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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam rangka pembangunan nasional khususnya membangun masyarakat 

Indonesia, diperlukan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan penghimpunan 

dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua 

sebagai bentuk perhatian dan pemenuhan kewajiban konstitusional. Dalam 

penjelasan UU Nomor 11 Tahun 1992, Dana Pensiun merupakan sarana 

penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional 

yang meningkat dan berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya dana pensiun dapat 

pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk peningkatan 

produktivitas. 

Dalam pengembangan industri dana pensiun, terdapat beberapa tantangan 

yang dihadapi yaitu peraturan pemerintah, tingkat pemahaman masyarakat 

terhadap produk dan kesadaran memiliki dana pensiun. Sementara dengan adanya 

industri dana pensiun, kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera karena 

memiliki penghasilan yang memadai pada masa pensiun atau hari tua. 

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1992, Program dana pensiun sendiri dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh 

orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, guna 

menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun 

Iuran Pasti (PPIP) bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai 

peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Sedangkan 

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 yang terpisah dari Dana 

Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang 

bersangkutan. 

Peranan dana pensiun dalam perekonomian nasional ditunjukkan oleh 

kegiatan investasinya. Kontribusi dana pensiun dalam perekonomian nasional 

dijembatani oleh berbagai instrumen investasi yang dihasilkan oleh sektor 

perbankan dan pasar modal. Dalam kurun lima tahun terakhir industri dana 

pensiun terus memiliki tren peningkatan menunjukkan perannya dalam 

perekonomian Indonesia. Indikator pertumbuhan industri Dana Pensiun 

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

bertambah. Namun, peningkatan aset dana pensiun belum mencapai hasil yang 

berarti bila dibandingkan dengan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia. Hal tersebut terlihat dari persentase aset dana pensiun terhadap PDB 

yang rata-rata hanya sekitar 1,8% sebagaimana terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1  Persentase aset dana pensiun terhadap PDB 

Tahun 
Total Aset Dana 

Pensiun 

Produk Domestik 

Bruto (%) 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

162,45 triliun 

192,90 triliun 

206,51 triliun 

234,47 triliun 

260,82 triliun 

1,70 

1,82 

1,79 

1,89 

1,92 
Sumber: OJK 2017 (Data olahan) 

 

Kondisi tersebut sangat kontras dengan negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat, Britania Raya dan Australia. Ketiga negara tersebut memiliki persentase 

yang besar dalam proporsi aset dana pensiun terhadap PDB pada tahun 2017, 

yaitu masing-masing sebesar 131,20%, 121,30% dan 138,40% (TAI 2018). Hal 

itu terjadi karena di negara-negara tersebut sudah cukup lama mengembangkan 

program dana pensiun. Di Indonesia, pemerintah terus mendorong pertumbuhan 

industri dana pensiun dengan berbagai cara melalui penyempurnaan peraturan 

dana pensiun, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan 

memberikan perlakuan khusus bagi dana pensiun berupa pembebasan penghasilan 

dana pensiun yang diperoleh dari kegiatan pada bidang-bidang yang tidak 

digolongkan sebagai objek pajak.  

Berdasarkan data OJK (2017), jumlah dana pensiun dalam lima tahun 

terakhir mengalami tren penurunan, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja yang 

menjalankan program PPMP. Pada tahun 2017, jumlah dana pensiun DPPK-

PPMP mengalami penurunan sebanyak 9, sementara 2 untuk DPPK-PPIP dan 1 

untuk DPLK. Selain dikarenakan pembubaran dana pensiun, pada tahun 2017 

terdapat 2 DPPK yang beralih program dari PPMP ke PPIP. Dengan demikian, 

jumlah dana pensiun yang masih aktif beroperasi periode 31 Desember 2017 

sebanyak 236 dana pensiun, yang terdiri atas 213 DPPK dan 23 DPLK. 

Perkembangan jumlah dana pensiun dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 
 

Sumber: OJK 2017 (Data olahan) 

Gambar 1  Jumlah dana pensiun tahun 2013 - 2017 
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Sebagai lembaga keuangan non-bank yang dibentuk oleh pemerintah 

maupun swasta, dana pensiun mendapatkan kepercayaan dalam mengelola dana 

yang terhimpun dari beberapa sumber, khususnya dari peserta program dana 

pensiun. Meskipun persentase kekayaan dana pensiun terhadap PDB relatif kecil 

dan jumlah dana pensiun yang juga terus mengalami penurunan, namun 

pertumbuhan investasi dan perserta program dana pensiun terus mengalami 

pertumbuhan. Secara rata-rata pertumbuhan investasi per tahun dalam periode 

lima tahun terakhir untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja PPMP, Dana Pensiun 

Pemberi Kerja PPIP dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu masing-masing 

sebesar 6,00%, 14,98%, dan 24,09%. Perkembangan investasi dana pensiun 

berdasarkan jenis program selama lima tahun dapat dilihat pada Gambar 2.  

 
Sumber: OJK 2017 (Data olahan) 

Gambar 2  Pertumbuhan investasi dana pensiun tahun 2013 - 2017 

 

Dalam pengelolaan dana, dana pensiun diharuskan melakukan 

pengembangan melalui investasi secara optimal yang dilakukan sesuai dengan 

arahan investasi oleh pendiri dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Dalam dunia investasi, dikenal istilah high risk high return, low risk 

low return, dimana semakin tinggi return maka semakin tinggi pula risikonya dan 

berlaku sebaliknya. Dengan membentuk portofolio, risiko yang harus ditanggung 

oleh dana pensiun akan lebih kecil dibandingkan dengan risiko pasar secara 

keseluruhan (Amalia 2012). Portofolio merupakan kumpulan beberapa aset 

investasi yang dipilih dari berbagai macam instrumen keuangan dengan tujuan 

untuk meminimalkan risiko yang terdapat dalam portofolio tersebut. Risiko yang 

harus ditanggung investor akan lebih kecil dibandingkan dengan risiko sekuritas 

secara individual dengan terbentuknya portofolio. Sehingga dalam manajemen 

portofolio, dana pensiun perlu memperhatikan hal-hal mendasar yang berkenaan 

dengan instrumen investasi yang dipilih sebagai portofolio, antara lain tingkat 

risiko, return atau imbal hasil yang diharapkan, dan hubungan antara return 

dengan risiko.  

Berdasarkan peraturan OJK nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana 

Pensiun, terdapat investasi yang diperkenankan oleh regulator. Diantara 17 jenis 

investasi yang terdapat dalam peraturan tersebut, terdapat 4 jenis investasi yang 

mendominasi portofolio investasi dana pensiun, yaitu deposito, surat berharga 

negara, obligasi dan saham. Apabila portofolio investasi industri dana pensiun 

diklasifikasikan menjadi instrumen pasar uang dan instrumen pasar modal, maka 
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rata-rata komposisi investasi dana pensiun dalam lima tahun terakhir sebesar 

63,25% untuk pasar modal, 27,54% untuk pasar uang dan 9,22% untuk lain-lain 

(Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif-EBA, unit penyertaan 

berbentuk KIK, penyertaan langsung pada saham, tanah dan bangunan, dan 

investasi lain yang diperkenankan). Perkembangan portofolio investasi industri 

dana pensiun dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Sumber: OJK  2017 (Data olahan) 

Gambar 3  Portofolio investasi industri dana pensiun tahun 2013 - 2017 

 

Dalam setiap kegiatan investasi tidak dapat dipungkiri akan selalu 

dihadapkan pada risiko, baik risiko pasar, risiko suku bunga, risiko nilai tukar 

maupun risiko ekuitas. Risiko dalam kegiatan investasi tidak dapat dihilangkan, 

tetapi dapat diminimumkan. Oleh karena itu, diperlukan  strategi dan penerapan 

manajemen portofolio yang sesuai dengan karakteristik investasi dana pensiun 

dalam menyusun portofolio optimal untuk dapat meminimumkan risiko. Selain 

itu, agar investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal sesuai target 

investasi, maka dana pensiun harus memperhatikan penentuan aset strategis serta 

melakukan diversifikasi portofolio. Hal tersebut sejalan dengan Tandelilin (2010) 

yang menyatakan bahwa investor disarankan untuk melakukan diversifikasi 

(portofolio) agar risiko dari satu aset ke aset lainnya saling terkompensasi dan 

tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan investor. 

Diversifikasi merupakan cara yang dilakukan investor melalui pemilihan 

kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa hingga risiko investasi dapat 

diminimalkan tanpa mengurangi expected return.  Hal tersebut sejalan dengan 

tujuan investor dalam berinvestasi yaitu mengurangi risiko tanpa mengurangi 

return. Kemudian, dibuktikan dalam penelitian Markowitz (1952) dimana risiko 

investasi dapat diminimalisir dengan menggabungkan beberapa aset dalam suatu 

portofolio.  

Menurut Hartono (2013) metode Markowitz membentuk set efisien dan 

portofolio optimal dengan pendekatan kuantitatif yang menghubungkan risiko 

yang diukur dengan standar deviasi atau varian (variance) dengan return 

ekspektasinya atau rata-rata return-nya (mean), sehingga metode ini disebut juga 

dengan mean variance method. Dengan model pemilihan portofolio yang berbeda 

dari Markowitz, Elton dan Gruber menggunakan metode yang sederhana disebut 

juga sebagai Model Indeks Tunggal (Single Index Model). Dikemukaan bahwa 

sebuah alternatif untuk memilih instrumen investasi mana yang masuk dalam 
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portfolio dengan menggunakan Excess Return to Beta (ERB). Nilai ERB ini 

digunakan untuk mengukur imbal hasil tambahan pada tiap instrumen, 

pembentukan nilai ini dimaksudkan untuk mempermudah interpretasi dan 

pemahaman dari security analyst dan manajer portofolio. 

Penelitian ini akan difokuskan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang 

menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Berbeda dengan Dana 

Pensiun yang menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), risiko investasi 

dana pensiun dengan program PPIP dititikberatkan pada peserta program pensiun. 

Program PPMP dirasa cukup memberatkan, selain berisiko pada timbulnya 

masalah aliran kas, perusahaan dana pensiun juga berisiko mengalami defisit, 

dimana iuran yang dibayarkan tidak sebanding atau lebih rendah dari manfaat 

berupa tunjangan yang diberikan setiap bulannya kepada karyawan yang telah 

memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dan 

pengetahuan dalam mengelola portofolio investasi yang dijalankan. 

Berdasarkan peraturan dana pensiun Dana Pensiun PLN (persero), Dana 

Pensiun PLN merupakan badan hukum yang didirikan oleh Perseroan yang 

mengelola dan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, yang disingkat 

menjadi DPPLN. Maksud dan tujuan didirikannya Dana Pensiun PLN adalah 

mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan Program Pensiun 

Manfaat Pasti untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan pada 

hari tua bagi peserta dan pihak yang berhak. Kekayaan Dana Pensiun PLN 

dihimpun dari berbagai sumber antara lain, iuran peserta, iuran pemberi kerja, 

hasil investasi, dan pengalihan dana dari dana pensiun lain. Tabel 2 menunjukkan 

perkembangan jumlah peserta dan iuran yang terdapat pada Dana Pensiun PLN. 

Selama enam tahun terakhir, jumlah peserta aktif pada Dana Pensiun PLN terus 

mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan penerimaan iuran peserta setiap 

tahunnya yang menurun. Penerimaan iuran tahun 2014 yang terdiri atas iuran 

peserta dan iuran pemberi kerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Penerimaan iuran peserta dari sebesar Rp. 72.009 juta menjadi 

69.943 juta, sedangkan iuran pemberi kerja dari semula Rp. 148.481 juta menjadi 

Rp. 144.307 juta. Hal tersebut terjadi pada tahun-tahun selanjutnya, kecuali pada 

tahun 2015, dimana iuran pemberi kerja mengalami peningkatan sebesar 3% dari 

tahun sebelumnya. Namun, disisi lain pembayaran manfaat pensiun terus 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

 

Tabel 2  Perkembangan jumlah peserta dan iuran Dana Pensiun PLN 

Dalam Jutaan Rupiah 

Tahun 
Aktif 

(Orang) 

Ditunda 

(Orang) 

Penerima Manfaat 

Pensiun (Orang) 

Iuran 

Pemberi 

Kerja 

Iuran 

Peserta 
Klaim 

2013 43.224 220 33.776 148.481 72.009 462.700 

2014 40.491 417 40.491 144.307 69.943 513.368 

2015 37.781 515 37.781 148.667 66.271 553.334 

2016 34.957 622 39.414 139.648 62.494 640.787 

2017 32.418 713 41.291 131.566 58.857 760.262 

2018 29.635 969 42.949 121.018 53.396 806.438 
Sumber: Laporan Tahunan DPPLN 
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Untuk mewujudkan maksud dan tujuan Dana Pensiun PLN, kekayaan dana 

pensiun dikelola dalam usaha-usaha yang produktif dengan menanamkannya ke 

dalam jenis-jenis investasi yang didasarkan atas arahan investasi yang ditetapkan 

oleh pendiri dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada dasarnya arahan investasi Dana Pensiun PLN merupakan kebijakan investasi 

yang ditetapkan oleh pendiri yang harus dijadikan pedoman bagi pengurus dalam 

melaksanakan investasi. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dana pensiun bertujuan untuk menjaga 

kesinambungan pelaksanaan program pensiun. Oleh karena itu, analisis 

pengelolaan portfolio investasi dana pensiun perlu dilakukan untuk mengetahui 

apakah strategi yang dijalankan telah berjalan  benar atau perlu perbaikan. Dengan 

demikian, portofolio optimal investasi dapat dicapai  pada periode yang akan 

datang.  

 

 

Perumusan Masalah 

Semakin berkembangnya aset bersih dana pensiun di Indonesia saat ini 

dapat dijadikan tolok ukur naiknya minat para lembaga dana pensiun tentang 

instrumen keuangan yang dapat dikelola oleh dana pensiun. Dana Pensiun PLN 

merupakan salah satu Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan Program 

Pensiun Manfaat Pasti yang konsisten berada pada grup I. Kategori DPPK PPMP 

grup I yaitu dana pensiun dengan kepemilikan aset bersih sama dengan atau diatas 

Rp. 1 triliun. Penambahan aset Dana Pensiun PLN dapat terjadi dengan adanya 

peningkatan/penurunan nilai investasi dan iuran yang terdiri atas iuran peserta dan 

iuran pemberi kerja serta iuran tambahan. Sedangkan untuk pengurangan aset 

Dana Pensiun PLN terjadi dengan adanya beban investasi dan pajak penghasilan. 

Berdasarkan Tabel 3, jumlah aset yang dimiliki Dana Pensiun PLN selama enam 

tahun terakhir berfluktuasi hal tersebut tidak terlepas dari return dan klaim 

manfaat pensiun. Return Dana Pensiun PLN selama enam tahun terus mengalami 

peningkatan, namun hal tersebut belum bisa menutupi pengurangan aset dan 

klaim manfaat pensiun yang setiap tahunnya terus meningkat yang menyebabkan 

defisit pada tahun 2013 dan 2015. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari 

pendiri dan pengurus mengenai tata kelola dalam pengembangan dana pensiun. 

 

Tabel 3  Perkembangan aset Dana Pensiun PLN  

 Dalam Jutaan Rupiah 

Tahun 
Aset Awal 

Periode 
Return 

Penambahan 

Aset (Total) 

Pengurangan 

Aset 
Klaim 

Aset Akhir 

Periode 

2013 6.660.201 610.030 465.144 78.129 462.700 6.584.515 

2014 6.584.515 630.421 1.245.587 79.536 513.368 7.237.199 

2015 7.237.199 635.892 518.553 76.762 553.334 7.125.656 

2016 7.125.656 627.407 1.311.245 72.840 640.787 7.723.274 

2017 7.723.274 670.413 1.291.399 79.604 760.262 8.174.807 

2018 8.174.807 698.976 1.911.600 112.830 806.438 9.167.139 
Sumber: Laporan Tahunan DPPLN 
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Keberhasilan investasi dana pensiun tidak lepas dari peran yang dilakukan 

oleh masing-masing pihak, baik pengurus, dewan pengawas, pendiri bahkan 

sampai kepada pesertanya dalam proses investasi. Proses investasi tersebut 

dimulai dari penetapan kebijakan investasi, manajemen portofolio investasi serta 

monitoring pelaksanaan portofolio investasi. Berdasarkan pasal 1 angka (1) UU 

Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum 

yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 

Sebagai pengelola kekayaan dana pensiun yang dihimpun dari beberapa sumber, 

dana pensiun diharuskan melakukan pengembangan melalui investasi secara 

optimal. Secara umum, kondisi portofolio investasi Dana Pensiun PLN tidak jauh 

berbeda dengan indsutri dana pensiun secara keseluruhan.  

Berdasarkan gambar 4, dalam kurun enam tahun terakhir sebagian besar 

penempatan investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun PLN didominasi oleh 

pasar modal dengan rata-rata sebesar 75,70%. Dalam komposisi portofolio, 

obligasi dan sukuk mendominasi sebesar 35,37%, surat berharga negara sebesar 

16,40%, dan sisanya penempatan pada reksa dana dan saham. Kemudian sebesar 

16,71% ditempatkan pada instrumen investasi lain-lain. Penempatan investasi 

Dana Pensiun PLN pada pasar uang rata-rata sebesar 7,59% dimana lebih rendah 

jika dibandingkan dengan industri dana pensiun pada umumnya. Instrumen 

investasi yang dimiliki oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja PPMP secara 

keseluruhan selama enam tahun terakhir juga menunjukkan kondisi yang hampir 

sama, dimana sebagian besar ditempatkan pada pasar modal dengan rata-rata 

sebesar 70,33%, pasar uang sebesar 17,00% dan sisanya ditempatkan pada 

instrumen investasi lain-lain sebesar 12,67%. Penempatan investasi lain-lain yang 

dimaksud dalam portofolio investasi Dana Pensiun PLN terdiri atas Efek Beragun 

Aset dari Kontrak Investasi Kolektif, penyertaan langsung pada saham, tanah dan 

bangunan, dan investasi lain yang diperkenankan. 

 
Sumber: Laporan Perkembangan Investasi DPPLN (Data olahan) 

Gambar 4  Portofolio investasi Dana Pensiun PLN 

 

Tabel 4 menunjukkan perbandingan alokasi aset dan return on investment 

(ROI) Dana Pensiun PLN dengan Dana Pensiun lain dengan program pensiun 

sejenis. Berdasarkan tabel tersebut, alokasi aset Dana Pensiun PLN dan Dana 

Pensiun BI terus mengalami peningkatan, hal tersebut berbeda dengan Dana 

Pensiun Pertamina yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Disisi lain, return 

on investment ketiga dana pensiun mengalami fluktuasi. Dengan alokasi aset yang 
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terus bertambah, pada tahun 2015 Dana Pensiun PLN mengalami penurunan 

return on investment sekitar 73,64% dari tahun sebelumnya, hal tersebut sejalan 

dengan Dapenbi yang juga mengalami penurunan return on investment tetapi 

hanya sekitar 52,40% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut sangat kontras jika 

dibandingkan dengan Dana Pensiun Pertamina dimana pada tahun 2015 

mengalami penurunan alokasi aset tetapi return on investment yang diperoleh 

menurun hanya sekitar 35,34% dari tahun sebelumnya. 

 

Tabel 4  Perbandingan alokasi aset dan ROI Dana Pensiun 

Dalam Jutaan Rupiah 

Tahun 

DPPLN DP Pertamina Dapenbi 

Alokasi Aset 
ROI 

(%) 
Alokasi Aset 

ROI 

(%) 
Alokasi Aset 

ROI 

(%) 

2013 6.543.550 3,12 7.921.635 9,78 5.228.517 -4,35 

2014 7.195.180 14,49 9.824.992 10,64 5.766.501 12,71 

2015 7.084.474 3,82 9.362.620 6,88 6.233.451 6,05 

2016 7.667.083 11,01 9.023.879 7,15 7.383.511 12,91 

2017 8.105.050 11,34 9.123.260 5,90 8.740.714 15,07 
Sumber: Laporan Tahunan Dana Pensiun (Data olahan) 

 

Berdasarkan data laporan perkembangan investasi Dana Penisun PLN, 

sepanjang tahun 2015 instrumen saham dan reksa dana mencatatkan return yang 

kurang maksimal. Hal tersebut tidak terlepas dari fluktuasi pasar dimana Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sebesar -12,13% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Koreksi IHSG yang cukup signifikan tersebut berdampak terhadap 

pencapaian return on investment pada saham dan reksa dana. Dampak tersebut 

terefleksi rendahnya pencapaian return on investment pada saham dan reksa dana. 

Penyebab gejolak IHSG tersebut tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang 

kurang kondusif. Buruknya kondisi ekonomi Asia dipicu oleh kondisi ekonomi di 

China. Kemudian, tekanan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang 

membuat nilai tukar di Asia melemah ke level terendah menjadi salah satu faktor 

pelemahan IHSG sepanjang tahun 2015.  

Selain melakukan pengelolaan kekayaan sesuai dengan arahan investasi oleh 

pendiri dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana pensiun perlu 

melakukan analisis atas tingkat risiko dan return setiap instrumen keuangan 

dalam pembentukan portofolio sehingga mencapai portofolio yang optimal. 

Menurut Tandelilin (2010) seorang investor harus benar-benar memperhatikan 

hubungan antara return dan risiko dalam investasi saham ataupun obligasi, dan   

dapat   memilih   dengan   baik   saham   atau   obligasi   mana   yang memberikan 

return tertentu   dengan   tingkat   risiko   yang   rendah. Gambar 1.5 

menunjukkan perbandingan tingkat hasil investasi dan arahan investasi minimum 

Dana Pensiun PLN.  
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 Sumber: Laporan Perkembangan Investasi DPPLN (Data olahan) 

Gambar 5  Perbandingan return dan arahan investasi minimum DPPLN 

 

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa return Dana Pensiun PLN cukup 

berfluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2018 return Dana Pensiun PLN menunjukkan 

kinerja investasi yang kurang maksimal dengan penurunan yang cukup tajam. 

Disisi lain, pada tahun 2013, 2015 dan 2018 realisasi tingkat hasil investasi 

masing-masing sebesar 3,12%, 3,82% dan 5,93% dimana lebih rendah sebesar 

6,38%, 5,68% dan 3,57% jika dibandingkan dengan arahan investasi minimum 

Dana Pensiun PLN. Arahan investasi minimum merupakan sasaran hasil investasi 

yang ditetapkan dalam arahan investasi berdasarkan keputusan pendiri dalam 1 

(satu) tahun sekurang-kurangnya sebesar 9,50% dari keseluruhan investasi. Secara 

rata-rata, selama enam tahun terakhir return Dana Pensiun PLN sebesar 8,29% 

atau lebih rendah dibandingkan dengan arahan investasi minimum sebesar 9,50%. 

Analisis portofolio sangat penting bagi kalangan investor institusional 

maupun investor individual agar portofolio yang dibentuk dapat optimal. Ezugwu 

(2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara ukuran aset dalam 

portofolio dan return portofolio. Lebih lanjut, Amalia (2012) dalam penelitiannya 

menggunakan model mean variance pada dana pensiun x, berpendapat bahwa 

kinerja portofolio rata-rata dana pensiun x masih lebih rendah dibandingkan 

dengan tangency portfolio. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Vincent et al (2019), dimana tangency portfolio dipilih sebagai pembentuk 

portofolio terbaik. Dalam membentuk portofolio, perusahaan perlu melakukan 

analisis atas risiko dan return setiap instrumen investasi untuk menetapkan 

kebijakan diversifikasi portofolio. Selain itu, analisis kinerja dibutuhkan untuk 

mengetahui kinerja yang dihasilkan mencapai target yang telah ditentukan, baik 

yang mencakup return portofolio gabungan atau masing-masing jenis aset 

investasi atau fund manager yang digunakan (Ardianto 2004). Berdasarkan 

identifikasi latar belakang dan uraian di atas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan antara lain. 

1. Bagaimana kinerja setiap aset investasi pada portofolio Dana Pensiun PLN ? 

2. Bagaimana komposisi dan karakteristik alternatif portofolio investasi (asset 

allocation) efisien yang terbentuk berdasarkan data historis yang dapat 

dipertimbangkan oleh Dana Pensiun PLN menurut single index model dan 

metode tangency portofolio ? 
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Tujuan Penelitian 

Terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini antara lain. 

1. Menganalisis kinerja setiap aset investasi pada portofolio Dana Pensiun PLN. 

2. Menganalisis komposisi dan karakteristik alternatif portofolio investasi (asset 

allocation) efisien yang terbentuk berdasarkan data historis yang dapat 

dipertimbangkan oleh Dana Pensiun PLN menurut single index model dan 

metode tangency portfolio. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang 

teknis dan pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain. 

1. Bagi Dana Pensiun. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Dana Pensiun 

perusahaan lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih strategi dan 

pengelolaan investasi portofolio untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

2. Bagi Dana Pensiun PLN sebagai pengelola dan pemilik perusahaan yang 

diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

bahan masukan dan dijadikan pertimbangan dalam rencana strategi dan 

pengelolaan investasi portofolio di periode selanjutnya. 

3. Bagi Akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi 

tambahan yang dapat memperkaya dunia pustaka, terutama yang berkaitan 

dengan bidang ilmu manajemen investasi dan portofolio. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap 

data yang akan dianalisis. Lingkup dan batasan analisis adalah sebagai berikut. 

1. Data keuangan yang digunakan adalah laporan tahunan Dana Pensiun PLN 

periode 2015 sampai dengan 2018. 

2. Penelitian ini dibatasi atas lima jenis aset investasi Dana Pensiun PLN yang 

terdiri atas surat berharga negara (SBN), deposito berjangka, obligasi, saham 

dan reksa dana. 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Dana Pensiun 

Dana Pensiun adalah lembaga keuangan yang mengelola dan menjalankan 

program manfaat pensiun yang ditujukan untuk menyediakan dana pensiun atau 

jaminan masa tua kepada para peserta yang telah memasuki masa pensiun. 

Program pensiun ditujukan agar kesinambungan penghasilan paska berakhirnya 

masa bakti tetap terjamin. Dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyatnya, 
khususnya yang telah memasuki masa pensiun sebagai karyawan, Pemerintah 




