
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. La ta r  Belakang 

Dalam siklus kehidupan seseorang ada tiga tahapan kehidupan yang harus 

dilalui. Tahap pertama adalah ketika ia berusia kanak-kanak, dimana segala 

kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan, seperti 

kebutuhan untuk pendidikan, rekreasi, kesehatan dan lain-lain, pada umumnya 

masih menjadi tanggung jawab dari para orang tua, kecuali bagi mereka yang 

terpaksa harus bekerja mencari nafkah dalam usia anak-anak karena masalah 

kemiskinan. Tahap kedua adalah ketika manusia tersebut berusia dewasa, dimana 

tanggung jawab sebagai seorang manusia ditandai dengan kegiatan mencari 

nafkah dan bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun 

keluarganya. Pada masa ini sebaiknya seseorang juga harus memiliki rancangan 

mengenai masa depan baik bagi dirinya maupun keluarganya, karena tidak ada 

seseorang pun yang tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. 

Tahap yang ketiga adalah masa di saat manusia menghadapi masa tuanya 

dan masa kemunduran secara kondisi fisiknya. Pada masa ini seseorang 

menjalani hidupnya dengan menikmati buah dari pekerjaannya di masa 

sebelumnya. Masa ini sering disebut juga oleh sebagian orang sebagai masa 

purna bakti atau masa pensiun, dimana beberapa diantaranya yang berstatus 

pegawai harus rela melepas statusnya sebagai pekerja. Bila seseorang telah 



memiliki perencanaan pensiun yang baik, tentulah pada masa ini mereka tinggal 

menikrnatinya tanpa harus lagi kuatir pada hidupnya esok. 

Perencanaan yang baik meliputi tabungan untuk kebutuhan saat ini maupun 

untuk hari tua Keterbatasan seorang manusia untuk bekerja, hanya sampai pada 

usia tertentu saja. Pada saat itulah ketika seseorang mulai memasuki masa tuanya, 

manusia mulai merasa memiliki keterbatasan untuk berkarya dan bekerja, 

penyebabnya karena faktor usia maupun faktor kesehatan. Namun bagaimanapun 

hidup harus tetap berjalan. Untuk itu setiap manusia memerlukan jaminan untuk 

hari tuanya, untuk hidup sehari-hari dan untuk jaminan kesehatan. Tujuannya 

adalah memberikan rasa aman kepada seseorang, sehingga apabila setelah masa 

kerja maupun disaat usia kerja mereka terjadi suatu ha1 yang membuat mereka 

tidak dapat bekerja sama sekali, ada jaminan keamanan bagi dirinya maupun 

keluarganya yang ditinggalkan untuk dapat terus melanjutkan hidup. 

Adalah Dana Pensiun, suatu lembaga yang berfungsi mengelola dana yang 

dikumpulkan dari iuran peserta program pensiun, yang pada masa pensiun peserta, 

dana tersebut beserta pengembangannya akan diberikan kepada peserta sebagai 

manfaat pensiun. Dalam suatu lembaga pengelola Dana Pensiun dikenal dua jenis 

program pensiun yang umumnya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga 

pengelola Dana Pensiun di dunia. Kedua jenis program tersebut adalah program 

luran Pasti (Defined Contribution Pension Plan) dan Manfaat Pasti (Defined 

Benefit Pension Plan). Program pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun 

dimana besarnya iuran peserta sudah ditentukan lebih dahulu. Manfaat pensiun 

dibayarkan sebesar jumlah iuran ditambah pengembangannya. Program pensiun 



Manfaat Pasti adalah program pensiun dimana manfaat pensiun yang dibayarkan 

kepada peserta ditentukan menurut perhitungan formula tertentu. Besarnya iuran 

peserta ditentukan perhitungannya oleh seorang aktuaris. 

Mengingat bentuk lembaga ini yang merupakan mutual funds dimana di 

dalamnya terkait banyak pihak yang berkepentingan dan meliputi pengelolaan 

dana yang tidak sedikit jumlahnya, maka masalah pengelolaan Dana Pensiun 

menjadi sangat sensitif. Dana yang dikumpulkan dari peserta pada suatu masanya 

harus dikembalikan lagi kepada para peserta. Pengelolaan yang salah akan 

berimbas pada proses pengembalian iuran yang nantinya menjadi manfaat pensiun 

bagi peserta. Hal ini harus menjadi perhatian bagi para penyelenggara Dana 

Pensiun. 

Memahami pentingnya masalah Dana Pensiun ini, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan undang-undang no. 11 Tahun 1992 mengenai Dana Pensiun, 

dimana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pendirian dan aturan 

penyelenggaraan Lembaga Dana Pensiun di Indonesia. Tujuan diterbitkannya 

undang-undang ini oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan motivasi dan 

produktivitas pekerja karena adanya jaminan tunjangan pasca masa kerja mereka. 

Bagi pemerintah sendiri, program dana pensiun dapat dijadikan sarana 

pengumpulan dana dari masyarakat sebagai sarana investasi yang dapat ikut 

menggerakan roda perekonomian di Indonesia. Data yang diperoleh dari 

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, dalam Laporan Tahunan Dana Pensiun se- 

Indonesia periode 2001, bahwa ada sekitar 33,6 trilyun rupiah total investasi yang 



dimiliki oleh Dana Pensiun yang ada di Indonesia, yang apabila pengelolaannya 

dapat dioptimalkan dapat menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. 

Perusahaan-perusahaan yang memiliki pandangan karyawannya sebagai 

asset, memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan para karyawannya 

diantaranya dengan memberikan tunjangan-tunjangan diluar gaji yang dibayarkan 

kepada karyawan, termasuk tunjangan hari tua. Pemberian tunjangan ini diyakini 

berdampak pada peningkatan produktivitas dan mbtivasi kerja. Tunjangan hari 

tua kepada para karyawan diberikan dengan cara mendaftarkan karyawannya pada 

lembaga Dana Pensiun yang dikelola sendiri maupun pada suatu lembaga yang 

memang khusus bergerak dibidang pengelolaan Dana Pensiun. Pada dasarnya 

lembaga Dana Pensiun terbagi atas dua jenis yaitu, Dana Pensiun Pemberi Kerja 

(DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK adalah lembaga 

Dana Pensiun dari Pemberi Kerja dimana lembaga tersebut harus memiliki badan 

hukum Dana Pensiun dan pendiriannya harus melalui pengesahan Menteri 

Keuangan. Sedangkan DPLK adalah Lembaga Dana Pensiun yang dibentuk oleh 

perbankan dan asuransi jiwa yang pendiriannya juga disahkan oleh Menteri 

Keuangan yang melayani pengelolaan Dana Pensiun untuk umum. Perusahaan- 

perusahaan yang memiliki sedikit karyawan, dengan alasan efisiensi, biasanya 

lebih memilihi mendaftarkan kepesertaan karyawannya pada program pensiun 

yang diselenggarakan oleh DPLK. 

Bila dilihat dari tujuan Dana Pensiun tersebut diselenggarakan yaitu, 

memberikan rasa aman bagi karyawan pasca masa kerjanya dan secara psikologis 

memberikan ketentraman bagi karyawan selama masa bekerjanya, maka perlu 



adanya suatu pengelolaan atas iuran peserta yang terencana dengan baik dan 

dikembangkan ke dalam portofolio investasi yang terarah dan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurut UU No. 11 tahun 

1992, yang dituangkan dalam petunjuk pelaksananya yaitu dalam Keputusan 

Menteri Keuangan No. 45/KMK.017/2001, bahwa investasi yang diarahkan 

tersebut adalah: deposito dan sertifikat deposito pada bank, saham, obligasi, dan 

surat berharga lainnya yang diterbitkan bursa efek di Indonesia (kecuali opsi dan 

waran), Surat Berharga Pasar Uang, penempatan langsung pada saham atau surat 

pengakuan hutang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, tanah dan 

bangunan, reksadana, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan 

pemerintah Indonesia. Proporsi masing-masing investasi portofolio yang 

diperkenankan oleh pemerintah adalah sebesar 20% dari keseluruhan investasi 

Dana Pensiun, dimana investasi penempatan langsung pada saham dan atau surat 

pengakuan hutang tidak boleh melebihi 10% dari keseluruhan investasi Dana 

Pensiun. 

Selain arahan investasi yang telah ditentukan oleh pemerintah, tiap-tiap 

pengelola Dana Pensiun juga hams membuat arahan investasi yang dibuat oleh 

pendiri dan tetap mengacu pada ketentuan investasi yang ditentukan oleh 

pemerintah. 

Dalam menentukan komposisi portofolio investasi yang akan menghasilkan 

imbal hasil yang optimal bagi dana pensiun, diperlukan kreatifitas dan 

pengetahuan tentang portofolio dan resiko bagi seorang manajer investasi. Hal 

tersebut merupakan suatu yang dipersyaratkan dalam melakukan pengelolaan 



portofolio investasi dana pensiun, agar komposisi yang dipilih tepat namun tetap 

hams berada dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan. 

B. Identifikasi Masalah 

Dana Pensiun yang merupakan mutual funds melibatkan banyak pihak 

dalam pengelolaannya dan menyangkut jumlah pengelolaan dana peserta yang 

tidak sedikit. Pemerintah menaruh perhatian pada pengelolaan lembaga ini, 

karena dari lembaga ini pemerintah melihat adanya potensi dana yang cukup besar 

yang memiliki andil bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah dalam ha1 ini 

mengeluarkan perundangan dan peraturan yang mengatur pengelolaan lembaga ini 

di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan peserta dan 

mengoptimalkan pengelolaan dana dari iuran peserta. 

Manajer investasi pada Dana Pensiun dalam melakukan kegiatan investasi 

dibatasi oleh peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga manajer 

investasi tidak dapat melakukan investasi diluar yang ditetapkan oleh pemerintah, 

walaupun jenis investasi tersebut menjamin pencapaian tingkat imbal hasil yang 

tinggi. Manajer investasi harus dapat memilih investasi-investasi bagaimana dan 

yang seperti apa yang dapat memenuhi tujuan dan sasaran investasi. Sebagaimana 

prinsip dalam melakukan investasi, jangan hanya menaruh telur dalam satu 

keranjang, ha1 ini berlaku juga dalam pelaksanaan investasi di dana pensiun. 

Berbagai faktor eksternal dapat mempengaruhi pelaksanaan investasi 

sehingga menghambat tercapainya pencapaian tujuan dan sasaran investasi. 

Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi makro di dalam negeri seperti tingkat 



suku bunga, tingkat inflasi, fluktuasi nilai tukar, regulasi yang berlaku, pajak dan 

lainnya, hal-ha1 demikian hams menjadi pertimbangan bagi manajer investasi 

dalam memilih bidang investasi disamping pertimbangan tingkat imbal hasil. 

Di masa sekarang ini Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga yang 

efektif sebagai sarana pengumpulan dana masyarakat. Di negara lain penelitian 

untuk lebih mengoptimalkan fungsi lembaga seperti ini telah banyak dilakukan. 

Di Indonesia, penelitian mengenai lembaga ini memang masih sangat kurang dan 

hanya terbatas dalam memfokuskan hasil perolehan tapi belum menyentuh 

bagaimana implikasi antara peraturan dan praktek di lapangan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, perumusan permasalahannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah kinerja portofolio investasi yang dicapai pada periode 

pengamatan 1999 hingga semester awal2002. 

2. Bagaimanakah komposisi portofolio yang dapat menghasilkan tingkat imbal 

hasil yang optimal namun tetap berada dalam koridor arahan investasi yang 

ditentukan oleh pengurus. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisa kinerja portofolio investasi yang dilakukan selama ini, baik 

tingkat imbal hasilnya maupun tingkat resiko kemudian mencari hubungan 



antara tingkat imbal hasil dan tingkat resiko masing-masing investasi dengan 

total pengembalian hasil investasi. 

2. Menentukan kombinasi portofolio yang optimal sehingga memberikan 

tingkat imbal hasil yang maksimal dengan tetap memperhatikan arahan 

investasi yang telah ditetapkan oleh pengurus dan tetap memperhatikan sifat 

dari masing-masing investasi tersebut. 

E. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pihak pengurus DPPK untuk pengambilan keputusan dalam rangka menentukan 

komposisi portofolio investasi yang dapat menghasilkan tingkat imbal hasil yang 

optimal, dengan tetap mengikuti aturan yang ada dan tetap mempertimbangkan 

sifat dari investasi-investasi tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

eksternal yang ikut mempengaruhi. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lanjutan lainnya dalam bidang 

manajemen investasi. 




