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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat, kini industri asuransi mulai dilirik oleh masyarakat. Kesadaran 

masyarakat terhadap asuransi bahwa saat ini asuransi sudah merupakan kebutuhan 

disemua aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, usaha, masa pensiun 

bahkan kematian. Hal tersebut tidak terlepas dari peran para pelaku industri 

asuransi yang mulai ramai memperkenalkan manfaat asuransi serta produk-produk 

didalamnya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia yang kini mulai membaik, sehingga asuransi memiliki 

pangsa pasar yang luas.  

Perkembangan usaha asuransi ini juga dapat dilihat pada bukti yang nyata 

bahwa manfaat adanya usaha asuransi tidak hanya dirasakan oleh mereka yang 

berhubungan langsung dengan usaha asuransi saja (pemegang polis, perusahaan 

asuransi dan seluruh yang terlibat didalamnya) tetapi juga di nikmati oleh seluruh 

anggota masyarakat. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari 

tertanggung (nasabah) kepada penanggung (pihak asuransi), dengan jumlah premi 

yang pasti dan tertanggung terbebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin 

akan diderita. Asuransi sangat diperlukan bagi anggota masyarakat terutama bagi 

kesejahteraan para pegawai atau karyawan, baik itu pegawai negeri maupun 

swasta yang senantiasa melindungi diri dan keluarganya atas berbagai risiko yang 

akan menimpa mereka di masa yang akan datang.  

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kedudukan dan peranan yang 

penting serta menentukan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan. 

Mengingat pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pembangunan 

nasional maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta peningkatan 
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kesejahteraan sehingga pada dasarnya akan dapat meningkatkan produktivitas 

kerja. Usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

keluarganya dilakukan melalui penyelenggaraan program Pensiun PNS. 

Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan PNS tidak hanya diperhatikan 

sewaktu aktif bekerja, tetapi juga tetap diperhatikan pada masa purna bakti atau 

masa pensiun, perhatian ini dinyatakan dalam program asuransi kesehatan, 

asuransi kematian, pensiun, maupun uang duka wafat. Program tersebut diajukan 

untuk kesejahteraan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni memberikan 

jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat risiko yang mengakibatkan peserta 

tersebut tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau telah mencapai usia tidak 

produktif lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan atau tertimpa 

risiko kematian sebelum mencapai usia pensiun atau ketika menjalani masa 

pensiun.   

Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pegawai terutama bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), pemerintah mempercayai PT. TASPEN (PERSERO) untuk 

mengelola program asuransi sosial yang teridiri dari program Dana Pensiun dan 

Tabungan Hari Tua (THT). Program Tabungan Hari Tua (THT) yang merupakan 

program asuransi terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia 

pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian (Askem). Dalam tugas akhir ini 

penulis tertarik melakukan pembahasan lebih jauh tentang THT dengan jenis 

program Asuransi Kematian, karena semua peserta PNS sudah ditetapkan untuk 

mengikuti program Asuransi Kematian.  

Adapun beberapa jenis perhitungan mengenai Asuransi Kematian pada 

PT. TASPEN (PERSERO) diantaranya, perhitungan Asuransi Kematian suami/ 

istri/ anak dari PNS yang masih aktif, perhitungan Asuransi Kematian bagi 

keluarga pensiun (suami/ istri/ anak yang masih menjadi tanggungan), dan 

perhitungan Asuransi Kematian yang diberikan kepada PNS aktif meninggal 

dunia. 
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Menurut Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (Persero) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan 

Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta dalam Pasal 16 ayat (1), 

kewajiban sebagai peserta adalah wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 10% 

dari penghasilan (gaji pokok + tunjangan keluarga), dengan rincian 2% untuk 

askes, 3,25% untuk program THT, 4,75% untuk program pensiun yang 

penyetorannya dilakukan oleh instansi peserta kepada PT TASPEN (PERSERO).  

Dalam melakukan pembayaran iuran sering ditemukan mengenai 

kelebihan dan kekurangan iuran. Kelebihan iuran atau piutang klaim disebabkan 

jika peserta menyetor lebih dari yang ditetapkan. Sedangkan kekurangan iuran 

disebabkan jika peserta diangkat menjadi Kepala Desa atau Pejabat Negara atau 

naik pangkat, tetapi pemotongan iurannya belum disesuaikan dengan data yang 

terbaru. Berdasarkan data yang diperoleh selama tahun 2011 dan 2012 

kekurangan iuran atau utang klaim lebih besar dibandingkan dengan kelebihan 

iuran atau piutang klaim, yaitu pada tahun 2011 kekurangan iuran mencapai 6% 

sedangkan pada tahun 2012 kekurangan iuran mencapai 8%. 

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan kerja praktik pada PT. TASPEN (PERSERO) untuk mengetahui 

perhitungan THT program Asuransi Kematian yang diterapkan pada perusahaan 

tersebut. Dalam laporan tugas akhir ini penulis tertarik untuk mengambil tema 

mengenai Asuransi Sosial dengan judul “Tinjauan Atas Perhitungan dan Besar 

Manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) Asuransi Kematian Untuk 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. TASPEN (PERSERO)”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana perhitungan dan besar manfaat program Tabungan Hari Tua 

(THT) Asuransi Kematian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. 

TASPEN (PERSERO)? 
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2. Bagaimana prosedur pembayaran program Tabungan Hari Tua (THT) 

Asuransi Kematian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. TASPEN 

(PERSERO)? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 

 Tujuan dari penelitian Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perhitungan dan besar manfaat program Tabungan Hari 

Tua (THT) Asuransi Kematian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 

PT. TASPEN (PERSERO). 

2. Untuk mengetahui prosedur pembayaran program Tabungan Hari Tua 

(THT) Asuransi Kematian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. 

TASPEN (PERSERO)? 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 

Adapun kegunaan yang diperoleh dari kerja praktik yang dilakukan antara 

lain adalah untuk : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

tinjauan atas perhitungan dan besar manfaat program Tabungan Hari 

Tua (THT) Asuransi Kematian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 

PT. TASPEN (PERSERO). 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi perusahaan mengenai 

perhitungan dan besar manfaat program Tabungan Hari Tua (THT) 

Asuransi Kematian untuk  Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. 

TASPEN (PERSERO). 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan 

tugas akhir selanjutnya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir, penulis melakukan kerja praktik pada PT. TASPEN 

(PERSERO) yang berlokasi di Jl. PHH. Mustofa No.78 Bandung 40124, yang  

dilaksanakan mulai tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 2014, setiap 

hari Senin s/d Jumat, pukul 08.00-17.00 WIB. 

 


