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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang 

dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan 

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun 

pekerja mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan karyawannya ke dalam 

program DPLK sesuai amanat UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Saat ini di 

pasaran ada sekitar 24 DPLK yang dapat dipilih masyarakat untuk menyediakan 

program pensiun bagi setiap karyawan atau perusahaan. DPLK dalam kelompok 

industri jasa keuangan masuk dalam bidang Industri Keuangan Non Bank 

(IKNB). 

Melihat perkembangan industri keuangan syariah pada bidang Pasar 

Modal dan Perbankan yang telah lebih dulu berkembang, sampai dengan 

penelitian ini dilaksanakan belum ada DPLK syariah, yang menawarkan PPIP 

dengan skema syariah. Dengan melihat jumlah masyarakat yang menjadi 

konsumen industri syariah pada bank syariah, pembiayaan syariah dan asuransi 

syariah, DPLK syariah merupakan potensi besar dengan market share konsumen 

syariah yang ada. 

Dana PPIP pada DPLK harus dikembangkan oleh DPLK, dana tersebut 

dikembangkan untuk menghasilan tingkat pengembalian yang optimal. 

Pengembangan dana kelolaan tersebut merupakan kegiatan investasi. Investasi 

merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kekayaan 

dan ataupun meningkatkan kekayaan seseorang. Saat ini perkembangan investasi 

di Indonesia begitu pesat. Hal ini diketahui dari perkembangan jumlah akumulasi 

dana yang diinvestasikan melalui berbagai instrumen di pasar modal, disajikan 

pada Tabel 1 terkait perkembangan investasi dari tahun 2011 hingga tahun 2017. 

 

Tabel 1 Perkembagan instrumen investasi 2011-2017 (dalam milliar) 

Periode Saham 
Obligasi 

Negara 

Obligasi 

Korporasi 
Reksadana Sukuk 

2011  Rp  1,223,441   Rp         723,606   Rp  146,969   Rp  181,362   Rp    6,121  

2012  Rp  1,116,113   Rp         820,266   Rp  187,461   Rp  180,433   Rp    7,235  

2013  Rp  1,552,122   Rp         995,252   Rp  218,220   Rp  160,818   Rp    8,132  

2014  Rp  1,453,392   Rp      1,209,961   Rp  223,464   Rp  181,588   Rp    7,345  

2015  Rp  1,406,362   Rp      1,425,994   Rp  249,880   Rp  254,347   Rp    9,786  

2016  Rp  1,844,588   Rp      1,773,279   Rp  311,679   Rp  350,645   Rp  11,345  

2017  Rp  1,809,592   Rp      2,115,066   Rp  386,069   Rp  386,577   Rp  15,741  

Sumber: OJK (2017) 

  

 Berdasarkan Tabel 1 seluruh instrumen investasi mengalami peningkatan 

tiap tahunnya. Secara rata-rata saham tumbuh tiap tahunnya 5.03 persen. Obligasi 

pemerintah atau surat utang negara tumbuh sebesar 16.33 persen. Obligasi 

perusahaan tumbuh 14.62 persen. Reksadana tumbuh 10.68 persen dan sukuk 

tumbuh sekitar 13.72 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan investasi merupakan 
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dampak berbagai aspek, seperti meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pasar 

modal yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang menjanjikan, 

sosialisasi pemerintah untuk berinvestasi di pasar modal dan meningkatnya dana 

kelolaan pada dana pensiun tiap tahun.  

 Pada dasarnya dana pensiun merupakan program perusahaan yang 

ditujukan untuk menjamin kesejahteraan karyawan di masa pensiun. Dana pensiun 

dapat dikelola oleh bank, perusahaan asuransi atau perusahaan tempat karyawan 

tersebut bekerja. Diketahui bahwa setiap tahunnya terdapat pertumbuhan peserta 

dana pensiun yang cukup signifikan, data pertumbuhan sebagimana Tabel 2 

 

Tabel 2 Petumbuhan peserta dana pensiun 

Jenis Dana 
Pensiun 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
DPPK-

PPMP 

 
1.147.633 

 
1.138.048 

 
1.134.609 

 
1.081.021 

 
1.103.840 

 
1.088.755 

 
1.069.982 

DPPK-PPIP 235.108 274.779 299.251 285.147 342.169 352.610 363.121 

DPLK 1.435.256 1.669.881 1.911.938 2.267.477 2.479.435 2.748.162 2.961.942 

Total 2.817.997 3.082.708 3.345.798 3.633.645 3.925.444 4.189.527 4.395.045 

Sumber : OJK (2017) 

DPPK-PPMP : Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Manfaat Pasti 

DPPK-PPIP  : Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Iuran Pasti 

DPLK  : Dana Pensiun Lembaga Keuangan  

 

 Berdasarkan Tabel 2 pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun tiap tahun 

mengindikasikan semakin besarnya dana kelolaan yang dikelola oleh dana 

pensiun. Disisi lain aktivitas pengelolaan dana pada dana pensiun harus didasari 

dari rasio kecukupan, dimana membandingkan tingkat kecukupan dana dengan 

manfaat yang diterima dari pensiun (Ikatan Akutansi Indonesia 2004). Dana 

pensiun yang dikelola bersumber dari iuran peserta, iuran pemberi kerja, 

pengalihan dana pensiun serta hasil dari investasi.  

 Pengelolaan dana pensiun dilakukan untuk dapat menghasilkan dan 

memberikan tingkat pengembalian yang optimal terhadap setiap peserta program 

pensiun pada dana pensiun tersebut. Berdasarkan skema pengelolaan dana 

tersebut, sangat penting dilakukan manajemen portofolio yang baik untuk dapat 

mengurangi risiko dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh dana pensiun. 

Menurut Markowitz (2010) menyatakan bahwa pembentukan portofolio ditujukan 

untuk mengurangi risiko. Dari hal tersebut diketahui bahwa pembentukan 

portofolio dana pensiun harus memperhatikan dua dasar penting yaitu resiko dan 

tingkat pengembalian. Dapat dilihat pada Gambar 1 persentase pembentukan 

portofolio tiap tahunnya dari dana pensiun. 



 

      3 

 

 

 
Sumber : OJK (2017) 

Gambar 1 Persentase instrumen portofolio dana pensiun 2013-2017 
 

 Pada Gambar 1 menunjukan adanya perbedaan persentase setiap 

instrument investasi tiap tahunnya. Penggunaan instrumen tabungan diketahui 

digunakan paling besar pada tahun 2016 dimana memiliki proporsi sebesar 30.58 

persen. Instrumen surat utang negara terbanyak digunakan pada tahun 2013. 

Instrumen saham terbanyak digunakan pada tahun 2013 sebesar 20.34 persen. 

Instrumen obligasi dan sukuk terbanyak digunakan pada tahun 2017 sebesar 21.42 

persen dan instrumen lainnya memiliki proporsi terbesar pada tahun 2016 

sebanyak 9.57 persen. 

 Aktivitas investasi dilakukan dengan cara mengelola dana secara hati-hati. 

Dana pensiun melakukan aksi investasi dengan pengalokasian sesuai dengan 

komposisi terbaik pada tiap tahunnya. Perbedaan proporsi tiap tahun memberikan 

dampak perbedaan tingkat pengembalian investasi pada dana kelolaan dana 

pensiun. Hal ini lah yang membuat tingkat pengembalian investasi berbeda tiap 

tahun. Diketahui pada tahun 2016 dana pensiun mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnnya. Perbandingan tingkat pengembalian investasi dan tingkat inflasi 

dapat dilihat pada Gambar 2 
 

 

Sumber : OJK (2017) 
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Gambar 2 Tingkat pengembalian on invesment dana pensiun dan inflasi 2013-2017 
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 Berdasarkan Gambar 2 di atas tingkat pengembalian dari dana pensiun tiap 

tahun periode 2013 sampai dengan 2017 mengalami volatilitas, dimana pada 

tahun 2013 menuju tahun 2014 tingkat pengembalian sangat menurun tajam 

sebesar 8.62 persen. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 meningkat sebesar 8.28 

persen dan 9.79 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi di tahun yang sama 

terdapat beberapa tahun nilai dari dana kelolaan pada dana pensiun tergerus 

tingkat inflasi. 

 Saat ini aktivitas investasi dana pensiun masih dikelola secara 

konvensional, belum ada perusahaan dana pension penyelenggara PPIP atau 

DPLK yang pengelolaannya menggunakan prinsip syariah (DPLK syariah).  

Diketahui saat ini pemerintah sedang gencar melakukan sosialisasi investasi pada 

industri keuangan syariah. Masyarakat memilih syariah karena persepsi dan 

keyakinan bahwa hasil dari industri keuangan syariah adalah halal dan sesuai 

dengan ajaran islam. Potensi keuangan syariah lainnya adalah tingkat 

pengembalian yang baik, pada tahun 2017 instrumen saham syariah secara rata-

rata dapat memberikan tingkat pengembalian sebesar 18 persen sementara saham 

non syariah hanya mampu 13 persen. Atas dasar tersebut memunculkan dugaan 

bahwa pengelolaan dana pensiun dengan penerapan pendekatan syariah dapat 

memberikan tingkat pengembalian yang baik.  

 Pada setiap aktivitas pengelolaan dana yang ditujukan untuk investasi 

selain menghadapi tingkat pengembalian, pasti akan menghadapi resiko. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perencanaan serta analisis yang matang 

untuk dapat memprediksi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Terdapat 

beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memprediksi risiko dari setiap 

alternatif yang ditawarkan, menurut Simforianus dan Yanthi Hutagaol (2008) 

diperlukan analisis yang mendalam untuk mendapatkan portofolio terbaik, salah 

satunya dengan cara mengunakan beberapa ratio seperti Sharpe, Treynnor dan 

Jensen. Hal ini diperkuat oleh Arago dan Ferson (2006) yang menyatakan dalam 

aktivitas evaluasi harus memilih dengan dasar dari beberapa rasio yang 

digunakan, hal ini digunakan sebagai bentuk validasi dari perbedaan perhitungan 

dari masing-masing ratio. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

DPLK yang menawarkan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) saat ini masih 

dikelola secara konvensional, sampai penelitian ini dilaksanakan belum ada 

DPLK yang menawarkan PPIP dengan skema syariah. Melihat pada industri 

keuangan sektor perbankan, pembiayaan, asuransi dan pasar modal, dapat 

dikatakan bahwa pilihan industri syariah adalah kebutuhan masyarakat, adanya 

DPLK syariah merupakan jawaban akan kebutuhan masyarakat pada sektor dana 

pensiun. 

Hasil investasi merupakan hal yang penting bagi konsumen, termasuk 

konsumen syariah, oleh karena itu pengelolaan dana pada dana pensiun harus 

menghasilan tingkat pengembalian yang menarik. Pada dasarnya pengelolaan 

dana pensiun telah dilakukan dengan melakukan kombinasi dengan beberapa 

instrumen investasi yang mampu memberikan tingkat pengembalian terbaik. 

Disisi lain pemilihan kombinasi harus juga memperhitungkan resiko dari setiap 
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pilihan yang dilakukan. Atas dasar tersebut disusun beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana dana pensiun lembaga keuangan di Indonesia? 

2. Bagaimana portofolio dana pensiun lembaga keuangan di Indonesia? 

3. Bagaimana potensial benefit optimal dari portofolio dana pension lembaga 

keuangan syariah di Indonesia? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang didasari dari rumusan 

penelitian,  adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasikan dana pensiun lembaga keuangan di Indonesia 

2. Membandingkan portofolio dana pensiun lembaga keuangan di Indonesia 

dengan portofolio syariah 

3. Menganalisis potensial benefit optimal dari portofolio dana pensiun keuangan  

syariah di Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Terdapat beberapa manfaat penelitian dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Penulis 

Bagi penulis penelitian mengenai portofolio DPLK syariah dapat menjadi 

pengetahuan serta pengimplementasian ilmu. Selain itu sebagai bentuk 

keingintahuan mengenai pembentukan alternatif investasi syariah pada DPLK 

dengan nilai syariah 

2. Lembaga keuangan dan pemerintah 

Bagi lemabaga keuangan dan pemerintah penelitian dapat digunakan sebagai 

referensi alternatif pengembangan bisnis. Dimana terdapat produk potensial 

serta market potensial di Indonesia. 

3. Masyarakat 

Bagi marsyarakat sebagai referensi dalam berinvestasi serta dapat dijadikan 

referensi untuk membuat penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki beberapa ruang lingkup penting yang 

mengambarkan batasan-batasan penelitian yang dilakukan, antara lain: 

1. Penelitian terutama menganalisa  mengenai dana pensiun lembaga keuangan 

di Indonesia  

2. Periode penelitian dilakukan sejak tahun 2013-2017 

3. Penelitian dilakukan pada bulan April- Desember 2018.  

 

 

 

 




