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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Setiap orang mendambakan kehidupan yang layak, hal ini bisa dilakukan 

dengan berbagai cara, baik memulai wirausaha atau menjadi pegawai sebuah 

perusahaan, baik perusahaan negeri ataupun perusahaan swasta. Pekerjaan yang 

saat ini banyak diminati oleh orang Indonesia yaitu seperti Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), atau pegawai BUMN karena pemikiran orang Indonesia dengan menjadi 

PNS atau pegawai BUMN akan mendapatkan penghasilan yang stabil dan 

terjamin. 

Semua PNS akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Menurut 

Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 

(PT.TASPEN) (PERSERO) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program 

Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, 

dalam BAB 1 tentang pengertian Pasal 1 Nomor 6, BUP adalah batas usia tertentu 

yang ditetapkan bagi PNS, Hakim, dan Pejabat Negara tertentu untuk 

diberhentikan dengan hak pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut 

Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pelayanan Program THT, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, dalam 

BAB 1 tentang pengertian Pasal 1 Nomor 74, Pensiun adalah penghasilan, baik 

dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negara 

kepada para pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai bentuk jaminan hari tua dan sebagai balas jasa 

atas pengabdian diri kepada Negara. Salah satu contoh pegawai yang akan 

diberhentikan karena usia lanjut yaitu PNS. 

 Dalam pasal 87 ayat (1) huruf c dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa PNS diberhentikan 

dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun yaitu: 

1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi. 
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2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan 

3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat 

Fungsional. 

PT.TASPEN (PERSERO) adalah perusahaan BUMN yang ditugaskan 

pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi sosial. Program asuransi sosial yang 

terdapat pada PT.TASPEN yaitu Program Pensiun dan Program THT. Program 

Pensiun adalah suatu program bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua 

kepada PNS sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada negara 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 

pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS. Menurut Peraturan 

Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD – 12/DIR/2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pelayanan Program THT, Program Pensiun, dan Manajemen Data 

Peserta, Program THT adalah suatu Program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan 

dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi kematian. Kemudian pengertian 

Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi 

peserta pada saat mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada saat 

peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi Dwiguna 

terdiri dari Program THT, Program Pensiun, dan Program Asuransi Kematian. 

Setiap peserta Program Asuransi Dwiguna diwajibkan membayar iuran sebesar 

3,25% dari penghasilan sebulan (gaji, tunjangan istri dan tunjangan anak) kepada 

PT.TASPEN (PERSERO). Program asuransi lainnya ialah Asuransi Multiguna 

Sejahtera, Asuransi Ekaguna Sejahtera, dan Asuransi Kematian. Asuransi 

Multiguna Sejahtera adalah pengembangan dari Asuransi Dwiguna dengan 

penambahan manfaat bagi peserta berupa Manfaat Berkala, disamping Manfaat 

THT dan Manfaat Nilai Tunai. Besarnya Manfaat Berkala disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Asuransi Ekaguna Sejahtera 

adalah Program Asuransi Ekaguna Sejahtera menawarkan manfaat THT saja 

kepada peserta yang ingin membatasi kewajiban iurannya namun pada saat ini 

Program Asuransi Ekaguna Sejahtera sudah dihapuskan dan di gantikan dengan 

asuransi kematian. Asuransi Kematian adalah manfaat yang di bayarkan kepada 

peserta ketika peserta atau keluarganya mengalami kejadian meninggal dunia. 

Dalam Tugas Akhir ini penulis tertarik melakukan pembahasan lebih jauh tentang 

THT dengan jenis program Asuransi Dwiguna, karena semua peserta PNS sudah 

ditetapkan untuk mengikuti Program Asuransi Dwiguna. Pembentukan Program 
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THT Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 

tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 

1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri. Masa kepesertaan program 

THT yaitu dimulai sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

sampai batas usia yang sudah ditetapkan. 

 Perhitungan Program THT Asuransi Dwiguna kemungkinan mengalami 

kasus normal atau tidak nomal. Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN 

(PERSERO) Nomor PD – 12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 

Program THT, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, dalam Pasal 11 

Nomor 1, kasus normal adalah suatu keadaan dimana iuran telah disetor secara 

terus menerus selama menjadi Peserta dan didasarkan kepada penghasilan penuh 

100% (seratus persen). Sedangkan dalam Pasal 11 Nomor 2, kasus tidak normal 

adalah suatu keadaan di luar ketentuan dari kasus normal terdiri atas kekurangan 

iuran atau kelebihan iuran. Kekurangan iuran adalah jika peserta tidak menyetor 

secara penuh sesuai yang telah ditetapkan. Misalnya, jika peserta diangkat 

menjadi Kepala Desa atau Pejabat Negara atau mendapatkan kenaikan pangkat 

tetapi pemotongan iurannya masih memotong penghasilan yang lama, belum 

sesuai dengan data yang terbaru. Kelebihan iuran adalah jika peserta menyetor 

lebih dari yang ditetapkan, biasanya kasus ini terjadi karena kesalahan 

perhitungan atau human error. Misalnya jika peserta sudah di nyatakan berhenti 

secara hormat maka peserta tidak di wajibkan untuk membayar iuran, namun 

penghasilan peserta tersebut masih di potong untuk iuran. Menurut data yang ada 

selama tahun 2011 dan 2012 kekurangan iuran atau utang klim lebih besar 

dibandingkan dengan kelebihan iuran atau piutang klim, yaitu mencapai 5,8% dari 

total PNS peserta program THT asuransi dwiguna yang berjumlah 266.025 

peserta di Jawa Barat.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik menyusun Tugas Akhir 

yang berjudul “Tinjauan atas Pengelolaan Dana Program Tabungan Hari 

Tua Asuransi Dwiguna Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT.TASPEN 

(PERSERO)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang pemilihan judul, maka penulis  

mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:  



4 
 

1. Bagaimana pengelolaan dana Program THT Asuransi Dwiguna pada 

PT.TASPEN (PERSERO)? 

2. Bagaimana perhitungan dan pencatatan dana Program THT Asuransi 

Dwiguna pada PT.TASPEN (PERSERO)? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

  Maksud dari tugas akhir ini adalah untuk mengimplementasikan 

pengetahuan yang di dapat oleh penulis di dalam perkuliahan dengan 

dengan keadaan yang terjadi dalam dunia pekerjaan, khususnya 

permasalahan yang berhubungan dengan akuntansi. Selain itu juga sebagai 

salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Diploma III 

Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Program THT Asuransi 

Dwiguna pada PT.TASPEN (PERSERO). 

2. Untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan dana Program THT 

Asuransi Dwiguna pada PT.TASPEN (PERSERO). 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

  Hasil yang diperoleh dalam kerja praktik ini diharapkan dapat 

memberi manfaat, diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

 Sebagai alat pembanding antara teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan dengan praktik yang terdapat dalam suatu perusahaan dan 

juga sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai program manfaat tabungan hari tua. 

2. Bagi Perusahaan 

 Sebagai bahan masukan dan saran bagi perusahaan sehingga 

perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi 

dalam menentukan kebijakan dalam menghitung program tabungan hari 

tua. 
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3. Bagi Pihak Lain 

  Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

pemahaman mengenai program tabungan hari tua serta dapat digunakan 

menjadi referensi dalam menyusun laporan tugas akhir. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

  Untuk memperoleh data dan informasi  yang diperlukan dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada 

PT.TASPEN (Persero) yang berlokasi di P.H.H 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. 

 


