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memiliki reputasi yang baik, kinerja yang baik, dan 
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Dana pensiun : Badan hukum yang mengelola dan menjalankan 
program yang menjanjikan manfaat pensiun 

Dana pensiun lembaga 
keuangan (DPLK) 

: Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau 
perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan 
Program Pensiun Iuran Pasti bagi masyarakat 
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Dana pensiun pemberi 
kerja (DPPK) 

: Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan 
yang mempekerjakan karyawan untuk 
menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti 
atau Program Pensiun Iuran Pasti, yang 
menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja 

Excess return : Selisih antara actual return portofolio dengan 
return dari risk free asset  

Inferior : Sekuritas yang memiliki actual return portofolio 
lebih kecil daripada expected return portofolio 

Jensen’s ratio : Pengukuran kinerja yang membandingkan excess 
return portofolio yang dihasilkan terhadap required 
rate predicted atas konsep CAPM 
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pasar, baik dalam situasi naik maupun turun atau 
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suku bunga bebas risiko (rm > rf) atau ketika imbal 
hasil pasar lebih kecil dari tingkat suku bunga bebas 
risiko (rm < rf ) 

Mispriced               : Sekuritas-sekuritas yang harganya menyimpang 
dari nilai intrinsiknya atau nilai fundamentalnya 
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terjadi tidak secara sistematis dan biasanya dapat 
dihindari dengan melakukan diversifikasi portofolio 

Outperformed : Sekuritas yang memiliki kinerja lebih baik daripada 
kinerja pasar 

Overvalued : Sekuritas yang memiliki harga atau nilai yang lebih 
besar dari nilai wajarnya  

Program pensiun iuran 
pasti (PPIP) 

: Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam 
Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan seluruh iuran 
serta hasil pengembangannya dibukukan pada 
rekening peserta sebagai manfaat pensiun 

Program pensiun 
manfaat pasti (PPMP) 

: Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan 
dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) atau program 
pensiun lain yang bukan merupakan Program 
Pensiun Iuran Pasti 

Risiko : Potensi adanya kerugian dalam memilih suatu 
investasi 
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Risk free asset : Indikator untuk aset bebas risiko yang ditunjukkan 
dengan variance atau standar deviasi yang sama 
dengan nol atau mendekati nol 

Risky asset : Instrumen-instrumen investasi yang memiliki risiko 
lebih besar dan dapat memberikan imbal hasil yang 
juga lebih tinggi 

Selectivity : Kemampuan pengelola dana dalam memilih 
instrumen investasi yang tepat yang akan 
dimasukkan atau dikeluarkan dari portofolio dan 
diprediksi mempunyai kinerja yang lebih baik pada 
masa mendatang 

Sharpe ratio : Pengukuran kinerja yang menunjukkan seberapa 
besar excess return portofolio yang dihasilkan 
terhadap setiap unit total risiko  

Superior : Sekuritas yang memiliki actual return portofolio 
lebih besar daripada expected return portofolio 

Systematic risk : Risiko yang akan terjadi secara sistematis dan tidak 
dapat dihindari oleh para investor 

Tracking error : Standar deviasi portofolio yang merupakan 
komponen nonsystematic risk 

Treynor ratio : Pengukuran kinerja yang menunjukkan seberapa 
besar excess return portofolio yang dihasilkan 
terhadap setiap unit risiko sistematis 

Total risk :  Penjumlahan dari systematic risk dan nonsystematic 
risk 

Underperformed : Sekuritas yang memiliki kinerja kurang baik 
daripada kinerja pasar  

Undervalued  : Sekuritas yang memiliki harga atau nilai lebih kecil 
dari nilai wajarnya  




