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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dana pensiun merupakan salah satu pilihan dalam memberikan jaminan 

kesejahteraan kepada para pekerja atau karyawan. Jaminan tersebut salah satunya 

berupa jaminan pensiun untuk kesinambungan dihari tua. Pada masa pensiun 

dimana pekerja atau karyawan sudah tidak mampu mencari nafkah, Dana pensiun 

memberikan manfaat uang pensiun bagi para peserta Dana Pensiun. Manfaat 

tersebut salah satunya merupakan bagian dari pengembangan iuran selama peserta 

tersebut masih aktif bekerja di institusinya. 

Semua orang tentunya menginginkan masa tua yang sejahtera dan 

menyenangkan. Pola pikir ini terpaku mendalam di benak tiap pekerja, sehingga 

hampir setiap pekerja berusaha untuk meningkatkan penghasilannya dengan 

berbagai cara agar dapat menyisihkan atau menginvestasikan penghasilannya 

untuk kesejahteraan di masa tuanya. Berbagai cara dan metode dilakukan setiap 

pekerja dalam mempersiapkan masa pensiunnya, salah satunya dengan menjadi 

peserta dana pensiun. Secara umum semua orang mempunyai keinginan untuk 

mempersiapkan masa pensiun, tetapi seringkali tidak memahami fungsi dan 

manfaatnya.  

Dana pensiun di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 11 Tahun 

1992 tentang Dana Pensiun (Undang-undang Dana Pensiun). Sementara itu, pada 

negara-negara maju penyelenggaraan program pensiun merupakan salah satu 

bentuk perhatian suatu institusi terhadap pekerjanya. Hal ini telah dilakukan sejak 

tahun 1800-an. Sebagai contoh di Canada, penyelenggaraan program pensiun 

telah lama berkembang dan memiliki undang-undang dana pensiun sejak tahun 

1887 “Pension Fund Societies Act of 1887”. Program pensiun tersebut ditujukan 

bagi pekerja pemerintahan, pekerja kereta api, dan lembaga-lembaga keuangan. 

Untuk mendorong terus tumbuhnya industri dana pensiun di Indonesia, 

pemerintah melakukan berbagai cara antara lain melalui penyusunan dan 

penyempurnaan berbagai peraturan, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat, serta pemberikan perlakukan khusus bagi dana pensiun berupa 

pembebasan penghasilan dana pensiun yang diperoleh dari kegiatan pada bidang-

bidang tertentu yang tidak digolongkan sebagai objek pajak. Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, UU No. 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf h, dan Keputusan 

Menteri Keuangan No. 250/KMK/011/1985 tanggal 6 Maret 1985. 

Biro Dana Pensiun, Bapepam-LK (2012) berpendapat dalam Buku Tahunan 

Biro Dana Pensiun dalam edisi khusus 20 tahun Undang-undang Dana Pensiun 

bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana 

Pensiun, industri dana pensiun terus tumbuh dan menunjukkan perannya dalam 

perekonomian Indonesia. Indikator pertumbuhan industri Dana Pensiun 

diantaranya dapat terlihat dari pertumbuhan aset, investasi dan peserta yang terus 

bertambah. Namun demikian, peningkatan jumlah aset dana pensiun di Indonesia 

ternyata belum mencapai hasil yang signifikan bila dibandingkan dengan tingkat 

gross domestic product (GDP) Indonesia. Hal ini terlihat dari persentase aset dana 
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pensiun terhadap GDP yang rata-rata hanya sekitar 2% sejak tahun 1997 sampai 

dengan 2011 sebagaimana terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Prosentase Total Kekayaan/aset dana pensiun dibandingkan dengan 

terhadap gross domestic product (GDP) 

Tahun Total Kekayaan Dana Pensiun Gross Domestic Product (GDP) 

2006 77,7 triliyun 2,33% 

2007 91,17 triliyun 2,30% 

2008 90,35 triliyun 1,82% 

2009 112,51 triliyun 2,00% 

2010 130,34 triliun 2,03% 

Sumber: Bapepam-LK (2011) 

 

Kondisi yang berbeda terlihat pada negara-negara maju seperti Inggris, 

Kanada, dan Amerika Serikat. Pada ketiga negara tersebut, aset dana pensiun 

memiliki proporsi yang sangat besar terhadap GDP, yaitu sebesar 88,68%; 

64,66%; dan 72,67%. Hal ini terjadi karena pada negara-negara tersebut, dana 

pensiun merupakan suatu lembaga keuangan yang telah cukup lama beroperasi 

dan dikenal oleh warganya. Sementara itu, di negara-negara tetangga seperti 

Singapura dan Malaysia, proporsi aset dana pensiun pada kedua negara tersebut 

terhadap GDP-nya mencapai lebih dari 50%. Berbeda dengan Indonesia, di 

negara-negara tersebut, program pensiun merupakan program yang bersifat wajib 

dan harus diikuti oleh semua warganya [Bapepam-LK 2012]. 

Berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun, Indonesia mengenal dua jenis 

dana pensiun, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun 

lembaga keuangan (DPLK). Tabel 2 menunjukkan pertumbuhan aset dana pensiun 

di Indonesia, baik DPPK (PPMP dan PPIP) dan DPLK yang tumbuh secara positif 

dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 2, secara jumlah terlihat bahwa aset dan 

investasi DPPK jauh lebih besar daripada aset dan investasi DPLK, namun dari 

sisi persentase kenaikan terlihat bahwa kenaikan rata-rata aset dan investasi pada 

DPLK mencapai lebih dari dua kali lipat kenaikan rata-rata DPPK, yaitu sekitar 

22%.  

 

Tabel 2 Aset dan investasi dana pensiun Indonesia (dalam triliun rupiah) 

Tahun 
DPPK DPLK TOTAL 

Aset % Inv % Aset % Inv % Aset % Inv % 

2007       81,78   -        78,62   -         9,39   -          9,29   -         91,17   -        87,90  - 

2008       79,10  -3,28%    75,42  -4,07%   11,25  19,81%    11,13  19,81%     90,35  -0,90%     86,55  -1,54% 

2009       97,53  23,30%    93,21  23,59%   15,00  33,33%    14,85  33,42%   112,53  24,55%   108,06  24,85% 

2010     112,39  15,24%  107,95  15,81%   18,00  20,00%    17,77  19,66%   130,39  15,87%   125,72  16,34% 

2011     119,84  6,63%  115,57  7,06%   21,75  20,83%    21,56  21,33%   141,58  8,58%   137,13  9,08% 

2012     132,56  10,61%  128,19  10,92%   25,81  18,67%    25,56  18,55%   158,37  11,86%   153,75  12,12% 

Rata-rata     103,87  10,50%    99,83  10,66%   16,87  22,53%    16,69  22,55%   113,20  11,99%   116,52  12,17% 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan , 2013 (Data diolah) 
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Besarnya Dana kelolaan dana pensiun yang besar mengharuskan pengurus 

dana pensiun melakukan pengelolaan dana pensiun secara prudent, profesional, 

dan produktif. Dana yang ada harus diinvestasikan pada sektor-sektor yang cepat 

menghasilkan return sesuai arahan investasi yang ditetapkan pendiri dan dewan 

pengawas. Dengan demikian diharapkan return portfolio yang dihasilkan dapat 

optimal dan mencapai target investasi. Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa 

portofolio yang dibentuk oleh investor akan dipilih berdasarkan portofolio yang 

optimal dengan harapan untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan 

tingkat risiko yang diinginkan. Portofolio yang optimal adalah portofolio yang 

efisien yang dapat didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan tingkat 

pengembalian (return) terbesar dengan tingkat risiko yang sudah tertentu atau 

portofolio yang mengandung risiko terkecil dengan return ekspektasi yang sudah 

tertentu dan pasti. 

Dana Pensiun dalam berinvestasi harus memperhatikan hal-hal mendasar 

yang berkenaan dengan instrumen investasi yang dipilih sebagai portofolio. Tiga 

hal penting tersebut adalah risiko, return atau imbal hasil yang diharapkan, dan 

hubungan antara return dengan risiko. Didalam dunia investasi, dikenal istilah 

high risk high return, dimana semakin tinggi imbal hasil maka semakin tinggi 

pula risiko dan berlaku juga sebaliknya. Dengan membentuk portofolio, risiko 

yang harus ditanggung oleh dana pensiun akan lebih kecil dibandingkan dengan 

risiko pasar secara keseluruhan. 

Portofolio investasi sangat rentan terhadap risiko pasar, baik risiko suku 

bunga, risiko nilai tukar maupun risiko ekuitas. Risiko pasar bisa berpengaruh, 

baik secara keseluruhan atau parsial terhadap investasi dana pensiun sehingga 

untuk mendapatkan imbal hasil atau return yang optimum, investor harus 

melakukan diversifikasi portofolio agar risiko yang ditanggung dapat berkurang. 

Diversifikasi investasi sendiri baru akan memberikan manfaat optimum apabila 

antar instrumen dalam suatu portofolio berkorelasi negatif. Hal ini telah dbuktikan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Markowitz (1952) dimana risiko investasi 

dapat diminimalisir dengan menggabungkan beberapa aset dalam suatu portofolio. 

Menurut pandangan Markowitz (1952), untuk mencapai portofolio yang optimal, 

dana pensiun harus dapat menentukan alokasi yang tepat atas aset yang 

dimilikinya. Pendekatan ini mengacu pada pembentukan portofolio yang memiliki 

tingkat keuntungan tertinggi pada tingkat risiko tertentu. Portofolio semacam itu 

disebut Markowitz Efficient Portfolio (MEP).  

Investasi dapat dilakukan dengan dua cara sebagaimana ditulis oleh 

Jogiyanto (2007) bahwa terdapat dua macam investasi pada aset-aset keuangan, 

yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung 

dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik 

melalui perantara atau dengan cara lain. Sebaliknya, investasi tidak langsung 

dilakukan dengan membeli aset-aset dari Perusahan Investasi yang memiliki 

portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Brown et al 

(2009) pernah melakukan penelitian yang, berkaitan dengan hal tersebut. Objek 

penelitian dalam penelitian tersebut adalah institusi dana pensiun milik negara 

yang menyoroti pelaksanakan kebijakan investasinya, apakah melaui manajer 

investasi ataukah dikelola sendiri (inhouse). Hasil penelitiannya adalah bahwa 

dana pensiun pada negara-negara yang mengelola investasi ekuitas mereka sendiri 
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berasal dari negara-negara yang lebih korup daripada negara yang melakukannya 

melalui manajer investasi.  

Seorang ahli keuangan bernama Weston (1981) mengemukakan bahwa 

portofolio dapat diartikan sebagai kombinasi atau gabungan berbagai aktiva. 

Aktiva itu dapat diartikan sebagai investasi surat berharga finansial seperti 

deposito, properti, atau real estate, obligasi, saham, dan bentuk penyertaan 

lainnya. Dalam dunia usaha, hampir semua pemilik modal memiliki sikap sebagai 

penghindar risiko (risk averter) yang artinya tidak mengingini suatu risiko yang 

mengakibatkan kerugian atau pengurangan nilai investasi. Namun dalam 

kenyataannya, hampir semua bentuk investasi atau usaha mengandung risiko, 

apalagi yang bersifat jangka panjang. Jika seorang investor menginginkan 

keuntungan besar maka kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan diterima juga 

relatif besar, demikian juga sebaliknya. Masalahnya adalah bagaimana melakukan 

suatu kegiatan usaha atau investasi agar risiko yang diterima sekecil mungkin, 

untuk itulah diperlukan diversifikasi investasi dalam bentuk portofolio (Siagian 

2003). 

Penempatan investasi dana pensiun yang diijinkan di Indonesia saat ini 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang 

Investasi Dana Pensiun. Jenis investasi dana pensiun yang diperkenankan antara 

lain penempatan pada pasar uang, obligasi pemerintah/surat utang negara (SUN), 

obligasi perusahaan, saham, reksadana, penempatan langsung, tanah dan 

bangunan, surat pengakuan hutang (promissary notes). Namun, berdasarkan PMK 

Nomor 199 tentang Investasi Dana Pensiun, jenis investasi pada surat pengakuan 

utang (promissary notes) sudah tidak lagi diperkenankan. Tabel 2 memberikan 

gambaran tentang portofolio investasi yang ditanamkan Dana Pensiun di 

Indonesia. 

 

Tabel 3 Portofolio Dana Pensiun di Indonesia (dalam triliun rupiah) 
Tahun Pasar 

uang 

Obligasi 

pemerintah 

Obligasi 

perusahaan 

Saham Reksadana Penyertaan 

langsung 

Tanah & 

bangunan 

Promissary 

notes 

2007 21,01 19,20 22,64 13,99 4,97 2,83 3,00 0,27 

2008 21,00 25,15 21,90 8,47 3,36 3,04 3,16 0,47 

2009 23,83 29,74 25,99 16,00 5,41 3,51 3,48 0,11 

2010 27,99 31,00 29,64 21,86 7,40 3,85 3,94 0,06 

2011 34,74 30,33 32,39 22,07 9,37 4,02 4,22 0,00 

2012 40,39 31,27 37,29 25,26 10,10 4,70 4,74 - 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2013) 

 

Penelitian ini akan difokuskan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan 

skema Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Dana pensiun dengan skema 

PPMP mengharuskan dana pensiun untuk dapat mengejar return yang optimal, 

namun dana pensiun juga berkewajiban untuk menjaga kesinambungan 

pelaksanaan program pensiunnya. Oleh karena itu, evaluasi dalam pengelolaan 

portfolio investasi dana pensiun perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah strategi diversifikasi portofolio dan alokasi aset yang 

dilakukan tersebut sudah berjalan seharusnya, atau perlu perbaikan sehingga dapat 

dicapai tingkat kinerja portfolio yang optimal di periode yang akan datang. Hal 

serupa dinyatakan oleh Ardianto (2004) dalam penelitiannya yang menyatakan 

bahwa evaluasi kinerja dibutuhkan untuk mengetahui kinerja yang dihasilkan 

mencapai target yang telah ditentukan, baik yang mencakup return portofolio 
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gabungan atau masing-masing kelas aset investasi atau fund manager yang 

digunakan. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan investasi selanjutnya serta sebagai 

sarana umpan balik dan kontrol. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis akan menganalisis portofolio 

investasi Dana Pensiun Pertamina dalam lima tahun terakhir dan mencoba untuk 

memberikan saran perumusan alokasi aset yang paling optimal. 

 

 

Perumusan Masalah 

Dana Pensiun Pertamina didirikan dengan Akta Notaris G.H.S. Loemban 

Tobing, S.H, No.22 tanggal 15 Januari 1969 dengan nama Yayasan Dana PN 

Pensiun  Pertamina. Setelah sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk 

organisasi, maka seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 

Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Yayasan Dana Pensiun Pertamina 

menyesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Dana Pensiun Pertamina (DP 

Pertamina).  

Dana Pensiun Pertamina merupakan dana pensiun dengan skema program 

pensiun manfaat pasti (PPMP). Berbeda dengan dana pensiun dengan skema 

program pensiun iuran pasti (PPIP), risiko pendanaan dana pensiun dengan skema 

PPMP berada pada pemberi kerja, yang artinya pemberi kerja menanggung 

sepenuhnya pendanaan dana pensiun sampai terpenuhinya jumlah manfaat 

pensiun yang dijanjikan sehingga rasio kecukupan dana merupakan suatu yang 

harus tetap dijaga oleh dana pensiun. Oleh karena itu, dana yang sudah berada 

pada dana pensiun harus dikelola dengan baik sehingga memberikan return yang 

optimal. Dengan demikian, diharapkan dapat meringankan pendanaan bagi 

pemberi kerja karena pencapaian rasio kecukupan dana yang dapat melebihi 120% 

memungkinkan bagi pemberi kerja untuk digunakan sebagai pengurang 

pembayaran iuran normal pemberi kerja. Tonks (2005) melakukan pembahasan 

dengan membandingkan antara dana pensiun manfaat pasti (defined benefit) dan 

iuran pasti (define contribution). Pada dana pensiun manfaat pasti, kebijakan 

portofolio investasi akan lebih berhati-hati karena rasio kecukupan dana harus 

benar-benar dijaga agar tidak merepotkan pendiri dan peserta dana pensiun. 

Sedangkan dana pensiun iuran pasti, kinerja portofolionya sama sekali tidak 

berpengaruh kepada rasio kecukupan dana karena manfaat pensiun yang akan 

diterima oleh peserta pensiun merupakan akumulasi dana atas iuran dan hasil 

pengembangannya. 

Dana pensiun dengan dana kelolaan yang cukup besar, harus berpegang 

pada tiga landasan yang menjadi dasar keputusan investasi yaitu return yang 

diharapkan, tingkat risiko dan hubungan antara return dan risiko. Dana Pensiun 

Pertamina sebagai investor tentunya harus mengurangi risiko dengan cara 

melakukan diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi akan memberikan 

manfaat optimum apabila return antar investasi dalam satu portofolio berkorelasi 

negatif. Markowitz (1952) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa risiko 

berinvestasi dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa aset ke dalam 

sebuah portofolio. Metode Markowitz menunjukkan apabila aset-aset keuangan 

dalam suatu portofolio memiliki korelasi return yang lebih kecil dari satu, maka 
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risiko portofolio secara keseluruhan dapat diturunkan. Institusi keuangan dan juga 

para investor berusaha agar risiko dapat dikuantifikasikan sehingga dapat 

memudahkan dalam pengambilan keputusan investasi. 

Investasi yang dilakukan oleh suatu institusi keuangan juga berkaitan 

dengan dengan kemampuan suatu institusi menerima risiko investasi. Alternatif 

model portfolio secara mendasar bisa dikategorikan menjadi tiga jenis tingkatan 

risiko, yaitu conservative (kemampuan menerima risiko relatif rendah), moderate 

(kemampuan menerima risiko menengah) dan growth (kemampuan menerima 

risko yang relatif tinggi). Berikutnya, untuk mendapatkan hasil investasi yang 

semakin besar, alokasi obligasi dan/atau saham juga perlu menjadi semakin besar. 

Konsekuensinya, investor harus menyadari dan memiliki toleransi penerimaan 

risiko yang semakin tinggi ketika beharap mendapatkan imbal hasil yang lebih 

tinggi. Secara matematis, imbal hasil total portofolio dihasilkan sesuai porsi 

alokasi investasi dari masing-masing jenis instrumen dikalikan perkiraan kinerja 

instumen yang bersangkutan (Pratomo 2010). 

Portofolio investasi yang diterapkan di Dana Pensiun Pertamina antara lain 

deposito on call, sertifikat deposito, Surat Berharga Pemerintah, saham, obligasi, 

sukuk, penempatan langsung pada saham, serta tanah dan bangunan. Berdasarkan 

Gambar 1 terlihat bahwa total investasi Dana Pensiun Pertamina cenderung 

mengalami peningkatan. Disisi lain kita lihat bahwa kenaikan total investasi 

tersebut tidak disertai oleh kenaikan return-nya. Hal inilah yang mendasari adanya 

dugaan bahwa komposisi portofolio investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun 

Pertamina masih belum optimal.  

 

. 
 Sumber: Dana Pensiun Pertamina, 2014 (Data olahan)  

Gambar 1  Total Investasi dan Return Dana Pensiun Pertamina 

     Tahun 2010 – 2013 

 

Komposisi setiap jenis intrumen investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun 

Pertamina terlihat pada Gambar 2. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa 

tiga penempatan terbesar yang dimiliki oleh Dana Pensiun Pertamina adalah surat 

berharga negara (SBN), saham, dan obligasi. 

Dana Pensiun Pertamina dalam menentukan bobot instrumen investasi 

portofolionya belum menggunakan metode optimalisasi, tetapi lebih mengacu 

2010 2011 2012 2013
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kepada pencapaian tahun-tahun sebelumnya dan sangat bergantung kepada risk 

appetite pengurus. 

 

 

 
Sumber: Dana Pensiun Pertamina, 2014 (Data olahan) 
Gambar 2  Komposisi Setiap Jenis Instrumen Investasi Dana Pensiun Pertamina  

       Tahun 2010 - 2013 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka 

identifikasi permasalahan yang dianalisis pada penelitian ini terbatas pada hal-hal 

berikut: 

1. Bagaimana kinerja setiap jenis instrumen investasi dan portofolio yang 

terbentuk pada Dana Pensiun Pertamina selama periode penelitian, yaitu 

tahun 2010 hingga tahun 2013? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi return portofolio investasi Dana 

Pensiun Pertamina? Bagaimana pengaruh bobot portofolio investasi 

terhadap pencapaian return? 

3. Bagaimana komposisi portofolio investasi (asset allocation) yang dapat 

memberikan return paling optimal bagi Dana Pensiun Pertamina? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis kinerja setiap jenis instrumen investasi dan portofolio 

investasi yang terbentuk pada Dana Pensiun Pertamina sejak tahun 2010 

hingga tahun 2013  

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh bobot portofolio 

investasi terhadap pencapaian return portofolio investasi Dana Pensiun 

Pertamina  
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3. Menganalisis komposisi portofolio investasi (asset allocation) yang dapat 

memberikan return yang paling optimal. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis yang tidak 

hanya mengetahui praktik yang terjadi di dana pensiun, namun juga dari sisi 

aplikasi penggunaaan konsep optimalisasi portofolio investasi dengan 

bantuan model matematis dan bantuan Microsoft Excell program Solver 

sehingga diharapkan dapat diketahui besarnya potensi return atau imbal 

hasil yang mungkin didapatkan Dana Pensiun Pertamina dalam portofolio 

investasinya. Hal ini sesuai dengan tujuan penyusunan portofolio investasi 

yaitu agar dapat memaksimalkan return dan/atau meminimalkan risiko 

sesuai dengan bobot masing-masing aset. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengurus Dana 

Pensiun Pertamina dalam menetapkan kebijakan pemilihan, strategi dan 

penetapan alokasi aset atas portofolio investasi secara lebih tepat. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan salah satu 

rujukan bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai kinerja investasi portofolio dana pensiun. 

 

Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada data instrumen investasi yang dimiliki oleh Dana 

Pensiun Pertamina yang mencakup intrumen investasi deposito on call, sertifikat 

deposito, Surat Berharga Pemerintah, saham, obligasi, sukuk, penempatan 

langsung pada saham, serta tanah dan bangunan. Periode penelitian ini adalah 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.  

Analisis portofolio investasi diawali dengan menganalisis setiap jenis 

instrumen investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun Pertamina, untuk kemudian 

dilakukan analisis terhadap portofolio yang terbentuk. Analisis portofolio yang 

terbentuk akan dibandingkan dengan suku bunga teknis yang digunakan oleh 

aktuaria, target investasi, dan rasio kecukupan dana (RKD). Penelitian ini juga 

akan melihat faktor-faktor apa saja  bobot portofolio investasi yang berpengaruh 

terhadap return portofolio investasi Dana Pensiun Pertamina. Optimalisasi 

portofolio investasi akan dihitung dengan bantuan Microsoft Excel dengan 

bantuan program Solver. Portofolio hasil perhitungan ini akan dibandingkan 

dengan portofolio yang terbentuk pada Dana Pensiun Pertamina. 

 

 

 

 

 




