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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 PENGERTIAN PROSEDUR

Pengertian Prosedur menurut Mulyadi (2008:5)

“Prosedur adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal yang biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk
menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan
yang sering terjadi”.

Kegiatan klerikal yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi

dan formulir, buku besar, dan buku jurnal. Yakni meliputi menulis, mengadakan,

menghitung, member kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan

membandingkan.

Pengertian Prosedur menurut M. Nafarin (2009:9)

“Pengertian prosedur adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan
dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Urutan yang saling berkaitan yang berarti suatu kegiatan tidak akan

berjalan apabila kegiatan sebelumnya belum selesai dilaksanakan dan hal ini

dibentuk untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara

bersamaan.

Berdasarkan definisi prosedur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang terdiri atas beberapa tahapan

yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang

bertujuan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha transaksi perusahaan yang

dilakukan berulang-ulang telah selesai dengan tujuan yang diharapkan.
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2.2 PENGERTIAN PENCATATAN

Pengertian Pencatatan menurut Mulyadi (2008:196)

“Pencatatan adalah suatu urutan ketiga klerikal biasanya melibatkan
beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin
penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-
ulang”.

Pengertian Pencatatan menurut Henry Simamora (2000:4)

“Pencatatan merupakan pembuatan suatu catatan harian kronologis
kejadian yang teratur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur.”

Berdasarkan definisi pencatatan diatas, dapat disimpulkan bahwa

pencatatan adalah tahapan kegiatan penulis yang dilakukan secara kronologis serta

dilakukan berulang-ulang.

2.2.1 Tahap Pencatatan

Tahap Pencatatan menurut Soemarso S.R (2004:90)

1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.

2. Pencatatan dalam jurnal (buku harian).

3. Pemindah-bukuan (posting) ke buku besar.

2.3 TABUNGAN

Pengertian Tabungan menurut Taswan (2013:97)

“Simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa
ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu.
Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam
keliapatan nominal tertentu”.

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.
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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

disediakan 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 oleh

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

Simpanan tabungan merupakan utang bank, dan kepada penabung diberikan

bunga sebagai jasa yang besarnya antara bank yang satu dengan lainnya berlainan,

tergantung pada manajemen dari masing-masing bank tersebut berani memberikan

besarnya suku bunga.

2.4 ASURANSI

Pengertian asuransi menurut ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (KUHD):

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan
penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Pengertian asuransi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:
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“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau
lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan
di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan”.

Pengertian asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang

dikutip oleh Zian Farodis (2013:11)

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak. Di dalam perjanjian
tersebut, pihak pertama memiliki keharusan untuk membayar iuran (premi),
sementara pihak kedua berkeharusan untuk memberikan jaminan perlindungan
sepenuhnya kepada pihak yang membayar iuran tersebut apabila sewaktu-waktu
terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang yang dimiliki oleh pihak
pertama, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau disepakati”.

Berdasarkan definisi asuransi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak yaitu pihak tertanggung dan

pihak penanggung yang bertujuan guna mengurangi risiko dengan cara pihak

tertanggung melakukan pembayaran iuran (premi) secara teratur kepada pihak

penanggung sebagai pergantian polis yang menjamin perlindungan terhadap risiko

seseorang yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang.

2.4.1 Unsur-Unsur Asuransi

Unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan menurut Abdul R.

Saliman (2014:182) adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).

2. Adannya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin

akan membayar ganti rugi).

3. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung).

4. Adanya pembayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung).

5. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita

oleh tertanggung).
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6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Unsur-unsur asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (KUHD) yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad (2011:8)

adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu

penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi.

Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak.

Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak

memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar

premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta

miliknya yang diasuransikan.

2. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum,

dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero)

atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseroangan,

persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan

perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak

berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang

melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti

kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai

oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran

sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan

bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas

harta miliknya.

4. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa

persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung
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mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang

mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam

asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk

tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya

alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan

tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena

persetujuan atau kesepakatamn bebas. Keterikatan tersebut berupa

kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk

memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain

(secara bertimbal baik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi,

tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada

penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko.

Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi,

penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis

asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi evenemen, premi yang sudah

dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat di

identifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian sebagai

berikut:

1. Penanggung dan tertanggung;

2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;

3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;

4. Tujuan yang ingin dicapai;

5. Risiko dan premi;

6. Evenemen dan ganti kerugian;

7. Syarat-syarat yang berlaku;

8. Bentuk akta polis asuransi.
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2.4.2 Tujuan Asuransi

Tujuan asuransi menurut Abdulkadir Muhammad (2011:12) adalah

sebagai berikut:

1. Teori Pengalihan Risiko

Menurut teori pengalihan risiko (risk transfer theory), tertanggung

menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap kekayaan miliknya atau

terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau

jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya.

Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan

mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.

Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul

beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut,

pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang

bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup

membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis

Perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung

untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi.

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang

mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah

premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko

beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu

asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung

memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila

sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peritiwa kematian

atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan

memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan

isi perjanjian asuransi. Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-

olah sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan
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asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan

secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup

lama premi yang disetor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai

modal usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk menikmati

hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen.

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,

maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh

penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam

itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi

penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa

tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika

sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko

berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan

akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.

Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial

loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian,

tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh

pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari

beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan

kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar

jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian

kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung. Dari sudut

perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong

perkembangan Perusahaan Asuransi di samping faktor tingginya

pendapatan perkapita warga negara (warga masyarakat).

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila

dalam kangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan

yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah

asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis.
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Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi

dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat

terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah

uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia

bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

3. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan

perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary

insurance). Akan tetapi, Undang-Undang mengatur asuransi yang bersifat

wajib (compulsory insurance), artinya tertanggung terikat dengan

penanggung karena karena perintah Undang-Undang, bukan karena

perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security

insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari

ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat

tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi),

tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka

yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan

Undang-Undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum.

Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan pekerjaannya atau selama

angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh

pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah

ditetapkan oleh Undang-Undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial

menurut pembentuk Undang-Undang adalah untuk melindungi

kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi

santunan sejumlah uang.
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2.4.3 Syarat-syarat Sah Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:49) asuransi merupakan salah satu

jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Karena perjanjian asuransi

merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu

perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-

syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan

pasal tersebut, ada 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak,

kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat yang diatur

dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251

KUHD.

1. Kesepakatan (Consensus)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

a. Benda yang menjadi objek asuransi;

b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;

c. Evenemen dan ganti kerugian;

d. Syarat-syarat khusus asuransi;

e. Dibuat secara tertulis disebut polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat

dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara

langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa

melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah

pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Kesepakatan

antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak

berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua

belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Kewenangan (Authority)

Kedua pihak tertanggung dan penanggung wewenang melakukan

perbuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Kewenangan berbuat

tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif.

Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan,

tidak berada dibawah perwalian (trusteeship), atau pemegang kuasa yang

sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang

sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan

miliknya sendiri.

Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak

hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam

hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung

dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung, misalnya jual beli

objek asuransi, asuransi untuk pihak kepentingan pihak ketiga. Dalam

hubungan dengan perkara asuransi di muka pengadilan, pihak tertanggung

dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan

pribadinya atau kepentingan Perusahaan Asuransi.

3. Objek Asuransi (Fixed Object)

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang

diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat

pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Pengertian

objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas

dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa, berapa

jumlah dan ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana,

berapa nilai dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama

siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya, dan

sebagainya.

Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka

dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan

objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung

memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek
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asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung

hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus

dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau

mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

4. Kausa yang Halal (Legal Cause)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak di

larang undang-undang, tidak bertentangan dengan  ketertiban umum, dan

tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu,

tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah

beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran

premi. Jadi, kedua belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi,

penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi

dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

2.5 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA (THT)

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) No. PD-

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

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

Program THT adalah suatu program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan

usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

2.5.1 Peserta Program Tabungan Hari Tua (THT)

1. PNS, kecuali PNS Departemen Hankam.

2. Pejabat Negara.

3. Pegawai BUMN/BUMD.

2.5.2 Kewajiban peserta Program Tabungan Hari Tua (THT)

1. Peserta diwajibkan menyetor iuran setiap bulan sebesar 3,25% dari

penghasilan.

2. Iuran peserta wajib disetor selama Peserta masih aktif bekerja.

3. Peserta diwajibkan memberikan keterangan data diri dan keluarganya.
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2.5.3 Asuransi Program Tabungan Hari Tua (THT)

2.5.3.1 Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna adalah suatu 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.

Para peserta Program Asuransi Dwiguna juga memperoleh Asuransi

Kematian tanpa harus menambah iuran. Program 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 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 istri, dan tunjangan anak) kepada PT. TASPEN (PERSERO).

2.5.3.2 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 di ikuti oleh pegawai beberapa BUMN/ BUMD.
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2.5.3.3 Asuransi Ekaguna Sejahtera

Program Asuransi Ekaguna Sejahtera menawarkan manfaat THT saja

kepada peserta yang ingin membatasi kewajiban iurannya. Program ini juga telah

di ikuti oleh pegawai beberapa BUMN/ BUMD.

2.5.4 Hak Peserta Program Tabungan Hari Tua (THT)

Hak-hak Peserta Program THT terdiri dari:

1. Manfaat Asuransi Dwiguna;

2. Manfaat Asuransi Kematian (Askem).

2.5.4.1 Manfaat Asuransi Dwiguna

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) No. PD-

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Manfaat THT Bagi PNS

BAB III Pasal 18 tentang Kewajiban dan Hak Peserta Program THT:

(1) Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal Peserta:

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 dalam ayat (1) huruf a

diatas, diberikan dalam hal Peserta:

a. Pensiun dan telah membayar iuran sekurang-kurangnya 6 (enam) kali

berturut-turut;

b. Pensiun karena keuzuran jasmani atau rohani, dengan ketentuan telah

memiliki masa iuran sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, kecuali jika

keuzuran jasmani atau rohani tersebut disebabkan oleh dan karena

menjalankan kewajiban jabatannya maka ketentuan masa iuran

sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun tidak berlaku; atau
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c. Berhenti karena sebab-sebab lain dan usia pada saat berhenti sekurang-

kurangnya 50 tahun, serta masa iuran ditambah dengan usia pada saat

berhenti sekurang-kurangnya 65 tahun.

(3) Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

diatas, 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) sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(4) Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

diatas, diberikan dalam hal Peserta:

a. Pensiun dan menyetor iuran kurang dari 6 (enam) kali berturut-turut;

b. Usia pada saat berhenti kurang dari 50 tahun;

c. Usia pada saat berhenti sudah mencapai 50 tahun atau lebih serta usia

pada saat berhenti ditambah dengan masa iuran kurang dari 65 tahun;

atau

d. Pensiun karena keuzuran jasmani atau rohani yang bukan disebabkan

oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya, dan memiliki

masa iuran kurang dari 4 (empat) tahun.

2.5.4.2 Manfaat Asuransi Kematian

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) No. PD-

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran THT Bagi PNS BAB III

Pasal 19 tentang Kewajiban dan Hak Peserta Program THT:

(1) Manfaat Asuransi Kematian diberikan dalam hal:

a. Peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia;

b. Istri/ Suami meninggal dunia;

c. Anak meninggal dunia;
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d. Peserta yang telah menerima manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana

dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c; atau

e. Istri/ Suami dan anak dari peserta yang telah menerima manfaat

Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2)

huruf c.

(2) Manfaat Asuransi Kematian bagi Istri/ Suami diberikan dengan ketentuan:

a. Istri/ Suami harus terdaftar dan tertunjang dalam daftar kepegawaian

instansi peserta dan pernikahannya dilakukan sebelum peserta berhenti

menjadi pegawai;

b. Hanya 1 (satu) manfaat dalam 1 (bulan) takwim penghasilan.

(3) Manfaat Asuransi Kematian Anak diberikan dengan ketentuan:

a. Anak-anak peserta yang terdaftar dan atau tertunjang dalam daftar

kepegawaian instansi peserta dan belum mencapai hari ulang tahun

yang ke 25, belum pernah menikah dan belum mempunyai penghasilan

sendiri;

b. Anak peserta yang lahir pada saat sebelum peserta pensiun;

c. Anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup;

d. Manfaat Asuransi Kematian anak peserta hanya diberikan maksimal 3

(tiga) orang Anak.

(4) Ketentuan lain:

a. Dalam hal Istri/ Suami kedua-duanya menjadi peserta, dan tunjangan

keluarga berada pada salah satu dari Istri/ Suami, apabila yang

menanggung tunjangan keluarga meninggal dunia, maka manfaat

Asuransi Kematiannya dihitung atas dasar kedudukan sebagai peserta;

b. Dalam hal Istri/ Suami kedua-duanya menjadi peserta, dan tunjangan

keluarga berada pada salah satu dari Istri/ Suami, maka apabila

tertanggung meninggal dunia, manfaat Asuransi Kematiannya dihitung

atas dasar kedudukan sebagai peserta dan sebagai ahli waris Istri atau

Suami yang meninggal dunia.
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2.5.5 Dokumen Persyaratan Hak Program Tabungan Hari Tua (THT)

1. THT apabila peserta pensiun:

a. Mengisi formulir Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Klim;

b. Asli dan fotokopi SK Pensiun;

c. Leger gaji terakhir;

d. Asli SKKP dari Instansi;

e. Pas foto Suami/ Istri ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dan 4x6

sebanyak 2 (dua) lembar;

f. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;

g. Fotokopi buku rekening apabila pensiun dibayarkan melalui bank;

h. Mengisi formulir SP3R (Surat Permohonan Pembayaran Pensiun

melalui Rekening);

i. Fotokopi NPWP;

j. Fotokopi SK Pengangkatan Pertama;

k. Fotokopi Kartu Pegawai;

l. Fotokopi Kartu Peserta Taspen;

m. Fotokopi Kartu Istri/ Kartu Suami;

n. Surat Keterangan Masih Kuliah bagi anak yang tertunjang diatas usia

21 tahun.

2. THT dan Asuransi Kematian apabila peserta Meninggal Dunia saat masih

aktif bekerja:

a. Mengisi Formulir Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Klim;

b. Surat keterangan ahli waris dari instansi;

c. Asli KPPG (Kutipan Perincian Penerimaan Gaji);

d. Asli Surat Kematian dari Kelurahan/ Desa;

e. Fotokopi Surat Nikah di legalisir KUA;

f. SPM UDW dari Instansi terkait;

g. Fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku;

h. Fotokopi nomor rekening.
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3. Nilai Tunai Asuransi, apabila peserta keluar (bukan karena meninggal

dunia ataupun pensiun):

a. Mengisi Formulir Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Klim;

b. Fotokopi SK Pemberhentian;

c. Asli SKKP;

d. Fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku;

e. Fotokopi SK Pengangkatan Pertama.

4. Asuransi Kematian, apabila Istri/ Suami peserta aktif meninggal dunia:

a. Mengisi Formulir Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Klim;

b. Asli KPPG (Kutipan Perincian Penerimaan Gaji);

c. Asli Surat Kematian dari Kelurahan/ Desa;

d. Fotokopi Surat Nikah di legalisir KUA;

e. Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir;

f. Fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku.

5. Asuransi Kematian, apabila anak peserta aktif meninggal dunia:

a. Mengisi Formulir Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Klim;

b. Asli KPPG (Kutipan Perincian Penerimaan Gaji);

c. Asli Surat Kematian dari Kelurahan/ Desa;

d. Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir;

e. Fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku.

Catatan: Usia anak dibawah 21 tahun, atau 21-25 tahun apabila masih

kuliah dan belum menikah.

6. Asuransi Kematian, apabila penerima pensiun PNS meninggal dunia

(sekaligus UDW):

a. Mengisi Formulir Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Klim;

b. Fotokopi SK Pensiun;

c. Asli KARIP;

d. Asli Surat Kematian yang ditandatangani oleh minimal Lurah/ Kepala

Desa;

e. Fotokopi surat nikah di legalisir KUA;

f. Fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku;
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g. Fotokopi nomor rekening (bila pembayaran melalui transfer).

2.6 KASUS NORMAL DAN TIDAK NORMAL

2.6.1 Kasus Normal

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) No. 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%.

2.6.2 Kasus Tidak Normal

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) No. 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.

2.6.2.1 Sebab-Sebab Kekurangan Iuran

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) No. 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;
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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.

2.6.2.2 Sebab-Sebab Kelebihan Iuran

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) No. 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) pengembaliannya 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.

2.7 PREMI ASURANSI

2.7.1 Premi Unsur Penting

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat rumusan:

“dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

menerima premi”.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:103) berdasarkan rumusan

tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam

asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh
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tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung

menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah

premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan

atau setidak-tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu

oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.

Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak

terjadi kesepakatan timbul lah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Tetapi

asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah

dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak

premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada

tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan perjanjian

asuransi.

Dalam asuransi yang diadakan untuk jangka waktu tertentu, premi dibayar

lebih dahulu pada saat asuransi diadakan. Tetapi ada asuransi yang diadakan

untuk jangka waktu panjang, misalnya asuransi jiwa, pembayaran premi dapat

dilakukan secara periodik, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian

ini, jika pada suatu tertentu premi belum dibayar, asuransi berhenti. Setelah premi

periode tertunggak itu dibayar asuransi berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar

mengakibatkan asuransi itu batal.

Untuk mencegah terjadi pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar

biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis menyatakan: “Premi

harus dibayar di muka (pada waktu yang telah ditentukan).” Jika premi tidak

dibayar pada waktu yang ditentukan, maka asuransi tidak berjalan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa premi adalah

syarat yang mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak.

Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:

a. Dibayar dalam bentuk sejumlah uang.

b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung.

c. Sebagai imbalan pengalihan risiko.

d. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.
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2.7.2 Jumlah Premi yang Harus Dibayar

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:104) penetapan tingkat premi

asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya

jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan berdasarkan

penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya penetapan

besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh tertanggung dan penanggung secara

layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian

rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung

berkemampuan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung yang terkena

peristiwa menimbulkan kerugian.

Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk

biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu. Rincian yang dapat

dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah:

a. Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan.

b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya

materai, biaya polis.

c. Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang.

d. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Menurut ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992,

premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak

diterapkan secara diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila:

a. Sedemikian rendah sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang

diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.

b. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat

solvabilitas perusahaan.

c. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim

kompetisi yang sehat.

Tingkat premi dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi, sehingga

sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi

yang bersangkutan. Penerapan tingkat premi dinilai bersifat diskriminatif apabila
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tertanggung dengan luas pengadaan yang sama serta dengan jenis dan tingkat

risiko yang sama dikenakan tingkat premi yang berbeda.

Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada

Perusahaan Asuransi atau melalui Perusahaan Pialang Asuransi untuk kepentingan

tertanggung. Dalam hal premi dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi,

perusahaan ini wajib menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asuransi

sebelum berakhir tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis

asuransi yang bersangkutan. Dalam hal penyerahan premi oleh Perusahaan

Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut,

Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas

pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu

antara habisnya tenggang waktu sampai diserahkannya premi kepada Perusahaan

Asuransi. (Pasal 22 Peraturan No. 73 Tahun 1992).

2.8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) No. PD-

12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program THT, Program Pensiun, dan

Manajemen Data Peserta, PNS adalah semua PNS sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 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

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 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
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Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang ASN BAB VIII Manajemen ASN Pasal 62,

penyelenggara seleksi yaitu sebagai berikut:

(1) Penyelenggara seleksi pengadaan PNS oleh instansi Pemerintah melalui

penilaian secara objektif berdasarkan kompetisi, kualifikasi, dan

persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.

(2) Penyelenggara seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

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

kompetisi dasar, dan seleksi kompetisi bidang.

2.8.1 Penggajian dan Tunjangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang

ASN BAB VIII Manajemen ASN Pasal 79, penggajian dan tunjangan PNS ialah:

(1) Pemerintah 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, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan dilakukan secara

bertahap.

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

pendapatan dan belanja negara.

(5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

2.8.2 Pemberhentian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 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;
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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 dengan hukuman

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 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.

2.8.3 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang

ASN BAB VIII Manajemen ASN Pasal 91, penjelasan jaminan pensiun dan

jaminan hari tua PNS.

(1) PNS berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua

PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
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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) PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan

kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai

penghargaan atas pengabdian PNS.

(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 jamina pensiun dan

jaminan hari tua PNS diatur dalam peraturan pemerintahan.

2.9 ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (ASPENS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1981

tentang Penjelasan atas Aspens, 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

penyelenggaraannya.

Sistem yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan pemberian

kesejahteraan ini adalah sistem asuransi. Sistem ini dapat melindungi PNS akan

kesejahteraannya, disamping Negara tidak dapat turut menanggung pembiayaan



32

dalam penyelenggaraan tersebut. Penyelenggaraan pensiun akan dilakukan juga

dengan sistem asuransi sehingga PNS sebagai peserta turut memikul pembiayaan

untuk penyelenggaraannya. Penerapan sistem 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 No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 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 No. 8 Tahun 1974;

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 No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 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 Departemen Pertahanan-

Keamanan berpindah ke instansi di lingkungan Departemen lain, maka hak

dan kewajiban dalam rangka Asuransi Sosialnya akan mengikutinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil BAB III Pasal 4, tentang Saat

Menjadi Peserta ialah:
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(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 No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 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. 4,75% untuk pensiun;

b. 3,25% 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 No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil BAB V Pasal 7, tentang Sumbangan

Pemerintah 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.
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil BAB VI Pasal 8, tentang Hak

Peserta ialah:

a. Pensiun;

b. THT.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 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 THT 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 No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 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:

a. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau

berhenti sebelum saat pensiun;

b. Istri/ Suami, anak atas ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta

meninggal dunia.
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 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 No. 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil BAB VIII Pasal 13, tentang Badan

Penyelenggara ialah:

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

Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero)

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969.

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

diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

2.9.1 Pengaturan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens)

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:236) Aspens diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri

Sipil, Lembaran Negara No. 37 Tahun 1981 yang mulai berlaku 30 Juli 1981.

Peraturan pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari

Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/

Duda Pegawai, Lembaran Negara No. 42 Tahun 1969 mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 November 1966 Peraturan

Pemerintah ini merupakan dasar berlakunya Aspens. Peraturan Pemerintah ini

secara teknis dilaksanakan dengan Kepmenkeu No. 45/KMK.013/1992 tentang

Besarnya THT dan Asuransi Kematian PNS.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:236) Aspens termasuk jenis

asuransi wajib (compulsory insurance) karena alasan-alasan berikut ini:
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a. Berlakunya Aspens diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,

bukan berdasarkan perjanjian.

b. Pihak penyelenggara Aspens adalah pemerintah yang didelegasikan

kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.

2 Tahun 1992).

c. Aspens bermotif perlindungan masyarakat (social security) yang dananya

dihimpun dari masyarakat PNS yang diancam risiko dan hari tua.

d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat PNS tetapi belum digunakan

sebagai dana pensiun dan hari tua, dimanfaatkan untuk kesejahteraan PNS

melalui program investasi.

2.9.2 Pihak-pihak dalam Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens)

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:237) berdasarkan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 ditentukan bahwa peserta wajib

membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan

sebulan tanpa tunjangan pangan. Peserta yang dimaksud dalam ketentuan ini

adalah setiap PNS. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25

Tahun 1981 menentukan bahwa untuk menyelenggarakan asuransi sosial ini

didirikan suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan

(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa

hubungan hukum yang terjadi antara peserta dan Badan Penyelenggara dalam

Aspens dtentukan oleh perundang-undangan, bukan karena diperjanjikan. Dalam

hukum asuransi, pihak yang membayar premi tersebut tetanggung, sedangkan

pihak penerima premi disebut penanggung. Dalam Aspens peserta adalah pihak

yang membayar iuran kepada Badan Penyelenggara, yang berposisi sebagai

tertanggung, sedangkan Badan Penyelenggara adalah pihak yang menerima iuran

dari peserta yang berposisi sebagai penanggung. Tegasnya, peserta adalah

tertanggung dalam Aspens. Penanggung ini adalah pemerintah yang didelegasikan

kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan.
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Perusahaan Perseroan yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah

No. 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perum Tabungan dan Asuransi

Pegawai Negeri Sipil (Perum Taspen) menjadi Perseroan Terbatas (PT. Taspen).

Dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No, 45/KMK.013/1992 tentang

Persyaratan dan Besarnya THT dan Asuransi Kematian Bagi PNS ditentukan

bahwa ketentuan-ketentuan teknis mengenai pelaksanaan keputusan ini akan

diatur lebih lanjut oleh Direksi PT. TASPEN (PERSERO). Berdasarkan ketentuan

ini, jelas bahwa Badan Penyelenggara Aspens adalah PT. TASPEN (PERSERO).

2.9.3 Premi Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens)

Menurut Abdulkadir Muhammad(2011:238) dalam hukum asuransi, premi

adalah sejumlah uang yang dibayar kepada penanggung sebagai imbalan risiko

yang ditanggungnya. Dalam Aspens, yang berstatus sebagai tertanggung adalah

peserta, yaitu PNS. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.

25 Tahun 1981, peserta wajib membayar iuran setiap bulan 8% dari penghasilan

sebulan tanpa tunjangan pangan. Jadi, yang dimaksud dengan premi dalam

Aspens adalah iuran setiap bulan yang wajib dibayar oleh PNS.

Jumlah premi yang wajib dibayar oleh PNS sebagai penanggung adalah

8% dari penghasilan setiap bulan. Iuran sejumlah tersebut peruntukannya

ditentukan 4,75% untuk pensiun, dan 3,25% untuk THT. Kewajiban membayar

iuran tersebut dimulai pada bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir

pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai peserta (Pasal 6 Peraturan

Pemerintah No. 25 Tahun 1981).

Dalam peraturan penggajian PNS ditentukan bahwa iuran pensiun, THT

dan pemeliharaan kesehatan dipotong dari gaji PNS yang bersangkutan setiap

bulan. PNS sebagai peserta Aspens tidak perlu membayar sendiri secara langsung

iuran Aspens mereka, karena iuran tersebut sudah dipotong langsung oleh petugas

Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara. Dengan demikian, tidak ada

kemungkinan PNS sebagai peserta Aspens tidak membayar iuran Aspens mereka.
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2.9.4 Evenemen Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens)

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011:239) dalam hukum asuransi,

evenemen adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggung. Dalam

Aspens yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah peristiwa berhenti dari

PNS yang dialami oleh peserta Aspens karena pensiun, meninggal dunia, atau

sebab lain yang mengancam kesejahteraan mereka. Apabila peristiwa itu terjadi,

mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan PNS yang bersangkutan.

Risiko atas peristiwa inilah yang menjadi beban Badan Penyelenggara sebagai

penanggung. Berkurang atau hilangnya penghasilan karena pensiun, meninggal

dunia, atau sebab lain menjadi beban yang wajib dibayar oleh Badan

Penyelenggara.

Untuk mengatasi timbulnya akibat dari peristiwa tersebut, Undang-

Undang mewajibkan PNS menjadi peserta Aspens dengan membayar iuran yang

dipotong langsung dari gaji setiap bulan. Badan yang ditugasi oleh pemerintah

sebagai penyelenggara Aspens adalah Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT.

TASPEN (PERSERO). Badan inilah yang menerima iuran dari PNS sebagai

peserta Aspens dan membayarkannya kepada PNS yang berhenti karena pensiun,

meninggal dunia, atau sebab lain.

Dalam Aspens, risiko mulai menjadi beban penanggung sejak tanggal

pengangkatan peserta menjadi CPNS atau PNS. Mereka yang pada tanggal

berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan sebagai CPNS

dan PNS, menjadi peserta sejak tanggal pengangkatannya itu (Pasal 4 Peraturan

Pemerintah No, 25 Tahun 1981). Kedudukan sebagai peserta Aspens berakhir

sejak:

a. Peserta meninggal dunia;

b. Peserta tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 12 Peraturan

Pemerintah No. 25 Tahun 1981). Alasan lain itu adalah berhenti tanpa hak

pensiun, yaitu berhenti dengan hormat atau tidak dengan hormat.


