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BAB BII 

PENDAHULUAN 

 

A. Latarrr Belakanggg 

Senantiasaaselaluuuberputar seperti rodarr barangkaliii itu yangg 

dinamakan proses manusiaaa a bekerja. Berada dibawahhhtanpaakenall lelahh untukk 

terussberusahaaadengannsekuatttenagaaadanjjugajkemampuannuntukkbmengga 

paiisuatukkesuksesannyan.Harussterussdisadariiyanggsaattiniimasihhberadaadi

atasssiappuntukkturunnnkebawahh,bahwaaaituiartinyaasampaiibatasssusiaaaparap

pekerjaahharussmenikmatiiidannjjugaaistirahatttuntukkmasaapensiunnyaaidiiiihariii

tuaananti. 

           Timbullah persoalannsaatttiniiuntukkmenghadapiiipensiunann. Tentunya    

sudahh pastii tentangg pendapatan yang akan diperolehh jauhh lebihh menurunn 

dibandingkan g saattt masihh aktiff sebagaii pekerjaa. Bagi para pekerjaa swastaasdann 

wiraswastaa, haruss lebih menerimaa kenyataann karena penghasilann rutinnyaa 

pastii akann berhenti i. Adapunn keinginann bagi i yanga berstatuss pegawaii negerii 

sipill masihh mempunyai i TASPENn sebagaii tunjungann pensiunann yang dii 

jadikann jaminann diharii tuaa nantinyaa. 

Saat ini keadaan di masa aktif f bekerjaa sangatt mempengaruhii 

pensiunann dii harii tuaa. Disaatt aktiff dalam bekerjaa mempunyaii jadwall 

pekerjaann yangg terencanaaadannnjugaa ketat dengan peraturannya n. Pekerjaann 

bisaa menghabiskann waktuu sehariann. Tentunya dalam pemikirann dann juga 

dalam tenagaa karyawann yangg dikeluarkan n untukk menyelesaikannn pekerjaann 
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dengann sebaik k mungkin. Pekerjaann yang dilakukan n untukk kemajuann karirr dann 

juga perusahaan tersebutn. Jalinan nkerjaa yangg banyakkk melaksanakannn bersama dengannn 

temanaa sekerjanyaa ataupunn dengannn karyawann lainnyaa. Hal ini di kembangkann dengann 

kebiasaann, norma, dan tentunya dengan pemikirann kelompokk pekerjaa dii perusahaan 

tersebutn. Dengannn adanyaa pekerjaannayangghmenempatkannnpadaaasuatuuuperannodann 

jugaa fungsii di dalamm masyarakatt.  

Pensiunann akann merasakann kehilangann aktifitass kesehariannyaa didalamm 

perusahaann, setelahh berhentii darii pekerjaann tersebutt. Pekerjaannnyang sangat teraturg 

dan sekarang tidakk bisa dilakukannnlagii. Statusssdan juga peranann saat ini didalam 

lingkungannnpekerjaannyaa ditinggalkann kesempatann untukk produktiff a. Menerima a 

penghormatann dari pekerjaan yang sudah hilang.,. Proses hidupp manusiaa t yangg 

disebutt jugaa dengann masaa usiaa lanjutt.  

Pemerintah memberikan tugas pengelolaan dan penyelenggaraan 

program dana pensiun kepada PT. TASPEN (Persero). Sejak  tanggal 1 April 

1989 PT. TASPEN (Persero) diberikan  tanggung jawab yang lebih besar oleh 

pemerintah melalui pelimpahan program pensiun yang sebelumnya dikelola 

oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). 

Secara garis besar produk dan layanan PT. TASPEN (Persero) adalah 

pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelayanan 

pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dibayarkan secara 

tunai di Kantor Cabang Utama (KCU) atau dapat juga dibayarkan melalui 

Kantor Pos dan Bank yang bekerjasama dengan PT. TASPEN (Persero) 

seperti Bank Jatim Kantor Kas Brawijaya Malang.  
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Program Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima 

pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa- 

jasanya mengabdi pada negara berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 

1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. 

         Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981  

sebagai tindak lanjutnya program Pensiun PNS dialihkan kepada PT. 

TASPEN (Persero) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-

244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985. 

Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Bank yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dana bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

PT. Bank Pembangunan DaerahhJawaaTimurrstatussBankkUmum 

merupakannbankklokallpemerintahanhPropinsiiJawaaTimurryanggmampun 

dan memilikiiaktivitassnasional. Turut berperan dalam pembangunan yaitu 

mensukseskan program pemerintah dan untuk menumbuhkan perekonomian 

nasional. Dimana salah satunya berlokasi di Jl. Veteran Penanggungan 

Klojen, Kota Malang. 

PT. Bank Jatim memiliki slogan “Bank Jatim Banknya masyarakat Jawa 

Timur” yang artinya bank jatim mempunyai niatan untuk mensejahterakan para 

pemilik, nasabah, dan seluruh karyawan dan masyarakat Jawa Timur umunya disertai 

tanggung jawab, integritas, profesionalismeyang tinggi dari masing-masing personil. 
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Menutup tahun 2017 dan sebagai wujud hubungan baik dan kerjasama 

yang sudah cukup lama  terjalin antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk (Bank Jatim) dengan PT. Taspen (Persero) yang dilakukan 

perjanjian kerjasama baru antara kedua belah pihak. Pada perjanjian 

kerjasama Bank Jatim dengan  PT. Taspen   sebelumnya, ada beberapa hal 

yaitu Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna, dan 

juga Pensiun melalui rekening Bank.  

Adanya perjanjian kerjasama yang baru ini, diharapkan dapat tercipta 

layanan penisiunan PT .Taspen (Persero ) yang mengikuti prinsip 5T (tepat 

orang, tepat jumlah, tepat waktu,tepat tempat dan tepat administrasi) mampu 

membawa kedua belah pihak untuk menjadi yang lebih baik lagi kedepannya 

sehingga dapat memberikan dampak yang lebih positif lagi bagi 

perekonomian di Indonesia. Beberapa mitra di antaranya PT Taspen  yang 

mengelola dana pensiunan aparatur sipil negara. Selain Taspen, perseroan 

juga bekerjasama dengan PT Asabri (Persero), TNI/Polri, dan aparatur negara 

(ASN) milik kedua institusi itu untuk pembayaran dana 

pensiun.Bentukkpelayanan produkkdannjugajjasa yang diberikan  kepada 

para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS). 

Penulis  tertarikkuntukmmelakukanppenulisan laporan Tugas Akhir 

dengan judul “Pembayaran Pensiun Melalui PT. Bank Jatim Kantor Kas 

Brawijaya Malang” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan Tugas 

Akhir ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanaa prosedurr pembayaran pensiun pada PT. Bank Jatim Kantor 

Kas Brawijaya Malang? . 

 

C. BatasannmMasalahh 

Batasannmasalahhyanggperluudilakukannagarrtujuannpokokkpermasa

lahanyaayanggditelitittidakkterlaluumelebarrdariisuduttyanggsudahhditentuka

n,makaapenulisannlaporannTugas ssAkhirriiniiilebihhfokussspadaaaProsedurr 

Pembayarann Pensiunann Melaluii Bankk Jatimm Kantorr Kass Brawijayaa Malangg. 

 

D. TujuannnPenelitiann 

Berdasarkan rumusan masalah, makaa penulisann Tugas Akhir inii ditujukann 

untukk : 

1. Untukkkmengetahuii prosedur pembayaran pensiun pada PT. Bank Jatim 

Kantor Kas Brawijaya Malang. 

 

E. ManfaattPenelitiann 

1. Bagiiipenuliss  

a. Sebagaiisaranaauntukkmengaplikasikannberbagaiiteoriiyanggdidapath

dibangkuukuliah. 

b. Menambahkanh pengalamann dan latihann untukm memecahkan masalah h 

di masyarakat yang ada sebelum terjun kedunia kerja yang nya ata. 
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c. Mendorongg penuliss untuk bersemangat dan memiliki k jiwaa 

kewiraswastaann. 

2. Bagiiipihakk perusahaann 

Hasil l penulisannn laporan Tugas Akhir inii di harapkan un tuknuntuk 

memberikann masukan, melihat proses perkembangan dalam hal pemberian 

dana pensiun dimasa yang akan datang. Bermanfaat tuntuk menentukann 

langkah selanjutnyaa h untuk keg lebihh baik k lagi nantinyai. 

3. Bagii Jurusann 

Hasill penulisann  laporan Tugas Akhir inii merupakann informasii                  perihall 

prosedurr pembayaran n n       pensiunn n. 

4. Bagii  Masyarakat t 

Hasill penulisan laporan Tugas Akhir  inii dapatt menjadikan pemahamann 

tentangg prosedur pembayaran pensiun untuk masyarakat yang mempunyai 

pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) 

 

F. SistematikaaPenulisann  

Penulisann Tugas Akhir inii di bagi beberapa bab dengan maksud untuk 

memudahkan dalam melakukan pembahasan. Penulis melakukan hal ini agar 

pembahasan tidak menyimpang dari tema dan pokok pembahasan. 

Pembagiannya sebagai berikut  : 

1. BabbbIIPendahuluann 

Pada bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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2. Babb II Landasann Teorii 

Padaa bab     inii penulis membahas tentangn penelitian terdahulu, definisi i 

pensiun, pengertian nn dana pensiun, macam-macam pensiun, tujuan dan 

fungsi, jenis dana pensiun, jenis-jenis pensiunn, manfaat dana pensiun bagi 

para pensiun, peran dana pensiun, kelemahan program pensiun, dan juga 

keunggulan dana pensiun. 

3. BabbbIIImMetodepePenelitiann 

Pada bab ini penulis membahas tentang Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, 

Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. 

4. BabbbIVhHasil ljdannpPembahasann 

Pada bab ini penulis membahas tentangg Gambaran umum objek lokasii PT. 

Bank Jatim , Visi dan Misi , Filosofi Logo, Struktur Organisasi, Kegiatan 

Usaha, Jenis Produk dan Layanan, HasilldanpPembahasann. 

5. BabbbVkKesimpulannkdannsSarann 

Padaaababboinii  penulis membahas tentang Kesimpulan dan Saran.. 

 


