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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, dunia pekerjaan membentuk pola pkir masing – 

masing individu dalam meraih goal / tujuan dalam berkarir. Penghasilan / 

tingkat income yang tinggi umumnya diharapkan oleh masing – masing 

individu sebagai imbal hasil dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

Sebagian besar seseorang mencari pekerjaan yang mendapatkan gaji 

pokok dan tunjangan yang dapat memfalisitasi mereka dalam bekerja. 

Suatu pekerjaan memiliki tunjangan yang lengkap seperti Dinas Soisal, 

Perbankan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena saat ini Aparatur 

Sipil Negara (ASN) memiliki prioritas utama bagi negara dan tunjangan 

yang diberikan oleh negara sangat terjamin. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri merupakan pekerja yang 

menjadi tanggungan dari pemerintah mulai dari penggajian, tunjangan – 

tunjangan, dan juga dana pensiun. Pentingnya peranan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) maka diperlukan kesejahteraan bagi pegawai. Usaha 

dalam peningkatan kesejahteraan itu sendiri dengan penyelenggaraan 

program pensiun & Tabungan Hari Tua (THT). Program tersebut 

diajukan untuk kesejahteraan hari tua bagi pegawai ASN yakni 

memberikan jaminan keuangan bila peserta tersebut sudah tidak mampu 

bekerja lagi karena sudah mencapai usia yang tidak produktif lagi untuk 
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melaksanakan tugas – tugas yang diberikan, ataupun ada kejadian yang 

sampai merenggut nyawa peserta disaat masa pensiun masih cukup lama. 

Karena kesejahteraan pegawai tidak hanya disaat aktif bekerja, tetapi 

juga diperhatikaan saat masa pensiun. 

PT. Taspen merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bertugas sebagai badan penyelenggara asuransi sosial dan pembayaran 

pensiun serta Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan pegawai atau peserta dan keluarganya baik masih aktif 

maupun sudah pensiun. PT. Taspen, selain menjadi pengelola dana 

pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang 

terpercaya, juga mewujudkan manfaat dan pelayanan yang baik bagi 

peserta dan stakeholder lainnya secara professional dan akuntabel 

berlandaskan integritas dna etika yang tinggi. 

Produk yang dikelola oleh PT. Taspen Kantor Cabang Malang 

yaitu Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan 

Kerja, & Jaminan Kematian. Program pensiun adalah program yang 

bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua bagi peserta sebagai 

penghargaan atas jasa – jasa pegawai negeri selama bertahun – tahun 

bekerja dalam dinas pemerintahan. Setiap peserta wajib membayar iuran 

sebesar 4.75% yang dipotong dari penghasilan setiap bulan (gaji pokok + 

tunjangan istri + tunjangan anak) selama aktif bekerja pada instansi 

pemerintahan. 
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PT. Taspen juga mengelola program Tabungan Hari Tua yang 

merupakan Program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia 

pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. Tabungan Hari Tua (THT) 

dibayarkan sekali saat peserta mencapai batas usia pensiun atau 

meninggal dunia. Setiap peserta wajib membayar iuran sebesar 3.25% 

dari penghasilannya yang ditambahkan dengan tunjangan istri dan anak. 

Kepesertaan program Tabungan Hari Tua (THT) dimulai sejak yang 

bersangkutan diangkat sebagai pegawai sampai dengan masa kerja  

berhenti. 

Pada penelitian ini penulis memilih Program Tabungan Hari Tua 

dikarenakan iuran yang dikeluarkan berbeda dengan Program Pensiun, 

maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Mekansime 

Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) bagi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di PT. Taspen Kantor Cabang Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan jumlah program Tabungan Hari Tua 

(THT) pada tahun 2015 - 2017 ? 

2. Bagaimana mekanisme klaim pembayaran Tabungan Hari Tua 

(THT) pada PT. Taspen ? 
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C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini mempunyai tujuan untuk fokus meneliti pada 

pokok permasalahan. Jadi, batasan masalah dalam penelitian kali ini 

adalah pembahasan tentang mekanisme klaim pembayaran Tabungan 

Hari Tua (THT). 

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan jumlah perkembangan program Tabungan

Hari Tua (THT) di tahun 2015 – 2017 pada PT Taspen.

2. Untuk mendeskripsikan mekanisme klaim pembayaran dalam

program Tabungan Hari Tua (THT) pada PT. Taspen.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pene;itian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi PT. Taspen

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi perbaikan

mekanisme perusahaan serta untuk meningkatan kualitas pelayanan

pda PT. Taspen itu sendiri.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang

program pada perusahaan PT. Taspen, terutama tentang Tabungan

Hari Tua (THT)


