
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keberadaan dana pensiun pada saat ini sangat penting, tidak hanya 

oleh karyawan yang bekerja, tetapi juga menyangkut berbagai pihak. Secara 

mikm 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, seria 

memperoleh kompensasi yang lebih baik karena adanya tambahan 

pendapatan dari perusahaan walaupun semuanya itu baru diberikan pada 

masa puma bakti. Dari sisi kepentingan pemberi kerja, program ini 

menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan, karena kesejahteraan 

karyawan di hari tua telah terjarnin, yang pada gilirannya mereka akan lebih 

loyal terhadap perusahaan dan akan bekerja lebih produktif. 

Secara makm 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 akhimya akan mendukung 

dana pembangunan yang terus meningkat dan berkelanjutan. 

Menyadari rnanfaat yang besar bagi karyawan, perusahaan, maupun 

nasional, serta semakin kompetitifnya lingkungan usaha, mendorong 

pemerintah melakukan pembenahan di bidang dana pensiun. Pemerintah 



telah rnengeluarkan peraturan rnengenai Dana Pensiun pada tanggal 20 April 

1992 yaitu UU no.11 tahun 1992 yang kemudian dijabarkan dalarn ketentuan- 

ketentuan pelaksanaannya baik menyangkut rnasalah laporan keuangan 

dana pensiun, keuangan, investasi, instrurnen dana reksa dan iuran & 

manfaat dana pensiun. Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No.296/KMK.017/2000 tanggal 26 Juli 2000 dan perubahannya 

No.45/KMK.017/2001 tanggal 31 Januari 2001 mengenai investasi dana 

pensiun merupakan ketentuan yang relatii lebih fleksibel dibandingkan 

ketentuan terdahulu. 

Meskipun potensi dari dana pensiun dan harapan atas dana pensiun ini 

sangat besar, sebagian besar dari dana pensiun yang ada rnasih 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 keja, dan bahkan para pekerja sendiri. Sebagai contoh jika Ratio 

Kecukupan Dana atau RKD < 100% yang berarti kewajiban aktuaria melebihi 

kekayaan bersihnya, rnaka pernberi keja wajib menutup defisit tersebut. 

Menutup defisit dilakukan dengan cara memberikan iuran tambahan yang 

rnerupakan opportunity cost dari sponsor yang sebenamya dapat 

menggunakannya untuk mendukung bisnis utarnanya. Bagi peserta sendiri 

meskipun program pensiun dengan manfaat pasti rnemberikan jaminan 

kepada mereka atas pernbayaran manfaat, kondisi ini tidak rnustahil akan 



menimbulkan rasa kurang aman yang selanjutnya dapat berpengaruh pula 

pada produktivitas keja. Keadaan yang berbeda akan dialami jika dana 

pensiun mampu mencapai kondisi kecukupan dana atau disebut pula RKD = 

100%, bahkan surplus atau RKD melebihi kewajiban aktuaria yang sering 

dicantumkan sebagai RKD > 100%. 

Jika RKD > 100%, dana pensiun memiliki buffer untuk bejaga-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 iupa dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. Dana pensiun perusahaan sponsor sebagai pemberi keja, 

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 keja 

tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menutup defisit. (SK Menteri 

N0.78/KMK.017/1995 pasal33). 

Jika hasil investasi mampu memompa kekayaan lebih besar dari 120% 

kewajiban aktuaria, maka dalam ha1 ini dapat diambil salah satu dari altematif 

berikut ini. Altematif pertama memperhitungkan surplus sebagai pengurang 

terhadap iuran norrnalnya; dalam ha1 ini pemberi keja akan diuntungkan. 

Altematif kedua melakukan peningkatan program dana pensiun; dalam ha1 ini 

pesertalah yang menikmati manfaatnya. 



Diterbitkannya Undang-undang No.11 yang secara tegas 

mencantumkan sebagai salah satu asasnya yaitu asas penyelenggaraan 

dengan sistem pendanaan yang dilakukan dengan pemupukan dana. 

Tujuannya adalah untuk lebih menjamin kepastian bagi peserta dana pensiun 

(UU No.11 tahun 1992). Ketentuan ini mengakibatkan dana pensiun hams 

mengakui underfunded jika sponsor belum memenuhi atau menyetorkan 

seluruh kewajiban iuarannya. Namun ketentuan ini juga memberi 

kelonggaran kepada dana pensiun untuk tidak melunasi defisit tersebut 

secara sekaligus, tetapi justru mengharuskan dana pensiun untuk memenuhi 

defisit tersebut secepat-cepatnya tahun 1999 dan selambat-lambatnya 2024 

(SK Menteri No.78/KMK.017/1995 pasal33). 

Faktor penyebab lainnya dari defisit adalah kemungkinan adanya 

kesalahan perhitungan dan asumsi oleh aktuaria yang mengakibatkan jumlah 

manfaat (kewajiban) dana pensiun yang terlampau besar. Pengujian ini 

membutuhkan kemampuan teknis dibidang aktuaria yang tidak dibahas 

dalam penulisan ini 

Menurut data Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, lnvestasi Deposito 

Bejangka tetap menjadi primadona utama investasi Dana Pensiun dari 

berbagai jenis investasi yang ditawarkan. Selain bunga yang relatif cukup 

tinggi dan bebas pajak, hasil investasi dan jangka waktu yang lebih pasti 

serta resiko yang rendah menyebabkan deposit0 berjangka masih menjadi 

mempunyai daya tank tersendiri. 



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 sbb. : 

a. Deposito Berjangka 

b. Sertiikat Deposito 

c. Saham 

d. Obligasi 

e. Surat berharga lain 

f. Surat berharga pasar uang 

g. Penempatan langsung 

h. Surat pengakuan hutang > 1 tahun 

i. Tanah dan Bangunan di lndonesia 

j. Unit penyertaan reksadana 

k. Sertifikat Bank lndonesia 

I. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Analisis komposisi jenis investasi yang bersumber Dana Pensiun 

merupakan ha1 yang perlu dilakukan. Karena dalam pelaksanaannya ada 

Dana Pensiun yang masih kurang memiliki perencanaan mengenai sumber 

dan pengembangan investasi, ataupun dalam pelaksanaannya belum 

memanfaatkan instrumen investasi yang ada secara optimum. 



1.2. ldentifikasi Masalah 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi keputusan investasi dana 

pensiun, sehingga menimbulkan permasalahan-pennasalahan yang hams 

dihadapi. Berdasarkan ha1 tersebut dapat diidentifikasi masalah sebagai 
- 

berikut : 

1. Belum dimanfaatkannya jenis-jenis investasi yang diperbolehkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.296/KMK.017/2000 dan 

perubahannya No.45/KMK.017/2001 tentang jenis lnvestasi Dana 

Pensiun. 

2. Komposisi asset yang ada saat ini, belum dilakukan analisis 

optimalitasnya. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka evaluasi 

kinerja keuangan metupakan ha1 yang cukup penting bagi Dana Pensiun 'X', 

sehingga dapat diketahui apakah hasil investasi yang diperoleh saat ini 

sudah optimum, periu dilakukan perumusan masalah sbb. : 

a. Bagaimana kinerja keuangan & investasi 

b. Bagaimana Strategi investasi yang digunakan 

c. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam penempatan 

investasi 

d. Bagaimana meningkatkan kinerja investasi 

e. Bagaimana menentukan komposisi jenis investasi 



Dengan kerangka teoti dan hasil analisa diatas diharapkan menjadi 

bermanfaat bagi pengelola dana pensiun yang mewakili sponsor atau 

investor dalam mengembangkan pengelolaan investasi yang dapat 

meningkatkan kinerja keuangan dan investasi Dana Pensiun "X". 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

a. Melakukan kajian pola penempatan investasi Dana Pensiun 'X'. 

b. Menganalisa kinerja dan Manajemen lnvestasi Dana Pensiun 'X' saat ini. 

c. Menghitung nilai optimal komposisi jenis investasi 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Manajemen Dana 

Pensiun 'X' adalah sebagai masukan sekaligus kontribusi pemikiran dalam 

rangka mengambil keputusan dalam perencanaan investasi tahunan untuk 

mencapai komposisi yang optimal. 




