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Secara mikro tujuan dari pengadaan program dana pensiun dapat 
dilihat dari sisi kepentingan karyawan dan kepentingan pemberi kerja. 
Dengan adanya program ini karyawan peserta program diharapkan akan 
memperoleh rasa aman akan kelangsungan penghasilan disaat mereka 
tidak aktif lagi, Dari sisi kepentingan pemberi kerja, program ini 
menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan, karena kesejahteraan 
karyawan di hari tua telah terjamin, yang pada gilirannya mereka akan 
lebih loyal terhadap perusahaan dan akan bekerja lebih produktif. Secara 
makro dana pensiun dapat menjadi sarana penghimpun dana yang 
penting bagi negara yang sedang membangun dalam upaya mengurangi 
ketergantungan sumber dana dari luar negeri yang sudah semakin sulit. 
Ketersediaan dana pensiun pada akhirnya akan mendukung dana 
pembangunan yang terus meningkat dan berkelanjutan. 

Meskipun potensi dari dana pensiun dan harapan atas dana pensiun 
ini sangat besar, sebagian besar dari dana pensiun yang ada masih 
defisit. Kondisi tersebut dapat digambarkan dimana kekayaan dan 
pertumbuhan dana pensiun lebih kecil dari kewajiban dan pertumbuhan 
kewajiban. 

Apabila keadaan defisit dibiarkan terus berlarut-larut, akan dapat 
mengganggu pihak-pihak yang terkait seperti perusahaan sponsor atau 
pemberi kerja, dan bahkan para pekerja sendiri. Sebagai contoh jika Ratio 
Kecukupan Dana atau RKD < 100% yang berarti kewajiban aktuaria 
melebihi kekayaan bersihnya, maka pemberi kerja wajib menutup defisit 
tersebut. Jika RKD > loo%, dana pensiun memiliki buffer untuk berjaga- 
jaga terhadap resiko investasi atau hal-ha1 yang berkaitan dengan 
perhitungan kewajiban antara lain seperti adanya peningkatan gaji yang 
menyeluruh dan besar, serta perubahan struktur demografi dari peserta 
dana pensiun. Hasil investasi yang meningkat sedemikian rupa dapat 
memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Dana pensiun perusahaan 
sponsor sebagai pemberi kerja, dan juga peserta. Jika hasil investasi 
menyebabkan kekayaan menjadi 100-120% dari kewajiban aktuaria, maka 
dana pensiun memiliki keleluasaan untuk mengembangkan investasinya, 
sementara perusahaan pemberi kerja tidak perlu mengeluarkan biaya 
tambahan untuk menutup defisit. (SK Menteri No.78/KMK.017/1995 pasal 
33). 

Di lndonesia pemerintah melakukan beberapa pembatasan terhadap 
investasi yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 
lndonesia No.296/KMK.017/2000 tanggal 26 Juli 2000 dan perubahannya 
No.45/KMK.017/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang jenis lnvestasi 
Dana Pensiun yang diperbolehkan adalah deposit0 berjangka, sertifitkat 



deposito, saham, obligasi, surat berharga lain, Surat berharga pasar uang, 
penempatan langsung, surat pengakuan hutang, tanah dan bangunan, 
Unit penyertaan reksa dana dan sertifikat Bank lndonesia 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) melakukan kajian pola penempatan 
investasi Dana Pensiun O X " ,  (2) menganalisa kinerja dan Manajemen 
lnvestasi Dana Pensiun "X" saat ini, (3) Melakukan perhitungan komposisi 
jenis investasi yang optimal. 

Hasil Penelitan menunjukkan behwa Kebijakan Umum Direksi Dana 
Pensiun "X" sebagai strategi investai Dana Pensiun "X dibuat 
berdasarkan Arahan Direksi Perusahaan Pendiri dan Keputusan Menteri 
Keuangan. Selama periode 1995-2001 terlihat pola penempatan investasi 
yang dilakukan oleh Dana Pensiun "X" adalah sebagai berikut: deposito 
berjangka, saham di bursa, penempatan langsung pada saham, obligasi, 
tanah dan bangunan, surat pengakuan hutang dan reksa dana. Jenis 
investasi yang belum pernah dilakukan yaitu: sertifikat bank lndonesia, 
surat berharga pasar uang, dan surat berharga yang diterbitkan 
pemerintah. Kemampuan Dana Pensiun "X" menghasilkan laba dalam 
kondisi perekonomian Indonesia selama 5 tahun terakhir relatif baik. Hal 
ini terlihat dari ratio-ratio rentabilitas dana pensiun "X" selama 5 tahun 
terakhir yang cukup baik. Berdasarkan analisa optimasi investasi dianalisis 
dengan menggunakan Linear Programming nampak hasil yang diperoleh 
tahun 1999 sld 2001 masih belum optimal. Dengan tidak optimalnya hasil 
yang diperoleh maka Dana Pensiun 'X" kehilangan potensial gain untuk 
tahun 1999 sebesar Rp.63 miliar, tahun 2000 sebesar Rp.61 miliar dan 
tahun 2001 sebesar Rp.77 miliar 

Jika didasarkan atas Rasio Kecukupan Dana yang berjalan selama 
ini rata-rata berada diatas 120%, maka strategi investasi yang dijalankan 
selama ini sudah cukup berhasil. Namun berdasarkan hasil penelitian 
bahwa hasil investasi selama 3 tahun terakhir masih belum optimal. . 
Sehingga masih ada peluang keuntungan yang belum dapat dimanfaatkan 
secara maksimal. 

Jika hasil investasi lebih besar dari 120% dari kewajiban aktuaria, 
maka dalam ha1 ini dapat diambil salah satu dari alternatif berikut : a. 
Alternatif pertama memperhitungkan surplus sebagai pengurang terhadap 
iuran peserta dalam ha1 ini pemberi kerja akan diuntungkan, b. Altematif 
kedua melakukan peningkatan program dana pensiun; dalam ha1 ini 
pesertalah yang menikmati manfaatnya. 
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