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Pada modul kali ini kita akan membahas dana pensiun yang merupakan salah satu
alternative untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya
jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil
masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan
hidupnya, misalnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang
mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan kematian. Risiko-risiko tersebut memberikan
dampak financial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya. Sehingga
kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan
guncanga- guncangan, yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan
hidupnya. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan tersebut,
diciptakanlah beberapa usaha pencegahan, antara lain dengan penyelenggaraan
program pensiun (pension plan), baik yang dikelola sendiri oleh perusahaanperusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal
selama ini. Kesejahteraan seperti disebutkan di atas adalah setiap bentuk manfaat
( benefit ) yang akan diberikan pemberi kerja kepada karyawan agar dia dan
keluarganya tidak mengalami kesulitan keuangan, apabila sewaktu-waktu karyawan
yang bersangkutan berhenti bekerja akibat tidak mampu lagi atau meninggal.
Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun atau pension fund sebagai
berikut:
1) Pension funds is a financial institution that controls assets and disburses income
to people after they have retired from gainful employment.
2) Pension fund is an investment maintained by companies and other employers to
pay the annual sum required under the business organization’s pension scheme.
Sedangkan menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa
Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat
pensiun. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan
lembaga atau badan hokum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan
untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang
telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh
pemberi

kerja

atau

diserahkan

kepada

lembaga-lembaga

keuangan

yang

menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau
perusahaa asuransi jiwa.
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Penyelenggaraan suatu program pensiun, terutama dari sisi pemberi kerja, dapat
dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Yang dimaksud dengan
aspek ekonomis adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan
karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif, yang
dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan aspek sosial
berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja; bukan saja kepada
karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja, tetapi
juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia. Kedua aspek
tersebut sebenarnya hanya dilihat dari sisi perusahaan ( pemberi kerja ).
Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja
maupun dari karyawan dapat dijelaskan sebagi berikut :
1) Kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan
ras aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun
2) Loyalitas. Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan
mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan
3) Kompetensi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai
suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan
perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan
karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja.
Tujuan pengadaan suatu program pensiun bagi karyawan atau peserta antara lain
adalah :
1) Rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki
penghasilan pada saat mencapai pensiun
2) Kompensasi

yang

lebih

baik

karena

karyawan

mempunyai

tambahan

kompensasi, meskipun baru bias dinikmati pada saat mencapai usia pensiun /
berhenti bekerja.
Cara pembayaran manfaat pensiun (benefit) kepada karyawan dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu :
1) Pembayaran secara sekaligus (lump sum)
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2) Pembayaran secara berkala (anuity)
Dalam keadaan inflasi misalnya, orang lebih cenderung memilih pembayaran manfaat
dengan cara sekaligus karena nilai uang yang akan diterima sekarang tentunya lebih
tinggi daripada waktu yang akan datang. Selain, manfaat yang diterima secara lump
sum dapat dipakai untuk melakukan suatu usaha yang memberikan hasil secara
kontinu. Hal ini akan berlaku apabila setiap orang bertindak sebagaimana asumsi
tersebut. Namun, tidak semua orang dapt berbuat demikian. Bahkan banyak dalam
hal, pembayaran secara lump sum oleh yang bersangkutan mungkin akan habis
dikonsumsi; dan apabila bekas karyawan, dalam hal ini penerima manfaat, tidak dapat
mengelola manfaat dimaksud, maka untuk masa yang akan datang, yang
bersangkutan akan mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, dana pensiun
tidak lagi sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai jaminan hari tua. Selain itu,
bila kita lihat dari persepsi ekonomi makro, pemberian manfaat secara sekaligus akan
mempercepat tingkat inflasi karena sirkulasi uang akan bertambah dan kemungkinan
akan dikonsumsi dengan segera, sehingga tidak ada sisa sedikit pun untuk investasi.
Berdasarkan OJK, Lembaga Dana Pensiun mengumpulkan dan mengelola iuran yang
dibayar baik oleh peserta atau pemberi kerja. Tujuannya adalah agar pekerja atau
karyawan dapat menjalani masa pensiun setiap bulan secara reguler. Adapuna
kontribusi iuran yang bersumber dari peserta atau pemberi kerja inilah yang
membedakan dana pensiun dengan tabungan, asuransi, atau investasi pribadi
lainnya.

Program Dana Pensiun dapat dibagi menjadi:
1) Dana Pensiun Manfaat Pasti; adalah program pensiun yang manfaatnya
ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan
merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Berikut ini dapat dilihat keuntungan,
manfaat dan risikonya:
a) Besar manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dengan
rumus tertentu
b) Iuran merupakan hasil estimasi kebutuhan biaya untuk merealisasikan
manfaat pensiun berdasarkan perhitungan aktuaris, berfluktuasi
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c) Bersifat Paternalistik : Pemberi kerja menanggung semua/sebagian besar
risiko, termasuk risiko investasi
d) Pencatatan dana : dana agregat
e) Termasuk program pensiun lain yang bukan PPIP
2) Dana Pensiun Iuran Pasti; adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan
dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya
dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.
Berikut ini dapat dilihat keuntungan, manfaat dan risikonya:
a) Manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya
b) Besar iuran ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, ditetapkan di awal dan
lebih stabil
c) Bersifat pemberdayaan : kontrol dan risiko berada di tangan Peserta,
termasuk risiko investasi
d) Pencatatan dana : akun individu

Penyelenggara Dana Pensiun antara lain adalah:
1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK); adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh
orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran
Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan
yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); adalah Dana Pensiun yang dibentuk
oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran
Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan
yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
Selain itu, terdapat pula dana pensiun yang sifatnya wajib yaitu BPJS
Ketenagarkerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
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merupakan badan hukum publik yang dibentuk melalui Undang-Undang No 24 Tahun
2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial dengan tujuan untuk
mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar
yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Fungsi BPJS
Ketenegakerjaan yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan
berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang terdiri dari:
1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Program yang memberikan perlindungan dalam
rangka menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang
diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena
kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. Jaminan kecelakaan kerja
diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Prinsip asuransi sosial
meliputi:
a) kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang
tua dan muda, yang berisiko tinggi dan rendah;
b) kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif;
c) iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan; dan
d) bersifat nirlaba.
Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan
manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.
2) Jaminan Hari Tua; Program yang ditujukan untuk menjamin agar peserta
menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun,mengalami cacat total
tetap, atau meninggal dunia. Jaminan hari tua diselenggaralan berdasarkan
prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Manfaat jaminan hari tua berupa uang
tunai yang berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.
3) Jaminan Pensiun; Program yang diselenggarakan dengan tujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan
atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami
cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti
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dan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Manfaat pensiun berwujud uang
tunai yang diterima setiap bulan (untuk peserta dengan masa iur minimal 15
tahun) atau uang tunai yang merupakan akumulasi iuran ditambah hasil
pengembangan (untuk peserta dengan masa iur kurang dari 15 tahun). Manfaat
dimaksud dibayarkan kepada peserta, janda/duda, anak peserta, orang tua, atau
ahli waris peserta bersangkutan. Program jaminan pensiun mulai diselenggarakan
pada 1 Juli 2015
4) Jaminan Kematian; Program yang diselenggarakan dengan tujuan untuk
memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang
meninggal dunia. Jaminan kematian diselenggarakan berdasarkan prinsip
asuransi sosial. Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai yang dibayarkan
kepada ahli waris peserta.
Program pensiun atau pension plan selalu dituangkan dalam suatu perjanjian antara
pemberi kerja dengan karyawan. Perjanjian ini biasanya berbentuk suatu peraturan
yang lazimnyan disebut dengan peraturan dan pensiun, yang berlaku baik bagi
karyawan maupun pemberi kerja. Di dalam peraturan tersebut, diatur semua hak dan
kewajiban kedua belah pihak. Pada hakikatnya, peraturan pensiun ini adalah bagian
dari perjanjian kerja (labor agreement).
Hal-hal penting yang umumnya diatur didalam suatu peraturan pensiun antara lain
meliputi hal-hal sebagi berikut :
1) Siapa yang berhak menjadi peserta
2) Manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa
3) Kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada
peserta.
4) Sumber pembiayaanya.
Kesejahteraan karyawan dalam bentuk pensiun dapat dipandang sebagai hak
karyawan dan dapat dianggap sebagai penghasilan atau gaji yang ditangguhkan
(deferred payment of income). Atau dengan kata lain merupakan kesejahteraan
tertunda selama karyawan bekerja, dalam bentuk tambahan gaji yang diterimanya
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setiap bulan, tetapi baru akan diberikan pada saat karyawan tersebut telah mencapai
usia pensiun atau tidak dapat bekerja lagi atau meninggal.

TUGAS
Dari penjelasan modul diatas, silahkan anda mengkaitkan antara dana pensiun dan
kondisi ekonomi saat ini.
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