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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1.      PENGERTIAN PENGELOLAAN DANA 

2.1.1.   Pengertian Pengelolaan 

  Pengertian pengelolaan dalam istilah Bahasa Indonesia dapat 

disamakan dengan manajemen. Menurut John M. Pfiffner dalam Sukarna 

(2011:2) :  

”Manajemen bertalian dengan bimbingan orang-orang dan fungsi-

fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya”  
 

Sedangkan, menurut Mary Parker Follet dalam Susatyo Herlambang 

(2013:3) :  

“Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer 

mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain 

untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau 

berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendirian”. 

 

  Berdasarkan beberapa pengertian diatas, manajemen dapat 

diartikan tentang bagaimana mengatur sumber daya manusia untuk 

melaksanakan berbagai tugas-tugas agar mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

maka fungsi manajemen dibutuhkan dalam suatu pengelolaan. Beberapa 

fungsi manajemen yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan,  pengendalian, motivasi, dan pengawasan. 

2.1.1.1 Perencanaan  

  Perencanaan menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011:10) :  

“Pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan 

penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa 

yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan”.  
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Sedangkan, pengertian perencanaan menurut Susatyo Herlambang 

(2013:45) : 

”Sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang 

berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya 

yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan 

menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan tersebut”. 

 

  Menurut Susatyo Herlambang (2013:46), manfaat sebuah 

perencanaan adalah: 

a. Tujuan yang ingin dicapai. 

b. Jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. 

c. Jenis dan jumlah staf yang diinginkan, dan uraian tugasnya. 

d. Sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang 

diperlukan. 

e. Bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan. 

Selain memberikan manfaat ada beberapa kelemahan dalam sebuah 

perencanaan menurut Susatyo Herlambang (2013:46), yaitu: 

a. Perencanaan mempunyai keterbatasan mengukur informasi dan fakta-

fakta di masa yang akan datang dengan tepat. 

b. Perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. 

c. Perencanaan mempunyai hambatan psikologi bagi pimpinan dan staf 

karena harus menunggu dan melihat hasil yang akan dicapai. 

d. Perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Gagasan baru untuk 

mengadakan perubahan harus ditunda sampai tahap perencanaan 

berikutnya. 

e. Perencanaan juga akan menghambat tindakan baru yang harus diambil 

oleh staf. 

Langkah-langkah perencanaan menurut Susatyo Herlambang 

(2013:47), perlu dilakukan pada proses penyusunan sebuah perencanaan, 

yaitu: 

a. Analisa situasi. 

b. Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya. 

c. Menentukan tujuan program. 

d. Mengkaji hambatan dan kelemahan program. 
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e. Menyusun rencana kerja operasional. 

Perencanaan memiliki tipe-tipe menurut Susatyo Herlambang 

(2013:47), tipe-tipe perencanaan akan menentukan isi rencana dan 

bagaimana perencanaan itu dilakukan meskipun proses perencanaan 

adalah sama untuk setiap manajer dalam praktek perencanaan dapat 

mengambil berbagai bentuk tipe yang berbeda, untuk lebih memahami 

tipe-tipe perencanaan, maka perhatikanlah uraian sebagai berikut: 

1. Perbedaan tipe perusahaan mempunyai perbedaan misi, sehingga 

diperlukan perencanaan yang berbeda. 

2. Dalam suatu organisasi perusahaan dibutuhkan tipe-tipe perencanaan 

untuk waktu yang berbeda. 

3. Manajer yang berbeda akan mempunyai gaya perencanaan yang 

berbeda. 

Ada dua tipe perencanaan menurut Susatyo Herlambang 

(2013:47), sebagai berikut: 

1. Rencana-rencana strategi. 

Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan organisasi 

dalam pencapaian misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi 

organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan memberikan 

pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai 

tujuan.  

2. Rencana-rencana operasional, dalam rencana operasional dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Rencana sekali pakai. 

Adalah serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak 

berulang dalam bentuk yang sama diwaktu yang akan datang. 

b. Rencana tetap. 

Bentuk umum rencana tetap adalah kebijaksanaan, prosedur, dan 

aturan. Rencana ini sekali ditetapkan akan terus diterapkan sampai 

perlu diubah atau dihapuskan. 

Menurut Susatyo Herlambang (2013:51), dalam pembuatan 

perencanaan sebuah organisasi, ada hambatan yang sering muncul, yaitu: 

pertama, penolakan dalam diri perencana terhadap penetapan perencanaan 

yang akan dibuat, dan yang kedua adalah penolakan dari para anggota 
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organisasi untuk menerima perencanaan dan perubahan yang akan 

ditimbulkan dari sebuah perencanaan. 

Hambatan yang pertama, mengapa muncul penolakan dalam diri 

perencana terhadap perencana yang akan dibuat, yaitu: 

1. Kurang pengetahuan tentang perencanaan organisasi. 

2. Kurang pengetahuan tentang perubahan lingkungan. 

3. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. 

4. Kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. 

5. Kesulitan biaya. 

6. Takut gagal. 

7. Kurang percaya diri. 

8. Kesulitan menerima kenyataan. 

2.1.1.2 Organisasi 

  Beberapa pendapat tentang pengertian organisasi menurut beberapa 

ahli yang berbeda antara lain: 

Menurut Paul Bertholeneus dalam Sukarna (2011:37) : 

“Susunan yang agak logis dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bulat padu, 

sehingga kekuasaan dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan telah ditetapkan”. 

 

Menurut Louis Allen dalam Sukarna (2011:38) : 

“Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokkan 

pekerjaan yang akan dilakukan, menetapkan dan melimpahkan 

tanggungjawab dan wewenang, serta mewujudkan hubungan 

tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang 

bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”. 

 

Menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011:38) : 

“Penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-

orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-

faktor physik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan 

hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam 

hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan”. 

 

Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnell dalam Sukarna (2011:38) : 

“Penentuan, perhitungan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokkan kegiatan-

kegiatan, penempatan kelompok kegiatan-kegiatan termasuk ke 
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dalam suatu bagian yang di kepalai oleh seorang manager, serta 

pelimpahan wewenang untuk melaksanakannya”. 

 

Menurut Susatyo Herlambang (2013:67) : 

“Salah satu fungsi manajemen yang juga mempunyai peran penting 

seperti fungsi perencanaan. Dengan adanya fungsi organisasi maka 

seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi akan diatur 

penggunaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan”. 

 

  Melihat beberapa definisi diatas, organisasi dapat dikemukakan 

sebagai aspek yang penting, yaitu: 

1. adanya tujuan yang akan dicapai. 

2. Adanya penetapan dan pengelompokkan pekerjaan. 

3. Adanya wewenang dan tanggungjawab. 

4. Adanya hubungan satu sama lain. 

5. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau 

tugas-tugas. 

Prinsip-prinsip organisasi menurut Harold Koontz dalam Sukarna 

(2011:40), sebagai berikut: 

1. Prinsip kesatuan tujuan. Di dalam organisasi harus ada kesatuan 

tujuan, organisasi itu akan kacau apabila kesatuan tujuan. 

2. Prinsip hasil-guna. Suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya 

harus dapat mempergunakan biaya yang sekecil-kecilnya dengan 

pengorbanan yang sedikit-dikitnya. 

3. Prinsip rentangan manajemen. Seseorang itu terbatas di dalam 

mengurus orang-orang lain, batas-batas tersebut tidak tetap bagi setiap 

orang tergantung kepada kekompakan hubungan antara atasan dan 

bawahan dan kepada kemampuan manajer. 

4. Prinsip hierarki. Di dalam organisasi harus ada garis kekuasaan yang 

jelas, agar tidak terjadi simpangsiuran. 

5. Prinsip pertanggung-jawaban. Pertanggung-jawaban dari bawahan 

terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang dan pelimpahan 

wewenang. 

6. Prinsip keseimbangan antara wewenang dan tanggung-jawab. 

Tanggung-jawab dan wewenang itu harus seimbang. 
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7. Prinsip kesatuan perintah. Setiap bawahan seharusnya mempunyai satu 

atasan. Karena kalau setiap bawahan mendapat perintah dari berbagai 

atasan, akan sulit menyalurkan pertanggung-jawaban. 

8. Prinsip tingkatan wewenang. Penentuan tujuan hanya berada pada 

tingkat authority yang tertinggi. 

9. Prinsip pembagian kerja. Susunan organisasi harus dibagi-bagi dalam 

kelompok kegiatan, sehingga tujuan dapat dicapai dengan effektif. 

10. Prinsip penetapan tugas. Setiap posisi atau jabatan harus ditentukan 

tugasnya sesuai dengan pelimpahan wewenang. 

11. Prinsip daya sesuai. Manager di dalam usahanya mencapai tujuan 

dalam keadaan yang berubah-ubah harus bertindak sedemikian rupa 

yaitu sesuai dengan siatuasi dan kondisi yang sedang berlangsung, 

sehingga organisasi itu selalu sesuai dengan keadaan. 

12. Prinsip keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip atau teknik-teknik 

harus sesuai dengan daya mampu organisasi, agar tujuan tercapai. 

13. Prinsip kelangsungan. Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk 

menjamin kelangsungan hidupnya. 

14. Prinsip kemudahan kepemimpinan. Struktur organisasi pelimpahan 

wewenang, harus diusahakan untuk mempermudah kepemimpinan 

manager. 

Bagan organisasi formal menurut Susatyo Herlambang 

(2013:75), mempunyai kegunaan dalam sebuah organisasi, kegunaan 

bagan organisasi dalam sebuah organisasi adalah untuk mengetahui: 

1. Besar kecilnya organisasi. 

2. Satuan kerja organisasi yang ada. 

3. Garis wewenang dan tanggung jawab. 

4. Aktifitas bagian satuan kerja dalam sebuah organisasi. 

5. Rincian tugas setiap bagian dalam organisasi. 

6. Nama, wajah, pangkat, jabatan para pegawai yang ada dalam 

organisasi. 

7. Jumlah pejabat. 

8. Menilai jenis organisasi. 

9. Menilai keefektifan kinerja organisasi. 

10. Besarnya masalah yang dihadapi. 
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11. Ruang lingkup tugas yang dihadapi. 

12. Mekanisme koordinasi, kontrol, pengawasan, sistem pelaporan. 

13. Kemungkinan perkembangan organisasi tersebut. 

 

2.1.1.3 Pengarahan 

Pengertian pengarahan menurut Susatyo Herlambang (2013:103): 

“Suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi 

kepada bawahan agar mereka mampu bekerja sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. Pengarahan berarti memberikan petunjuk 

kepada bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan atau tidak 

boleh mereka kerjakan. Pengarahan mencakup berbagai proses 

kegiatan, pedoman dan buku panduan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan”. 

 

Secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap 

sistem perusahaan maupun organisasi menurut Susatyo Herlambang 

(2013:103), adalah sebagai berikut: 

1. Menjamin kontinuitas kegiatan perusahaan. 

2. Melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur standar. 

3. Menghindari kegiatan yang tidak produktif. 

4. Membina disiplin kerja. 

5. Membina motivasi yang terarah. 

 

2.1.1.4 Pengendalian 

Arti pengendalian menurut Susatyo Herlambang (2013:107) : 

“Suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan 

sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, 

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah 

ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan 

mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, dan mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 

sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin 

secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan”.  

 

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 4 langkah dalam proses 

pengendalian, yaitu: 

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja. 

2. Mengukur kinerja. 

3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar. 



13 
 

4. Mengambil tindakan perbaikan. 

Ciri-ciri pengendalian yang efektif menurut Susatyo Herlambang 

(2013:111), mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Akurat. 

2. Tepat waktu. 

3. Objektif dan komprehensif. 

4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis. 

5. Secara ekonomi realistis. 

6. Secara organisasi realistis. 

7. Dikoordinasikan dengan arus perkerjaan organisasi. 

8. Fleksibel. 

9. Preskriptif dan operasional. 

10. Diterima para anggota organisasi. 

 

2.1.1.5 Motivasi 

Pengertian motivasi menurut Susatyo Herlambang (2013:133) : 

“Dorongan (ide, emosi atau kebutuhan fisik) yang menyebabkan 

seseorang mengambil suatu tindakan. Misalnya, seseorang tidak ingin 

belajar, maka proses pembelajaran tidak akan terjadi. Motivasi 

seseorang untuk belajar dapat berasal dari motivasi sosial, tugas, atau 

fisik”. 

 

Motivasi sosial, tugas atau fisik mendorong seseorang untuk 

belajar. Motivasi sosial dibutuhkan untuk berhubungan, penampilan sosial, 

atau harga diri. Individu secara umum mencari orang lain untuk 

membandingkan pendapat, kemampuan, dan emosi. Sebagai contoh 

mahasiswa seringkali bekerja keras untuk mendapatkan pujian dari guru 

atau perhatian dari rekan-rekannya. 

Motivasi tugas didasari oleh kebutuhan seperti keberhasilan dan 

kompetensi. Misal, mahasiswa kedokteran akan bekerja berulang-ulang di 

laboratorium untuk belajar memberikan injeksi karena motivasi untuk 

menguasai tugas atau keterampilan. Setelah seseorang berhasil 

menyelesaikan suatu tugas maka orang tersebut biasanya termotivasi untuk 

mencapai hal yang lebih. 
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Motivasi fisik atau motivasi klien. Klien dengan perubahan fungsi 

fisik mungkin termotivasi untuk belajar. Pengetahuan yang diperlukan 

untuk mempertahankan diri menghasilkan motivasi yang lebih besar untuk 

belajar daripada pengetahuan yang hanya meningkatkan kesehatan. 

 

2.1.1.6 Pengawasan 

Pengawasan Menurut Susatyo Herlambang (2013:141) : 

“Proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan 

manajemen dapat tercapai. Proses ini berkaitan dengan cara-cara 

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan”. 

 

Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat 

antara perencanaan dan pengawasan. Dalam kegiatan sebuah organisasi, 

langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, 

yaitu penetapan tujuan standar. 

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Sukarna (2011:112), 

ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 

2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 

dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan 

yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru. 

3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 

dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang 

telah ditentukan. 

4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program 

seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 

5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang 

telah ditetapkan dalam rencana dan sebagai tambahan. 

6. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur 

dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. 

2.1.2    Pengertian Dana 

  Menurut Kasmir (2012:68), salah satu kendala bagi setiap 

perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan 

dana. Hampir seratus persen perusahaan memerlukan dana untuk 
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membiayai kegiatan usahanya, baik untuk biaya rutin maupun untuk 

keperluan perluasan usaha. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan 

berusaha keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, ter 

masuk perusahaan lembaga keuangan semacam bank. 

  Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh 

dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi 

bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah 

bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak 

terlepas dari bidang keuangan. 

  Menurut Mia Lasmi Wardiah (2013:153), penghimpunan dana 

harus menempuh prosedur penerimaan dana yang sehat dan benar serta 

prosedur penerimaan dana yang sehat dan benar serta prosedur 

persetujuan, dokumentasi dan administrasi serta pengawasan 

penghimpunan dana. Prosedur penerimaan dana yang sehat adalah: 

a. Setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang 

dilakukan secara objektif. 

b. Penghimpunan dana yang diterima dari nasabah berdasarkan hasil 

penilaian yang objektif, diyakini oleh pejabat bank bahwa nasabah 

tersebut mendapat dana dari sumber yang halal dan dapat 

dipertanggungjawabkan di hadapan hukum positif. 

Sumber-sumber dana dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan 

dana, menurut Kasmir (2012:69), terdapat beberapa jenis sumber-sumber  

dana bank, yaitu: 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. 

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber 

dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal 

setoran dari para pemegang sahamnya. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas. 

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika 

mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain. 

Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika 

bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan 
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kedua di atas. Pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal dan 

sifatnya hanya sementara waktu saja. Contohnya seperti: kredit 

likuidasi dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari 

bank-bank luar negeri, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). 

Sedangkan, menurut Mia Lasmi Wardiah (2013:158), sumber-

sumber dana yaitu : 

1. Dana sendiri.  

Dana sendiri relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang 

dihimpun ataupun total aktivanya, dana sendiri ini tetap merupakan hal 

yang penting untuk kelangsungan usahanya. 

2. Dana dan deposan. 

Pada dasarnya, sumber dana dan masyarakat dapat berupa giro, 

tabungan, dan deposito berjangka yang berasal dari nasabah 

perseorangan atau badan. 

3. Giro. 

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet 

giro untuk pemindahbukuan. 

4. Deposito berjangka. 

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara 

deposan dan bank. 

5. Tabungan. 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau 

bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 

 

2.2 TABUNGAN 

 Pengertian tabungan menurut Taswan (2013:97) : 

 “Simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarta-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak 

bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan 

dengan itu. Syarta-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, 

penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu”. 
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 Menurut Taswan (2013:97), pada awalnya tabungan di Indonesia hanya 

tiga jenis yaitu Tabanas, Taska, dan tabungan ONH. Namun dalam 

perkembangannya setelah tahun 1989 Bank Indonesia (BI) memberikan 

kebebasan kepada bank-bank komersial untuk menciptakan produk tabungan. 

Produk tabungan tersebut pada prinsipnya mengikuti ketentuan BI  bahwa syarat-

syarat penyelenggaraan tabungan adalah sebagai berikut: 

1. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. 

2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-

masing.  

3. Penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, bilyet giro, serta surat 

perintah bayar lainnya yang sejenis. 

4. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang 

disedikan untuk keperluan tersebut. 

5. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara 

pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan 

pasif, tingkat suku bunga. 

Menurut Syamsu Iskandar (2013:180), salah satu produk bank yang telah 

lama dikenal masyarakat umum adalah tabungan, karena simpanan uang dalam 

bentuk tabungan merupakan simpanan yang telah dikenal sejak dahulu baik oleh 

pelajar, mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga sampai kepada para eksekutif. 

Simpanan tabungan merupakan hutang bank, dan kepada penabung diberikan 

bungan sebagai jasa yang besarnya antara bank yang satu dengan lainnya 

berlainan, tergantung pada manajemen dari masing-masing bank tersebut berani 

memberikan besarnya suku bunga. 

 

2.2.1 Karakteristik Akuntansi Tabungan Rupiah 

   Menurut Syamsu Iskandar (2013:180), karakteristik yang perlu 

diketahui dari akuntansi tabungan rupiah: 

1. Saldo Tabungan di bank pada tanggal tertentu disajikan di neraca 

sebelah kredit karena merupakan hutang bank kepada nasabahnya dan 

dibuat secara gabungan dari seluruh saldo rekening tabungan nasabah 

yang bersangkutan baik yang berasal dari kantor cabang dalam negeri 

maupun dari kantor cabang diluar negeri. 
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2. Saldo tabungan dibuat sesuai dengan jenis valuta dari tabungan yang 

ada. Saldo tersebut berasal dari saldo dalam rekening buku besar 

tabungan, sedangkan rincian dari rekening tabungan terdapat pada 

daftar saldo rekening tabungan yang merupakan buku tambahan dan  

buku besar tabungan yang berisikan nama-nama dari pemegang 

rekening beserta jumlah saldo dari rekening masing-masing nasabah 

di bank. 

3. Setiap terjadi transaksi penyetoran atau penambahan di rekening 

tabungan akan dibukukan disebelah kredit dan apabila terjadi 

penarikan dari rekening tabungan, akan dibukukan disebelah debet 

sehingga saldo rekening tabungan di pembukuan bank akan selalu 

bersaldo kredit. 

4. Sistem akuntansi di bank umumnya menggunakan nomor rekening 

tabungan dari nasabah yang berfungsi sebagai buku tambahan dan 

telah di program sesuai dengan buku besar dari rekening tabungan 

tersebut. 

5. Proses transaksi dibuku besar sama dengan modul lain, dilakukan 

pada saat batch processing pada akhir hari setelah pelayanan kepada 

pelanggan ditutup. 

6. Bunga tabungan dihitung atas dasar saldo harian menurut hari yang 

sebenarnya atau 1 tahun sama dengan 365  hari dan setiap bulan 

masuk ke rekeningnya serta dikenakan pajak yang besarnya sesuai 

dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku. 

7. Pembukuan bunga tabungan dan pajaknya (20%) serta biaya 

administrasi bulanan dibukukan pada akhir bulan, yang biasanya 

dibebankan langsung ke rekening tabungan nasabah secara otomatis 

oleh sistem komputerisasi perbankan. 

8. Kebijakan bank membukukan tabungan sebagai kewajiban lainnya 

(harga perolehan diamortisasi), sedangkan pembukuan biaya-biaya 

yang berasal dari transaksi seperti transfer, dilakukan pada saat 

transaksi dilakukan dan langsung mendebet rekening tabungan yang 

bersangkutan. 
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2.3       AKUNTANSI KONTRAK ASURANSI JIWA 

 Klaim dan manfaat asuransi menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa (2012) :  

“Beban yang terdiri atas: klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya 

didasarkan pada terjadinya peristiwa yang di asuransikan, yaitu klaim 

kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan: klaim dan manfaat 

karena jatuh tempo: serta klaim dan manfaat karena pembatalan”. 

 

Kemudian pengertian kontrak asuransi jangka pendek dalam PSAK 36 

tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa (2012) :  

“Kontrak asuransi yang hanya memberikan proteksi tanpa ada komponen 

deposit untuk periode sama dengan atau kurang dari 12 bulan dan 

memungkinkan asuradur untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan 

kontrak pada akhir setiap periode kontrak, seperti penyesuaian jumlah 

premi atau penutupan yang diberikan”. 

 

2.4      AKUNTANSI UNTUK DANA PENSIUN 

 Program Pensiun menurut Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry 

D.Warfield (2008:74) : 

“Sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja memberikan 

tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas 

jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”. 

 

Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai 

akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau 

pemberi kerja adalah organisasi yang mensponsori program pensiun. Organisasi 

inilah yang menanggung biaya dan memberikan kontribusi ke dana pensiun. Dana 

atau program adalah entitas yang menerima kontribusi dari pemberi kerja, 

mengelola aktiva pensiun, dan melakukan pembayaran tunjangan kepada para 

penerima pensiun (karyawan yang purnakarya). 

 Program pensiun di katakan sedang didanai, menurut Donald E.Kieso, 

Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield (2008:75), ketika pemberi kerja 

(perusahaan) menyisihkan dana untuk tunjangan pensiun di masa depan dengan 

melakukan pembayaran kepada suatu badan pendanaan yang bertanggung jawab 

mengakumulasi aktiva dana pensiun, dan melakukan pembayaran kepada para 

penerima ketika tunjangan itu jatuh tempo. 

 Beberapa program dapat bersifat wajib, di mana para karyawan 

menanggung dari sebagian biaya tunjangan yang ditetapkan atau secara sukarela 



20 
 

melakukan pembayaran untuk menaikkan tunjangan mereka. Program-program 

lainnya dapat bersifat tidak wajib, di mana pemberi kerja yang menanggung 

keseluruhan biaya. Perusahaan biasanya merancang program pensiun 

berkualifikasi, sesuai dengan persyaratan pajak penghasilan federal, yang 

memperbolehkan dikurangkannya kontribusi pemberi kerja ke dana pensiun dan 

memberikan status bebas pajak atau laba dari aktiva dana pensiun. 

 Menurut Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield 

(2008:75), dana pensiun harus merupakan entitas legal dan entitas akuntansi 

terpisah yang memerlukan penyelenggaraan seperangkat pembukuan dan 

penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaraan pembukuan dan cacatan serta 

penyusunan laporan keuangan untuk dana tersebut, yang dikenal sebagai 

“akuntansi untuk program tunjangan karyawan”. 

 

2.4.1  Jenis Program Pensiun 

  Menurut Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield 

(2008:76), terdapat dua jenis program pensiun yang paling umum adalah: 

a. Program dengan iuran pasti. 

Dalam program dengan iuran pasti, pemberi kerja setuju untuk 

mengkontribusikan ke dalam sebuah perwalian pensiun suatu jumlah 

tertentu selama setiap periode berdasarkan rumus yang ditetapkan. 

Hanya kontribusi pemberi kerja yang ditetapkan, tidak ada janji 

mengenai tunjangan yang akhirnya akan dibayarkan kepada karyawan. 

Bentuk umumnya adalah neraca. 

Akuntansi untuk program dengan iuran pasti bersifat sederhana atau 

langsung. Karyawan menerima manfaat dari keuntungan atau risiko 

kerugian atas aktiva yang dikontribusikan ke dalam program pensiun. 

Tanggung jawab pemberi kerja hanyalah memberikan kontribusi 

setiap tahun berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam program.  

Akibatnya, biaya tahunan (beban pensiun) pemberi kerja hanya berupa 

jumlah yang harus dikontribusikan kepada perwalian pensiun. Suatu 

kewajiban akan dilaporkan dalam neraca pemberi kerja hanya jika 

iuran atau kontribusi belum dilakukan secara penuh, dan aktiva akan 

dilaporkan hanya jika telah dikontribusikan lebih besar daripada 

jumlah yang diharuskan. 



21 
 

b. Program dengan Tunjangan Pasti. 

Program dengan tunjangan pasti menetapkan tunjangan yang akan 

diterima karyawan pada saat pensiun. Rumus yang biasa digunakan 

menetapkan bahwa tunjangan itu merupakan fungsi dari sekian tahun 

masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi karyawan ketika ia 

mendekati pensiun. 

Para karyawan adalah pihak penerima dalam perwalian dengan iuran 

pasti, tetapi dalam perwalian dengan tunjangan pasti pemberi kerja 

adalah pihak penerima. Tujuan utama perwalian dalam program 

dengan tunjangan pasti adalah menjaga aktiva dan 

menginvestasikannya agar tersedia cukup uang untuk membayar 

kewajiban pemberi kerja kepada para karyawan ketika mereka 

pensiun. 

 

2.4.2 Komponen Beban Pensiun 

  Akuntansi untuk program pensiun membutuhkan pengukuran biaya 

dan pengidentifikasian biaya itu dalam periode waktu yang tepat. Menurut 

Donald E.Kieso, Jerry J.Weygandt, Terry D.Warfield (2008:81), 

penentuan biaya pensiun ini sangat rumit karena merupakan fungsi dari 

komponen-komponen berikut ini: 

1. Biaya Jasa. Biaya jasa merupakan beban yang disebabkan oleh 

kenaikan hutang tunjangan pensiun (proyeksi kewajiban tunjangan) 

kepada karyawan atau jasa yang mereka berikan selama tahun 

berjalan. 

2. Bunga atas Kewajiban. Karena pensiun adalah perjanjian kompensasi 

yang ditangguhkan, maka terdapat faktor nilai waktu dari uang.  

Akibatnya, pensiun dicatat atas dasar setelah didiskontokan. Beban 

bunga akrual setiap tahun atas proyeksi kewajiban tunjangan terjadi 

tepat seperti pada beban bunga atas setiap batang yang didiskontokan. 

3. Pengembalian Akrual atas Aktiva Program. Pengembalian yang 

dihasilkan oleh akumulasi aktiva dana pensiun selama tahun tertentu 

adalah dengan pengukuran biaya bersih bagi pemberi kerja yang 

mensponsori program pensiun karyawan. 
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4. Amortisasi Biaya Jasa Sebelumnya yang Belum Diakui. Amandemen 

program pensiun (termasuk pembentukkan program pensiun) 

seringkali mencakup ketentuan untuk menaikkan tunjangan (dalam 

situasi yang jarang untuk menurunkan tunjangan) atas jasa karyawan 

yang diberikan dalam tahun-tahun sebelumnya. Karena amandemen 

program ini dilakukan dengan harapan bahwa pemberi kerja akan 

merealisasi manfaat ekonomi selama periode mendatang. 

5. Keuntungan atau kerugian. Volatilitas beban pensiun dapat 

disebabkan oleh perubahan mendadak dan besar dalam nilai pasar 

aktiva program serta oleh perubahan mendadak dan besar dalam nilai 

pasar aktiva program serta oleh perubahan proyeksi kewajiban 

tunjangan. 

 

2.5       CALON PEGAWAI  NEGERI  SIPIL (CPNS) 

Menurut Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

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

Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, 

dan Manajemen Data Peserta, CPNS adalah seseorang yang diterima sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masih dalam status masa percobaan. 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) BAB VIII Manajemen ASN Pasal 65, 

persyaratan menjadi PNS ialah: 

(1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: 

a. Lulus pendidikan dan pelatihan; dan 

b. Sehat jasmani dan rohani. 

Penjelasan: syarat sehat jasmani bagi penyandang disabilitas disesuaikan 

dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. 

(2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberhentikan sebagai CPNS. 
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2.5.1  Pengangkatan CPNS menjadi PNS 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 

Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS BAB V tentang Pengangkatan CPNS 

menjadi PNS Pasal 14, ialah: 

CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 

(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi PNS oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, 

apabila: 

a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik; 

b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat 

menjadi PNS; dan 

c. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan. 

 

2.6       PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 

Menurut Peraturan Direksi (PT. TASPEN) (PERSERO) Nomor PD–

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, Program 

Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, PNS adalah semua PNS sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi 

Sosial PNS. Sedangkan, menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2014 tentang ASN BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1, PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. Adapun pengertian ASN adalah Profesi bagi PNS dan pegawai 

pemerintah dengan perpanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang ASN BAB VIII Manajemen ASN Pasal 61, menyebutkan bahwa setiap 

warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar 

menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Menurut Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN BAB VIII Manajemen 

ASN Pasal 62, penyelenggaraan seleksi yaitu sebagai berikut: 

(1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansi Pemerintah melalui 

penilaian secara objektif berdasarkan kompetisi, kualifikasi, dan persyaratan 

lain yang dibutuhkan oleh jabatan. 
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(2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetisi 

dasar, dan seleksi kompetisi bidang. 

 

2.6.1    Penggajian dan Tunjangan 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 tentang ASN BAB VIII Manajemen ASN Pasal 79, penggajian dan 

tunjangan PNS ialah: 

(1)  Pemerintahan wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS 

serta menjamin kesejahteraan PNS. 

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan 

beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. 

(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan 

secara bertahap. 

(4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja negara. 

(5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

2.6.2    Pemberhentian 

  Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 tentang ASN BAB VIII Manajemen ASN Pasal 87, penyebab 

pemberhentian PNS: 

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: 

a. Meninggal dunia; 

b. Atas permintaan sendiri; 

c. Mencapai batas usia pensiun; 

d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 

mengakibatkan pensiun dini; atau 

e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat 

menjalankan tugas dan kewajiban. 

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan 

karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
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dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 

pidana yang dilakukan tidak berencana. 

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena 

melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. 

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: 

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Dihukum dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang 

ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. 

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana 

yang dilakukan dengan berencana. 

2.6.3    Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2014 tentang ASN BAB VIII Manajemen ASN Pasal 91, penjelasan 

jaminan pensium dan jaminan hari tua PNS: 

(1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan 

hatri tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila: 

a. Meninggal dunia; 

b. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; 

c. Mencapai batas usia pensiun; 

d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 

mengakibatkan pensiun dini; atau 

e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat 

menjalankan tugas dan kewajiban. 

(3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai 

perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan 

sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. 
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(4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang 

diberikan dalam program jaminan sosial nasional. 

(5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS 

berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang 

bersangkutan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun 

dan jaminan hari tua PNS diatur dalam peraturan pemerintah. 

2.6.4  Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2013 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam 

Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima 

Pensiun 

Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional diamanatkan 

dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis 

program jaminan sosial. Dalam rangka membentuk Sistem Jaminan Sosial 

Nasional perlu pengaturan yang terpadu dalam penyelenggaraan jaminan 

kesehatan. 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib 

membayar dan menyetor iuran jaminan kesehatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah yang 

merupakan pemberi kerja bagi PNS, membayar iuran yang menjadi 

tanggung jawabnya tersebut. Adapun besaran dan tata cara pembayaran 

iuran program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud akan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Presiden. 

Selain membayar iuran program jaminan kesehatan PNS yang 

menjadi tanggungannya sebagaimana dimaksud, pemerintah turut pula 

membayar iuran program jaminan kesehatan bagi penerima pensiun yang 

meliputi PNS yang berhenti dengan hak pensiun, dan janda, duda, anak  

yatim piatu dari penerima pensiun PNS, anggota TNI/Polri, dan pejabat 

negara yang mendapat hak pensiun. 
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Dengan diaturnya ketentuan mengenai subsidi dan iuran program 

jaminan kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun yang dibayar 

pemerintah dalam Peraturan Presiden, sebagaimana ketentuan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial maka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi 

dan Iuran pemerintah dalam Penyelenggara Asuransi Kesehatan Bagi PNS 

dan Penerima Pensiun perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

2.7       ASURANSI  SOSIAL  PNS 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Penjelasan atas Asuransi Sosial PNS, adalah sebagai berikut: 

PNS sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat 

mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan 

pembangunan Nasional sehingga perlu dibina dan dikembangkan tingkat 

kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada PNS yang 

telah ada sekarang ini dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi baik dalam 

macam atau besarnya sarana kesejahteraan maupun dalam tata cara 

penyelenggarannya. 

Sistem yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan pemberian 

kesejahteraan ini adalah sistim asuransi. Sistim ini dapat melindungi PNS akan 

kesejahteraannya, disamping Negara tidak dapat turut menanggung pembiayaan 

dalam penyelenggaraan tersebut. Penyelenggaraan pensiun akan dilakukan juga 

dengan sistim asuransi sehingga PNS sebagai peserta turut memikul pembiayaan 

untuk penyelenggaraannya. Penerapan sistim ini berdasarkan pertimbangan bahwa 

pensiun yang selama ini menjadi beban Negara sebagai balas jasa kepadanya, juga 

merupakan jaminan hari tua yang merupakan kepentingan langsung dari PNS 

yang bersangkutan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB I Pasal 1, tentang Ketentuan Umum ialah: 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan; 

2. Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial PNS termasuk dana pensiun dan THT. 

3. PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud didalam pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974; 
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4. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. THT adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang 

dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB II Pasal 2, tentang Peserta ialah: 

(1) Semua PNS, Kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan, 

adalah peserta dari Asuransi Sosial. 

(2) Dalam hal PNS dari instansi di lingkungan Deparetemen Pertahanan 

Keamanan berpindah ke instansi di lingkungan Departemen lain, maka hak 

dan kewajiban dalam rangka Asuransi Sosialnya akan mengikutinya. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB III Pasal 4, tentang Saat Menjadi Peserta ialah: 

(1) Saat menjadi peserta Asuransi Sosial dimulai pada tanggal pengangkatannya 

sebagai CPNS, PNS. 

(2) Mereka yang pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah 

mempunyai kedudukan sebagai CPNS, PNS, menjadi peserta mulai tanggal 

tersebut. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB VI Pasal 6, tentang kewajiban peserta ialah: 

(1) Peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dari 

penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan. 

(2) Iuran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peruntukannya 

ditentukan sebagai berikut: 

a. 4
 

 
 %  (empat tiga perempat persen) untuk pensiun; 

b. 3
 

 
 %  (tiga perempat persen) untuk THT. 

(3) Besarnya iuran dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Presiden. 

(4) Kewajiban membayar iuran dimaksud dalam ayat (1) dimulai pada bulan 

peserta menerima penghasilan dan berakhir pada bulan yang bersangkutan 

berhenti sebagai peserta. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB V Pasal 7, tentang Sumbangan Pemerintah 
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ialah: Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah tetap 

menanggung beban-beban sebagai berikut: 

a. Pembayaran sumbangan untuk iuran pensiun PNS yang besarnya akan 

ditetapkan dengan keputusan Presiden; 

b. Pembayaran pensiun dari seluruh penerima pensiun yang telah ada pada saat 

Peraturan Pemerintah ini diundangkan; 

c. Bagian dari pembayaran pensiun bagi penerima pensiun yang belum 

memenuhi masa iuran yang telah ditetapkan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB VI Pasal 8, tentang Hak Peserta ialah: 

Hak-hak peserta terdiri atas: 

a. Pensiun; 

b. THT. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB VI Pasal 9, tentang pemberian hak peserta: 

(1) Hak atas pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, 

diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Hak atas tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, 

diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau 

karena sebab-sebab lain. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB VI Pasal 10, tentang penerima hak peserta: 

(1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

dan Pasal 9 ayat (1) ialah: 

a. Peserta; atau 

b. Janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau 

c. Yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau 

d. Orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan 

janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun. 

(2) Yang berhak mendapat THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 

dan Pasal 9 ayat (2) ialah: 
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a. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau 

berhenti sebelum saat pensiun; 

b. Isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta 

meninggal dunia. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB VII Pasal 12, tentang Saat Berhenti Sebagai 

Peserta ialah: 

Kedudukan sebagai peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal peserta: 

1. Meninggal dunia; 

2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial PNS BAB VIII Pasal 13, tentang Badan Penyelenggara 

ialah: 

(1) Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial ini didirikan suatu Badan usaha 

Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. 

(2) Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalam ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 

2.8       PROGRAM TABUNGAN HARI TUA (THT) 

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, Program 

Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB 1 Pasal 1 tentang pengertian, 

Program THT adalah Suatu Program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan 

usia Pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. 

2.8.1    Asuransi Dwiguna 

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB 1 Pasal 1 tentang 

pengertian, Asuransi Dwiguna adalah Suatu jenis asuransi yang 

memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia 
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pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada saat peserta meninggal dunia 

sebelum mencapai usia pensiun. 

Para peserta Program Asuransi Dwiguna juga memperoleh 

Asuransi Kematian tanpa harus menambah iuran. Prgram Asuransi 

Kematian adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan  

kepada peserta apabila istri/suami/anak meninggal dunia atau kepada ahli 

waris peserta apabila peserta meninggal dunia. Jadi asuransi kematian 

merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi PNS dan istri atau suami, 

kecuali bagi janda/duda PNS yang menikah lagi. Sedangkan bagi anak 

PNS, asuransi kematian merupakan asuransi berjangka bagi anak peserta 

yang belum mencapai usia 21 tahun atau 25 tahun bagi yang belum 

menikah dan masih belajar secara formal.  

Selain itu bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai 

usia pensiun atau bukan karena meninggal dunia akan memperoleh 

pembayaran sekaligus dalam bentuk Asuransi Nilai Tunai. Setiap peserta 

Asuransi Dwiguna diwajibkan membayar iuran sebesar 3.25% dari 

penghasilan sebulan (gaji, tunjangan isitri dan tunjangan anak) kepada PT 

TASPEN (PERSERO). 

 

2.8.1.1   Manfaat Asuransi Dwiguna 

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB III tentang 

Kewajiban dan Hak Peserta dalam Pasal 18, tentang manfaat Asuransi 

Dwiguna adalah: 

(1) Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal: 

a. Berhenti karena pensiun; 

b. Meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau 

c. Berhenti karena sebab-sebab lain. 

(2) Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, diberikan dalam hal Peserta: 

a. Pensiun dan telah membayar iuran paling rendah 6 (enam) kali 

berturut-turut; 
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b. Pensiun karena keuzuran jasmani atau rohani, dengan ketentuan 

telah memiliki masa iuran paling rendah 4 (empat) tahun, kecuali  

keuzuran jasmani atau rohani tersebut disebabkan oleh dan karena 

menjalankan kewajiban jabatannya, maka masa iuran paling 

rendah 4 (empat) tahun tidak berlaku; 

c. Berhenti karena sebab-sebab lain dan usia pada saat berhenti 

paling rendah 50 (lima puluh) tahun, serta masa iuran ditambah 

dengan usia pada saat berhenti paling rendah 65 (enam puluh 

lima) tahun. 

(3) Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, diberikan dalam hal Peserta: 

a. meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun dan 

telah menyetor iuran; 

b. hilang dan dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-

12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(4) Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, diberikan dalam hal Peserta: 

a. pensiun dan menyetor iuran kurang dari 6 (enam) kali berturut-

turut; 

b. usia pada saat berhenti kurang dari 50 (lima puluh) tahun; 

c. usia pada saat berhenti sudah mencapai 50 (lima puluh) tahun 

atau lebih serta usia pada saat berhenti ditambah dengan masa 

iuran kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun; atau 

d. diberhentikan karena keuzuran jasmani atau rohani yang bukan 

disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya, 

dan memiliki masa iuran kurang dari 4 (empat) tahun. 

2.8.2    Peserta Program THT :  

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB II tentang 

Kepesertaan dan Iuran dalam Pasal 4, peserta THT terdiri atas: 

a.  PNS Pusat kecuali PNS di Kementerian Pertahanan/POLRI; 
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b.  PNS Daerah; 

c.  PNS Pusat atau Daerah yang diperbantukan pada BUMN atau BUMD 

atau Swasta atau Yayasan; 

d.  PNS Pusat atau Daerah yang ditempatkan perwakilan Negara di Luar 

Negeri; 

e.  Pejabat Negara, yaitu: 

1.  Presiden dan Wakil Presiden; 

2.  Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3.  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 

4.  Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah 

Agung; 

5.  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 

Negara; 

6.  Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi; 

7.  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; 

8.  Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri; 

9.  Kepala Perwakilan, Republik Indonesia di Luar Negeri yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 

10. Gubernur dan Wakil Gubenur; 

11. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; 

12. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang; 

13. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. 

  Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB II tentang 

Kepesertaan dan Iuran dalam Pasal 5, tentang masa kepesertaan ialah: 

a.  Pengangkatan menjadi Pegawai Bulanan Organik/CPNS/PNS/Hakim 

sampai dengan diberhentikan; 

b.  Apabila tanggal pengangkatan sebagaimana dimaksud huruf a tidak 

jatuh pada tanggal 1 (satu), maka kepesertaannya dimulai tanggal 1 

(satu) bulan berikutnya; 

c.    Pelantikan menjadi Pejabat Negara sampai dengan diberhentikan; 
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d.   Apabila tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud huruf c tidak jatuh 

pada tanggal 1 (satu), maka kepesertaannya dimulai tanggal 1 (satu) 

bulan berikutnya. 

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB II tentang 

Kepesertaan dan Iuran dalam Pasal 6, tentang Usia Menjadi Peserta ialah: 

(1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1951 tentang 

Pengangkatan PNS Tetap, untuk periode pengangkatan mulai tanggal 

22 September 1951 sampai dengan tanggal 17 Februari 1976, batas 

usia pengangkatan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, tanpa ada 

batasan usia paling rendah. 

(2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 tentang 

Pengadaan PNS, untuk periode mulai tanggal 18 Februari 1976 sampai 

dengan 9 November 2000, batas usia pengangkatan menjadi PNS, 

ditetapkan paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 

(empat puluh) tahun, sehingga: 

b.  CPNS/PNS yang diangkat sebelum mencapai usia 18 (delapan 

belas) tahun, maka usia peserta dihitung pada tanggal dan bulan 

usia 18 (delapan belas) tahun; 

c.  Bagi CPNS/PNS yang pada saat pengangkatannya sudah berusia di 

atas ketentuan maksimum, maka untuk pengangkatan CPNS/PNS 

golongan III ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden,  

sedangkan untuk golongan I dan II ditetapkan dengan Ijin Prinsip 

dari Presiden. 

(3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang 

Pengadaan PNS tanggal 10 November 2000 dan Surat Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.12-2/99 tanggal 4 Juli 2001 

perihal Pengangkatan CPNS, bahwa dalam masa transisi (mulai dari 10 

November 2000 sampai dengan 31 Desember 2001) usia CPNS 

diperkenankan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan selesai masa 

transisi batas usia pengangkatan paling rendah 18 (delapan belas) 

tahun, dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. 
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(4) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang 

Pengadaan PNS tanggal 17 April 2002, bahwa batas usia pengangkatan 

serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 

(tiga puluh lima) tahun berlaku mulai tanggal 17 April 2002. 

(5) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tanggal 11 

November 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi 

CPNS, bahwa batas usia pengangkatan serendah-rendahnya 18 

(delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 46 (empat puluh enam) 

tahun. 

(6) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 tanggal 23 

Juli 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 

2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS untuk 

Guru dan Tenaga Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan 

minimum 19 (sembilan belas) tahun dan maksimum 46 (empat puluh 

enam) tahun. 

(7) Dalam hal ditemukan usia menjadi Peserta tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), maka agar dilakukan klarifikasi 

kepada Penerbit Surat Keputusan. 

(8) CPNS/PNS yang diangkat sebelum mencapai usia minimum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dihitung sejak usia 

minimum. 

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB II tentang 

Kepesertaan dan Iuran dalam Pasal 8, tentang Saat Berhenti Menjadi 

Peserta jika: 

(1)  Peserta yang berhenti karena pensiun atau karena sebab-sebab lain, 

apabila tanggal berhentinya sesudah tanggal 1 (satu), maka tanggal 

berhenti dihitung pada akhir bulan. 

(2) Peserta yang berhenti karena meninggal dunia, tanggal berhentinya 

dihitung pada saat kejadian. 
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(3)  Khusus PNS/Hakim yang berhenti karena pensiun/meninggal dunia 

setelah Batas Usia Pensiun (BUP), maka tanggal berhentinya 

ditetapkan pada saat BUP dan kelebihan iurannya dikembalikan 

kepada peserta. 

2.8.3    Asuransi Multiguna Sejahtera 

Program 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. Program ini telah diikuti oleh pegawai beberapa 

BUMN/BUMD.  

2.8.4    Asuransi Ekaguna Sejahtera 

Program Asuransi Ekaguna Sejahtera menawarkan manfaat THT 

saja kepada peserta yang ingin membatasi kewajiban iurannya. Program 

ini juga telah diikuti oleh pegawai beberapa BUMN/BUMD.  

 

2.9      KASUS NORMAL DAN TIDAK NORMAL 

2.9.1   Kasus Normal 

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD – 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB II tentang 

Kepesertaan dan Iuran dalam Pasal 11, kasus normal adalah suatu keadaan 

dimana iuran telah disetor secara terus menerus selama menjadi Peserta 

dan didasarkan kepada penghasilan penuh 100%. 

 

2.9.2   Kasus Tidak Normal 

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB II tentang 

Kepesertaan dan Iuran dalam Pasal 11, kasus tidak normal adalah suatu 

keadaan di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), terdiri atas: 

a.  kekurangan iuran; 

b. kelebihan iuran. 
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2.9.3   Sebab-Sebab Terjadinya Kasus Tidak Normal 

2.9.3.1 Sebab-Sebab Kekurangan Iuran 

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB II tentang 

Kepesertaan dan Iuran dalam Pasal 12, Kekurangan Iuran disebabkan 

antara lain: 

a. Peserta diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa; 

b.  Peserta diangkat menjadi Pejabat Negara; 

c.  Peserta ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar 

Negeri dan tidak menyetor iuran; 

d.  Peserta diperbantukan ke instansi/BUMN yang bukan peserta dan tidak 

menyetor iuran; 

e.  Peserta diangkat menjadi Direksi BUMN/BUMD; 

f.  Peserta cuti di luar Tanggungan Negara/Perusahaan; 

g.  Menurunnya penghasilan Peserta sebagai dasar potongan iuran dan 

perhitungan manfaat akibat ketentuan instansi Peserta (contoh pegawai 

yang diberikan uang tunggu, skorsing); 

h.  Dan lain-lain yang mengakibatkan terjadinya Kekurangan Iuran. 

 

2.9.3.2 Sebab-Sebab Kelebihan Iuran 

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD– 

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, 

Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, BAB II tentang 

Kepesertaan dan Iuran dalam Pasal 12, Pengembalian Iuran disebabkan 

antara lain: 

a.  Peserta yang diangkat di luar batas ketentuan usia paling rendah 

(kurang dari 18 tahun) pengembalian iurannya terhitung mulai tanggal 

diangkat sampai usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Peserta 

yang diangkat pada/sesudah tanggal 1 Maret 1976; 

b.  Peserta telah diberhentikan, tetapi iuran masih disetor; 

c.  Lain-lain yang mengakibatkan terjadinya Pengembalian Iuran. 

 


