
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS   

2.1. Tinjuan Umum Dana Pensiun 

2.1.1.  Definisi Dana Pensiun  

Dana Pensiun memiliki konsep yang menimbulkan beragam pengertian, 

sebagaimana yang dapat dilihat di berbagai literature. Keberagaman definisi 

tersebut terutama kareana penekanan pada dimensi-dimensi yang berbeda. Berikut 

dibawah ini beberapa definisi Dana Pensiun dari beberapa literature.   

Menurut Undang-undang Dana Pensiun No 11 Tahun 1992 Pasal 1,  Dana 

Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun 

yang menjanjikan manfaat pensiun .  

Menurut PSAK Nomor 18 Tahun 2009 Dana Pensiun merupakan suatu 

badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemberi Kerja, yang berfungsi 

untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku .   

Menurut Scot, I., David dalam Yan Ardianto (2008:10)  Pension Fund is 

a financial institution that control assets and disburses income to people after they 

have retired from gainful employment .  

Menurut Perry F.E dalam Yan Ardianto (2008:10)  Penion Fund is a 

investment maintained by a companies and other employers to pay the annual sum 

required under the business organization s pension scheme . 



 
Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Pensiun 

merupakan lembaga, institusi atau badan hukum yang mengelola program pensiun 

dengan maksud untuk memberikan manfaat atau kesejahteraan kepada karyawan 

suatu perusahaan, terutama untuk karyawan yang telah pensiun.  

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam definisi dana pensiun 

menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1992, yaitu: pertama, sebagai badan 

hokum artinya dana pensiun yang didirikan mempunyai badan hukum yang 

terpisah dari badan hukum perusahaan pendirinya (pemberi kerja); kedua, 

mengelola dan menjalankan program artinya di dalam kegiatannya Dana Pensiun 

Melakukan penghimpunan dana dan mengelolanya untuk mendaptkan hasil yang 

optimal; ketiga, menjanjikan manfaat pensiun artinya penghimpunan dana tersebut 

ditujukkan untuk memberikan jaminan penghasilan kepada peserta (karyawan) 

yang telah pensiun.   

2.1.2.  Asas Pokok Dana Pensiun 

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang No. 11 Tahun 1992, setiap 

pembentukan dan penyelenggaraan Dana pensiun mengandung asas-asas pokok 

sebagai berikut: 

1. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum 
pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi 
Dana Pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-
undang. Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama 
bersumber dari iuran, akan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan 
yang dapat terjadi pada pendirinya. 

2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini 
penyelenggaraan program pensiun, baik karyawan maupun pekerja 
mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola 

 



secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi 
pembayaran hak peserta. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang 
ini pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai 
pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. 

3. Asas pembinaan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus 
dihindarkan penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan yang 
dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan 
dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam 
pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan atas investasi kekayaan 
Dana Pensiun. 

4. Asas penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan 
program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta 
yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. 
Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan 
bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta 
pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala. 

5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun. 
Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan 
prakarsa pemberi kerja untul menjanjikan manfaat pensiun bagi 
karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian 
prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi 
kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa 
keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu 
komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan samapi pada 
saat Dana Pensiun dibubarkan .   

Melalui asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Dana Pensiun 

di atas, maka diupayakan untuk dapat menyediakan suatu tata kelembagaan yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara berkelompok maupun 

individu dapat merencanakan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi 

datangnya hari tua atau bagi keluarganya dalam hal datangnya kejadian yang tidak 

terelakkan baik karena kematian atau pun karena cacat dengan membentuk atau 

ikut dalam Dana Pensiun. 

2.1.3. Jenis Dana Pensiun    

Penyelenggaraan Dana Pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun 

No 11 Tahun 1992 Pasal 2 terbagi atas dua jenis, yaitu: 



1. Dana Pensiun Pemberi Kerja 
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan    

Menurut Undang-undang Dana Pensiun No 11 Tahun 1992, 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 karyawan sebagai peserta, dan yang 

menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja . Sedangkan Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau 

perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti 

bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana 

Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang 

bersangkutan .   

Pada umumnya, perusahaan yang besar dimana jumlah karyawannya 

cenderung menyelenggarakan Dana Pensiun bentuk pertama yaitu dengan 

mendirikan Dana Pensiun sendiri (DPPK). Hal ini disebabkan karena dengan 

jumlah karyawan yang banyak kemungkinan dana yang dikelola cukup besar, 

selain itu dengan adanya DPPK dapat menambah nilai tambah bagi perusahaan. 

Sebaliknya, bagi perusahaan yang memiliki karyawan yang sedikit umumnya 

memilih bentuk kedua, yaitu menyerahkan penyelenggaraan program pensiun 

kepada lembaga keuangan yang memiliki izin untuk mengusahakan program 

pensiun tersebut. 



  
Uraian selanjutnya mengenai perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi 

Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dapat di lihat 

dalam tabel di bawah: 

Tabel 2.1 Pebedaan antara DPPK dengan DPLK 

Dana Pensiun Pemberi Kerja 
(DPPK) 

URAIAN Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan (DPLK) 

Orang atau badan yang 
mempekerjakan karyawan 

Pendiri Bank atau Perusahaan 
Asuransi Jiwa 

Manfaat Pasti atau Iuran Pasti Program Iuran Pasti 

Karyawan yang bekerja pada 
Pendiri atau Mitra Pendiri 

Peserta Masyarakat umum baik 
secara pribadi maupun secara 
kolektif yang sanggup 
memenuhi semua kewajiban 
peserta yang ditentukan 

Ditunjuk oleh Pendiri Pengurus Direksi Pendiri otomatis 
menjadi Pengurus 

Ditunjuk oleh Pendiri Dewan 
Pengawas 

Komisaris Pendiri otomatis 
menjadi Pengurus  

1. Undang-undang No. 11 
tahun 1992 tentang Dana 
Pensiun 

2. Peraturan Pemerintah 
No. 76 tahun 1992 tentang 
Dana Pensiun Pemberi 
Kerja 

3. Peraturan Dana Pensiun 
dari Pendiri yang disahkan 
oleh Menteri Keuangan 
RI. 

  

Landasan 
Operasional 

1.

 

Undang-undang No. 
11 tahun 1992 tentang 
Dana Pensiun 

2.

 

Peraturan Pemerintah 
No. 77 tahun 1992 
tentang Dana Pensiun 
Lembaga Keuangan 

3.

 

Peraturan Dana 
Pensiun dari Pendiri 
yang disahkan oleh 
Menteri Keuangan RI. 

 

Sumber: http://www.dpjm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8

 

2.2. Program Pensiun  

Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat 

pensiun bagi peserta, yang menjamin kesinambungan pendapatan di hari tua bagi 

http://www.dpjm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8


pensiunan dan/atau janda/duda serta anak-anak peserta program pensiun. 

(http://www.car.co.id/dplk/pengertian_azas.asp). Sedangakan menurut Undang-

undang Dana Pensiun No 11 tahun 1992, Program Pensiun adalah setiap program 

yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya . 

Menurut Kadarisman dan Sari Wahyuni (2010:4), program pensiun memiliki 

tiga fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi Asuransi 
Penyelenggaraan program pensiun mengandung asas kebersamaan seperti 
halnya program asuransi. Hal ini dikarenakan program pensiun 
memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan 
pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Sebgai 
contoh, apabila peserta program pensiun mengalami musibah ataupun 
meninggalny dunia yang mengakibatkan terputusnya pendapatan sebelum 
memasuki masa pensiun, maka peserta tersebut akan diberikan manfaat 
sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun. 

2. Fungsi Tabungan 
Program pensiun bertugas untuk mengumpulkan dana yang merupakan 
dana terakumulasi dari iuran peserta. Sehingga iuran tersebut diperlakukan 
sebagai tabungan. Selanjutnya, iuran tersebut akan dikelola dan 
dikembangkan oleh Dana Pensiun. Pada saat peserta memasuki usia 
pensiun (umumnya 60 tahun ke atas) atau di awal pensiun, dana yang 
terkumpul tadi akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. 
Besarnya manfaat yang diterima akan tergantung pada keadaan akumulasi 
iuran yang disetorkan dan hasil dari pengembangan iuran tersebut. 

3. Fungsi Pensiun 
Program pensiun dikatakan memiliki fungsi pensiun (pendapatan di hari 
tua) karena Peserta akan diberikan kesinambungan pendapatan dalam 
bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki masa 
pensiun. Terdapat empat cara pembayaran manfaat pensiun, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Pensiun Normal, artinya pembayaran hak pensiun setelah mencapai usia 

pensiun normal sesuai perjanjian. 
b. Pensiun dipercepat, artinya pembayaran hak pensiun maksimal sepuluh 

tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. 
c. Pensiun ditunda, artinya pembayaran hak pensiun yang ditunda apabila 

berhenti bekerja minimal tiga tahun masa kepesertaan dan belum 
mencapai usia pensiun dipercepat. 

d. Pensiun cacat, artinya pembayaran hak pensiun bagi yang menderita 
cacat total (seumur hidup) akibat kecelakaan kerja . 

 

http://www.car.co.id/dplk/pengertian_azas.asp


  
Berdasarkan Undang-undang Dana Penisun, Program pensiun terbagi atas 

dua jenis, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun 

Iuran Pasti (PPIP).  

2.2.1.  Program Pensiun Manfaat Pasti   

Menurut Undang-undang Dana Pensiun No 11 Tahun 1992 Pasal 1, 

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang 

manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain 

yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti .    

Dalam PPMP, besarnya pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan 

kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, 

faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. PPMP 

membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menentukan besarnya nilai 

kewajiban aktuaria, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan 

merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya.  

2.2.2. Program Pensiun Iuran Pasti 

Menurut Undang-undang Dana Pensiun No 11 Tahun 1992 Pasal 1 

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) 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 . 



Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun 

tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan pemberi 

kerja atau iuran peserta, dan hasil usaha. Kewajiban dari pemberi kerja adalah 

membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. 

Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan, meskipun nasehat aktuaris kadang-

kadang digunakan untuk memperkirakan manfaat pensiun yang akan diterima 

peserta pada saat pensiun, berdasarkan jumlah iuran saat ini dan dimasa datang 

serta estimasi hasil investasi Dana Pensiun.  

2.2.3. Perbedaan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun 

Iuran Pasti 

   Saat ini dengan ditetapkannya Undang-undang No 3 tahun 1992 mengenai 

jamsostek, kita mengenal program pensiun wajib berbentuk jaminan hari tua 

dengan program iuran pasti. Undang-undang No 11 Tahun 1992 mengatur 

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). 

Sebetulnya masih ada bentuk program lain, yaitu Program Pensiun nirlaba 

namum program ini digolongkan pada PPIP. Undang-undang No 11 tahun 1992 

menetapkan kita dalam posisi bebas untuk tidak mengadakan program pensiun 

atau jika kita ingin mengadakan program pensiun maka kita dihadapkan pada 

pilihan PPMP atau PPIP. Perbedaan dari PPMP dan PPIP akan dijelaskan pada 

tabel dibawah ini:   



Tabel 2.2 Perbedaan Program Program Pensiun Manfaat Pasti dengan 
Program Pensiun Iuran Pasti  

No Manfaat Pasti (PPMP) Aspek Iuran Pasti (PPIP) 

1 Adanya kepastian 
besarnya MP yang akan 
diperoleh semenjakn 
permulaan program 

Manfaat 
Pensiun 

Tidak ada kepastian 
besarnya MP yang akan 
diperoleh (tergantung 
akumulasi dana) 

2 Besarnya iuran tidak pasti 
dan harus dihitung 
aktuaris (biasanya iuran 
karyawan tetap) 

Iuran Besarnya iuran pasti 
menyangkut kemampuan 
dan persetujuan semua 
pihak 

3 Umumnya diperlukan 
dana awal dan harus 
dihitung aktuaris 

Dana Awal Tidak memerlukan dana 
awal 

4 Kelompok dan actuarial 
intensif 

Pengendalian 
Dana 

Perorangan (personal 
account) dan 
administrative intensif 

5 Konservati, ada target 
manfaat 

Investasi Lebih berani 

6 Risiko ditanggung 
pemberi kerja 

Kegagalan 
Investasi 

Risiko ditanggung peserta 

7 Langsung life annuity Tujuan Life annuity dengan 
didahului mekanisme 
tabungan 

8 Kurang fleksibel Portability Lebih fleksibel 
9 Dana Pensuin Pemberi 

Kerja 
Penyelenggara

 

1. DPPK 
2. DPLK (bank atau 

lembaga asuransi) 
10 Mutlak diperlukan 

semenjak permulaan 
program dan secara 
regular untuk menghitung 
besarnya iuran dan 
valuasi dana 

Aktuaris Tidak diperlukan 

11 Dibatasi Besar Iuran Dibatasi 
12 Dibatasi (sebatar 120% 

kewajiban) 
Kaekayaan Tidak dibatasi 

13 Dibatasi Besarnya 
Manfaat 
Pensiun 

Tidak dibatasi 

14 Dilarang, kecuali pada Penarikan Diperbolehkan sebatas 



saat mulai pensiun sebatas 
20% nilai sekarang 

Dana iuran sendiri 

Sumber: Manajemen Dana Pensiun (2010:19)  

2.3 Manfaat Pensiun 

2.3.1 Definisi Manfaat Pensiun 

  Besar Manfaat Pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) - 

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ditetapkan dalam peraturan Dana 

Pensiun dalam bentuk rumus baik Rumus Bulanan maupun Rumus Sekaligus. 

Dalam Undang-undang Dana Pensiun No 11 Tahun 1992, Rumus Bulanan 

Manfaat Pensiun merupakan perkalian dari : 

a. Faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam 

persentase ( diberi simbol F); 

b. Masa kerja (MK) ; 

c. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata Penghasilan Dasar 

Pensiun selama beberapa bulan terakhir (PhDP). 

Sedangkan Rumus Sekaligus Manfaat Pensiun merupakan perkalian dari : 

a. Faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam desimal ; 

b. Masa kerja ; 

c. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata Penghasilan Dasar 

Pensiun selama bulan terakhir. 

Rumus Manfaat Pensiun = F X MK X PhDP 

Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus 

Bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 



2,5 % (dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh 

melebihi 80 % (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun. Dalam 

hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, besar 

faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma 

lima) dan manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) 

kali Penghasilan Dasar Pensiun per bulan.  

2.3.2 Jenis-Jenis Manfaat Pensiun  

Menurut Undang-undang Dana Pensiun no 11 tahun 1992, manfaat pensiun 

adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan 

cara yang ditetapkan dalam peraturan pensiun .  

Jenis-Jenis Manfaat Pensiun Pensiun Menurut Kadarisman dan Sari 

Wahyuni (2010:5) adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Pensiun Normal, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai 
dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal 
atau sesudahnya. 

2. Manfaat Pensiun Dipercepat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang 
dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun 
normal. 

3. Manfaat Pensiun Cacat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang 
dibayarkan bila peserta menjadi cacat.  

2.3.3 Pembayaran Manfaat Pensiun 

Menurut Kadarisman dan Sari Wahyuni (2010:10), Cara pembayaran 

manfaat pensiun (benefit) kepada karyawan dapat dilakukandengan dua cara, 

yaitu: 

1. pembayaran secara sekaligus (lump sum) 
2. pembayaran secara berkala (annuity) 



2.3.4 Pihak-pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun   

Dalam Undang-undang Dana Pensiun No 11 tahun 1992 dijelaskan bahwa 

pihak yang berkepentingan atas manfaat pensiun adalah sebagai berikut : 

a. Janda/duda. 
Manfaat pensiun janda/duda timbul apabila peserta meninggal dunia. 
Biasanya dalah minimum 60% dari yang diterima peserta dan maksimum 
100 %. 

b. Anak 
Manfaat penisun anak timbul apabila peserta meninggal dunia atau 
janda/duda yang ditinggalkan meninggal dunia atau kawin lagi atau tidak 
meninggalkan janda/duda, maka trhitung bulan berikutnya hak atas manfaat 
pensiun tersebut menjadi hak anak. 

c. Pihak yang ditunjuk 
Manfaat pensiun ini timbul dalam hal peserta/penisunan meninggal dunia 
dan tidak meninggalkan istri/suami dan anak. Besar manfaat yang diterima 
adalah nilai sekarang dari manfaat pensiun peserta.   

2.4    Jenis Laporan Pada Dana Pensiun 

2.4.1 Laporan Investasi Dana Pensiun 

2.4.1.1 Tujuan Laporan Keuangan Dana Pensiun  

Menurut Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan 

Nomor KEP-2344/LK/2003, Tujuan dari Penyusunan Laporan Investasi Dana 

Pensiun adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi portofolio 

investasi, kinerja investasi, dan kesesuaian pelaksanaan investasi  Dana Pensiun 

dengan ketentuan perundangan mengenai investasi Dana Pensiun, dan arahan 

investasi atau pilihan investasi peserta . Tujuan tersebut dijabarkan sebagai 

berikut :  

1. Laporan posisi portofolio investasi menunjukan nilai wajar investasi 

dana pensiun untuk setiap jenis investasi dan pegembangannya. 



2. Kinerja investasi Dana Pensiun menunjukan keberhasilan pengelolaan 

investasi yang akan dilakukan oleh pengurus yang meliputi tingkat 

investasi, efektivitas investasi dan efisiensi pengelolaan investasi. 

3. Kesesuaian pelaksanaan investasi dengan perundangan yang berlaku. 

4. Kesesuaian pelaksanaan investasi dengan perundangan yang berlaku, 

artinya bahwa pengolaan investasi Dana Pensiun harus dilakukan sesuai 

dengan berbagai ketentuan mengenai investasi baik yang yang 

ditetapkan oleh pemerintah ataupun yang ditetapkan oleh Dana Pensiun 

itu sendiri. 

2.4.1.2 Standar Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun 

                  Menurut Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keungan 

Nomor KEP-2344/LK/2003 Standar Penyusunan Laporan Investasi Dana 

Pensiun merupakan standar yang harus digunakan pengurus dalam penyusunan 

laporan investasi Dana Pensiun, baik laporan investasi semesteran, maupun 

laporan investasi tahunan yang kemudian diperiksa oleh akuntan publik . Standar 

pokok materi yang harus dimuat dalam laporan investasi Dana Pensiun, yaitu : 

1. Pernyataan Pengurus 

2. Laporan Posisi Portofolio 

3. Laporan Hasil Investasi 

4. Analisis Investasi dan 

5. Pengungkapan   



1. Pernyataan Pengurus 

a. Lembar pernyataan pengurus Dana Pensiun menyajikan pernyataan mengenai 

kesesuaian portofolio investasi Dana Pensiun dengan ketentuan perundang-

undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk 

Dana Pensiun Pemberi Kerja Lembaga Keuangan, selama periode laporan. 

b. Pernyataan pengurus diklasifikasikan menjadi : 

i. sesuai, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta 

pelaksanaannya dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja 

atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; 

atau 

ii. sesuai dengan catatan, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

beserta peraturan pelaksanaanya, tetapi tidak sesuai dengan arahan investasi 

untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis peserta untuk Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan; atau 

iii. tidak sesuai, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun tidak sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

beserta peraturan pelaksanaanya. Dalam memberikan pernyataannya, 

pengurus tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa 

setiap ketidaksesuaian pelaksanaan investasi terhadap ketentuan yang 

mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai ketidaksesuaian dalam 

kegiatan investasi. 



c. Khusus untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kesesuaian portofolio   

investasi dengan pilihan jenis investasi peserta mencakup kesesuaian 

penempatan investasi dengan pilihan peserta dan kesesuaian pelaksanaan 

alokasi hasil investasi ke rekening peserta dengan dasar yang menetapkannya.  

d. Lembar pernyataan pengurus disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

i. Pada bagian atas diberi judul Pernyataan Pengurus . 

ii. Paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan pengurus yang mencakup 

pelaksanaan kegiatan investasi delama periode laporan dan penegasan 

bahwa kegiataninvestasi adalah tanggung jawab pengurus. 

iii. Paragraf keduan berisi pernyataan kesesuaian pelaksanaan kegiatan investasi 

dengan peraturan perundang-undangan dan arahan investasi untuk Dana 

Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan. 

iv. Nama jelas, jabatan, dan tanda tangan pengurus, serta nama kota dan tanggal 

ditandatanganinya pernyataan pengurus. 

v. Apabila pengurus memberikan pernyataan sesuai dengan catatan atau 

tidak sesuai , pernyataan pengurus diberi paragraf penjelas yang berisi 

ringkasan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan investasi beserta latar 

belakang atau alasannya. Paragraf penjelas ditulis di bawah paragraf kedua, 

sebelum nama jelas, jabatan, dan tanda tangan pengurus.   



2.  Laporan Posisi Portofolio Investasi 

a. Portofolio investasi Dana Pensiun adalah seluruh investasi yang dilakukan 

untuk dana atau atas nama Dana Pensiun. 

b. Penilaian investasi dilakukan dengan nilai wajar sebagai berikut : 

i.  Deposito berjangka dan deposito on call dinilai berdasar nila nominal. 

ii.  Sertifikat deposito dan surat pengakuan utang dinilai berdasar nilai tunai 

iii.  Saham yang tercatat di bursa efek dinalai berdasar nilai pasar. 

iv.  Obligasi yang tercatat di bursa efek dinilai berdasar (1) nilai perolehan    

setelah amortisasi premi atau diskonto, untuk obligasi yang dimiliki hingga 

jatuh tempo, atau (2) nilai wajar, untuk obligasi yang diperdagangkan atau 

tersedia untuk di jual. 

v.  Penempatan langsung pada saham dinilai berdasar metode ekuitas atau 

nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi 

berwenang. Penetapan penggunaan dasar penilaian tersebut harus 

mendapat persetujuan pendiri atau pendiri dan dewan pengawas dengan 

memperhatikan azas konsistensi dan konservatisme. Metode penilaian 

yang ditetapkan untuk laporan investasi harus sama dengan metode yang 

ditetapkan untuk laporan keuangan. 

vi.  Tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan dinilai berdasar nilai yang 

ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang. 

vii.  Unit penyertaan reksadana dinilai berdasar nilai aktiva bersih. 

viii.  Sertifikat Bank Indonesia dinilai berdasar nilai tunai. 



ix.  Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia 

dinilai berdasar (1) nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, 

untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, (2) nilai wajar, 

untuk surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual, atau 

(3) nilai tunai, untuk surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu 

tahun. 

x.  Portofolio investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi selain 

reksadana dinilai berdasar nilai aktiva bersih. Dalam hal ini tidak ada 

penetapan nilai aktiva bersih oleh manajer investasi atau kustodian, 

investasi dalam portofolio investasi kolektif dikelompokkan per jenis 

investasi dan dinilai sesuai dengan ketentuan untuk tiap-tiap jenis 

investasi, sebagaimana diatur di atas. 

c. Investasi dengan mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan  

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal penyajian. 

d. Untuk laporan investasi semesteran, posisi portofolio investasi per jenis 

investasi terhadap total investasi disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi 

per akhir bulan. 

e. Untuk laporan investasi tahunan yang diperiksa oleh akuntan publik, posisi 

investasi per jenis investasi dan persentase investasi per jenis investasi 

terhadap total investasi disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi  per (1) 

31 Desember, apabila penyampaian laporan investasi tahunan didahului 

dengan laporan investasi semester kedua, atau (2) akhir bulan Juli sampai 



dengan Desember, apabila penyampaian laporan investasi tahunan tidak 

didahului dengan laporan investasi semester kedua. 

f. Pengelompokan jenis investasi harus dilakukan secara konsisten 

3.  Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun 

a. Nilai hasil investasi dan tingkat hasil investasi (return on investment atau 

ROI) untuk periode laporan harus disajikan per jenis investasi dan per total 

investasi. 

b. Tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (return on assets atau ROA) 

untuk periode laporan laporan harus disajikan per total investasi. 

c. Nilai hasil investasi harus memperhitungkan pendapat investasi yang sudah 

terealisasi (secara basis akrual) dan yang belum terealisasi. 

d. Nilai hasil investasi harus dihitung setelah dikurangi beban/biaya investasi. 

e. Beban/biaya investasi yang tidak melekat pada jenis investasi tertentu 

dialokasikan secara proporsional ke dalam jenis investasi yang berkaitan 

dengan biaya/beban dimaksud. 

f. Tingkat hasil investasi (ROI) baik untuk per jenis investasi maupun untuk 

total investasi harus diukur berdasarkan rata-rata investasi dengan rumus :  

ROI = Total hasil investasi  

         Nilai rata-rata investasi 

g. Untuk menghitung tingkat hasil investasi (ROI), nilai rata-rata investasi 

untuk periode laporan harus dihitung berdasarkan nilai awal investasi per 

bulan. 



h. Tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) harus diukur 

berdasarkan rata-rata aktiva bersih dengan rumus : 

ROA = Total hasil investasi 

             Nilai rata-rata aktiva bersih 

i. Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) 

semesteran, nilai rata-rata aktiva bersih adalah rata-rata nilai awal dan nilai 

akhir aktiva bersih setiap semester sebagaimana dilaporkan dalam laporan 

keuangan Dana Pensiun. Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap 

aktiva bersih (ROA) tahunan, nilai rata-rata aktiva bersih adalah rata-rata 

aktiva bersih adalah rata-rata dari rata-rata aktiva bersih semester pertama 

dan semester kedua. 

j. Khusus untuk laporan investasi semester kedua bagi Dana Pensiun yang 

tidak wajib menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan 

investasi tahunan, tingkat hasil investasi (ROI) dan tingkat hasil investasi 

terhadap aktiva bersih (ROA) tahunan harus disajikan. 

4.  Analisis Investasi 

1). Analisis atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko investasi  

a. Kebijakan Dana Pensiun mengenai manajemen risiko investasi harus 

disajikan. Dalam hal Dana Pensiun memiliki kebijakan atau prosedur 

mengenai pengidentifikasian, pengontrolan, dan pemantauan atas 

pengontrolan risiko investasi yang dituangkan dalam satu atau beberapa 

dokumen, maka ringkasan dari kebijakan atau prosedur tersebut harus 

disajikan. Apabila kebijakan manajemen risiko investasi hanya dituangkan 



dalam arahan investasi, yang disajikan dalam bagian ini adalah nomor dan 

tanggal arahan investasi serta ringkasan kebijakan manajemen risiko 

investasi yang tertuang dalam arahan investasi tersebut.  

b. Evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko investasi untuk periode 

laporan harus disajikan.  

c. Dalam hal terdapat pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan 

kebijakan manajemen risiko investasi, alasan ketidaksesuaian tersebut harus 

diungkapkan.  

d. Tolok ukur (benchmarks) untuk risiko dan tingkat hasil investasi yang 

sesuai dengan tipe risiko atau jenis investasi Dana Pensiun, bila ada, harus 

diungkapkan beserta alasan pemilihannya.  

e. Dalam hal terdapat perbedaan struktur portofolio investasi Dana Pensiun 

dengan struktur portofolio investasi yang menjadi tolok ukur yang 

digunakan, perbedaan tersebut harus diungkapkan.  

f. Tolok ukur, bila ada harus digunakan secara konsisten. Perubahan tolok 

ukur harus diungkapkan latar belakang atau alasan perubahannya. 

2). Analisis atas kesesuaian investasi dengan peraturan perundang 

 

undangan di 

bidang investasi  Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun 

Pemberi Kerja (DPPK) atau piliha  jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan (DPLK)  

a. Analisis kesesuaian investasi dengan batasan kualitatif per jenis investasi 

untuk periode laporan harus disajikan. 



 
b. Status kesesuaian investasi dengan batasan kualitatif per jenis investasi 

harus disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) akhir bulan dan 

tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian  untuk laporan investasi 

semesteran dan (2) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya 

ketidaksesuaian selama bulan juli sampai Desember untuk laporan investasi 

tahunan yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi 

semester kedua.  

c. Analisis kesesuaian investasi dengan batasan investasi per jenis untuk 

periode laporan harus disajikan.  

d. Nilai investasi per jenis investasi dan persentase investasi per jenis investasi 

dari total investasi harus disajikan sekurang-kurangnya posisi per (1) 

tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk laporan investasi 

semesteran dan (2) tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan 

juli sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang 

penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua.  

e. Analisa kesesuaian investasi dengan batasan investasi per pihak untuk 

periode laporan harus disajikan.  

f. Nilai investasi dan persentase investasi per pihak dari total investasi harus 

disajiakan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) akhir bulan dan tanggal-

tanggal terjadinya kesesuaian untuk laporan investasi semesteran dan (2) 

akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan juli 

sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang 

penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua. 



 
g. Analisa kesesuaian investasi dengan batasan investasi khusus untuk periode 

laporan harus disajiakan.  

h. Nilai investasi pada pihak yang merugi, penempatan langsung, surat 

pengakuan utang, tanah, bangunan dan persentase investasi terseut dari total  

investasi harus disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) akhir 

bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk laporan investasi 

semesteran dan (2) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya 

ketidaksesuaian selam bulan juli sampai dengan Desember untuk laporan 

investasi tahunan yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan 

investasi semester kedua.  

i. Analisis kesesuaian dasar penilaian investasi per jenis investasi untuk 

periode laporan harus disajikan.  

j. Dasar penilaian investasi per jenis investasi harus disajikan sekurang-

kurangnya untuk posisi per (1) akhir bulan dan tanggaltanggal terjadinya 

ketidaksesuaian untuk laporan investasi semesteran dan (2) akhir 

bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan Juli 

sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang 

penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester 

kedua.  

k. Analisis investasi pada pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Pasal 7 

huruf e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 1/KMK.06/2002 

harus disajikan. 



i. Penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi dalam periode 

laporan harus disajikan. 

ii. Nama pihak, jenis investasi, sifat hubungan afiliasi, tanggal dan nilai 

penempatan, serta tanggal dan nilai pelepasan harus diungkapkan. 

iii. Latar belakang atau alasan penempatan investasi harus 

diungkapkan. 

l. Untuk DPPK, analisis kesesuaian hasil investasi dengan sasaran 

hasil investasi sebagaimana ditetapkan dalam arahan investasi harus 

disajikan. 

m.   Untuk DPPK, analisis kesesuaian investasi dengan tingkat 

likuiditas minimum investasi sebagaimana ditetapkan dalam arahan 

investasi harus disajikan. 
n. Untuk DPPK, analisis kesesuaian investasi dengan ketentuan objek 

investasi yang dilarang sebagaimana ditetapkan dalam arahan 

investasi harus disajikan. 

o. Dalam hal terdapat penempatan investasi pada objek investasi yang 

dilarang dalam periode laporan, kriteria yang dilanggar, jenis 

investasi, nama pihak, nilai dan tanggal penempatan, nilai dan tanggal 

pelepasan, dan nilai wajar per akhir periode laporan harus disajikan. 

p. Untuk DPPK Program Pensiun Iuran Pasti, analisis kesesuaian alokasi 

hasil investasi ke rekening peserta untuk periode laporan harus disajikan. 

q. Untuk DPLK, analisis kesesuaian investasi Dana Pensiun dengan 

pilihan jenis investasi peserta dan kesesuaian pelaksanaan alokasi 

hasil investasi ke rekening peserta dengan dasar yang menetapkannya 



untuk periode laporan harus disaj ikan. 

r. Untuk DPLK, nilai investasi per jenis investasi dan per paket 

investasi yang dipilih peserta harus disajikan sekurangkurangnya 

untuk posisi per (1) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya 

ketidaksesuaian untuk laporan investasi semesteran dan (2) akhir 

bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama 

bulan Juli sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan 

yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi 

semester kedua. 

s. Untuk DPLK, jumlah peserta yang memilih setiap jenis dan paket 

investasi dan total saldo rekening peserta per jenis dan per paket 

investasi harus disajikan sekurangkurangnya untuk posisi per (1) 

akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk 

laporan investasi semesteran, dan (2) akhir bulan dan 

tanggaltanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan Juli 

sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang 

penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester 

kedua. 

t. Untuk DPLK, mekanisme alokasi hasil investasi ke r ekening peserta 

harus diungkapkan yang sekurang-kurangnya mencakup: 

i. Periode pengalokasian hasil investasi, 

ii. Formula pengalokasian hasil investasi, dan 

iii. Formula pengalokasian hasil investasi dalam hal peserta keluar di 



antara periode pengalokasian hasil investasi. 

u. Untuk DPLK, pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan pilihan 

jenis investasi peserta dan pelaksanaan alokasi hasil investasi ke 

rekening peserta yang tidak sesuai dengan dasar yang menetapkannya 

dalam periode laporan harus diungkapkan. 

v. Latar belakang atau alasan pelaksanaan investasi yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan di bidang investasi Dana 

Pensiun dan arahan investasi untuk DPPK atau pilihan peserta dan 

alokasi hasil investasi ke rekening peserta untuk DPLK, harus 

diungkapkan. 

5.  Pengungkapan  
Laporan investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya harus mengungkapkan : 

a. Informasi umum mengenai Dana Pensiun, yang sekurang-kurangnya 

mencakup dasar hukum, maksud dan tujuan, kepengurusan, dan kebijakan 

investasi Dana Pensiun. 

b. Rincian penggunaan jasa manajer investasi dan atau bank umum dalam 

pengelolaan investasi Danan Pensiunselama periode laporan, yang 

sekurang-kurangnya mencakup nama pihak ketiga, nomor, tanggal, dan 

masa perjanjian, jenis investasi dan jumlah dana yang dikelola oleh setiap 

pihak ketiga per akhir periode laporan, dan tingkat hasil investasi bersih 

untuk periode laporan dari tiap-tiap pihak ketiga. 

c. Rincian  penggunaan jasa kustodian selama periode laporan, yang 

sekurang-kurangnya mencakup nama kustodian, jenis dan jumlah investasi 

yang dititipkan, nomor, tanggal, dan masa berlaku kontrak perjanjian. 



d. rincian investasi penempatan langsung pada saham selama periode 

laporan, yang sekurangkurangnya mencakup nama pihak, tanggal 

penempatan, nilai penempatan, persentase kepemilikan, tanggal 

pelepasan, nilai pelepasan, dan dasar penilaian yang digunakan. 

e. rincian investasi surat pengakuan utang selama periode laporan, yang 

sekurang-kurangnya mencakup nama penerbit, nilai nominal, jangka waktu, 

tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, jumlah dan jenis jaminan, tanggal 

penempatan, tanggal pelepasan, dan nilai pelepasan; 

f. rincian investasi pada tanah, bangunan, dan atau tanah dan bangunan 

selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup status 

kepemilikan, tanggal perolehan, lokasi, luas, nama pihak ketiga, nomor dan 

tanggal perjanjian pada pihak ketiga, nilai perolehan, tanggal pelepasan, 

nilai pelepasan, dan dasar penilaian yang digunakan. 

g. rincian penanaman investasi dalam kontrak investasi kolektif selain 

reksadana selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup nama 

kontrak investasi kolektif, jenis kontrak investasi kolektif, jumlah unit 

penyertaan, persentase penyertaan, pihak penerbit/pengelola kontrak 

investasi kolektif, kustodian, tanggal penempatan, nilai perolehan, 

tanggal pelepasan, nilai pelepasan, alokasi aset, tingkat pengembalian 30 

hari, dan tingkat pengembalian setahun. 

h. rincian investasi pada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan 

pengurus, dewan pengawas, pendiri, mitra pendiri, atau kustodian dari Dana 

Pensiun selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup 



nama pihak, jenis investasi, sifat hubungan afiliasi, tanggal dan nilai 

penempatan, serta tanggal dan nilai pelepasan, selain yang telah diungkapkan 

dalam bagian analisis investasi pada pihak terafiliasi sebagaimana diatur 

dalam Bagian III angka 4.2 hurufk di atas. 

i. rincian hasil investasi tanah, bangunan, dan atau tanah dan bangunan untuk 

periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup jenis dan sumber 

pendapatan dan biaya. 

j. rincian instrumen derivatif yang dimiliki Dana Pensiun selama 

per iode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup nama 

instrumen, nama penerbit, tanggal perolehan, tanggal dan nilai 

pelepasan, serta nilai wajar instrumen tersebut per tanggal akhir periode 

laporan, dan 

k. rincian hasil investasi per jenis investasi untuk periode laporan, yang 

sekurang-kurangnya mencakup pendapatan investasi yang sudah 

terealisasi, pendapatan yang belum teralisasi, dan beban/biaya investasi.  

2.4.2 Laporan Keuangan Dana Pensiun 

2.4.2.1  Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun  

    Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.017/1995, tujuan 

penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun adalah untuk memberikan informasi 

mengenai keadaan keuangan Dana Pensiun dalam suatu periode tertentu kepada 

semua pihak yang berkepentingan. Khususnya pendiri, peserta, pengurus dan 

Departemen Keuangan . 



 
Menurut PSAK no 1 tahun 2007, tujuan laporan keuangan untuk tujuan 

umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus 

kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menujukkan 

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumebr-sember 

daya yang dipercayakan kepada mereka.  

Menurut Lampiran I keputusan DJLK no. KEP-2345/LK/2003 tanggal 14 

April 2003, tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun adalah  

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, 

dan kinerja keuangan Dana Pensiun serta informasi keuangan lainnya yang 

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun, 

khususnya pemberi kerja, peserta, pengurus, dewan pengawas, dan pemerintah, 

dalam pengambilan keputusan .  

Dari beberapa keterangan di atas mengenai tujuan laporan keuangan maka 

dapat ditarik kesimpulan yaitu, tujuan dari penyusunan laporan keuangan dapat 

dipenuhi dengan menyusun laporan yang antara lain terdiri dari : 

1. Penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan 

dampak dari setiap perubahan peraturan Dana Pensiun. 

2. Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan 

posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir posisi pelaporan.  

3. Penjelasan mengenai kebijakan dan arahan investasi. 

4. Perhitungan kewajiban aktuaria berdasarkan lapoarn aktuaris yang terakhir.  



2.4.2.2 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Dana Pensiun   

       Menurut Lampiran I keputusan DJLK no. KEP-2345/LK/2003 tanggal 

14 April 2003, Jenis-Jenis Laporan Keuangan Dana Pensiun adalah sebagai 

berikut: 

1. Laporan Aktiva Bersih; 
2. Laporan Perubahan Aktiva Bersih; 
3. Neraca; 
4. Perhitungan Hasil Usaha; 
5. Laporan Arus Kas; dan 
6. Catatan atas Laporan Keuangan.  
Untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti 

(PPMP), laporan mengenai kewajiban aktuaria dan perubahannya perlu disusun 

sebagai lampiran laporan keuangan. Sebagai imformasi tambahan atas laporan 

keuangan perlu disajikan antara lain portofolio investasi, rincian biaya yang 

merupakan beban Dana Pensiun selama satu periode sesuai dengan peraturan Dana 

Pensiun (untuk DPPK) atau rincian biaya yang dapat dipungut dari peserta atau 

dibebankan pada rekening peserta selama satu periode sesuai dengan peraturan 

Dana Pensiun (Untuk DPLK).   

2.4.2.2.1  Laporan Aktiva Bersih  

       Menurut Lampiran II keputusan DJLK no. KEP-2345/LK/2003 tanggal 

14 April 2003, Laporan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi 

tentang jumlah kekayaan bersih Dana Pensiun yang tersedia untuk manfaat pensiun 

kepada peserta . Nilai aktiva bersih adalah jumlah kekayaan Dana Pensiu 

dikurangi kewajiban Dana Pensiun di luar kewajiban aktuaria/kewajiban manfaat 



pensiun yang belum jatuh tempo. Dalam hal Dana Pensiun yang 

menyelenggarakan PPMP, laporan  aktiva bersih harus disusun sedemikian rupa 

sehingga mudah diketahui kekayaan yang akan digunakan sebagai dasar 

perhitungan pendanaan dan kekayaan yang tidak digunakan dalam perhitungan 

pendanaan.  

  Laporan Aktiva Bersih disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi 

tentang jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat 

pensiun kepada peserta pada tanggal laporan. Dalam PSAK No. 18 tahun 2007 

menyebutkan bahwa, Laporan aktiva bersih perlu mengungkapkan informasi 

relevan mengenai: 

1. Nilai aktiva pada akhir periode dengan klasifikasi yang tepat. 
2. Dasar Penilaian Aktiva. 
3. Investasi sesuai dengan rincian jumlah investasi menurut jenis. 
4. Kewajiban selain darpada kewajiban aktuaria.  

2.4.2.2.3 Laporan Perubahan Aktiva Bersih   

Menurut Lampiran II keputusan DJLK no. KEP-2345/LK/2003 tanggal 

14 April 2003, Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan 

informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat 

pensiun serta menguraikan penyebab trjadinya perubahan dalam suatu periode 

tertentu .    

Laporan ini berisi informasi tentang perubahan atas perubahan aktiva 

bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab 



perubahan tersebut yang diperinci atas penambahan dan atau pengurangan yang 

terjadi selama suatu periode tertentu.   

Dalam PSAK No. 18 tahun 2007 menyebutkan bahwa Laporan Aktiva 

bersih perlu mengungkapkan informasi relevan mengenai : 

1. Biaya jasa kini (iuran normal) yang jatuh tempo baik yang berasal dari 
pemberi kerja atau peberi kerja dan peserta atau peserta. 

2. Biaya jasa lalu (iuran tambahan) yang jatuh tempo. 
3. Hasil investasi antara lain, bunga, deviden dan sewa. 
4. Pendapatan Lain-lain. 
5. Manfaat yang sudah biyarakan dan masih terutang, dirinci untuk peserta  

yang pensiun, yang meninggal dunia atau cacat, juga untuk pembayaran 
manfaat secara sekaligus. 

6. Beban administrasi. 
7. Beban Investasi. 
8. Beban lain-lain. 
9. Pajak penghasilan. 
10. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan investasi dan penurunan atau 

kenaikan nilai investasi.  
11. Pengalihan dana ke dana dari Dana Pensiun lain.  

2.4.2.2.4   Neraca  

        Menurut K. Fred Skousin dkk (2004:31) neraca pada suatu waktu 

tertentu, melaporkan sumber daya yang dimiliki perusahaan (aktiva), kewajiban 

(pasiva atau utang), dan selisih bersih antara aktiva dan kewajiban yang mewakili 

ekuitas atau modal pemilik . Laporan neraca disusun berdasarkan Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan yang berasas utama biaya historis. Dalam 

PSAK No. 18 tahun 2007 tentang Akuntansi Dana Pensiun menyebutkan bahwa, 

neraca perlu mengungkapkan informasi yang relevan mengenai: 

1. Posisi Keuangan Dana Pensiun. 



2. Nilai historis, khusus untuk investasi ditentukan nilai wajarnya. Selish 
antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai selisih penilaian 
investasi.  

        Untuk menyusun pelaporan keuangan dana pensiun yang 

menyelenggarakan PPMP, penentuan kewajiban aktuaria bersasarkan laporan 

aktuaris terakhir. Di dalam neraca selisih antara nilai kewajiban aktuaris dan aktiva 

bersih disajikan sebagai Selisih kewajiban aktuaris. Piutang kepada pemberi kerja 

sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan diakui sebesar jumlah yang telah 

jatuh tempo pada tanggal laporan.  

2.4.2.2.4   Perhitungan Hasil Usaha  

        Menurut Lampiran II keputusan DJLK no. KEP-2345/LK/2003 tanggal 

14 April 2003, Laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan yang 

menggambarkan hasil usaha Dana Pensiun selama peruode tertentu yang 

mencerminkan hasil prestasi pengurus Dana Pensiun pada periode yang 

bersangkutan .   

        Laporan Perhitungan Hasil Usaha disusun berdasarkan Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan yang berasas utama biaya historis. 

Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang dapat menggambarkan hasil usaha 

Dana Pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil investasi pengurus 

Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan. Dalam PSAK No. 18 tahun 2007 

tentang Akuntansi Dana Pensiun menyebutkan bahwa, Dalam Laporan Perhitugan 

Hasil Usaha perlu mengungkapkan informasi yang relevan mengenai: 

1. Pendapatan dan Beban investasi. 



2. Beban Administrasi 
3. Pendapatan Lain-lain.  

        Supaya hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas maka harus 

diungkapkan secara terperinci unsure pendapatan dan beban, serta harus 

dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan di luar investasi.   

2.4.2.2.5  Laporan Arus Kas 

                 Menurut K. Fred Skousin dkk (2004:31), Laporan arus kas untuk 

rentang waktu tertentu, melaporkan jumlah kas yang dihasilakan dan digunakan 

perusahaan melaluitiga tipe aktivitas: opearsi, investasi, dan pendanaan .  

                 Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi 

kepada para pemakain laopran keuangan baik untuk mengevaluasi aktiva bersih 

dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan Arus Kas 

disusun berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan yang 

berasas utama biaya historis. Laporan Arus Kas harus dikalsifikasikan berdasarkan 

kegiatan investasi, kegiatan operasional, dan kegiatan pendanaan selama satu 

periode akuntansi.  

2.4.2.2.6   Catatan Atas Laporan Keuangan  

        Catatan atas laporan keuangan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun 

menurut PSAK No. 18 tahun 2007 tentang Akuntansi Dana Pensiun harus 

mencakup : 

1. Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama 
periode laporan antara lain:  



a. Nama Pendiri Dana Pensiun dan Mitra Pendiri (jika ada). 
b. Kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun. 
c. Jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan. 
d. Jenis program pensiun. 
e. Iuran yang berasal dari peserta (jika ada). 
f. Untuk PPMP, penjelasan mengenai rencana penggabungan, pemisahan, 

pemindahan, kelompok peserta dan pembubaran Dana Pensiun (jika 
kemungkinan besar terjadi). 

2. Penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting, seperti: 

 

Dasar Akuntansi 

 

Kebijakan penilaian aktiva 

 

Kebijakan Penyusutan aktiva operasional. 
3. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan, seperti:  

 

Besarnya iuran. 

 

Perhitungan manfaat pensiun. 

 

Cara amortisasi deficit. 
4. Rincian portofolio investasi. 
5. Perhitungan kewajiban aktuaria, metode penilaian, asumsi actuarial, nama dan 

tanggal laporan aktuaris (dalam hal PPMP).  

2.5 Return On Investmen (ROI) 

2.5.1 Definisi Return On Investmen (ROI) 

          Menurut Eugene F. Brigham dalam Hendra Gunawan (2008:10) ROI 

didefinisikan sebagai berikut: 

Return On Investment merupakan salah satu rasio yang menggambarkan 
kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 
sumber daya yang ada. Rasio ini juga memperlihatkan pengaruh gabungan 
dari likuiditas, manajemen aktiva dan hutang terhadap hasil operasi .   

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001:215) dalam buku Dasar-dasar 

Pembelanjaan Perusahaan, mendefinisikan Return On Investment sebagai berikut: 

Return On Investment atau tingkat pengembalian investasi menunjukan 
kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 
menghasilkan keuntungan netto. Analisis tingkat pengembalian investasi 
dalam laporan keuangan ini mempunyai mempunyai makna dan peranan yang 
sangat penting, karena investasi ini merupakan teknik yang lazim digunakan 



Hasil Usaha Investasi
Rata-rata Aktiva Investasi

Return On Investment =

untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari keseuruhan operasi 
perusahaan .   
Menurut Edmons (2003:547): 

Return on Investment combines the two preceding ratios (net margin and   

turn over of asset) to produce a maeasure that is easier to use in comparing 

different industries .  

  Rasio ini menggambarkan kemampuan Dana Pensiun dalam memperoleh 

laba dari total investasi yang dilakukan. Rasio ini merupakan salah satu alat bantu 

yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu manajemen dalam mengelola Dana 

Pensiun, karena investasi merupakan kegiatan utama Dana Pensiun. Dengan 

mengetahui rasio ini, dapat dinilai apakah Dana Pensiun efisien dalam 

memanfaatkan aktiva investasinya dalam kegiatan operasional. Rasio ini juga 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas Dana Pensiun karena 

menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva investasi untuk 

memperoleh pendapatan. Perhitungan ROI adalah sebagai berikut:      

Rumus diatas sesuai dengan yang ditetapkan pada keputusan Direktur 

Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP-2344/LK/2003 tentang Pedoman 

Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun. Hasil investasi diperoleh dari 

pendapatan investasi dikurangi dengan beben investasi. Rata-rata aktiva investasi 



didapat dengan menjumlahkan aktiva investasi awal dengan aktiva investasi akhir 

kemudian dibagi dua.  

2.5.2 Investasi pada Dana Pensiun 

      Dalam situs www.asiafxonline.com

 

dijelaskan beberapa definisi investasi 

menurut beberapa sumber. Jones (2004) mendefinisikan bahwa Investasi sebagai 

komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih asset selama beberapa 

periode pada masa mendatang . Definisi yang lebih lengkap dijelaskan oleh 

Reilly dan Brown, yang menyatakan bahwa investasi adalah komitmen 

mengikatkan asset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna 

mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan 

investor berupa: 

1. Keterkaitan asset pada waktu tertentu 

2. Tingkat inflasi 

3. Ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang.  

Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada 

satu atau lebih dan satu aset dengan harapan dapat memperoleh penghasilan 

dan/atau peningkatan nilai investasi. Investasi dalam artian luas berarti 

mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa depan.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka pemegang kas atau uang tunai bukan 

merupakan investasi, karena kas tidak memberikan penghasi!an dan nilainya akan 

turun jika terjadi inflasi. Sebaliknya menempatkan kas pada deposito di bank 

http://www.asiafxonline.com


merupakan suatu investasi karena deposito memberikan penghasilan atau 

return dalam bentuk bunga. Demikian juga dengan rnembelikan saham 

merupakan invesLasi karena saham memberikan penghasilan dalam bentuk 

deviden, serta nilainya dapat diharpkan meningkat di masa datang. Selain dua 

contoh yang disebut tadi, masih terdapat beberapa alLernative investasi lain yang 

dapat memberikan return kepada investor. 

Akan tetapi pada setiap investasi yang dilakukan selain dapat 

memberikan keuntungan (return) juga dihadapkan pada suatu risiko (risk), 

karena terdapat kemu ngkinan-kemungkinan bahwa investasi yang dilakukan akan 

memberikan tingkat keuntungan yang lebih rcndah (menyimpang) dan tingkat 

keuntungan yang diharapkan dan diperkirakari sebelumnya. Dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan suatu investasi, seorang investor akan 

mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diharapkan dimasa yang akan datang 

dan besarnya risiko yang akan ditanggungnya.  

2.5.3 Arahan Investasi  

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1992, kekayaan DPPK 

penyelenggara PPMP harus diinvestasikan dalam jenis-jenis investasi yang aman . 

Untuk itu penempatan kekayaan Dana Pensiun oleh Pengurus Dana Pensiun 

dalam bentuk investasi harus didasarkan pada Arahan Investasi yang ditetapkan 

oleh Pendiri dengan berpedoman pada ketentuan tentang investasi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan. Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang 



ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan 

pedoman bagi Pengurus Dana Pensiun dalam melaksanakan investasi. 

Pendiri berkepentingan terhadap keberhasilan investasi dari kekayaan Dana 

Pensiun, karena keberhasilan investasi merupakan salah satu kunci keberhasilan 

penyelenggaraan program pensiun, termasuk dalam hubungannya dengan 

kewajiban pendanaan yang menjadi beban Pemberi Kerja/Pendiri. Semakin tinggi 

tingkat return yang diperoleh dari investasi maka akan semakin tinggi 

pertumbuhan Aktiva bersih, semakin tinggi pertumbuhan Aktiva bersih maka 

akan semakin tinggi pula tingkat ketersediaan dana untuk menjamin pembayaran 

Manfaat Pensiun serta akan semakin kecil risiko Pemberi Kerja/Pendiri atas 

kemungkinan membayar iuran tambahan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.511/KMK No.06/2002 

tentang Investasi Dana Pensiun (KMK 511/2002), Pendiri wajib menetapkan 

Arahan Investasi yang sekurang-kurangnya harus mencantumkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Sasaran hasil investasi setiap tahun secara kuantitatif yang harus dicapai oleh 
Pengurus. Sasaran Hasil Investasi (ROI) ini minimal sama dengan asumsi 
tingkat suku bunga (discount rate) yang digunakan dalam perhitungan aktuaria, 
misalnya minimal 10% per tahun. 

b. Batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan 
untuk setiap jenis investasi; yaitu Deposito Berjangka, Deposito On Call, 
Sertifikat Deposito, Saham Bursa, Obligasi Bursa, Unit Penyertaan Reksadana, 
SBI, dan Surat Berharga Pemerintah RI dapat ditetapkan maksimum 100% dari 
total investasi Dana Pensiun yang bersangkutan. Penempatan Langsung Pada 
Saham dan Surat Pengakuan Utang dapat ditetapkan maksimum sebesar 20% 
dari total investasi. Sedangkan investasi pada Tanah, Bangunan, serta Tanah & 
Bangunan dapat ditetapkan maksimum 15% dari total investasi. 

c. Batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang dapat ditempatkan 
pada satu pihak, yaitu untuk jenis investasi Surat Berharga Pemerintah RI 



boleh mencapai maksimum 100% dari total investasi. Sedangkan untuk jenis 
investasi lainnya maksimum 20% dari total investasi. 

d. Objek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan Dana Pensiun. 
Seperti menempatkan investasi pada perusahaan yang sedang dalam perkara di 
pengadilan, yaitu untuk jenis investasi Penempatan Langsung Pada Saham dan 
Surat Pengakuan Utang. Investasi pada perusahaan yang bukan berstatus badan 
hukum Perseroan Terbatas, yaitu untuk semua jenis investasi. 

e. Ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun untuk 
mendukung ketersediaan dana guna pembayaran Manfaat Pensiun dan 
operasional Dana Pensiun. Misalnya Pengurus harus menjaga perbandingan 
investasi pada investasi yang dapat dicairkan dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan minimal sebesar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun. 

f. Sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi. 
g. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan, 

dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi. 
h. Sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada Pengurus atas pelanggaran 

ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 11 
tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. 

Berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, Pengurus 

menyusun Anggaran Investasi Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: 

 

Rencana komposisi jenis investasi; 

 

Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investas; 

 

Pertimbangan yang mendasari rencana tersebut. 

Dalam melaksanakan investasi kekayaan Dana Pensiun, Pengurus wajib 

mematuhi Undang-undang Dana Pensiun, Keputusan Menteri Keuangan tentang 

Investasi Dana Pensiun, Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri, serta 

Rencana Investasi Tahunan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.  

2.5.4 Instrumen Investasi 

Investasi Dana Pensiun di Indonesia lebih berorientasi ke dalam negeri. 

Berikut akan dijelaskan masing-masing instrumen investasi yang dapat dikelola 



DPPK, menurut Kebijakan Manajemen Investasi dan Risiko Investasi Dana 

Pensiun Len No. KP. 59/HK-2/DPT-0 12/204: 

1. Deposito Berjangka, yaitu simpanan dana di bank yang penarikannya 
hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara 
Dana Pensiun dengan bank yang bersangkutan, dengan jangka waktu 
1, 3, 6, 12 bulan. 

2. Deposito On Call (DOC), yaitu simpanan dana di bank yang 
penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian 
antara Dana Pensiun dengan bank yang bersangkutan, dengan jangka 
waktu 1 sampai 29 hari. 

3. Sertifikat Deposito, yaitu surat bukti deposito atas unjuk yang 
bukti simpanannya dapat diperdagangkan. 

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu surat berharga yang diterbitkan 
oleh Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral, bersifat atas unjuk 
dengan nilai nominal tertentu, dapat diperjualbelikan baik terhadap BI 
maupun antar bank dan jenis lembaga keuangan lainnya dan 
diterbitkan oleh BI dalam rangka menangani masalah jumlah uang 
yang beredar. 

5. Saham Bursa, yaitu surat berharga yang menyatakan kepemilikan 
terhadap suatu perusahaan tertentu, yang diperdagangkan di suatu 
pasar modal. 

6. Obligasi, yaitu surat berharga yang tidak bersifat kepemilikan terhadap 
suatu perusahaan tertentu, namun merupakan instrumen utang jangka 
panjang bagi perusahaan yang menerbitkannya kepada pemegang 
obligasi, yang diperdagangkan di pasar modal. 

7. Unit Penyertaan Reksadana, yaitu sertifikat yang menjelaskan bahwa 
pemilik menitipkan dana secara kolektif kepada pengelola 
Reksadana untuk diinvestasikan di pasar uang dan pasar modal. 

8. Surat Berharga Pemerintah RI, yaitu surat berharga yang diterbitkan 
oleh Pemerintah RI berupa instrumen utang jangka panjang yang 
diperdagangkan di pasar modal. 

9. Penyertaan Saham, yaitu investasi pada saham yang diterbitkan oleh 
suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia 
dan tidak diperdagangkan di pasar modal. 

10. Surat Pengakuan Utang, yaitu investasi pada Surat Pengakuan 
Utang berjangka waktu lebih dari 1(satu) tahun yang diterbitkan oleh 
suatu Badan Hukum di Indonesia. 

11. Tanah, yaitu investasi yang ditempatkan dalam bentuk Tanah di      
Indonesia. 

12. Bangunan, yaitu investasi yang ditempatkan dalam bentuk Bangunan 
di Indonesia. 

13. Tanah dan Bangunan, yaitu investasi yang ditempatkan dalam bentuk 



Kekayaan Dana Pensiun
Kewajiban Aktuaria

Rasio Kecukupan Dana =

Tanah dan Bangunan di Indonesia.  

2.6 Rasio Kecukupan Dana (RKD) 

2.6.1  Definisi Rasio Kecukupan Dana   

Dalam situs (www.danapensiunpln/kepesertaa.htm), menyatakan pengertian 

Rasio Kecukupan Dana sebagai berikut 

Rasio Kecukupan Dana adalah rasio keuangan yang menunjukan Dana 
Pensiun untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun baik untuk 
peserta sudah pensiun maupun peserta yang masih bekerja berdasarkan jasa 
yang telah diberikan. Dimana Rasio Kecukupan Dana adalah kekayaan 
Dana Pensiun dibagi Manfaat Pensiun yang masih harus dibayar .  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kecukupan Dana (RKD) 

menunjukan kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban membayar 

manfaat pension baik untuk peserta yang sudah memasuki masa pensiun maupun 

peserta yang masih bekerja, dihutung berdasarkan jasa yang telah diberikan. RKD 

merupakan hasil darai perbandingan antara total kekayaan Dana Pensiun dengan 

Kewajiban Aktuaria. Kewajiban aktuaria sendiri merupakan nilai sekarang dari 

manfaat pensiun masa yang harus dibayarkan oleh Dana Pensiun bagi para peserta 

yang sudah pension maupun yang masih bekerja.       

http://www.danapensiunpln/kepesertaa.htm


2.6.2 Aktuaria 

2.6.2.1  Definisi Aktuaria 

       Untuk Dana Pesiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat 

Pasti mutlak diperlukan penilaian seorang aktuaris untuk mengetahui kebutuhan 

dana yang dihubungkan dengan perubahan obyektif yang terjadi antara lain pada 

mutasi Peserta, peraturan gaji, dan lain-lain. Demikian pula apabila Pendiri 

melakukan perubahan peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan 

Manfaat Pensiun, maka laporan aktuaris diperlukan pula untuk mengestimasi 

konsekuensi pendanaan yang timbul karena perubahan yang dimaksud. 

Pengertian aktuaris menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 510/KMK.0612002 adalah : 

"Orang yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya diakui 
mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka 
peni laian dan pembiayaan Program Pensiun, dan bekerja pada 
perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh izin usaha dari 
menteri keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku"  

Pengertian aktuaris menurut Zulaini Wahab (2001;185) adalah :  

"Orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui 
mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematikanya dalam 
rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, dan bekerja pada 
perusahaan konsultan aktuaria yang telah memperoleh izin usaha dari 
Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha 
perasuransian".  

Dari ke dua definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aktuaris 

adalah orang/individu yang terlatih serta memiliki pendidikan dan pengalaman 

yang diakui keahliannya dalam melakukan prediksi efek keuangan dan 

perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan program 



pensiun, dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuaria yang telah 

memperoleh izin usaha dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang usaha perasuransian. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.6.2.2  Laporan Aktuaris 

          Dalam Pensiun Len No. KP. 59/HK-2/DPT-0 12/204, Laporan aktuaris 

sekurang-kurangnya harus memuat : 

a. Pernyataan aktuaris ; 
b. Tanggal perhitungan aktuaria yang dilaporkan dan tanggal perhitungan 

aktuaria sebelumnya ; 
c. Tujuan penyusunan laporan aktuaris ; 
d. Ringkasan Peraturan Dana Pensiun dan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada Peraturan Dana Pensiun sejak tanggal perhitungan aktuaria 
sebelumnya ; 

e. Ringkasan jumlah Peserta dan jumlah Pihak Yang Berhak beserta perubahan 
yang terjadi sejak tanggal perhitungan aktuaria sebelumnya ; 

f. Metode perhitungan aktuaria yang digunakan disertai penjelasan 
mengenai pemilihan metode tersebut ; 

g. Asumsi aktuaria yang digunakan dalam pehitungan kewajiban-kewajiban 
dan perubahan dari yang digunakan dalam perhitungan aktuaria sebelumnya 
disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi 
tersebut ; 

h. Nilai Kekayaan Untuk Pendanaan 
i. Analisis perubahan Surplus atau Defisit ; 
j. Hasil perhitungan aktuaria secara keseluruhan, baik per tanggal 

perhuitungan aktuaria yang dilaporkan maupun sebelumnya ; dan 
k. Nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah aktuaris yang 

bersangkutan juga menandatangani pernyataan aktuaris dalam laporan 
aktuaris sebelumnya.     



2.6.2.3 Asumsi Aktuarial 

  Penetapan dasar perhitungan aktuaria pada Dana Pensiun adalah konsep 

nilai sekarang. Penggunaan konsep nilai sekarang dari aktuaria melibatkan 

beberapa faktor yang merupakan interaksi aneka asumsi. 

Asumsi-asumsi aktuaria yang dipergunakan dalam perhitungan aktuaria 

Menurut Kadarisman dan Sari Wahyuni (2010:120) antara lain : 

a. Tingkat kematian (mortality rate atau annuity mortality) dari Peserta 
Asumsi tingkat kematian menggambarkan kemungkinan Peserta aktif, 
dan Pensiunan dalam suatu sistem kepesertaan akan meninggal dunia 
sebelum mencapai usia pensiun. 

b. Tingkat kecacatan Peserta (ill-health retirement rate) 
Asumsi tingkat kecacatan pada umumnya diterapkan pada 
perusahaanperusahaan atau Pemberi Kerja yang bergerak di sektor 
industri atau pertambangan. 

c. Tingkat pengunduran diri pegawai 
Asumsi tingkat pengunduran diri pegawai menggambarkan 
kemungkinan beberapa pegawai akan berhenti bekerj a sebelum waktunya 
pensiun. 

d. Tingkat bunga aktuaria 
Asumsi bunga aktuaria ini menggambarkan nilai waktu uang, karena 
dalam kenyataannya Rp. 100,00 (seratus rupiah) yang ditempatkan saat 
ini akan berkembang dari tahun ke tahun menjadi lebih dari Rp. 100,00 
(seratus rupiah). 

e. Beban operasional 
Beban operasional/biaya administrasi adalah biaya yang terjadi dalam 
rangka kegiatan Dana Pensiun selain kegiatan investasi, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun. 

f. Tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun. Asumsi tingkat kenaikan 
Penghasilan Dasar Pensiun biasanya dikaikan dengan adanya asumsi laju 
inflasi yang tinggi di masa datang. Program pensiun dapat memasukkan 
asumsi bahwa gaji akan naik setiap tahun, laju kenaikan misalnya 5 % 
(lima persen) per tahun.    



2.6.2.4  Metode Penilaian Aktuaris  

    Menurut Kadarisman dan Sari Wahyuni (2010:125) Metode penilaian 

aktuaris umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Metode Penilaian Accrual benefit 
Dalam metode ini: 
a. Biaya jasa kini adalah nilai sekarang dari kewajiban manfaat pensiun di 

masa mendatang sehubungan dengan jasa yang diberikan pada periode 
yang berjalan. 

b. Biaya jasa lalu adalah nilai sekarang aktuarial dari manfaat pensiun yang 
harus dibayarkan dimasa yang akan dating yang timbul akubat 
pembentukan Program Pensiun, perubahan program dan penyelesaian masa 
kerja minimum sebagai syarat kepesertaan dalam suatu program pensiun, 
yang dihubungkan oleh suatu rumusan manfaat pesiun ke jasa yang telah 
diberikan karyawan sampai dengan tanggal terjadinya satu atau lebih ke 
jadian di atas. 

c. Accrual actuarial liability, adalah nilai sekarang dari kewajiban manfaat 
pensiun dimasa yang akan datang sehugungan dengan jasa sampai pada 
tanggal tertentu.  
Metode ini, dengan asumsi tidak ada inflasi maupun deflasi, menghasilkan 

suatu biaya jasa kini yang akan meningkat tiap tahun sesuai dengan makin 
dekatnya periode pensiun, makin sedikit investasi yang akan diakumulasikan 
dari iuran dan makin tingginya kemungkinan kelangsungan hidup karyawan 
sampai tiba periode pensiun. Akan tetapi untuk program pensiun secara 
keseluruhan, biaya jasa kini tahunan kira-kira akan samatiap tahun karena 
jumlah dan distribusi umur dari karyawan yang aktif relative tidak berubah.  

2. Metode Penilaian Projectted benefit 
Metode ini merupakan metode penilaian actuarial yang menunjukkan nilai 
manfaat pensiun yang berdasarkan jasa yang telah diberikan karyawan samapi 
pada tanggal penilaian. Metode ini mengalokasikan biaya dari manfaat pensiun 
secara merata (dinyatakan dalam jumlah tertentu atau sebagian persentasi dari 
gaji) selama masa kerja karyawan.    

Ada emapt bentuk utama dari metode penilaian Projeccted benefit:  
a. Metode Entry Age Normal 
b. Metode Individiual Level Premium 
c. Metode Agregat 
d. Metode Annual Age Normal   



2.6.3 Pengendalian Rasio Kecukupan Dana 

Menurut Kadarisman dalam Refresing Course Sertifikasi 

Pengurusan Dana Pensiun (2003;10) ada tiga kondisi dalam pengendalian 

Rasio Pendanaan di Dana Pensiun, yaitu: 

1. Kondisi I : Rasio Pendanaan = 100 % 
Kondisi ini merupakan kondisi dimana Rasio Pendanaan berada pada 
tingkat 100 % yang maksudnya, jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan yang 
dimiliki oleh Dana Pensiun sama besar dengan Kewajiban 
Aktuarianya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Dana Pensiun 
mengalami dana terpenuhi. Kondisi ini memberikan rasa aman kepada 
para Peserta karena pensiun terjamin 100 %. 

2. Kondisi II : Rasio Pendanaan > 100 % 
Kondisi ini merupakan keadaan dimana Dana Pensiun mengalami surplus, 
karena jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan lebih besar dari jumlah 
Kewajiban Aktuaria. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 
510/KMK.06/2002 pasal 17 ayat 3, dalam hal Dana Pensiun mengalami 
surplus yang besarnya surplus melebihi jumlah yang lebih besar di antara: 

a.  Jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan lebih besar 20 % dari jumlah 
Kewajiban Aktuaria atau bisa disebutkan besarnya Rasio Pendanaan > 
120 %; 

b.  Bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10 % dari jumlah 
Kewajiban Aktuariamaka kelebihan surplus tersebut wajib 
diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja. 

3.  Kondisi III : Rasio Pendanaan < 100 % 
Kondisi ini menunjukkan keadaan yang tidak aman bagi Peserta, karena 
pensiun tidak terjamin 100 %. Keadaan ini terjadi akibat besar 
Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Kewajiban Aktuaria. Keadaan 
ini juga dapat disebut keadaan defisit. Selisih besar kekurangan Kekayaan 
Untuk Pendanaan terhadap Kewajiban Aktuaria tersebut harus dilunasi 
oleh Pendiri dengan mengeluarkan iuran tambahan.  

Dilihat dari ketiga kondisi diatas, maka dapat diketahui bahwa 

kondisi II adalah kondisi Rasio Pendanaan yang terbaik, karena pada kondisi 

tersebut Peserta dapat merasa aman karena pensiun terjamin 100 %. Sedangkan 

bagi Pendiri, mereka tidak perlu mengeluarkan iuran tambahan karena Dana 

Pensiun tidak mengalami defisit. Lain halnya apabila Dana Pensiun berada 



pada kondisi Rasio Pendanaan yang ke III, pada kondisi ini Pendiri harus 

mengeluarkan iuran tambahan untuk menutupi kekurangan Kekayaan Untuk 

Pendanaan terhadap Kewajiban aktuaria. 

Bila telah diketahui Rasio Pendanaannya dan dibandingkan dengan 

ketiga kondisi Rasio Pendanaan, maka Dana Pensiun terutama yang berjenis 

PPMP dapat melihat berada dimanakah kondisi Rasio Pendanaannya atau 

dengan kata lain Dana Pensiun dapat mengetahui sampai dimanakah 

tingkat kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada Peserta 

Dana Pensiun dengan melihat besarnya Rasio Pendanaan. Dan juga dengan 

melihat jumlah Rasio Pendanaan, Pendiri dapat mengetahui berapa besarnya 

jumlah Kekayaan Untuk Pendanaan yang harus dimiliki Dana Pensiun agar 

dapat memenuhi kewajibannya membayar Manfaat Pensiun kepada 

Pesertanya.  

2.7 Iuran Pensiun 

2.7.1 Definisi Iuran Pensiun   

Iuran Pensiun adalah sumber utama kekayaan dana pensiun. Iuran ini 

merupakan wujud pendanaan dari Perusahaan ke Dana Pensiun. Pada PPMP 

perusahaan akan menanggung risiko pendanaan. Iuran Pensiun menurut peraturan 

menteri keuangan (www.depkeu.go.id/menterikeuangan/peraturan/pmk-20.htm) 

Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari setiap Pegawai Negeri dan 

Pejabat Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 56 

http://www.depkeu.go.id/menterikeuangan/peraturan/pmk-20.htm


Tahun 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran dan 

besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan 

Penerima Pensiun perubahannya .  

2.7.2 Jenis Iuran Pensiun  

Menurut Kadarisman (2010:93-34) Iuran program pensiun terdiri atas: 

1. Iuran Normal  
Iuran normal ialah iuran untuk tahun berjalan dan dihitung berdasarkan PBO. 

Oleh karena itu, besarnya iuran normal adalah relative dan tergantung bagaimana 
kita memproyeksikan gaji. Jika diproyeksikan pada gaji terakhir pensiun, iuran 
normal akan lebih besar daripada proyeksi pada akhir periode perhitungan aktuaria 
(tiga tahun). Untuk meringankan Untuk meringankan pembauaran iuran normal, 
tetapi dapat dipertanggungjawabkan, sebaiknya periode perhitungan aktuaria 
ditentukan satu tahun sekali. 
2. Iuran Tambahan  

Iuran tambahan timbul apabila terjadi defisit, baik deficit aktuaria atau defisit 
solvabilitas, yang dalam pelaksanaannya harus diangsur oleh pemberi kerja. 
Defisit di atas dapat berupa: 

 

Iuran tambahan dalam rangka memenuhi defist pra-Undang-undang 

 

Iuran tambahan dalam rangka memenuhi defist masa kerja lalu yang 
diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas. 

 

Iuran tambahan dalam rangka memenuhi defist masa kerja lalu di luar yang 
telah diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas.   

2.8 Kerangka Pemikiran  

   Menurut PSAK No. 18 Paragraf 7 dana pensiun didefinisikan sebagai 

berikut: 

Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan 
manfaat pensiun. Adapun Dana Pensiun terdiri atas Dana Pensiun Pemberi 
Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan .  



 
Sedangkan definisi Dana Pensiun menurut Frang J. Fabozzi (1999:193) 

adalah sebagai berikut : 

Suatu dana yang dibentuk Pemberi Kerja, Pemerintah, atau Serikat Kerja 

untuk memberikan pembayaran setelah karyawan berhenti kerja .   

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan 

suatu badan hukum yang dibentuk pemberi kerja untuk menjalankan program 

pensiun. Program Pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan 

pada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan 

kematian atau usia pensiun. Program Pensiun juga memiliki fungsi tabungan 

karena selama masa program peserta harus membayar iuran pensiun.  

a. Jenis Dana Pensiun  

Jenis Dana Pensiun terdiri atas: 

 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

DPPK merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan 

Asuransi Jiwa untuk menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi 

perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari 

Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan Bank atau Perusahaan 

Asuransi Jiwa yang bersangkutan 

 

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 

DPPK merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang 

mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan 



Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti 

(PPIP) bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta 

dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.  

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan jika DPLK hanya 

menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) sedangkan DPPK boleh 

menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun 

Manfaat Pasti (PPMP). PPIP sendiri merupakan program pensiun yang iurannya 

ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil 

pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai 

manfaat pensiun. Sedangkan PPMP merupkan Program Pensiun yang manfaatnya 

ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan 

merupakan program iuran pasti.  

Analisis Return on Investment (ROI) sering digunakan Perusahaan untuk 

mengetahui tingkat pengembalian investasi. ROI tersebut dapat menujukkan 

efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba operasional atas aset-aset 

perusahaan yang diukur dengan membandingkan laba investasi terhadap total 

aktiva. Menurut Eugene F. Brigham dalam Hendra Gunawan (2008:10) ROI 

didefinisikan sebagai berikut: 

Return On Investment merupakan salah satu rasio yang menggambarkan 
kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 
sumber daya yang ada. Rasio ini juga memperlihatkan pengaruh gabungan 
dari likuiditas, manajemen aktiva dan hutang terhadap hasil operasi .  



  
Menurut Husein Umar (2005:216) Return On Investment (ROI) 

mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengatur aktiva-aktivanya 

seoptimal mungkin sehingga dicapai laba bersih yang diinginkan

  

Sedangkan menurut Agus Sartono (2001:123),  Return On Investment atau 

return on assets menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

aktiva yang digunakan.

 

Dalam situs (www.danapensiunpln/kepesertaa.htm), menyatakan 

pengertian Rasio Kecukupan Dana sebagai berikut 

Rasio Kecukupan Dana adalah rasio keuangan yang menunjukan Dana 
Pensiun untuk memenuhi kewajiban membayara manfaat pensiun baik 
untuk peserta sudah pensiun maupun peserta yang masih bekerja 
berdasarkan jasa yang telah diberikan. Dimana Rasio Kecukupan Dana 
adalah kekayaan Dana Pensiun dibagi Manfaat Pensiun yang masih harus 
dibayar . 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kecukupan Dana 

(RKD) menunjukan kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban 

membayar manfaat pension baik untuk peserta yang sudah memasuki masa 

pensiun maupun peserta yang masih bekerja, dihutung berdasarkan jasa yang telah 

diberikan. RKD merupakan hasil darai perbandingan antara total kekayaan Dana 

Pensiun dengan Kewajiban Aktuaria. Kewajiban aktuaria sendiri merupakan nilai 

sekarang dari manfaat pensiun masa yang harus dibayarkan oleh Dana Pensiun 

bagi para peserta yang sudah pension maupun yang masih bekerja. 

Definisi Iuran Pensiun menurut peraturan menteri keuangan 

(www.depkeu.go.id/menterikeuangan/peraturan/pmk-20.htm) adalah sebagai 

berikut: 

http://www.danapensiunpln/kepesertaa.htm
http://www.depkeu.go.id/menterikeuangan/peraturan/pmk-20.htm


Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari setiap Pegawai 
Negeri dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan 
Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara 
pemotongan, penyetoran dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari 
Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun perubahannya .  

Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 1992, Iuran Dana Pensiun 

Pemberi Kerja berupa: 

1. Iuran Pemberi Kerja dan Peserta (Iuran Normal) 

Iuran Normal berasal dari peserta dan pemberi kerja yang dibayarkan oleh  

pemberi kerja pada Dana Pensiun setiap bulan. Besarnya iuran normal 

maksimum tiga kali fakto penghargaan per tahun masa kerja. Peserta tidak 

boleh dibebankan Iuran Hutang masa Lampau. 

2. Iuran dari Pemberi Kerja (Iuran Tambahan) 

Iuran ini hanya dibayarkan oleh pemberi kerja pada saat terjadi deficit seperti 

yang dimaksud dibawah ini: 

a. Iuran tambahan dalam rangka untuk melunasi defisit pra 

undang-undang. 

b. Iuran tambahan dalam rangka untuk menutupi kekurangan 

solvabilitas. 

c. Iuran tambahan dalam rangka untuk melunasi hutang kerja 

masa lampau karyawan (past service liability) selain yang telah 

diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas.  

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) besarnya manfaat pensiun 

yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang 



telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh 

masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja, dan penghasilan dasar 

pensiun. PPMP menbutuhkan bantuan akturis secara periodik untuk menentukan 

nilai kewajiban aktuaria, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan 

merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya. Menurut Kieso & Weygerdt 

(2004:1021) yaitu:  

This funding level depens on number factor such as turn over, mortally 

length of employee service, compensation level, and interest earning . 

Iuran yang dibayarkan oleh peserta dan pemberi kerja akan digunakan oleh 

pengurus Dana Pensiun sebagai modal awal untuk menghasilkan pendapatan bagi 

Dana Pensiun melalui kegiatan investasi. Semakin besar Pendapatan yang 

dihasilkan dari investasi ini menjadi ukuran keberhasilan pengurus dana pensiun 

dalam mengelola modalnya, karena  pendapatan tersebut akan menambah aktiva 

operasi dana pensiun. Pendapatan yang tersebut biasanya dibandingkan dengan 

rata-rata aktiva investasi sehingga diperoleh Return on Investmen (ROI). 

Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber pendanaan dari Dana Pensiun 

adalah dari Iuran Pensiun dan Pendapatan kegiatan investasi. Sehingga dalam 

kaitannya dengan Iuran peserta, ROI tersebut merupakan unsur terbesar yang 

mempengaruhi besarnya iuran pensiun, karena jika ROI yang diperoleh tinggi 

maka memungkinkan bagi Dana pensiun untuk mengurangi Iuran peserta dan iuran 

PPK karena sumber dana pensiun diharapkan dapat dicukupi oleh Pendapatan dari 

kegiatan investasinya. 



 
Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (PPK) iuran yang dikumpulkan oleh 

pemberi kerja disetorkan setelah Dana Pensiun mengetahui jumlah dana yang 

tersedia untuk membayar manfaat pensiun. Pada akhir periode Pengurus dana 

pensiun akan meminta bantuan aktuaris untuk melakuan penghitungan aktuaria 

untuk mengetahui berapa kewajiban solvabilitas dan kewajiban aktuaria serta 

berapa iuran normal dan iuran tambahan untuk hutang masa kerja lalu dibutuhkan.  

Kegiatan investasi yang dilakukan Dana Pensiun PPK bertujuan agar dana 

dapat disisihkan untuk membayar manfaat pensiun tidak terlalu besar. Sedangkan 

kemampuan Dana Pensiun untuk membayar manfaat pensiun tergambar pada 

Rasio Kecukupan Dana (RKD) yang meningkat. Jika RKD meningkat maka 

menunjukan bahwa Dana Pensiun mampu memenuhi kewajibannya untuk 

melakukan pembayaran manfaat pensiun. 

Menurut Frank. J. Fabozzi (1999:183) dalam Investment Management : 

The company will distribute a sertain amount wach year to the pension 
plan; the size of contribution will depend on actuarial assumption concering 
the age and composition of work force, the future salary increase, and the 
rate of return to be carned on the plans assets .   

Pada RKD terdapat kekayaan Dana Pensiun dimana kekayaan tersebut 

merupakan Iuran yang dikumpulkan dari pemberi kerja yang disetorkan kepada 

dana Pensiun untuk digunakan sebagai modal awal. RKD merupakan variable yang 

paling menentukan besarnya iuran pensiun yang harus dibayarkan. Hal tersebut 

disebabkan karena komponen RKD sendiri merupakan Kekayaan Dana Pensiun 

dibagi dengan jumlah kewajiban aktuaria. RKD menunjukan kemampuan Dana 



Pensiun dalam memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun bagi para 

peserta dengan kekayaan yang dimilikinya.  

2.8.1 Hubungan Return On Investment dan Iuran Pensiun 

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) besarnya manfaat pensiun 

yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang 

telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh 

masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja, dan penghasilan dasar 

pensiun. PPMP menbutuhkan bantuan akturis secara periodik untuk menentukan 

nilai kewajiban aktuaria, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan 

merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya. Menurut Kieso & Weygerdt 

(2004:1021) yaitu:  

This funding level depens on number factor such as turn over, mortally 

length of employee service, compensation level, and interest earning . 

Iuran yang dibayarkan oleh peserta dan pemberi kerja akan digunakan oleh 

pengurus Dana Pensiun sebagai modal awal untuk menghasilkan pendapatan bagi 

Dana Pensiun melalui kegiatan investasi. Semakin besar Pendapatan yang 

dihasilkan dari investasi ini menjadi ukuran keberhasilan pengurus dana pensiun 

dalam mengelola modalnya, karena  pendapatan tersebut akan menambah aktiva 

operasi dana pensiun. Pendapatan yang tersebut biasanya dibandingkan dengan 

rata-rata aktiva investasi sehingga diperoleh Return on Investmen (ROI). 



Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber pendanaan dari Dana Pensiun adalah 

dari Iuran Pensiun dan Pendapatan kegiatan investasi. Sehingga dalam kaitannya 

dengan Iuran peserta, ROI tersebut merupakan unsur terbesar yang mempengaruhi 

besarnya iuran pensiun, karena jika ROI yang diperoleh tinggi maka 

memungkinkan bagi Dana pensiun untuk mengurangi Iuran peserta dan iuran PPK 

karena sumber dana pensiun diharapkan dapat dicukupi oleh Pendapatan dari 

kegiatan investasinya.  

2.8.2 Hubungan Rasio Kecukupan Dana dan Iuran Pensiun 

Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (PPK) iuran yang dikumpulkan oleh 

pemberi kerja disetorkan setelah Dana Pensiun mengetahui jumlah dana yang 

tersedia untuk membayar manfaat pensiun. Pada akhir periode Pengurus dana 

pensiun akan meminta bantuan aktuaris untuk melakuan penghitungan aktuaria 

untuk mengetahui berapa keajiban solvabilitas dan kewajiban aktuaria serta berapa 

iuran normal dan iuran tambahan untuk hutang masa kerja lalu dibutuhkan. 

Kegiatan investasi yang dilakukan Dana Pensiun PPK bertujuan agar dana 

dapat disisihkan untuk membayar manfaat pensiun tidak terlalu besar. Sedangkan 

kemampuan Dana Pensiun untuk membayar manfaat pensiun tergambar pada 

Rasio Kecukupan Dana (RKD) yang meningkat. Jika RKD meningkat maka 

menunjukan bahwa Dana Pensiun mampu memenuhi kewajibannya untuk 

melakukan pembayaran manfaat pensiun.  



Menurut Frank. J. Fabozzi (1999:183) dalam Investment Management

 
: 

The company will distribute a sertain amount wach year to the pension plan; 
the size of contribution will depend on actuarial assumption concering the age 
and composition of work force, the future salary increase, and the rate of 
return to be carned on the plans assets .  

Pada RKD terdapat kekayaan Dana Pensiun dimana kekayaan tersebut 

merupakan Iuran yang dikumpulkan dari pemberi kerja yang disetorkan kepada 

dana Pensiun untuk digunakan sebagai modal awal. RKD merupakan variable yang 

paling menentukan besarnya iuran pensiun yang harus dibayarkan. Hal tersebut 

disebabkan karena komponen RKD sendiri merupakan Kekayaan Dana Pensiun 

dibagi dengan jumlah kewajiban aktuaria. RKD menunjukan kemampuan Dana 

Pensiun dalam memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun bagi para 

peserta dengan kekayaan yang dimilikinya. Penulis mencoba menggambarkan 

kerangka pemikiran sebagai berikut :           

  

Komitmen Manfaat 
Pensiun

 

Kewajiban 
Aktuaria

 

Valuasi 
Aktuaris

 

Iuran 
Pensiun

 

RKD 

Kekayaan 
Dapen

 

Investasi

 

Hasil 
investasi

 

ROI 

Pemberi 
Kerja

 

Setor 



Penjelasan :  Dari Gambar diatas menjelaskan : 

- Pemberi kerja membuat komitmen untuk mendirikan Dana Pensiun dan 

menetapkan sejumlah tertentu sebagai manfaat pensiun. manfaat pensiun adalah 

kewajiban yang harus dibayarkan oleh Dana Pensiun kepada peserta jika peserta 

tersebut pensiun. 

-   Dengan adanya komitmen tersebut ada kewajiban bagi pendiri untuk 

menyetorkan sejumlah uang kepada Dana Pensiun, Dana tersebut sebagai harta 

kekayaan Dana Pensiun yang akan dikelola oleh Dana Pensiun untuk menutupi 

kewajiban Dana Pensiun kepada pesertanya. 

Sumber kekayaan Dana Pensiun ada 2 yaitu :   

1. Iuran diperoleh dari perserta dan pendiri (pemberi kerja)   

2. Hasil investasi Dana Pensiun 

- Kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban terhadap peserta dapat   

dilihat melalui Rasio Kecukupan  Dana (RKD) 

- Kemampuan Dana Pensiun dalam mengelola Dana Investasi dapat dilihat melalui 

Return On Investment (ROI) 

- Jumlah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dipengaruhi oleh seberapa 

besar kemampuan keuangan Dana Pensiun (RKD), dan kemampuan Dana 

Pensiun dalam mengelola Dana Investasi (ROI)    



2.9 HIPOTESIS 

Dari kerangka pemiliran di atas maka penulis menetapkan hipotesis 

sebagai berikut : 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara Return On Investment (ROI) 

dan Rasio Kecukupan Dana terhadap Jumlah Iuran Pensiun Pemberi Kerja 

pada Program Pensiun Manfaat pasti secara parsial dan simultan.                 


