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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan praktik kerja lapangan pada PT. TASPEN (PERSERO) 

dan menganalisis mengenai perhitungan dan besar manfaat Program Tabungan 

Hari Tua (THT) Asuransi Kematian yang diterapkan oleh PT. TASPEN 

(PERSERO) serta berdasarkan identifikasi masalah, penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa mengenai perhitungan dan besarnya manfaat program THT  Asuransi 

Kematian untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh PT. 

TASPEN (PERSERO) sudah sesuai dengan rumus perhitungan yang 

berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.06/2002 

tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang berlaku. Sistem perhitungan dan besarnya manfaat 

THT program Asuransi kematian untuk PNS yang dilakukan oleh PT. 

TASPEN (PERSERO) Cabang Bandung sudah tidak menggunakan cara 

manual melainkan sudah memakai sistem yang terkomputerisasi dengan 

menggunakan aplikasi SAP (System Application and Product in data 

processing). 

2. Prosedur yang dilakukan oleh PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bandung 

dalam memberikan pelayanan pembayaran program THT Asuransi Kematian 

bagi PNS kepada peserta Taspen secara keseluruhan sudah cukup baik karena 

telah melaksanakan prosedur pembayaran Asuransi Kematian yang sudah 

sesuai dengan yang ditentukan, meskipun masih terdapat berbagai kendala-

kendala yang terjadi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan praktik kerja lapangan pada PT. TASPEN (PERSERO) 

Cabang Bandung, penulis memiliki saran-saran yang diharapkan kedepannya 

dapat berguna bagi perkembangan PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bandung 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengingat pemrosesan data serta perhitungan manfaat peserta Asuransi 

Kematian pada kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bandung 

dilakukan secara online dan terkomputerisasi, maka sering terjadi adanya 

gangguan teknis baik pada jaringan maupun pada komputer itu sendiri. 

Sebaiknya, jaringan komputer lebih ditingkatkan dan perangkat komputer 

yang digunakan sering di service minimal 3-4 kali dalam sebulan untuk 

mengantisipasi pelayanan, sehingga pemrosesan data peserta akan lebih 

lancar.  

2. Dalam kendala yang terjadi pada saat prosedur pembayaran Asuransi 

Kematian, sering ditemukan terjadinya kekeliruan dalam pengisian 

formulir dan kekurangan dalam persyaratan yang dibutuhkan untuk 

pengajuan klim, sebaiknya petugas dari PT. TASPEN (PERSERO) Cabang 

Bandung memberikan pelayanan informasi yang sejelas-jelasnya bila perlu 

memberikan hard copy daftar persyaratan yang dibutuhkan. Sehingga 

peserta/pemohon dapat lebih mudah dalam pengurusan hak/manfaat yang 

akan diperolehnya. 

 


