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Dana Pensiun adalah suatu lembaga atau organisasi yang bertindak sebagai 
pengelola program pensiun diiana para pesertanya, yang umumnya adalah 
karyawan, pada saat tertentu akan mendapatkan manfaat pensiun sebesar iuran yang 
disetor ditambah dana pengembangannya. Keberadaan lembaga ini menjadi unik 
untuk diamati, mengingat lembaga ini mempakan mutualfind, dimana banyak pihak 
terkait didalamnya. Di samping itu juga menyangkut pengelolaan dana yang tidak 
sedikit jumlahnya. Pengelolaan atas dana tersebut harus dipertanggung jawabankan 
baik kepada para peserta dan pengurus, maupun pemerintah, sebagai lembaga 
pemantau. Kemudian laporan ini diterbitkan secara periodik. Iuran yang 
dikumpulkan dari peserta ditanarnkan dalam beberapa bidang investasi yang 
dilegitimasi oleh peraturan yang berlaku. Potensi dana yang dikumpulkan melalui 
iuran peserta apabila dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk memberikan 
kontribusi bagi pergerakan roda perekonomian Indonesia saat ini yang sedang 
mengalami krisis. 

Keberadaan lembaga Dana Pensiun sendiri ada yang didirikan oleh instansi 
tertentu dan beranggotakan karyawan dari instansi tersebut, atau sering disebut Dana 
Pensiun Pemberi Kerja, dan ada pula yang didirikan oleh lembaga keuangan, yang 
membidii peserta dari masyarakat m u m ,  atau sering disebut Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan. Dari segi manfaat dan iuran yang dikumpulkan, Dana Pensiun dibagi 
kedalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Manfaat Pasti, yang memberikan manfaat 
pensiun berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Lain halnya dengan Dana 
Pensiun Iuran Pasti yang menetapkan jumlah dari iuran yang dikumpulkan. Pada 
jenis ini, peserta pensiun menanggung keseluruhan resiko investasi, karena peserta 
juga yang memilih bidang investasi untuk pengembangan dananya. 

Dalam mengelola dana yang dikumpulkan dari peserta, pengelola Dana Pensiun, 
dalam hal ini Manajer Investasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam 
penempatan dana peserta pada bidang-bidang investasi. Penempatan investasi itu 
sendiri tidak bisa sembarangan dilakukan, harus sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, yaitu hanya pada bidang-bidang investasi yang diperbolehkan oleh 
pemerintah, selain itu dibatasi jumlahnya oleh aturan yang dikeluarkan masing- 
masing pengurus Dana Pensiun. Pada prinsipnya, Dana Pensiun harus dapat 
mengelola dana yang dikumpulkan dari anggotanya untuk mendapatkan tingkat imbal 
hasil yang optimal tanpa mengindahkan prinsip kehati-hatian yang harus dipegang 
oleh seorang investor dalam melakukan investasi. 



Dengan memperhatikan fenomena-fenomena tersebut, penelitian ini dibuat. 
Obyek dari penelitian ini sendiri adalah lembaga Dana Pensiun milik bank 
pemerintah yang memiliki nasabah dan cabang terbesar di Indonesia, yaitu Dana 
Pensiun Bank Rakyat Indonesia. Mengapa dipilih Dana Pensiun BRI dalam ha1 ini, 
karena menurut peringkat yang dibuat oleh Departemen Keuangan, yaitu Direktorat 
Jenderal Asuransi dan Lembaga Keuangan, Dana Pensiun BRI menempati lima besar 
sebagai lembaga Dana Pensiun yang memilii investasi terbesar dan penghasilan atas 
investasi itu sendii. Di samping itu, dibandingkan dengan beberapa Dana Pensiun 
Pemberi Kerja lainnya, Dana Pensiun ini menempatkan dananya pada hampir 
keseluruhan bidang investasi yang diatur dalam peraturan yang diieluarkan oleh 
pemerintah, sehiigga sebagai obyek penelitian akan memudahkan dalam mengenal 
karakteristik dari masing-masing investasi. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa 
apakah portofolio investasi yang dilakukan selama ini telah mencapai tingkat yang 
optimal dan sesuai dengan arahan investasi yang ditentukan oleh pengurus.. 

Penelitian ini dilakukan dengan menilai portofolio pada investasi deposito, saham 
bursa, obligasi, reksadana, penyertaan saham, swat pengakuan hutang, dan atas tanah 
dan bangunan. Secara garis besar penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut: 

1. Mengukur tingkat imbal dari masing-masing bidang investasi 
2. Menghitung resiko atau penyimpangan yang terjadi atas tingkat imbal hasil yang 

diiarapkan 
3. Menganalisa tingkat imbal hasil dan resiko dari masing-masing investasi 
4. Menganalisa hubungan antara tingkat imbal hasil yang diharapkan dari masing- 

masing investasi dengan keseluruhan tingkat imbal hasil. Dari sini didapatkan 
bidang investasi manakah yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan 
tingkat pendapatan secara keseluruhan 

5. Menganalisa dari bidang-bidang investasi yang memiliki hubungan terkuat 
tersebut dengan prediisi atas penempatan investasi pada bidang-bidang tersebut 
dengan memperhatikan nilai yang merniliki coeficient of variation terkecil 

Dalam menganalisa tingkat imbal hasil yang diperoleh masing-masing investasi 
digunakan rurnus return, yakni prosentase perbandiigan antara hasil perolehan 
investasi dengan penempatan investasi. Sedangkan untuk mengukur resiko 
digunakan rurnus standar deviasi yang merupakan simpangan atas nilai imbal hasil 
yang diperoleh tersebut. Untuk menganalisa hubungan antara tingkat pendapatan 
total investasi dengan penempatan investasi digunakan alat analisa korelasi. Hasil 
korelasi tersebut kemudian dijadikan dasar penentuan model regresi pendugaan 
kombinasi bidang-bidang investasi yang memberikan tingkat imbal hasil yang besar. 
Penentuan model regresi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode stepwise, 
backward, dimana pada awalnya semua variabel yang ada dipasang fitting model) 
menjadi suatu model, kemudian variabel yang tidak memenuhi syarat dan memiliki 
angka P value yang tidak signifikan, dihilangkan satu per satu, hingga akhirnya 
diperoleh model terbaik untuk pendugaan. 



Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara garis besar, untuk tahun 1999 Dana 
Pensiun telah melebihi pencapaian target perolehan investasi yang ditetapkan sebesar 
11.5%, yaitu rata-rata sebesar 25,92%. Sedangkan untuk tahun 2000 dan 2001, 
masing-masing tingkat imbal hasil rata-rata untuk tahun tersebut adalah sebesar 
14,30% dan 16,84%, lebih besar dibandingkan target investasi sebesar 11%. Untuk 
tahun 2002, hingga semester awal 2002, tingkat imbal hasil yang dicapai baru 
mencapai angka 10,29%, karena ada beberapa investasi yang belum jatuh tempo. 

Hasil analisa korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara bidang 
deposito bang memilii resiko yang kecil), obligasi (terutama obligasi milik 
pemerintah), penempatan pada saham perusahaan yang masih berada dalam 
lingkungan Bank Rakyat Indonesia, terhadap total penerimaan investasi. Ketiga 
bidang informasi tersebut memiliki keeratan hubungan dengan total pendapatan 
investasi, karena memiliki korelasi positif. Apabila terjadi kenaikan maupun 
p e n m a n  pendapatan investasi. Hasil yang optimal akan diperoleh apabila Dana 
Pensiun menempatkan sebagian besar investasinya pada ketiga bidang yang telah 
disebut diatas. Sedangkan hasil analisa regresi menyebutkan bahwa setiap kenaikan 1 
milyar terhadap penempatan investasi akan memberikan kontribusi kenaikan imbal 
hasil sebesar 0,01212 milyar pada deposito, 0,01311 milyar pada obligasi dan 
0,01212 milyar pada penempatan langsung pada saham. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa bidang investasi yang disarankan untuk 
ditempatkan sejumlah dana dalam jurnlah besar oleh Manajer Investasi adalah 
deposito, obligasi, dan penempatan langsung pada saham. Selain itu dianjurkan 
untuk melakukan diversifikasi penempatan investasi pada bidang investasi yang 
dijamin pemerintah, atau bersifat pee risk investment. Namun demikian dalam 
melakukan penempatan investasi, diperhatikan kondisi yang mempengaruhi iklim 
investasi, seperti misalnya kondisi politik di Indonesia. Disarankan pula kepada 
pengurus untuk melakukan evaluasi terhadap target investasi secara periodic, hal ini 
perlu dilakukan agar target yang ingin dicapai agar selalu mencapai nilai yang 
realistis dengan kondisi saat itu. 

Kata Kunci: Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja Bank Rakyat Indonesia, 
Manajer Investasi, Portofolio Investasi, Tingkat Imbal Hasil, Standar 
Deviasi, Analisa Korelasi, Regresi Berganda. 



"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang 
ibu bapaknya; Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dun menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dun kepada 
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu" (Qs 31:14) 

... untuk Mamah dun Papah yang telah mengenalkan aku pada Penciptaku, dun 
mengajarkanku tentang arti dun indahnya hidup ini ... 




