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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Prosedur 

2.1.1. Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah sebuah rangkaian proses pada setiap pekerjaan dalam 

usaha maupun bisnis (Rifka, 2017:7). Setiap prosedur harus dibuat atau 

dirancang dengan baik untuk menghindari adanya kerusakan atau kecelakaan 

selama aktivitas pekerjaan dilakukan. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu 

prosedur tetap yang merupakan standar dari segala aktivitas usaha atau bisnis 

yang dilakukan. Sedangkan menurut Rasto (2015:49) prosedur adalah rangkaian 

aktivitas yang ditetapkan atau kegiatan yang harus berlaku atau berlangsung 

untuk mencapai hasil tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa 

prosedur merupakan dasar yang wajib diterapkan atas kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan. Sedangkan pendapat lain dari Mulyadi (2016:4), prosedur adalah 

serangkaian aktivitas klerikal untuk memastikan kegiatan proses transaksi usaha 

yang terjadi secara berkala. Biasanya dalam melaksanakan suatu prosedur akan 

melibatkan banyak orang dalam satu atau lebih departemen. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

prosedur adalah sebuah rangkaian aktivitas yang ditetapkan oleh suatu 

perusahaan atau bisnis yang dilakukan secara berkala dan melibatkan banyak 

orang dari satu ataupun banyak divisi. Sebuah prosedur dibuat dengan harapan 

prosedur tersebut dapat digunkaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan 



11 

 

 

 

serta dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan atau fraud yang terjadi di 

perusahaan. Prosedur akan digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk 

melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu prosedur juga dapat 

berfungsi sebagai sarana dalam melakukan pengawasan kinerja operasional 

suatu departemen. Dapat dilihat bahwa prosedur merupakan faktor yang utama 

dalam melaksanakan kegiatan dalam sebuah perusahaan atau intansi. Maka 

setiap perusahaan pasti mempunyai prosedur yang telah ditetapkan dengan 

maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau berjalannya aktivitas 

perusahaan dengan baik dan berjalan sesuai rencana. Selain itu, prosedur juga 

berfungsi sebagai suatu tahapan untuk memecahkan suatu masalah dengan suatu 

kegiatan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sebuah prosedur yang tepat untuk 

diterapkan oleh perushaan atau instansi. 

 

2.1.2. Manfaat Prosedur 

Prosedur yang dirancang pasti kedepannya akan menghasilkan manfaat 

untuk kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

penyusunan prosedur secara efektif untuk membantu kinerja perusahaan 

sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa 

manfaat yang didapatkan perusahaan atau instansi menurut Hidayatullah (2021): 

1. Memudahkan seseorang untuk melakukan kegiatan agar mencapai 

tujuan yang diinginkan. 
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2. Membuat pekerjaan menjadi lebih terstruktur karena dengan adanya 

prosedur dapat menjadi petunjuk yang jelas untuk melaksanakan semua 

kegiatan. 

3. Dengan adanya prosedur, tidak perlu melakukan penyederhanaan 

kegiatan sehingga sebuah pekerjaan menjadi lebih efektif . 

4. Mengecilkan kemungkinan terjadinya pelanggaran ataupun 

penyimpangan dalam sebuah kegiatan. 

5. Memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan untuk sebuah 

kegiatan. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, 

pihak berwenang dapat segera melakukan arahan dan juga perbaikan. 

 

2.1.3. Jenis Prosedur 

Menurut Rasto (2015:50) jenis prosedur terbagi menjadi dua yaitu 

prosedur primer dan prosedur sekunder. Berikut adalah penjelasan singkat 

terkait dua jenis prosedur tersebut: 

1. Prosedur Primer, prosedur ini dibuat dengan maksud untuk 

mempermudah dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Contoh dari 

prosedur primer adalah prosedur pesanan, pembelian dan penagihan. 

2. Prosedur Sekunder, prosedur yang dibuat dengan maksud untuk 

memfasilitasi sebuah pekerjaan yang akan dilakukan oleh prosedur 

primer. Contoh prosedur sekunder adalah prosedur dalam melakukan 

surat-menyurat. 
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2.1.4. Karakteristik Prosedur 

Pembuatan prosedur mempunyai dasar tersendiri sehingga prosedur 

yang dibuat akan berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah karteristik. 

Menurut Rasto (2015:53) sebuah prosedur dibuat harus memiliki beberapa 

karateristik. Karakteristik yang dimaksud ada enam. Berikut adalah 

karakteristik-karakteristik yang dimaksud beserta penjelasannya: 

1. Efisien 

Sebuah prosedur dinyatakan efisien apabila dapat meminimumkan 

penggunaan waktu, upaya, dan peralatan. Serta yang paling penting adalah 

nilai output harus lebih besar dari pada nilai input. 

 

2. Efektif 

Sebuah prosedur akan dinyatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

 

3. Sederhana 

Prosedur dibuat sesederhana mungkin sehingga dapat mudah untuk 

dipahami dan diikuti. Selain itu, prosedur yang dibuat harus cocok dengan 

persyaratan organisasi. 

 

4. Konsisten 

Hasil dari prosedur harus bersifat konsisten untuk jangka waktu yang 

cukup lama. Jika tidak, maka kualitas dan kehandalan prosedur tersebut akan 
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dipertanyakan. Dengan adanya prosedur yang konsisten, maka jumlah 

kesalahan akan jauh lebih sedikit. 

 

5. Fleksibel 

Prosedur harus dijelaskan dengan baik dan juga terstruktur. Akan lebih 

baik jika prosedur dibuat tidak begitu kaku, sehingga tidak menerima ide-ide 

yang bersifat inovatif. Prosedur harus fleksibel dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi dan fleksibel jika dihadapkan pada masalah yang besar nantinya. 

 

6. Diterima 

Saat pembuatan sebuah prosedur harus memperhatikan unsur sumber 

daya manusia, dengan maksud agar kedepannya prosedur tersebut dapat 

diterima. 

 

2.2. Pengertian Standar Operasional Prosedur 

Standar Operasional Prosedur adalah sebuah perangkat lunak yang 

berfungsi untuk mengatur tahapan suatu proses atau prosedur kerja tertentu 

(Budihardjo, 2014:7). Berdasarkan pengertian tersebut, Standard Operating 

Procedure atau yang disingkat SOP sebuah dokumen tertulis yang berisikan 

prosedur kerja yang bersifat tetap, berkala, dan tidak berubah-ubah. Sedangkan 

menurut pendapat dari Soemohadiwidjojo (2014:11), Standard Operating 

Procedure (SOP) adalah tata cara yang digunakan untuk memastikan kegiatan 

operasional sebuah perusahaan berjalan dengan baik. Sedangkan menurut 
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Mahardika (2021:2), Standard Operating Procedure (SOP) merupakan sebuah 

dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang akan digunakan secara 

kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan mendapatkan hasil 

kerja yang efektif dan efisien. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Standard 

Operating Procedure atau yang biasa disebut dengan SOP merupakan sebuah 

dokumen tertulis yang dimiliki perusahaan dan berisikan tentang tata cara terkait 

prosedur kerja yang bersifat tetap dan berkala untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

serta mendapatkan hasil kerja yang memuaskan. Sesuai dengan pengertiannya 

maka Standard Operating Procedure memiliki peran dalam memandu hasil kerja 

yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Dengan menerapkan Standard Operating 

Procedure akan menunjukkan hasil kerja serta pelayanan suatu perusahaan. 

Standard Operating Procedure merupakan faktor penting dalam 

ketidakberhasilannya kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan.  

 

2.3. Pengertian Pensiun 

Pensiun adalah seorang pekerja atau pegawai yang diberhentikan dari 

aktivitasnya atas pekerjaan yang dimiliki dengan berbagai alasan tertentu (Otoritas 

Jasa Keuangan, 2019). Pengertian dari kata pensiun dapat diartikan sesuai dengan 

profesi dari masing-masing individu. Selain itu perlakuan pensiun antara satu 

profesi dengan profesi yang lain juga berbeda-beda. Untuk seseorang professional 

seperti pengacara, dokter, atlet olahraga, seniman arti pensiun bagi mereka adalah 

berhenti dari aktivitas profesinya dan selanjutnya akan menikmati hidupnya. 
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Seorang professional arti pensiun adalah berhentinya merka dari aktivitas 

pekerjaannya yang telah dilakukan selama ini dan berhenti untuk menikmati hidup 

dan istirahat. Untuk seorang profesional, mereka dapat pensiun kapan saja sesuai 

dengan keinginannya. Untuk pensiun professional, tidak ada ketentuan umur yang 

menjadi batas untuk mereka pensiun. Hanya dengan alasan karena bosan, lelah, 

atapun ingin fokus dengan hobi dan keluarga mereka dapat mengajukan diri untuk 

pensiun dari pekerjaannya.  

Bagi karyawan atau pekerja dari sebuah perusahaan atau instansi, pensiun 

merupakan berhenti bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu karena 

telah mencapai batas usia tertentu. Usia tertentu yang dimaksud pun tergantung 

pada aturan yang berlaku di tempat kerja masing-masing dan profesinya. Usia 

tertentu untuk pensiun bermacam-macam, ada yang usia 46 tahun, 55 tahun, 56 atau 

58 tahun, 60 atau 65 tahun bahkan ada yang mencapai usia 70 tahun untuk profesi 

tertentu. Ada hal lain yang dapat dijadikan alasan bagi seorang karyawan atau 

pekerja dinyatakan pensiun. Pensiun sebelum waktunya dapat terjadi ketika ada 

sesuatu hal yang terjadi sehingga memaksakan pekerja untuk pensiun. Misalnya 

pekerja mengalami sakit jangka panjang sehingga tidak dapat melakukan 

aktivitasnya sebagai pekerja. Alasan lain pekerja dinyatakan pensiun adalah ketidak 

sanggupan dari pekerja itu sendiri untuk melanjutkan pekerjaan dengan beberapa 

alasan dan perusahaan memberi izin untuk pensiun maka dapat disebut dengan 

pensiun dini. Sebagai pekerja yang memilih untuk pensiun dini, mereka akan 

mendapatkan pesangon atau uang saku dan kesempatan untuk bekerja lagi ditempat 

dan profesi yang berbeda. 
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2.4. Program Pensiun 

2.4.1. Pengertian Program Pensiun 

Pengertian program pensiun menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019) 

adalah suatu program yang menjajikan akan melakukan pembayaran dengan 

sejumlah uang yang sama secara rutin dan akan mulai dibayarkan apabila peserta 

telah pensiun atau berhenti bekerja karena telah mencapai batas usia untuk 

pensiun. Sesuai dengan pengertiannya, seseorang atau karyawan yang telah 

pensiun akan tetap menerima sejumlah penghasilan secara rutin. Penghasilan 

tersebut akan diterima dari program pensiun yang diikuti oleh pekerja atau 

karyawan tersebut. Umumunya para karyawan atau pekerja telah didaftarkan 

sebagai peserta dari program pensiun oleh perusahaan dimana mereka berkerja. 

Para karyawan atau pekerja telah terdaftar sebagai peserta program pensiun 

semenjak mereka diangkat menjadi karyawan. Sedangkan menurut PT. 

TASPEN (Persero) (2018b) yang dipublikasikan melalui www.taspen.co.id dan 

diakses pada tanggal 11 Juli 2022 menjelaskan bahwa program pensiun adalah 

sebuah program yang bertugas untuk memberikan penghasilan kepada peserta 

program pensiun setiap bulan sebagai bentuk jaminan hari tua dan penghargaan 

atas dedikasi menjadi pegawai negeri serta bekerja di dinas Pemerintah selama 

bertahun-tahun.  

 

2.4.2. Tujuan Program Pensiun 

Program pensiun diadakan pasti memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari 

pembentukan program pensiun tidak hanya dibuat semata-mata untuk 

http://www.taspen.co.id/
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kepentingan satu pihak. Tujuan dengan adanya penyelenggaran program pensiun 

dapat dilihat dari beberapa pihak seperti pemberi kerja, pekerja sebegai penerima 

pensiun dan lembaga yang mengelola dana pensiun. Berikut adalah beberapa 

tujuan dengan adanya program pensiun untuk beberapa pihak seperti bagi 

pemberi kerja, bagi pekerja atau penerima pensiun, dan bagi lembaga pengelola 

dana pensiun menurut Kasmir (2013:290): 

1. Bagi Pemberi Kerja 

Pemberi kerja mempunyai kewajiban moral kepada para pekerja yang 

harus dipenuhi. Kewajiban moral yang dimaksud adalah memberikan rasa 

aman kepada pekerja untuk masa yang akan datang dengan cara para pekerja 

tetap menerima penghasilan pada masa usia pensiun. Selain itu, sebagai 

pemberi kerja atau perusahaan yang mengadakan dana pensiun bagi 

pekerjanya, berikut beberapa tujuannya: 

a. Bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada para 

pekerjanya atas pengabdiannya kepada perusahaan terkait. 

b. Para pekerja yang telah selesai bekerja dan telah memasuki usia pensiun 

akan tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh. 

c. Menurunkan turn over karyawan karena memberikan rasa aman secara 

batin. 

d. Dalam melakukan tugas sehari-hari, program ini dapat meningkatkan 

motivasi bagi para pekerja. 

e. Meningkatkan nama baik perusahaan termasuk di mata masyarakat dan 

juga pemerintah. 
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2. Bagi Pekerja atau Penerima Pensiun 

Sebagai peserta program pensiun yang akan membayar iuran setiap 

bulan dan yang akan menerima manfaat pensiun dimasa yang akan datang, 

berikut adalah beberapa manfaat yang diterima bagi pekerja yang menerima 

pensiun: 

a. Kepastian mendapatkan penghasilan di masa depan setelah masa 

pensiun. 

b. Memberikan rasa aman untuk masa yang akan datang atau masa usia 

pensiun sehingga pekerja termotivasi melakukan pekerjaan dengan baik 

dalam bekerja. 

 

3. Bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun 

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan atau mengelola dana 

pensiun, berikut beberapa tujuan dari pendirian program pensiun: 

a. Memperoleh keuntungan dengan melakukan beberapa kegiatan 

investasi. 

b. Berpatisipasi dalam membantu dan mendukung program pemerintah. 

 

2.4.3. Manfaat Program Pensiun 

Pemberian manfaat pensiun kepada peserta program pensiun berbeda-

beda. Hal ini bergantung pada kapan peserta tersebut pensiun dari pekerjaannya. 

Selain itu, pembayaran manfaat juga berkaitan dengan ketentuan atau kebijakan 

tentang program pensiun yang berlaku disetiap perusahaan. Berikut adalah 
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beberapa kategori tentang manfaat pensiun yang akan diberikan kepada 

karyawan atau pegawai menurut Latumaerissa (2017:678): 

1. Manfaat Pensiun Normal (Normal Retirement) 

Manfaat ini merupakan manfaat yang akan diterima peserta pada saat 

mencapai usia pensiun normal. Pada umumnya, setiap perusahaan 

menetapkan usia pensiun normal berada di usia antara 45 sampai 60 tahun, 

sesuai dengan peraturan masing-masing berdasarkan kepentingan. Sesuai 

dengan pengertiannya, ketika karywan telah memasuki batas usia pensiun 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka karyawan tersebut dapat 

langsung menerima uang pensiunnya. Manfaat jenis ini seringkali digunakan 

oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.  

 

2. Manfaat Pensiun Dipercepat (Early Retirement) 

Manfaat ini merupakan manfaat yang diterima peserta apabila berhenti 

bekerja minimal 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Seorang karyawan 

akan pensiun ketika ia mencapai usia 60 tahun, pada umumnya karyawan 

tersebut akan menerima manfaat pensiun normal ketika ia mencapai usia 50 

tahun (sepuluh tahun sebelum memasuki usia pensiun normal). Akan tetapi 

hal ini dapat berubah ketika karyawan tersebut ternyata memilih untuk 

pensiun dini 10 tahun lebih cepat, maka akan berubah menjadi manfaat 

pensiun dipercepat. Pembayaran manfaat untuk kategori in akan dibayarkan 

paling lambat tiga bulan setelah karyawan tersebut pensiun atau berhenti 

bekerja. 
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3. Manfaat Pensiun Cacat (Disabled Retirement)  

Manfaat ini merupakan manfaat yang diterima apabila peserta 

mengalami cacat. Pensiun cacat ini tidak mempunyai kaitan dengan batas usia 

peserta. Ketika karyawan mengalami cacat serta tidak bisa atau tidak mampu 

melakukan aktivasnya sebagai karyawan, maka karyawan tersebut dapat 

menerima manfaat pensiun. Hak pensiun cacat ini akan dianggap sah apabila 

peserta mendapatkan surat keterangan cacat dari dokter dan disetujui oleh 

lembaga pengelola dana pensiun bahwa peserta cacat. Perhitungan manfaat 

pensiun cacat akan dihitung sesuai dengan formula perhitungan pensiun 

normal. Dalam hal ini, karyawan akan diakui bahwa telah mencapai usai 

pensiun normal akan tetapi penghasilan dasar untuk menghitung manfaat 

pensiun ditentukan sesuai dengan ketika peserta dinyatakan cacat. Manfaat 

pensiun cacat akan diberikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah 

karyawan dinyatakan cacat. 

 

4. Manfaat Pensiun Ditunda (Deffered Retirement)  

Manfaat ini merupakan manfaat yang diterima oleh peserta apabila 

berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun normal. Namun bagi 

karyawan yang berhenti dari pekerjaannya dan telah memasuki batas usia 

pensiun dipercepat akan menerima pensiun ditunda sejumlah dengan 

karyawan menjadi peserta program pensiun sampai dengan karyawan 

pensiun. Untuk pembayaran manfaat pensiun bagi karyawan yang berhenti 
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dari pekerjaannya jauh sebelum memasuki usia pensiun dipercepat akan 

ditunda sampai usia pekerja tersebut memasuki usia pensiun dipercepat.  

 

2.5 Dana Pensiun 

2.5.1. Pengertian Dana Pensiun 

Dana Pensiun adalah lembaga keuangan yang mengelola harta 

kekayaan serta mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan atas 

pendapatan setelah purna tugas dari sebuah pekerjaan (Latumaerissa 2017:670). 

Sedangkan menurut Kasmir (2017:287), dana pensiun adalah sejumlah dana 

yang dipungut oleh suatu lembaga atau perusahaan dari karyawan dan 

memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesua dengan kesepakatan. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2020, mengatakan bahwa dana pensiun adalah sebuah badan hukum yang 

mengelola serta menjalankan program yang menjanjikan tentang manfaat 

pensiun. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dana pensiun adalah sebuah perusahaan yang telah disahkan secara hukum untuk 

memungut, mengelola dan memberikan sejumlah dana yang kemudian akan 

diberikan kepada para karyawan saat pensiun. Diselenggarakan dana pensiun 

merupakan bentuk usaha suatu instansi atau oerusahaan untuk memberikan 

kesejahteraan kepada para pegawai yang menjadi peserta program pensiun 

dengan memberikan kenyamanan kepada karyawan dalam dunia kerja apabila 

hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Hal-hal yang dijaminkan oleh perusahaan 
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adalah terjadinya kecelakaan kerja, memasuki usia pensiun serta meninggal 

dunia. Selain itu, perusahaan juga berharap dengan adanya jaminan 

kesejahteraan untuk para karyawannya dapat memotivasi kinerja karyawan 

sehingga dapat menghasilkan hasil yang memuaskan serta bermanfaat bagi 

kedua belah pihak. 

 

2.5.2. Manfaat Dana Pensiun 

Berdasarkan pengertian dana pensiun sendiri yaitu memberikan 

jaminan kesejahteraan bagi para pekerja, maka dana pesiun akan memberikan 

berbagai manfaat. Berikut adalah beberapa manfaat dana pensiun bagi peserta 

menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016): 

1. Tabungan dan Investasi 

Dana pensiun dapat dijadikan sebagai tabungan dan investasi untuk 

masa yang akan datang. Tabungan dan investasi adalah jumlah seluruh iuran 

peserta dan pemberi kerja termasuk seluruh hasil dari investasinya yang akan 

diberikan kepada peserta.  

 

2. Pensiun 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah seluruh iuran dan hasil 

investasinya akan diberikan apabila peserta telah memasuki masa pensiun. 

Tergantung dari dana pensiunnya, penerima pensiun juga dapat diterima oleh 

suami atau istri yang berstatus janda atau duda dan anak yang masih berhak, 

apabila penerima pensiun yang sebenarnya meninggal dunia. Jadi manfaat 



24 

 

 

 

dana pensiun tidak hanya akan dirasakan atau dinikmati oleh peserta program 

pensiun saja, dana pensiun dapat diterima secara berkelanjutan dengan 

penerima dana pensiun yang berbeda tergantung dengan status serta dana 

pensiunnya. 

 

3. Asuransi 

Hal ini berkaitan dengan usia berhak pensiun. Maksud dari asuransi 

adalah ketika peserta tidak dapat bekerja karena meninggal dunia atau sakit 

maka perhitungan manfaat pensiun dapat dikatakan masa kerjanya telah 

mencapai usia berhak menerima pensiun. 

 

Sedangkan menurut Latumaerissa (2017:670) manfaat dana pensiun 

bagi pemerintah, peserta, pengelola, perusahaan dan masyarakat adalah: 

1. Bagi Pemerintah, dengan adanya sistem pendanaan program pensiun 

di Inonesia meningkatkan suatu kemungkinan terkumpulnya sebuah 

sumber dana yang akan diperlukan untuk membiayai dan juga 

meningkatkan pembangunan nasional. 

2. Bagi Peserta, sebagai media tabungan, asuransi dan pensiun. Bagi 

peserta yang meninggal atau sakit sebelum mencapai usia pensiun akan 

mendapatkan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana 

pensiun. Iuran dari peserta dan pemberi kerja akan menjadi tabungan 

peserta, dan hasil dari pengelolaan dana tersebut merupakan hak 

peserta. Semua dana yang terkumpul merupakan cadangan wajib dana 
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pensiun yang harus dibayarkan kepada peserta setiap bulannya ketika 

telah mencapai usia pensiun. 

3. Bagi Pengelola, akan mendapatkan pendapatan dari fee base income 

bank yang berupa selisih pendapatan bunga atau provisi. 

4. Bagi Perusahaan, para karyawan akan termotivasi dan totalitas dalam 

bekerja sehingga akan mendukung produktivitas kerja perusahaan. 

5. Bagi Masyarakat, adanya dana pensiun maka akan terciptanya 

kesejahteraan umum yang berkesinambungan, karena bagi karyawan 

yang telah masuk pada masa purna bakti akan tetap menerima 

pendapatan setiap bulannya. 

 

2.5.3. Kewajiban, Wewenang dan Hak Pendiri Dana Pensiun  

Suatu instansi atau perusahaan dapat menyelanggarakan dana pensiun 

atau program pensiun apabila mendirikan usaha dan memiliki karyawan dapat 

menyelenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK, untuk mengadakan 

program pensiun bagi karyawannya (Latumaerissa 2017:686). Setiap pendiri 

dana pensiun memiliki kewajiban, wewenang dan hak. Berikut adalah 

kewajiban, wewenang dan hak dari pendiri dana pensiun: 

1. Kewajiban Pendiri Dana Pensiun 

a. Membuat sebuah pernyataan tertulis yang berisikan ketersediannya 

untuk membiayai penyelnggaraan dana pensiun serta bertanggung 

jawab atas ketersediaan dana untuk memenuhi kewajibannya 

dalam membayar manfaat pensiun kepada peserta. 
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b. Melakukan pembayaran atas iuran normal maupun iuran tambahan. 

c. Melakukan pemungutan sejumlah iuran dari peserta dan 

memberikannya ke dana pensiun. 

d. Saat dilakukan pemeriksaan langsung oleh Menteri Keuangan, 

penyelenggara wajib memperlihatkan buku, catatan atau dokumen 

dan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. 

 

2. Wewenang Pendiri Dana Pensiun 

a. Dapat melakukan pendirian serta pembubaran dan pensiun. 

b. Membuat serta merubah peraturan dana pensiun. 

c. Melakukan perekrutan atau memberhentikan pengurus maupun 

dewan pengawas. 

d. Memilih yang akan menerima titipan. 

e. Menentukan arah investasi. 

 

3. Hak Pendiri Dana Pensiun 

a. Mendapatkan laporan dari pengurus tentang perkembangan 

portofolio dan hasil dari investasi. 

b. Menerima pertanggungjawaban pengelolaan dana pensiun dari 

pengurus. 

c. Mendapatkan laporan hasil pengawasan dari dewan pengawas atas 

pengelolaan dana pensiun. 
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2.5.4. Lembaga Pengelola Dana Pensiun 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) terdapat lima lembaga yang 

mengelola dana pensiun di Indonesia. Lima lembaga ini memiliki perbedaan, 

karena setiap lembaga memiliki kekhasan serta peraturan masing-masing. 

Berikut lima lembaga yang mengelola dana pensiun: 

1. PT. TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) 

PT. TASPEN merupakan perusahaan asuransi yang didirikan oleh 

Pemerintah. Peserta dari perushaan ini dikhususkan untuk Aparatur Sipil 

Negara, dimana seluruh ASN wajib menjadi peserta Taspen. Ketika seorang 

diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara maka akan secara otomatis 

didaftarkan sebagai peserta Taspen dan gaji akan dipotong untuk membayar 

iuran Taspen. Program yang dikelola oleh PT. TASPEN ada empat, yaitu 

Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Program Jaminan Kematian. 

 

2. PT. ASABRI 

PT. ASABRI didirikan untuk mengelola dana pensiun khusus anggota 

TNI, POLRI, dan pegawai sipil Kementrian Pertahanan Republik Indonesia 

atau KEMHAN. Beberapa layanan yang diberikan oleh PT. ASBRI adalah 

Santunan Asuransi (SA), Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA), Santunan 

Risiko Kematian (SRK), Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK), 

Santunan Biaya Pemakaman (SBP), Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD), 
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Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCKBD), Santunan Biaya Pemakaman 

Istri/Suami (SBPI/S), dan Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA). 

 

3. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh 

orang atau badan yang melakukan aktivitas memperkerjakan karyawan selaku 

pendiri dengan tujuan menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan 

Program Pensiun Manfaat Pasti. Bagi instansi yang menyelenggarakan dana 

pensiun secara mandiri, maka karyawan yang bekerja akan secara otomatis 

menjadi peserta program pensiun tersebut serta iuran pensiun akan dipotong 

dari gaji yang diterima setiap bulannya. Karyawan yang berhak menjadi 

peserta program pensiun wajib memenuhi kriteria-kriteria tertntu, seperti 

berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan karyawan tersebut sudah 

bekerja di instansi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun. Umumnya, 

kepersertaan untuk program ini minimal tiga tahun. Apabila masa 

kepersertaannya kurang dari tiga tahun maka manfaat yang akan diterima 

merupakan jumlah iuran dan hasil investasi atau pengembangannya. 

 

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk 

oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa dengan tujuan mengadakan Program 

Pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang tidak 

termasuk Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan 
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asuransi itu sendiri. Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK 

berhak atas iurannya termasuk hasil pengembangannya dan terhitung sejak 

menjadi peserta DPLK. Apabila peserta program pensiun meninggal dunia, 

maka hak peserta akan menjadi hak ahli warisnya. Syarat menjadi peserta di 

Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK adalah mempunyai 

penghasilan, usia minimal peserta adalah 18 tahun.  

 

5. Program Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS adalah badan hukum publik yang didirikan oleh Pemerintah untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. Peserta BPJS adalah semua 

orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia minimal selama enam 

bulan dan telah membayar iuran. Program yang dikelola oleh BPJS 

Ketenagakerjaan ada empat, yaitu Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian. Prinsip 

program BPJS ini adalah keterbukaan, kegotongroyongan, nirlaba, 

akuntanbilitas, kehati-hatian, portabilitas dan sifat kepersetaannya adalah 

wajib. 

BPJS Ketenagakerjaan atas program jaminan pensiun mulai beroperasi 

pada tanggal 1 Juli 2015. Jaminan pensiun merupakan jaminan sosial yang 

memiliki tujuan untuk mempertahanakan derajat kehidupan yang layak bagi 

pesertanya dengan cara memberikan penghasilan ketika peserta telah 

memasuki usia pensiun, mengalami cacat sehingga tidak dapat bekerja lagi 

atau peserta meninggal dunia. 
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2.5.5. Jenis Program Dana Pensiun 

Terdapat dua jenis program dana pensiun yang ada di Indonesia, yaitu 

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti 

(PPMP). Berikut adalah penjelasan terkait dua program tersebut menurut buku 

seri literasi keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2019): 

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) 

Program pensiun iuran pasti atau PPIP adalah suatu manfaat pensiun 

yang berupa akumulasi iuran beserta hasil dari pengembangnnya. Siklus dari 

pengelolaan dana pensiun dengan PPIP dapat dilihat pada gambar 2.1. Berikut 

adalah penjelasan dari siklus pengelolaan dana pensiun dengan Program 

Pensiun Iuran Pasti atau PPIP dan siklus dari program ini: 

1. Pemberi kerja dan peserta program pensiun membayar iuran ke 

penyelenggara program pensiun. Aset dari program pensiun terdiri dari 

total asset dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan sisanya adalah 

iuran yang diperuntukkan untuk peserta dan hasil dari pengembangan 

yang didistribusikan ke rekening peserta secara proPosional. 

2. Iuran yang masuk akan diinvestasikan. Kemudian hasil dari investasi 

tersebut dan telah dikurangi biaya operasioanl akan dikembalikan ke 

program pensiun. 

3. Manfaat pensiun akan dibayarkan sesuai dengan akumulasi iuran dan 

hasil dari pengembangan yang telah dikurangi biaya operasional secara 

proposional. 
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Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Dana Pensiun dengan PPIP 

Sumber: Buku Program Pensiun Otoritas Jasa Keuangan 2019 

 

2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) 

Program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah suatu program 

pensiun yang nominal manfaat pensiunnya sudah ditentukan sebelumnya 

dalam sebuah formula tertentu. Siklus dari pengelolaan dana pensiun dengan 

PPMP dapat dilihat pada gambar 2.2. Berikut penjelasan dari siklus 

pengelolaan dana pensiun dengan Program pensiun manfaat pasti atau PPMP: 

1. Pendiri atau pemberi kerja atau peserta membayar iuran normal dan 

peserta membayar iuran atau sejumlah dana ke penyeleggara program 

pensiun. Dalam hal ini pendiri atau pemberi kerja harus memastikan 

bahwa kekayaan bersih dana pensiun minimal sama dengan kewajiban 

akturia. Jika ditemui bahwa kekayaan bersih dana pensiun lebih kecil 

dari kewajiban akturia maka pendiri atau pemberi kerja dapat 

membayar iuran tambahan. Kewajiban aktuaria adalah total dana yang 
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diperlukan untuk membayar kewajiban manfaat pensiun hingga 

pensiunan selesai dan dihitung dengan nilai saat ini. 

2. Kekayaan program pensiun harus diinvestasikan kemudian hasil bersih 

dari investasi tersebut akan menambah kekayaan program pensiun itu 

sendiri. 

3. Manfaat pensiun akan dibayarkan sesuai dengan yang telah diatur dan 

yang telah dijanjikan. 

 

Gambar 2.2 Siklus Pengelolaan Dana Pensiun dengan PPMP 

Sumber: Buku Program Pensiun Otoritas Jasa Keuangan 2019 

 

2.6. Dasar Asuransi  

2.6.1. Pengertian Asuransi 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2014 Tentang Perasuransian, menjelaskan bahwa:  

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi 

dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk: 
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a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya 

suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana.” 

 

2.6.2. Fungsi Asuransi 

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuanan non bank yang 

memiliki fungsi sangat penting untuk kehidupan. Menurut Umam (2013) fungsi 

asuransi terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Transfer Risiko 

Pengertian transfer risiko adalah dengan membayar premi yang 

jumlahnya relative kecil, pribadi atau badan dapat memindahkan atau 

mengalihkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya ke perusahaan 

asuransi. 

 

2. Kumpulan Dana 

Premi yang diterima maka selanjutnya akan dikumpulkan oleh 

perusahaan asuransi sebagai dana yang berfungsi untuk membayar atas 

terjadinya risiko. 
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2.6.3. Prinsip-Prinsip Asuransi 

Dalam dunia perasuransian, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi dasar 

untuk semua penyelenggara program asuransi dimanapun. Berikut beberapa 

prinsip dalam dunia perasuransian menurut Umam (2013:5): 

 

1. Insurable Interest (Kepentingan Berasuransi) 

Peserta dapat dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang 

diasuransikan jika peserta tersebut mengalami kerugian secara financial dan 

apabila terjadi musibah dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan atas 

objek tersebut. 

 

2. Utmost Good Faith (Itikad Baik) 

Pada prinsip ini peserta selaku tertanggung mempunyai kewajiban 

untuk memberi informasi yang jelas dan detail atas fakta-fakta penting terkait 

dengan objek yang diasuransikan. Kewajiban dalam memberikan fakta-fakta 

terkait objek yang diasuransikan tersebut berlaku: 

a. Saat kontrak asuransi telah disetujui oleh pihak yang bersangkutan. 

b. Saat melakukan perpanjangan kontrak asuransi. 

c. Saat terjadinya perubahan atas kontrak asuransi. 

 

3. Proximate Cause (Sebab Terdekat) 

Apabila objek yang diasuransikan terdapat masalah, maka perusahaan 

asuransi akan mencari sebab-sebab dan menganalisis rangkaian peristiwa 
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hingga masalah itu terjadi. Prinsip yang digunakan dalam mencari penyebab 

masalah adalah Unbroken Chain of Events yang artinya suatu alur peristiwa 

yang tidak terputus. 

 

4. Indemity (Ganti Rugi) 

Apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka 

perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. 

Dalam keadaan ini, peserta asuransi berhak untuk mendapatkan ganti rugi 

yang lebih besar daripada kerugian yang terjadi. 

 

5. Subrogation (Subrogasi) 

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak 

ketiga atas kesalahan atapun kelalaiannya, maka setelah perusahaan asuransi 

membayar kerugian tersebut akan menuntut pihak ketiga tersebut untuk 

melakukan ganti rugi atas kesalahannya. 

 

6. Contribution (Kontribusi) 

Peserta dapat melakukan memasukkan harta benda yang sama untuk 

diasuransikan diberbagai perusahaan asuransi. Apabila dikemudian hari 

terjadi kerugian atas harta tersebut maka akan berlaku prinsip kontribusi. 

Dimana kerugian yang terjadi akan dibayarkan oleh satu perusahaan asuransi 

dan mengembalikannya ke peserta. Akan tetapi perusahaan ini juga dapat 

menuntut perusahaan-perusahaan asuransi lainnya untuk membayar kerugian 
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ke perusahaan yang telah membayar kerugian kepada peserta dengan nilai 

sama besar. 

 

2.6.4. Manfaat Asuransi Bagi Kehidupan 

Asuransi sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengalihan 

risiko bagi para pesertanya, sehingga peseta mendapatkan banyak manfaat. 

Berikut adalah manfaat asuransi bagi kehidupan: 

1. Memfasilitasi jaminan perlindungan atas risiko-risiko kerugian yang 

dialami oleh satu pihak. 

2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu mengeluarkan banyak 

tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengamanan dan 

pengawasan demi suatu perlindungan. 

3. Pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya untuk 

pengasuransian. Serta tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk 

mengganti atas kerugian yang timbul. 

4. Sebagai tabungan, karena jumlah yang akan dibayar kepada perusahaan 

asuransi nantinya akan dikembalikan ke peserta dalam jumlah yang 

lebih (keadaan ini hanya berlaku pada asuransi jiwa). 

5. Berfungsi sebagai penutup Loss of Earning Power pribadi atau badan 

pada saat mereka tidak dapat berkerja (Umam 2013:23). 

 

  


