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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Ade Siska Nugraha (2017) yang 

melakukan penelitian tentang Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tanjungbalai yang memiliki tujuan  

untuk mengetahui prosedur pelayanan pembayaran pensiun. Penelitian n yangg 

diperolehh olehh Adee Siskaa Nugrahaa menggunakannn pendekatann kualitatif 

dengan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu data yang dikumpulkan 

kemudian disusun, dikelompokkan ,dianalisis dan di integrasikan sehingga 

menjadi gambaran yang jelas dan juga terarah mengenai permasalahan yang 

di teliti. Teknik pengumpulann dataa yangg dilakukann dengan cara pengamatann 

(observasii) dann wawancaraa (intervieww). Memperolehhh  dataa dannn keterangan n 

diperlukann untuk menggunakann dataa primerr dan juga datan skunderrr. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa prosedur pelayanan pembayaran pensiun di 

dahului dengan yanggg berhakk atasss  menerimaaa  pensiunn dannn juga  syarat tt  untuk k  

mendapatkannn   hakk atass pensiunannyann. 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Indi Wahyuning Ratri (2016) yang 

melakukan penelitian tentang Prosedur Pembayaran Dana Pensiun Pada Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Utama Surabaya yang 

bertujuan untuk mengetahui prosedur pembayaran dana pensiun. Penelitian 

yang diperoleh oleh Indi Wahyuning Ratri menggunakan n metode pengamatann 
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wawancara literature, pemanfaatan data sekunder. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa prosedur pembayaran dana pensiun di dahului dengan 

ketentuan dalam pembayaran dana pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional (BTPN) kepada nasabah, kemudian mendeskripsikan prosedur 

pembayaran dana pensiun apabila nasabah pindah ke luar kota. 

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian 

fokus pada prosedur pembayaran pensiun melalui Bank Jatim Kantor Kas 

Brawijaya Malang. Sedangkan pada penelitian terdahulu fokus terhadap 

prosedur pembayaran dana pensiun. Peneliti lebih fokus ke prosedur 

pembayaran dan syarat untuk mendapatkan hak atas pensiunan. Oleh karena 

itu produk yang di pakai saat ini untuk calon nasabah pensiunan berperan 

penting. 

 

B. DefinisipPensiunn 

 nn.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Hhhhh  nnn 
         a Berdasarkan UU No.11 Tahun 1969, “Pensiun diberikan sebagai 

jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri 

selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”. 

Berdasarkan  Undang- undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10 “Pensiun 

adalah Jaminan di hari i tuaa dan sebagaii balass jasaa terhadapp pegawaii negerii 

yangg telahh bertahunn-tahunn mengabdikannn dirinyaaa kepadaa Negara. Pada 

pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang g untukk selalu berusaha 

menjaminn harii tuanyaa, dan juga untuk ini setiap pegawai i negeri sipil (PNS) 

wajibb untukk menjadikan peserta dari suatu badann  asuransi sosial yangg 
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dibentukk olehh pemerintahh. Pensiunann n  bukannn  sebagaii  jaminann  hari tua dan 

sebagai balass  jasa pemerintah memberikann  sumbangan kepada pegawai 

negeri sipil (PNS)”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa 

“Pensiunn adalahh statusss seseorangg yangg telahh berakhir masa tugasnya di 

instansi tempat bekerja sebelumnya dan dimana instansi i tempat bekerja 

sebelumnya ini biasanya adalah instansi pemerintah, ataupun orang tersebut 

bekerjaa  sebagai pegawai negeri sipil (PNS)” I”.  

     Menuruttt  Martonoooo (2002:155)) menyatakannn bahwaa  “Pensiunn adalahh 

hakk seseorangg  untukk mendapatkannn  penghasilannnn setelaha bekerjaa sekiann 

tahun dann sudahh memasuki usiaa pensiunn ataupunn adaa sebabb lain sesuai 

dengann perjanjiann yangg telahh ditetapkann. Penghasilannyaa diberikann dalamm 

bentukk uangg dan besarnyaa tergantungg darii peraturann yangg telahh 

ditetapkan”n”. 

      Dari beberapa pengertian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pensiun 

adalah status seseorang yang telah berakhir masa kerjanya di tempat ia bekerja 

sebelumnya, kemudian mendapatkan penghasilan setelah bekerja. Penghasilan 

setelah bekerja tersebut diberikan sebagai balas jasa atas pengabdiannya bekerja 

kepada negara selama sekian tahun. Penghasilan tersebut berupa uang yang dapat 

diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus, hal ini tergantung dari kebijakan 

yang terdapat dalam suatu perusahaan. Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, 

Tentara, Pegawai BUMN adalah beberapa yang akan mendapatkan tunjangan  

pensiun dari pemerintah. 
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C. Pengertian Dana Pensiun 

        Dana pensiun adalah badan hukum yang menjalankan dan mengelola 

program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dana pensiun 

ini merupakan lembaga keuangan yang bukan bank di indonesia yang 

mempunyai aktivitas memberikan jaminann  kesejahteraann  kepada masyarakatt  

baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 1992  tentang Dana Pensiun yang menyebutkan,”Dana 

Pensiunn adalah badan hukum yang menjalankan dan mengelola program 

yang menjanjikan manfaat pensiun”n. 

        Undang-undang Danaa Pensiun No.11 Tahun 1992 merupakan 

kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta n dii Indonesia. Undang-

undang inia didasarkann padaa prinsipp “kebebasannyaa yangg untukk memberikann 

janjii dann jugaa kewajibann untukk menepatinyaa yaitu walaupunn pembentukann 

programm pensiunnn bersifatt sukarelaa, dann jugaa hakk atass penerimaa manfaatt 

haruss dijamin”nn. 

          Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bekerja 

pada instansi maupun perusahaan pemerintah yang telah 21 memasuki usia 

pensiun akan menyandang status sebagai seorang pensiunan. Seorang  

pensiunan akan mendapatkan penghasilan setelah bekerja sebagai balas jasa 

atas pengabdiannya bekerja untuk negara selama sekian tahun. Balas jasa 

tersebut akan diberikan dalam bentuk uang. Dimana uang yang akan 

diberikan kepada para pensiunan dikelola oleh lembaga ataupun badan hukum 

yang disebut pensiun. Pengelola dana selanjutnya akan disalurkan   kepadaa 
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penyelenggara dana pensiun seperti halnya kepada lembagaa keuangann yang 

sebagaii kantor bayarr pengelolaann pembayarann uangg pensiunnn . Uang pensiun 

tersebut dapat diambil setiap bulannya dan diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi para pensiunan. 

 

D. Macamm-macammmpensiunnn 

1. Pensiun yang dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO) yaitu : 

a) Veteran Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. 

b) Pegawai Negeri Sipil (Kecuali Pegawai Negeri Sipil HanKam). 

c) Pejabat Negara 

d) ABRI dan Pegawai Negeri Sipil HanKam yang pensiun sebelum 1 

April 1989 

2. Ada beberapa lembaga atau badan hukum yang mengelola dana pensiun 

diantaranya adalah PT. TASPEN (PERSERO) pengelola uang pensiun 

untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, ABRI dan PNS 

HanKam.  

3. Pensiunan yang dikelola oleh PT. ASABRI, yaitu penerima pensiun 

prajurit ABRI dan PNS ABRI HanKam. 

 

E. TujuannDannnFungsii 

Tujuannpenyelenggarakann dalam program pensiun ini baik kepentingan 

perusahaan,peserta dan juga lembaga pengelolaa pensiun sebagaii berikutt:  
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1. Perusahaan  

a. Agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil 

pensiunannya. 

b. Kompetisi pasar tenaga kerja yaitu di mana perusahaan akan memiliki 

daya saing dalam usaha untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas 

dan profesional di pasaran tenaga kerjanya.  

c. Loyalitas karyawan yang diharapkan mampu mempunyai loyalitas 

terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam 

melaksanakan tugas sehari-harinya.  

d. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. 

e. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah 

mengabdi di perusahaan tersebut.  

f. Perusahaan  yang  mempunyai kewajiban moral l memberikann rasa aman 

kepada karyawan terhadap masa yang akan datangg karenaa tetap 

memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiunann.  

2. Peserta   

a. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang dan karena 

tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiunan. 

b. Kompensasi yang lebih baik lagi, yaitu dengan peserta a mampu 

mempunyaii bahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada 

mencapai usia pensiun atau berhenti kerja nantinya.  
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3. Penyelenggarakan dana pensiun  

a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.  

b. Sebagai bakti sosial terhadap para pesertanya.  

c. Turut membantu dan juga mendukung program pemerintahan.  

fungsi program dana pensiun bagi para peserta : 

1. Asuransi, yaitu peserta yang cacat atau yang meninggal dunia sebelum 

mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban 

bersama dari dana pensiun. 

2. Pensiun, yaitu iuran peserta dan juga iuran pemberi kerja serta hasil  

pengelolaannya yang akan dibayarkan dalam bentuk manfaat dalam 

pensiunan sejak bulan pertama dan juga sejak mencapai usia pensiun 

selama seumur hidup peserta, dan janda/duda pesertanya. 

3. Tabungan, yaitu himpunan iuran yang peserta dan juga iuran pemberi kerja 

merupakan tabungan  dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan 

oleh karyawan tersebut dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para 

pesertanya.  

 

F. Jenis Dana Pensiunn 

Jenis dana pensiun dapat dibedakan menjadi duaa macamm sebagaii berikutt:  

1. Dana pensiun pemberi kerja (DPPK), yaitu dana pensiun yang dibentuk 

oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri. 

Dana pensiun berdasarkan  keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja 

yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dan juga dengan 
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iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada yang telah dikaitkan 

dengan keuntungan pemberi kerja. 

2. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh 

bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggrakan program 

pensiun iuran pasti bagi perorangan dan juga baik karyawan maupun 

pekerja mandiri yang telah terpisah dari dana pensiun yang  pemberi kerja 

bagi karyawan bank ataupun perusahaan asuransi jiwa yang juga 

bersangkutan.  

 

G. Jenis – Jenis Pensiunn  

Proses pelaksanaan pensiun yang dapat dilaksanakan sesuai dengan 

kebijaksanaan perusahaan tersebut. Penerima pensiun dapat memilih salah satu 

dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada dan yang sesuai dengan tujuan 

masing-masing. Jenis – jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai 

kondisi ataupun dapat juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Secara umum 

jenis pensiun yang dapat dipilih oleh peserta yang akan menghadapi pensiun 

sebagai berikut: 

1. Pensiun Normal yaitu pensiun yang telah  diberikan untuk menjadi peserta 

yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan 

perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah 

berusia 50 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.  

2. Pensiun yang ditunda merupakan pensiun yang diberikan kepada para 

karyawan yang telah  meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum 

memenuhi untuk pensiunan. Dalam hal tersebut karyawan yang telah  
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mengajukann tetap keluar dan pensiunnya baru dibayarkan pada saat usia 

pensiun tercapaii. 

3. Pensiun cacat pensiun yang telah diberikan bukan karena usia, tetapi lebih 

disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak 

mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung 

berdasarkan formula dan manfaat pensiun normal dimana masa kerja 

diakui seolah-olah sampai usia pensiun normalnya.   

4. Pensiunn dipercepatt  jenis pensiunn  ini diberikann  untuk kondisii  tertentu, 

misalnya karena  pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. 

   

H. Manfaat Dana Pensiun Bagi Para Pensiun 

Merupakan sumber dana pembiayaan domestik yang potensial dana 

pensiun ini mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional, meningkatnya 

peran pasar uang dan pasar modal. Manfaat bagi dunia usaha adalah 

tersedianya pemodal potensial, di pihak lain pengelola program pensiun 

memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui 

keuntungan- keuntungan investasinya. 

 

I.  Peran Dana Pensiun 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 untuk dapat memahami peran 

dana pensiun sebagai berikut: 

1. Dana pensiun ini merupakan sarana penghimpun dana untuk meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang 

terus akan bertumbuh dan berkelanjutan kedepannya. 
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2. Danaa pensiunn dapat t menambahh motivasii dann ketenangann kerjaa sehinggaa 

meningkatkann produktivitasnyaa. 

Berdasarkann hal-hall tersebutt yangg diharapkann danaa pensiunn dapat 

berperann secaraa aktif dalamm pembangunann dan sebagaii salahh satuu lembagaa 

keuangann penghimpunn danaa yangg sekaliguss membantuu meningkatkann 

pertumbuhann ekonomii dan  juga penyediaann lapangann kerjaa. 

 

J. Kelemahann Programm Pensiunn 

Terdapat beberapa kelemahann darii beberapa programm Yayasan Dana Pensiun 

(YDP) sebagai berikut: 

a. Arahan investasi yangg kurang jelas dan juga kurang konsisten terhadap 

pencapaian tujuan program pensiun. 

b. Arahan administrasi keuangan dan sebagai i pedomannn yang penata usaha 

kekayaann danaa pensiunn kurangg dipersiapkann dengann baikk. 

c. Belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal mendasarkan dan untuk 

menjamin terpenuhinya hak dan juga kewajibann para pihakk  penyelenggara 

program pensiunan. 

d. Banyak investasi yang dilakukan pada aktiva tetap yang kurang 

produktif dan juga  tidak cepat menghasilkan. 

e. Beberapa manajemen yang statis dan juga kurang peduli terhadap 

perbaikan dalam manfaat pensiunan. 

f. Beberapa program pensiun masih membedakan jumlah dan juga manfaat 

pensiun untuk kalangan pensiunan, janda atau duda dan juga anak yatim 

atau piatu para pensiunan. 
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g. Investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. 

h. Pengelolaan YDP masih banyak yang kurang profesional.  

i. Keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar dan juga 

tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat pensiun yang sepadan. 

 

K. Keunggulann n  Danaaa  Pensiunnn 

Pada umumnya dana pensiun n yang mempunyai i  keunggulann  potensiall  

sebagai berikut: 

a. Danaa pensiunn dibebaskann darii pajakk penghasilann dengann demikiann para 

pesertaa dapatt menikmatii manfaatt pensiunn sekurangg-kurangnyaa dann 

lebihh tinggii darii manfaatt programm lainn. 

b. Dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan 

dengan likuiditas dan juga solvabilitas yang tinggi sehingga memberikan 

posisi tawar menawar yang lebih kuat dalam melakukan kerja sama 

dengan lembaga keuangan lainnya. 

c. Dana pensiun mempunyai tiga fungsi yang terpadu yaitu u; tabungann, 

asuransii, dann jugaa pensiunn. Fungsii inii dapatt dilakukann dengann caraa 

kerjaa yangg samaa antaraa ketigaa lembagaa (perbankann, perusahaann asuransii 

jiwaa, dann jugaa danaa pensiunn). 

d. Pengelola yang ditunjuk dan sebagiannya profesional, setia (loyal), 

jujur, serta mampu menyusun rencana dan juga berpikir jangka panjang. 

e. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan, investasi 

dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya secara prorata menurut 

jumlah iuran dan juga masa kepesertaannya. 



19 
 

 

f. Untukk mengurangi i risikoo kecelakaann atau kematiann darii pesertaa, maka 

pesertaa dapatt dipertanggungkan n dengann asuransii jiwaa ataupun 

kecelakaann kepadaa perusahaann asuransii mendapat pembagian 

keuntungann atass pertanggunganjiwaa para pesertanyaa. 

g. Manfaatt pensiun dapatt dinikmatii secaraa berkalaa bulanann selamaa seumurr 

hidupp dengann jumlahh yangg samaa bagii pesertaa dann jugaa bagii jandaa atauu 

dudaa darii pesertanyaa, sertaa anakk yatimm piatuu darii pesertaa sampaii berusiaa 

25 tahunn. 

 

 

 

 

 

 

 

 


