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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Perkembangan dunia perekonomian saat ini sangat mempengaruhi pola

pikir individu untuk bekerja lebih giat guna mendapatkan penghasilan yang

sebesar-besarnya. Sebagian orang pun mencari pekerjaan yang dapat memberikan

tunjangan-tunjangan diluar penghasilan pokoknya per bulan. Salah satu pekerjaan

yang saat ini diminati adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena menurut

pemikiran masyarakat dengan menjadi PNS akan mendapatkan penghasilan yang

stabil dan terjamin. (careernews.web.id)

PNS mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam menentukan

penyelenggaraan negara atau pemerintah dan merupakan salah satu kelompok

pekerja yang menjadi tanggungan pemerintah dalam hal penggajian, tunjangan,

dan juga dana pensiun. Pentingnya peranan PNS maka diperlukan peningkatan

kesejahteraan. Usaha peningkatan kesejahteraan PNS dilakukan penyelenggaraan

program pensiun. Program pensiun tersebut diajukan untuk kesejahteraan hari tua

Pegawai 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. Karena kesejahteraan PNS tidak hanya diperhatikan selama

aktif bekerja, tetapi tetap juga diperhatikan pada masa pensiun. (bkn.go.id)

PT. TASPEN (PERSERO) mengacu ruang lingkup usahanya pada

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun

1981 merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang di tugaskan pemerintah

sebagai badan penyelenggara asuransi sosial dan pembayaran pensiun PNS

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri atau peserta dan

keluarganya, baik pada saat masih aktif maupun setelah pensiun. Hal ini sesuai

dengan Visi PT. TASPEN (PERSERO) yakni “Menjadi pengelola Dana Pensiun
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dan THT serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya” sedangkan Misi dari PT.

TASPEN (PERSERO) yakni “Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin

baik bagi peserta dan stekholder lainnya secara profesional dan akuntabel

berlandaskan integritas dan etika yang tinggi”. (taspen.com)

Produk yang dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO) KCU BANDUNG

yaitu program asuransi sosial yang terdiri dari Program Pensiun dan Program

Tabungan Hari Tua (THT) bagi PNS dan BUMN/ BUMD. 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 No. 11 Tahun 1969 tentang

pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai

Negeri Sipil. Peserta program ini meliputi PNS Pusat dan PNS Daerah. Setiap

peserta wajib membayar iuran premi sebesar 4,75% dari penghasilannya (gaji

pokok+ tunjangan istri dan anak) per bulan selama masih aktif bekerja pada

instansi pemerintahan dan program ini wajib memberikan perubahan data diri dan

keluarga apabila ada kejadian melalui SPTB (Surat Pengesahan Tanda Bukti diri)

yang disampaikan setiap tahun ganjil. Hak peserta pada program pensiun

diberikan kepada pensiun diri sendiri, pensiun janda/ duda/ yatim piatu, pensiun

orang tua, uang duka wafat, dan pensiun terusan. (taspenbandung.com)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981, PT. TASPEN

(PERSERO) juga mengelola program THT yang merupakan program asuransi

terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah

dengan asuransi kematian. Peserta program ini meliputi PNS Pusat dan Daerah,

Pejabat Negara, dan pegawai BUMN dan BUMD. Setiap peserta wajib membayar

iuran premi sebesar 3,25% dari penghasilannya (gaji pokok+ tunjangan istri dan

anak) per bulan, dan peserta program THT juga wajib menyampaikan perubahan

data diri dan keluarganya. Hak peserta mendapatkan manfaat program THT yakni

manfaat Asuransi Dwiguna yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta

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

meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, dan memperoleh asuransi

kematian tanpa harus menambah iuran. Manfaat program THT juga bersifat
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tabungan yang dapat diambil pada saat peserta pensiun dan apabila peserta keluar

atau dikeluarkan dari pekerjaannya. Kepesertaan program THT dimulai sejak

yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai/ pejabat negara sampai dengan

pegawai/ pejabat negara tersebut berhenti. (taspenbandung.com)

Pendapatan yang diterima PT. TASPEN (PERSERO) yaitu dari iuran

premi pensiun dan iuran premi THT yang berasal dari potongan gaji PNS atau

pejabat negara sebagai peserta program pensiun di PT. TASPEN (PERSERO).

Kewajiban membayar iuran tersebut dimulai pada bulan peserta menerima

penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai

peserta. Dalam peraturan penggajian Pegawai PNS ditentukan bahwa iuran

pensiun, THT dan pemeliharaan kesehatan dipotong dari gaji PNS yang

bersangkutan setiap bulan. PNS sebagai peserta Asuransi Pegawai Negeri Sipil

(Aspens) tidak perlu membayar sendiri secara langsung iuran Aspens mereka,

karena iuran tersebut sudah dipotong langsung oleh petugas Kantor

Pembendaharaan dan Kas Negara.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:103) premi adalah salah satu

unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib

dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi,

penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung

membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Peserta membayar sejumlah uang

yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada perusahaan asuransi yang

ditentukan dengan cara tertentu.

Pada penelitian ini penulis memilih program THT, karena iuran premi

THT berbeda dengan iuran premi pensiun. Iuran premi pensiun hanya sebagai

dana titipan kepada PT. TASPEN (PERSERO) yang nantinya akan dikelola oleh

Pemerintah Pusat, dan kemudian dikembalikan kepada PT. TASPEN (PERSERO)

untuk diberikan kepada PNS yang telah pensiun. Sedangkan iuran premi THT

memberikan pendapatan bagi PT. TASPEN (PERSERO) karena dana THT

diberikan kepada PNS apabila terdapat suatu kejadian saja, hal tersebut menjadi

keuntungan bagi PT. TASPEN (PERSERO). Keuntungan dana yang berasal dari

iuran premi THT dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO) untuk dijadikan
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investasi agar lebih berkembang. Pendapatan yang berasal dari premi THT

mengharuskan adanya suatu pencatatan yang mencatat penerimaan premi tersebut

agar sesuai dengan pencatatan Iuran Wajib Pegawai dan lebih meningkatkan

monitoring terhadap penagihan premi dan akurasi data.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun Tugas

Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Prosedur Pencatatan Penerimaan Premi

Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO)

KCU BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencatatan penerimaan premi Tabungan Hari Tua

(THT) Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO) KCU

BANDUNG?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam prosedur pencatatan penerimaan

premi Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN

(PERSERO) KCU BANDUNG?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pencatatan penerimaan premi Tabungan Hari

Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO) KCU

BANDUNG.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam prosedur

pencatatan penerimaan premi Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri

Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO) KCU BANDUNG.
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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 prosedur

pencatatan penerimaan premi Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri

Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO) KCU BANDUNG.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi perusahaan mengenai

prosedur pencatatan penerimaan premi Tabungan Hari Tua (THT)

Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO) KCU BANDUNG.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan tugas

akhir selanjutnya.

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) KCU BANDUNG yang berlokasi di Jalan P.H.H. Mustofa No. 78

Bandung 40124, yang dilaksanakan mulai tanggal 02 Februari 2015 sampai

dengan 27 Februari 2015, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00-

17.00 WIB.


