangunan yang signifikan. 

Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh 

perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan baik 

pelanggan dalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Secara sederhana 

pelayanan prima (service excellent) dapat dikatakan sebagai suatu 

pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan 

pelanggan. Dengan kata lain pelayanan prima merupakan suatu pelayanan 

yang memenuhi standar kualitas pelayanan yang memenuhi standar 

kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan 

peserta pelanggan ( Perdir 21/092015 Standar Pelayanan Prima). 

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima untuk melayani 

peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang dengan sebaik-

baiknya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada peserta dan 

memenuhi kebutuhan serta keinginan masing-masing peserta baik yang 

berupa produk barang atau jasa pelayanan prima menciptakan pelayanan 

yang cepat tepat,akurat,murah,dan ramah. 

Salah satu cara dalam menciptakan pelayanan prima dan 

memberikan jasa pemasaran yang sesuai dan tepat bagi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang dengan menggunakan 5 Dimensi  
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yaitu, Tangible, Emphaty,Reliability,Responsiveness,Assurance. Dalam 

melakukan pelayanan prima jaminan sosial pada Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diterapkan melalui peraturan 

pelayanan prima yang tepat sesuai dengan harapan peserta.  

Mempertahankan hubungann baikn dan harmonisn dengann paran 

pelanggann, nasabahn, ataun konsumenn yaitun dengann melakukann 

konsepn pelayanann priman berdasarkann A3n (Attitude,Attention, dan 

Action) pelayanann priman berdasarkann konsepn A3n artinyan 

pelayanann yangn diberikann kepadan pelanggann, nasabahn, ataun 

konsumenn dengann menggunakann pendekatann sikapn (Attitude), 

perhatiann (Attention), dan tindakan n (Action). 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terlebih lanjut mengenai standar pelayanan prima di 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah 

Malang yang diberikan kepada calon peserta. Dari uraian yang berada 

diatas maka penulis mengambil judul “ Pelayanan Prima Pada BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang”.  

 

B. Perumusan Masalahn 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : “ Bagaimana Pelaksanaan 

Pelayanan Prima di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang?” 
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C. Batasan Masalah 

1. Pelakasanaann pelayanann priman di BPJSn Ketenagakerjaann 

Kantorn Wilayahn Malang 

2. Analisisn yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif   

 

D. Tujuan Penelitian 

Untukn mengetahuin Pelaksanaan Pelayanann Priman pesertan 

BPJSn Ketenagakerjaann Kantor Wilayah Malang din Jln. Doktorn 

Sutomon Non. 1n, Klojenn, Kotan Malangn, Jawa Timur.   

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil tujuan penelitian yang hendak di capai, maka 

diharapakan penelitian ini mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik 

secara yang langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat penelitian 

ini yaitu : 

1. Bagi peneliti  

Sebagai pembelajaran untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan 

wawasann dalamn berfikirn mengenain pelaksanaan pelayanan priman 

yangn dipakain din perusahaann dann membandingkannyan dengann 

teorin yangn sudahn diajarkann dann dipelajarin selama diperkuliahan.   

2. Bagi BPJS 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

untuk menngembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan bacaan 

untuk menambah ilmu pengetahuan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dapat digunakan sebagai menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan mengenai pelayanan prima 

 

 

 

 

 

 

 

 


