
16
Bab I Pendahuluan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1      Tinjauan Umum Dana Pensiun

2.1.1 Definisi Dana Pensiun

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992, definisi Dana pensiun

adalah sebagai berikut:

“Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun.”

Sedangkan definisi Dana Pensiun menurut S. Siswosudarmo dari Asosiasi
Dana Pensiun (2003:16) adalah sebagai berikut:

“Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Program
Pensiun yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang
pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian
tertentu.”

Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan persyaratan
dan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 1992. Setiap
pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian
usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri berdasarkan
Undang-undang, kecuali apabila program yang dimaksud didasarkan pada
Undang-undang tersendiri.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Dana Pensiun

Menurut Zulaini Wahab (2000:2) maksud dan tujuan dibentuknya suatu

Dana Pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu :

1. Sisi Pemberi Kerja

Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan

perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang

diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, di samping

sebagai tanggung jawab moral dan sosial Pemberi Kerja kepada karyawan serta
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keluarganya pada saat karyawan tidak lagi mampu bekerja atau pensiun atau

meninggal dunia.

2. Sisi Karyawan

Dana Pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan

datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa

pensiun.

3. Sisi Pemerintah

Dengan adanya Dana Pensiun, bagi karyawan akan mengurangi kerawanan sosial.

Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan

kestabilan negara.

4. Sisi Masyarakat

Adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang

bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana

yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan

nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1992, maksud dan

tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

1. Sejalan dengan hakekat pembangunan nasional, diperlukan penghimpunan dan

pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua

dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh raskyat Indonesia;

2. Dana Pensiunmerupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan

ksejahtraan pesertanya serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam

melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan;

3. Dana Pensiun dapat juga meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk

peningkatan produktivitas;
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4. Untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam

penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan fungsinya, maka dipandang perlu

utuk mengatur penyelenggaraannya dalam suatu Undang-undang.

2.1.3 Prinsip Penyelenggaraan Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,

prinsip-prinsip atas penyelenggaraan Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kejelasan Maksud dan Tujuan Program

• Jaminan terhadap kesinambungan penghasilan

2. Prinsip Independensi

• Kelembagaan: berstatus badan hukum,

• Manajemen Operasioanl dimana azas Keterpisahan atau
Segregated Assets dan Hak Pengurus mengadakan perjanjian
dengan pihak ketiga,

• Pengawasan, dimana pengawasan dilakukan oleh Dengan
pengawas yang terdiri dari wakil-wakil pihak Pemberi Kerja dan
Peserta dengan jumlah yang sama.

3. Prinsip Akuntabilitas

• Dewan Pengawas wajib mengmumkan laporan hasil
pengawasannya kepada Peserta, Laporan Keuangan Dana Pensiun
setiap tahun dan harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk
oleh Dewan Pengawas,

• Pendiri/ Mitra Pendiri, Pengurus dan Penerima Titipan, wajib
memperlihatkan seluruh dokumen/ keterangan untuk keperluan
pemeriksaan,

• Dana Pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil
usahanya kepada peserta.

4. Prinsip Transparansi

• Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setia
perubahan peraturan Dana Pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam
rangka kepesertaan kepada Peserta,
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• Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi
dan hasil pengembangannya kepada Peserata, dan melaporkannya
kepada Pensiri dan Dewan Pengawas.

5. Prinsip Perlindungan Konsumen

• Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi
manfaat pensiun,

• Setiap karyawan berhak menjasi Peserta, bila berusia 18 tahun atau
telah kawin, dan memiliki masa kerja satu tahun,

• Hak atas manfaat pensiun tidak dapat dijaminkan, dialihkan /
disita,

• Semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan,
pembayaran sebelum jatuh tempo atau penjaminan manfaat
pensiun dinyatakan batal demi hukum,

• Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada Pemberi Kerja,
dilarang,

• Saat likuidasi, peserta dan pensiunan/ ahli waris memiliki hak
utama dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun,

• Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dikecualikan dari
setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendirinya.

6. Prinsip Struktur Pengendalian Intern

• Tugas, Kewajiban, dan tanggungjawab Pendiri, Mitra Pendiri,
Dewan Pengawas, dan Pengurus diatur dalam Undang-undang
Dana Pensiun dan peraturan pelaksananya,

• Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran
apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan
Dana pensiun,

• Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau menggunakan
kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman,

• Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat
dipinjamkan atau diinvestasikan pada pihak-pihak terafiliasi,

• Bentuk dan susunan Laporan Keuanga Dana Pensiun harus sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor
2345/ KEP- LK/ 2003.

7. Prinsip Kualifikasi Penyelenggara
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• Kualifikasi Pengurus dan Dewan Pengawas (kecuali yang terakhir)
adalah Warga Negara Indonesia, berakhlak dan moral baik, belum
pernah dihukum pidana ekonomi, dan berpengetahuan atau
berpengalaman di bidang Dana Pensiun,

• Pengurus tidak boleh merangkap jabatan Pengurus Dana Pensiun
lain, atau Direksi, atau jabatan lainnya.

2.1.4 Manfaat Penyelenggaraan Program Dana Pensiun

Manfaat dari pelaksanaan Program Dana Pensiun dapat dilihat dari empat (3)

sisi yaitu:

1. Bagi Peserta

• Jaminan kesinambungan penghasilan,

• Disiplin menabung,

• Fasilitas pajak.

2. Bagi Masyarakat

• Mengurangi ketergantungan kelompok masyarakat tertentu pada
kelompok lain,

• Lebih mandiri.

3. Bagi Pemberi Kerja

• Mempertahankan pekerja yang berkualitas,

• Faktor keunggulan dalam mendapatkan pekerja berkualitas,

• Mengurangi kesan “membuang” pada saat terjadi pemutusan
hubungan kerja,

• Membantu pengelolaan biaya pegawai,

• Fasilitas pajak untuk pembiayaan pegawai,

• Membentuk iklim kerja yang kondusif untuk peningkatan
produktivitas dan keuntungan.

2.1.5 Kepengurusan Dana Pensiun
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Berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 1992 mengenai Dana Pensiun,

kepengurusan Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

1. Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri.

2. Menteri menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha,

yang dapat ditunjuk sebagai pengurus.

3. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan Dana Pensiun,

pengelolaan Dana Pensiun serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas

nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar

pengadilan.

4. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab pengurus serta tata cara penunjukan

dan perubahan pengurus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.6 Jenis- jenis Dana Pensiun

Terdapat dua (2) jenis Dana Pensiun menurut Undang-undang No. 11 Tahun

1992, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Employer Pension Funds.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Financial Institution Pension

Funds.

2.1.6.1 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 1992 Dana Pensiun Pemberi Kerja

(DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh organisasi atau badan yang

mempekerjakan karyawan selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Progaram

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi

kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang

menimbulkan kewajiban bagi Pemberi Kerja.

2.1.6.1.1 Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja
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Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja didasarkan kepada :

1. Pernyataan tertulis sendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan

Dana Pensiun dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun.

2. Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri.

3. Penunjukkan Pengurus, Dewan Pengawas, dan penerima titipan.

2.1.6.1.2 Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja

Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa :

a. Iuran Pemberi Kerja

Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan, dalam hal

terdapat defisit. Defisit yang dimaksud adalah :

§ Iuran tambahan dalam rangka melunasi Defisit Pra Undang-undang.

§ Iuran tambahan dalam rangka menutup kekurangan Solvabilitas.

§ Iuran tambahan dalam rangka melunasi Defisit Masa Kerja Lalu (Past Service

Liabilities) selain yang diperhitungkan sebagai kekurangn Solvabilitas.

Besar iuran tidak pasti, bergantung kecukupan dana untuk memenuhi

kewajiban pembayaran manfaat pensiun, dan dihitung oleh Aktuaris.

b. Iuran Peserta

Besar iuran Peserta (iuran normal) maksimum tiga kali faktor penghargaan per

tahun masa kerja. Peserta tidak boleh dibebani iuran hutang kerja masa lampau.

Menurut Zulaini Wahab (2005:108) sumber Iuran Dana Pensiun Pemberi

Kerja (DPPK) – Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) untuk jelasnya dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.1

Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti

(DPPK-PPMP)

Iuran Pensiun

Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Manfaat Pasti

(DPPK – PPMP)

Sumber Iuran Besar Iuran Keterangan

Pemberi Kerja Tidak pasti,

bergantung dari

kecukupan dana

untuk memenuhi

kewajiban membayar

manfaat pensiun.

Besarnya berdasarkan

perhitungan Aktuaria,

terdiri dari iuran

normal dan iuran

tambahan.

• Disetor setiap bulan, paling

lambat tanggal 15 (lima

belas) bulan berikutnya.

• Apabila belum disetor

setelah melampaui 2,5 (dua

koma lima) bulan sejak jatuh

tempo dinyatakan :

q Sebagai hutang Pemberi

Kerja dan dikenakan

bunga sebesar bunga

deposito Bank

Pemerintah yang paling

menguntungkan Peserta.

q Sebagai piutang Dana

Pensiun yang memiliki

hak utama dalam

pelaksanaan eksekusi

keputusan pengadilan,

apabila Pemberi Kerja
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dilikuidasi.

• Apabila Pemberi Kerja tidak

membayar iuran 3 (tiga)

bulan berturut - turut,

Pengurus wajib melaporkan

kepada Menteri Keuangan.

• Apabila Mitra Pendiri

(dalam hal ada Mitra

Pendiri) tidak membayar

iuran 3 (tiga) bulan berturut-

turut, Pengurus wajib

melaporkan kepada Pendiri.

Pemberi Kerja dan

Peserta

• Tidak pasti,

bergantung dari

kecukupan dana

untuk memenuhi

kewajiban

membayar

manfaat pensiun.

Besarnya

berdasarkan

perhitungan

Aktuaria, terdiri

dari iuran normal

dan iuran

tambahan.

• Disetor setiap bulan, paling

lambat tanggal 15 (lima

belas) bulan berikutnya.

• Apabila belum disetor

setelah melampaui 2,5 (dua

koma lima) bulan sejak jatuh

tempo dinyatakan :

q Sebagai hutang Pemberi

Kerja dan dikenakan

bunga sebesar bunga

deposito Bank

Pemerintah yang paling

menguntungkan Peserta.

q Sebagai piutang Dana

Pensiun yang memiliki

hak utama dalam
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Max. 3 X Faktor

Penghargaan per

Tahun Masa Kerja

pelaksanaan eksekusi

keputusan pengadilan,

apabila Pemberi Kerja

dilikuidasi.

• Apabila Pemberi Kerja tidak

membayar iuran 3 (tiga)

bulan berturut-turut,

Pengurus wajib melaporkan

kepada Menteri Keuangan.

• Apabila Mitra Pendiri

(dalam hal ada Mitra

Pendiri) tidak membayar

iuran 3 (tiga) bulan berturut-

turut, Pengurus wajib

melaporkan kepada Pendiri.

Max. 3 X Faktor Penghargaan

per Tahun Masa Kerja.

Pemberi Kerja sebagai wajib

pungut iuran Peserta.

Iuran Pemberi Kerja harus dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya

sekali sebulan kecuali bagi Dana Pensiun berdasarkan keuntungan yang wajib disetor

selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku

Pemberi Kerja.

Jika Pendiri Dana Pensiun tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar

iuran sebagaimana mestinya untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut maka

pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan RI.
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Dalam hal Peraturan Dana Pensiun menetapkan adanya iuran Peserta maka

Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta yang dipungut tiap bulan.

Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya serta iurannya

sendiri kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan

berikutnya.

Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati

2,5 (dua koma lima) bulan sejak jatuh temponya dinyatakan :

a. Sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bunga

yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari tanggal 15 (lima belas) bulan

berikutnya.

b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan

eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

Besarnya iuran Peserta, bagi Dana Pensiun yang menyelenggrakan Program

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan RI. Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan

Dana Pensiun, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan

program pensiun tidak boleh melampaui jumlah yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan RI.

2.1.6.1.3 Hak Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja

Setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat

kepesertaan dalam Dana Pensiun yang didirikan oleh Pemberi Kerja, berhak menjadi

Peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 (delapan belas) tahun atau telah

kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada Pendiri

atau Mitra Pendiri.

Hak setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat

digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Semua
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transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran

manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang

diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal. Suatu pembayaran manfaat pensiun

oleh Pengurus dengan itikad baik membebaskan Dana Pensiun dari

tanggungjawabnya.

Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal,

Manfaat Pensiun Cacat, Manfaat Pensiun Dipercepat, Pensiun Ditunda yang besarnya

ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Peraturan Dana Pensiun wajib memuat

ketentuan mengenai besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak

yang belum dewasa dari Peserta. Dalam Dana Pensiun yang menyelenggarakan

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Peraturan Dana Pensiun wajib memuat hak

Pesertanya untuk menentukan pilihan bentuk anuitas.

2.1.6.1.4 Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengelolaannya

Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja dihimpun dari :

1. Iuran Pemberi Kerja.

2. Iuran Peserta.

3. Hasil Investasi.

4. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.

Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja harus dilakukan Pengurus

sesuai dengan :

1. Arahan investasi yang digariskan oleh Pendiri.

2. Ketentuan tentang investasi yang diterapkan oleh Menteri Keuangan RI.

2.1.6.2 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Financial Institution Pension

Funds adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa

untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) atau Defined
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Contribution Plans bagi perorangan, baik karyawan maupun Pekerja Mandiri yang

terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) bagi Karyawan Bank atau

Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

(DPLK) hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Bank

atau Perusahaan Asuransi Jiwa dapat bertindak sebagai Pendiri Dana Pensiun

Lembaga Keuangan (DPLK) dengan memenuhi ketentuan yang diterapkan dengan

peraturan pemerintah.

2.1.7 Peraturan Dana Pensiun

Peraturan Dana Pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992

yaitu :

“Peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan

program pensiun.”

Peraturan Dana Pensiun dari suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :

a. Nama Dana Pensiun.

b. Nama Pendiri.

c. Karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta.

d. Nama Mitra Pendiri, apabila ada.

e. Tanggal pembentukan Dana Pensiun.

f. Maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun.

g. Pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari Pemberi Kerja.

h. Tata cara penunjukkan, penggantian dan penunjukkan kembali Pengurus dan

Dewan Pengawas.

i. Masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas.

j. Pedoman penggunaan jasa penerima titipan.

k. Syarat untuk menjadi Peserta.
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l. Hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Peserta dan

Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran.

m. Besar iuran untuk program pensiun.

n. Rumus manfaat pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya.

o. Tata cara pembayaran manfaat pensiun dan manfaat-manfaat lainnya.

p. Tata cara penunjukkan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun

apabila Peserta meninggal dunia.

q. Biaya yang merupakan beban Dana Pensiun.

r. Tata cara perubahan peraturan Dana Pensiun.

s. Tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun.

2.1.8 Azas dan Peraturan Perundangan Dana Pensiun

Undang-undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum pembentukan

Dana Pensiun. Beberapa Azas pokok yang dikenal pada Dana Pensiun menurut

Zulaini Wahab (2005:63) yaitu :

1. Azas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum

Pendirinya.Berdasarkan azas tersebut kekayaan Dana Pensiun terutama yang

bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat

terjadi pada Pendiri.

2. Azas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan

Penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan harus dilakukan dengan

pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan Pendiri, sehingga

cukup memenuhi pembayaran hak Peserta. Berdasarkan azas ini tidak

diperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai

program pensiun.

3. Azas pembinaan dan pengawasan

Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem

pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.
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4. Azas penundaan manfaat

Pembayaran hak Peserta hanya dapat dilakukan setelah Peserta pensiun, yang

pembayarannya dilakukan secara berkala.

5. Azas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun

Berdasarkan azas ini keputusan untuk membentuk atau tidak sepenuhnya ada pada

Pemberi Kerja, oleh karena hal tersebut membawa konsekuensi pendanaan

bergantung kepada kemampuan keuangan Pemberi Kerja.

Berdasarkan azas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk

pembentukan Dana Pensiun tidak bersifat wajib. Oleh karena itu apabila

dipaksakan, sementara kondisi keuangan perusahaan belum memungkinkan dapat

membawa dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Misalnya tingkat kesehatan

perusahaan menjadi terganggu bahkan bisa bangkrut. Kalau hal tersebut terjadi,

jangankan manfaat pensiun yang akan dibayarkan di hari tua, gaji rutin bulanan

bisa tidak terbayar.

Melalui azas-azas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 11

tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diupayakan untuk menyediakan suatu tata

kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara

berkelompok maupun secara sendiri-sendiri, merencanakan dan mempersiapkan

diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya dalam hal

datangnya kejadian yang tidak terelakan. Pada hakekatnya kegiatan perusahaan

merupakan upaya bersama antara Pemberi Kerja  dan karyawan, untuk bersama-

sama meningkatkan pertumbuhan perusahaan sekaligus kesejahteraan karyawan

dan masyarakat luas. Hal itu sejalan dengan kewajiban perusahaan untuk

memperhatikan peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan peningkatan

kemajuan perusahaan. Walaupun Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang

Dana Pensiun menganut azas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk

Dana Pensiun, namun dalam rangka meningkatkan produktifitas karyawan yang
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pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, masyarakat luas

dan sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat.

Gambar 2.1

Ketentuan Hukum Dana Pensiun

Peraturan Perundangan Dana Pensiun yaitu :

Ketentuan Hukum Dana Pensiun

Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah bentuk badan hukum
baru. Tidak diperlukan akte pendirian.

Peraturan Dana Pensiun dianggap sebagai
akte pendirian. Tidak diperlukan akte

notaries.

Peraturan Pemerintah
: No.76/1992

No.77/1992 DPLK

Ketentuan Intern :
Peraturan Pensiun
Arahan Investasi

Keputusan Menteri Keuangan :
1. KMK No.509/KMK.06/2002  : Laporan Keuangan Dana Pensiun
2. KMK No.510/KMK.06/2002  : Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi

Kerja
3. KMK No.511/KMK.06/2002  : Investasi Dana Pensiun
4. KMK No.512/KMK.06/2002  : Pemeriksaan Langsung Dana Pensiun
5. KMK No.513/KMK.06/2002  : Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana

Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga
Keuangan

Keputusan Direktur Jenderal :
1. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2833/LK/2003 : Petunjuk Peyusunan

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
2. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2345/LK/2003 : Pedoman Penyusunan

Laporan Keuangan Dana Pensiun
3. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2344/LK/2003 : Pedoman Penyusunan

Laporan Investasi Dana Pensiun
4. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-618/LK/2003 : Persyaratan

Pengetahuan Di Bidang Dana Pensiun Serta Tata Cara Pemenuhannya Bagi Pengurus
DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK

Perpajakan :
SK No.651/KMK.04/1994 : Hasil Investasi DP Bukan Obyek Pajak PPH
SE No.01/PJ.43/1994  : Tarif Pajak Dana Sebelum/Waktu Jatuh Tempo
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2.2 Program Pensiun

2.2.1 Definisi Program Pensiun

Definisi program pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992

yaitu:

“Setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi Peserta.”

Menurut Frank J. Fabozzi (1999: 171) definisi program pensiun adalah :

Dana yang dikumpulkan untuk pembayaran manfaat pensiun.”

Sedangkan menurut GAAP (Generaly Accepted Accounting Standard)

mengemukakan sebagai Deffered Compensation Plan :

A deffered compensation plan is a contractual agreement that specifies a
portion of the employees compensation will be set aside and paid in future
as retirement benefit.

2.2.1.1 Funded dan Unfunded Pension Plan

Funded Pension Plan adalah program pensiun yang ditetapkan oleh Pemberi

Kerja dengan menyisihkan dana yang selanjutnya disetorkan secara periodik kepada

badan lain yang terpisah untuk pengelolaan lebih lanjut. Badan lain tersebut berupa

Dana Pensiun, Bank atau Asuransi yang kemudian melakukan pengelolaan dana serta

realisasi pembayaran pensiun.

Unfunded Pension Plan adalah program pensiun yang dikelola sendiri oleh

Pemberi Kerja mulai dari pengakumulasian dana sampai realisasi pembayaran

pensiun tanpa melibatkan pihak luar.

2.2.2 Fungsi Program Pensiun

Program pensiun mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Asuransi

Penyelenggaraan program pensiun mengandung azas kebersamaan

sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang Peserta

program pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang
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menyebabkannya kehilangan pendapatan, sebelum memasuki usia pensiun.

Kepada Peserta tersebut akan diberikan manfaat pensiun sebesar yang dijanjikan

atas beban Dana Pensiun.

2. Fungsi Tabungan

Dana Pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana, sehingga

dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran Peserta (Pemberi Kerja, karyawan,

Pemberi Kerja bersama karyawan, Pekerja Mandiri) kemudian iuran itu akan

diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan

dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun

Peserta.

Besarnya manfaat pensiun Peserta tergantung kepada :

a. Akumulasi dana yang telah disetor.

b. Jangka waktu kepesertaan.

c. Hasil pengembangan dana yang terkumpul.

2.2.3 Bentuk Program Pensiun dan Penyelenggaraannya

Program pensiun dibagi menjadi dua, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti

(PPMP) atau Defined Benefit Plans dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) atau

Defined Contribution Plans. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992,

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dapat menyelenggarakan Program Pensiun

Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan Dana

Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) hanya dapat menyelenggarakan Program

Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Hubungan antara jenis kelembagaan Dana Pensiun dengan program pensiun

yang diselenggarakannya dapat dilihat gambar 2.2 pada halaman berikutnya:
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Gambar 2.2

Bentuk Program Pensiun dan Penyelenggaraannya

Program pensiun pada hakikatnya merupakan program yang memiliki tujuan

untuk :

1. Mengajak masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari tua.

2. Mengajak masyarakat karyawan atau pegawai untuk menabung dengan

menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masa aktif bekerja.

2.2.3.1 Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Defined Benefit Plans

Menurut Frank J. Fabozzi (1999:173), Program Pensiun Manfaat Pasti

adalah :

“Pemberi kerja setuju untuk memberikan pembayaran dalam jumlah
tertentu pada saat karyawan memasuki masa pensiun (dan pembayaran
kepada ahli waris jika karyawan meninggal sebelum pensiun)an
ditentukan dengan formulasi tertentu yang memperhitungkan masa
kerja dan penghasilan karyawan.”

Sedangkan menurut Burton et al (2003:430) A defined  Benefit Plans :

Dana
Pensiun

DPPK

DPLK

PPMP

Pemberi Kerja

Pemberi Kerja &
Peserta

Pemberi Kerja

Pemberi Kerja &
Peserta

Pemberi Kerja

Pemberi Kerja &
Peserta

Peserta

PPIP

PPIP
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Defined benefit plans promises employee a spesific benefit on factor such

as age, earnings, and years of service.

Definisi Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menurut Undang-undang

No.11 tahun 1992 adalah :

“Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana

Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program

Pensiun Iuran Pasti.”

Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) besarnya pembayaran manfaat

yang dijanjikan kepada para Peserta ditentukan dengan rumus  manfaat pensiun yang

ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus ini dipengaruhi oleh masa kerja,

faktor penghargaan per tahun dan penghasilan dasar pensiun.

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) membutuhkan bantuan seorang

Aktuaris secara periodik untuk menentukan besarnya Nilai Kewajiban Aktuaris,

mengkaji kembali asumsi Aktuaris yang digunakan untuk merekomendasikan tingkat

iuran yang seharusnya.

2.2.3.1.1 Kelebihan dan Kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti

Kelebihannya :

a. Lebih menekankan pada hasil akhir.

b. Manfaat pensiun dapat ditentukan terlebih dahulu mengingat dikaitkan dengan

penghasilan karyawan.

c. Masa kerja lalu karyawan dapat diakomodasi, terutama apabila program pensiun

dibentuk jauh setelah Pemberi Kerja beroperasi.

d. Karyawan/Peserta lebih dapat menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan

diterima pada saat mencapai usia pensiun.

Kelemahannya :

a. Perusahaan/Pemberi Kerja menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil

investasi tidak mencukupi untuk pembayaran manfaat pensiun.
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b. Relatif lebih sulit mengadministrasikan.

c. Beban biaya mudah berfluktuasi.

d. Nilai hak Peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan.

2.2.3.2 Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) atau Defined Contribution Plans

Definisi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) menurut Undang-undang No.11

tahun 1992 adalah :

 “Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana

Pensiun dan seluruh iuran Peserta serta hasil pengembangannya

dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat

pensiun.”

Menurut Burton et al (2003:431) A Defined Contribution Plans :

Is a contract in which spesific and periodic contributions to an investment

fund are made by employee, or both.

 Dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), jumlah yang diterima oleh Peserta

pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari Pemberi Kerja, atau iuran

Peserta dan Pemberi Kerja serta hasil usaha. Kewajiban dari Pemberi Kerja adalah

membayar iuran sesuai dengan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

 Bantuan Aktuaris biasanya tidak diperlukan, meskipun nasehat Aktuaris

kadang-kadang digunakan untuk memperkirakan manfaat pensiun yang akan di

terima oleh Peserta pada saat pensiun, berdasarkan jumlah iuran saat ini dan di masa

yang akan datang serta estimasi hasil investasi Dana Pensiun.

2.2.3.2.1 Kelebihan dan Kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti

Kelebihannya :

a. Pendanaan (biaya atau iuran) dari Pemberi Kerja lebih akurat diperhitungkan atau

diperkirakan.

b. Karyawan dapat memperhitungkan besar iuran yang dilakukan setiap tahunnya.
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c. Lebih mudah mengadministrasikan.

Kelemahannya :

a. Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit diperkirakan.

b. Karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi.

c. Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja lalu (Past Service Liability/PSL)

karyawan.

2.3 Manfaat Pensiun

2.3.1 Definisi Manfaat Pensiun

Definisi manfaat pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992

yaitu :

“Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan

dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.”

2.3.2 Jenis-jenis Manfaat Pensiun

Jenis-jenis manfaat pensiun menurut Zulaini Wahab (2005:68) yaitu :

a. Manfaat Pensiun Normal (MPN).

b. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD).

c. Pensiun Ditunda (PD).

d. Manfaat Pensiun Cacat (MPC).

a. Manfaat Pensiun Normal (MPN)

Hak atas Manfaat Pensiun Normal diperoleh Peserta mencapai usia pensiun

normal 56 (lima puluh enam) tahun dan berhenti bekerja. Besarnya manfaat

pensiun yang diterima pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) didasarkan

pada rumus :

F x MK x PhDP (maksimum 80% x PhDP)

F = Faktor Penghargaan

MK = Masa Kerja



38
Bab I Pendahuluan

PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun

Faktor penghargaan per tahun maksimum 2,5% (dua koma lima persen)

b. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD)

Hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat diperoleh Peserta dalam hal

Peserta mencapai usia pensiun dipercepat (sepuluh tahun sebelum

dicapainya usia pensiun normal) yaitu 46 (empat puluh enam) tahun, dan

Peserta berhenti bekerja.

FP x (F x MK x PhDP)

FP = Faktor Pengurang

Faktor Penghargaan per tahun maksimum 2,5% (dua koma lima persen).

c. Manfaat Pensiun Ditunda (MPD)

Hak atas Manfaat Pensiun Ditunda terjadi apabila Peserta berhenti

bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga)

tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat 46 (empat puluh enam)

tahun.

Besar manfaat pensiun yang akan diterima didasarkan pada rumus :

FP x (F x MK x PhDP)

Berdasarkan pilihan Peserta hak atas Pensiun Ditunda dapat tetap dibayarkan oleh

Dana Pensiun yang bersangkutan, dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan

(DPLK).

d. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Hak atas Manfaat Pensiun Cacat diperoleh Peserta yang menderita

cacat dan Peserta berhenti bekerja.

Cacat pengertian undang-undang adalah cacat total dan tetap yang

menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang

memberikan penghasilan yang layak sesuai dengan pendidikan, keahlian,

keterampilan dan pengalaman.

Besar manfaat pensiun yang diterima didasarkan pada rumus :
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F x MK x PhDP

Masa kerja yang diperhitungkan dalam rangka perhitungan Manfaat Pensiun

Cacat adalah masa kerja sampai dengan mencapai usia pensiun normal.

2.3.3 Rumus Manfaat Pensiun

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.

1. Rumus Bulanan Manfaat Pensiun merupakan hasil perkalian dari :

a. Faktor penghargaan pertahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase

(diberi simbol F).

b. Masa kerja (diberi simbol MK).

c. Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata penghasilan dasar

pensiun selama beberapa bulan terakhir (PhDP).

Manfaat Pensiun = F x MK x hDP

2. 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.

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. Manfaat pensiun yang dihitung dengan Rumus
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Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan asumsi Aktuaria

yang memuat faktor untuk mengkonversikan manfaat pensiun yang dihitung

sekaligus menjadi bulanan.

2.3.4 Pihak-pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun

Pihak-pihak yang berhak atas manfaat pensiun selain dari Peserta/Pensiunan

adalah :

a. Anak

Manfaat pensiun anak timbul apabila Peserta/Pensiunan meninggal dunia atau

janda/duda yang ditinggalkan meninggal dunia atau kawin lagi atau tidak

meninggalkan janda/duda, maka terhitung mulai bulan berikutnya hak atas

manfaat pensiun tersebut menjadi hak anaknya. Besarnya manfaat yang diterima

adalah sama besarnya dengan manfaat pensiun yang diterima janda/duda, dan

wajib dibayarkan sampai anak mancapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat

diteruskan sampai anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan

ketentuan masih sekolah dan belum kawin.

b. Janda/Duda

Manfaat pensiun janda/duda timbul apabila Peserta/Pensiunan meninggal dunia.

Besarnya adalah minimum 60% (enam puluh persen) dari yang diterima Peserta

dan maksimum 100% (seratus persen).

Manfaat pensiun tersebut dibayarkan seumur hidup, kecuali bila janda/duda kawin

lagi atau meninggal dunia

c. Pihak yang Ditunjuk

Manfaat pensiun ini timbul dalam hal Peserta pensiunan meninggal dunia dan

tidak meninggalkan istri/suami dan anak. Besar manfaat yang diterima adalah

nilai sekarang dari manfaat pensiun Peserta (jika Program Pensiun Manfaat Pasti),

dan dibayarkan secara sekaligus.
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 Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), manfaat yang diterima adalah

akumulasi iuran dan hasil pengembangannya

2.4 Laporan Keuangan Dana Pensiun

2.4.1 Definisi Laporan Keuangan Dana Pensiun

Definisi Laporan Keuangan Dana Pensiun menurut Keputusan Menteri Keuangan

No.509/KMK.06/2002 adalah :

“Sumber informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan

penyelenggaraan Dana Pensiun.”

2.4.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun

Mengingat bahwa Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang

berlainan dengan perusahaan pada umumnya, perlu disusun suatu standar akuntansi

secara khusus sebagai pedoman bagi Dana Pensiun untuk menyusun laporan

keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.509/KMK.06/2002 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.”

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.KEP-

2345/LK/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.”
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2.4.3 Macam-macam Laporan Keuangan Dana Pensiun

Laporan Keuangan Dana Pensiun, baik yang menyelenggarakan Program

Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun yang menyelenggarakan Program Pensiun

Iuran Pasti (PPIP) mencakup :

2.4.3.1 Laporan Aktiva Bersih

Laporan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang

jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun

kepada Peserta pada tanggal neraca.

Agar laporan aktiva bersih dapat menggambarkan keadaan yang lebih jelas,

dalam penyusunan laporan aktiva bersih harus disesuaikan dengan Peraturan

Perundangan Dana Pensiun. Hal ini berarti dalam penyusunan laporan aktiva bersih

harus dibuat sedemikian rupa sehingga dengan mudah diketahui kekayaan yang akan

digunakan sebagai dasar perhitungan pendanaan yang tidak digunakan dalam

perhitungan pendanaan.

Demikian juga terhadap investasi Dana Pensiun harus dinilai berdasarkan

nilai wajar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor

18 Tahun 2004. Besarnya aktiva bersih adalah selisih antara jumlah aktiva Dana

Pensiun dengan kewajiban selain kewajiban manfaat pensiun yang belum jatuh

tempo.

Komponen aktiva bersih Dana Pensiun dirinci dalam klasifikasi berupa :

Aktiva :     1.   Investasi

2. Aktiva Lancar Di Luar Investasi

3. Aktiva Operasional (untuk DPPK)

4. Aktiva Lain-lain (untuk DPLK)

Kewajiban :   1.  Kewajiban Jangka Pendek

 Total seluruh aktiva Dana Pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (Past

Service Liability) yang belum jatuh tempo, dikurangi seluruh kewajiban kecuali
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Aktuaria, menunjukkan jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun

pada tanggal laporan.

2.4.3.2 Laporan Perubahan Aktiva bersih

Laporan ini berisi informasi mengenai perubahan atas jumlah aktiva bersih

yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut

yang terperinci atas penambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama periode

tertentu.

2.4.3.3 Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan pada saat

tertentu dan terdiri dari kekayaan (aktiva) yang dimiliki serta kewajiban yang harus

dipenuhi. Sehubungan dengan pengertian tersebut maka neraca Dana Pensiun harus

dapat menggambarkan secara jelas kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun, baik

kewajiban manfaat pensiun maupun kewajiban lainnya. Komponen neraca Dana

Pensiun terdiri dari aktiva dan kewajiban yang disajikan berdasarkan urutan

materialitas.

2.4.3.4 Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang dapat menggambarkan hasil

usaha Dana Pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi

Pengurus Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan. Agar hasil usaha dapat

memberikan informasi yang jelas maka :

1. Harus diungkapkan secara terperinci unsur pendapatan dan beban.

2. Harus dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan di luar investasi.

2.4.3.5 Laporan Arus Kas
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Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kepada para

pemakai laporan keuangan baik untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam

pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Agar laporan arus kas dapat

menggambarkan kondisi kas yang sejelas-jelasnya maka dalam menyusun laporan

arus kas diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan

kegiatan pendanaan selama satu periode akuntansi.

2.4.3.6 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi :

1. Penjelasan umum

a. Awal pembentukan Dana Pensiun.

b. Nama Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun.

2. Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama

periode laporan

a. Nama Pendiri Dana Pensiun dan Mitra Pendiri (jika ada).

b. Nama Dana Pensiun, nomor dan tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan.

c. Jenis program pensiun (PPMP atau PPIP).

d. Jumlah Peserta aktif dan pensiunan.

e. Besarnya iuran yang berasal dari Peserta (jika ada).

3. Penjelasan singkat mengenai kebijaksanaan akuntansi yang penting antara lain:

a. Dasar akuntansi

b. Kebijaksanaan penilaian aktiva

c. Kebijaksanaan penyusutan aktiva operasional.

4. Penjelasan mengenai kebijaksanaan investasi

a. Jenis investasi yang dilakukan.

b. Sasaran investasi

c. Penggunaan tenaga ahli di bidang investasi.

5. Penjelasan mengenai kebijaksanaan pendanaan
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a. Besarnya iuran.

b. Perhitungan manfaat pensiun.

c. Cara amortisasi defisit (dalam hal PPMP).

2.4.4 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP-2345/LK/2003

asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Dasar akrual

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan pada saat

kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta

dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan. Laporan

keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai

tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas

tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber pembayaran

kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa

depan serta sumber daya yang merepresentasikan penerimaan kas di masa depan.

2. Kelangsungan usaha

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa Dana Pensiun akan

melanjutkan kegiatannya di masa depan. Dalam hal laporan keuangan disusun

untuk tujuan tertentu, seperti pembubaran, asumsi yang berbeda dapat digunakan

tetapi harus diungkapkan.

2.5 Aktuaria

Untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti

(PPMP) 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
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manfaat pensiun, maka Laporan Aktuaris diperlukan pula untuk mengestimasi

konsekuensi pendanaan yang timbul karena perubahan yang dimaksud.

2.5.1 Definisi Aktuaris

Definisi Aktuaris menurut Keputusan Menteri Keuangan RI

No.509/KMK.06/2002 adalah :

“Orang yang bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah

memperoleh ijin usaha dari menteri keuangan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang usaha peransurasian.”

Definisi Aktuaris menurut Kieso & Weygandt (2004:1021) adalah :

“Actuaris are individuals who are trained trought a ling and rigorous

certification program to assign probabilities to future event and their

financial effect.

Definisi Kewajiban Aktuaris menurut PSAK No.18 tahun 2004 tentang

Dana Pensiun adalah:

“Nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan

Dana Pensiun kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun,

yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan.”

2.5.2 Asumsi-asumsi Aktuaria

Asumsi-asumsi Aktuaria yang dipergunakan dalam perhitungan Aktuaria

antara lain :

a. Tingkat kematian ( mortality rate annuity mortality) dari Peserta pensiunan.

b. Tingkat kecacatan Peserta (ill-health retirement rate).

c. Tingkat pengunduran diri pegawai (withdrawal rate).

d. Tingkat bunga Aktuaria atau tingkat bunga teknis(interest rate).

e. Beban operasional.



47
Bab I Pendahuluan

f. Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun (skala gaji).

2.5.3 Metode Pembebanan Aktuaria

Terdapat dua kategori pembebanan Aktuaria yaitu :

1. Metode pembebanan hak atas manfaat (Accrued Benefit)

Berdasarkan metode ini manfaat pensiun dapat dibagi menjadi satuan manfaat

berkaitan dengan masa kerja pegawai.

Beban normal setiap tahun merupakan  jumlah uang yang dibutuhkan

untuk mendapatkan satuan manfaat pada tahun yang sama. Oleh karena itu,

beban normal cenderung meningkat setiap tahun sesuai dengan kenaikan

usia pensiun pegawai.

2. Metode pembebanan proyeksi (Projected Benefit)

Penggunaan metode ini menghilangkan beban normal yang menarik setiap tahun,

karena metode ini menetapkan beban normal setiap tahunnya, dan setiap Peserta

diasumsikan mencapai usia pensiun normal. Metode pembebanan Aktuaria

masyarakat adanya iuran normal, iuran ini lazimnya disebut beban normal. Beban

normal dapat merupakan jumlah nilai sekarang manfaat pensiun yang diperoleh

pegawai pada 1 (satu) tahun (accrued benefit method) atau jumlah dari iuran tetap

yang dibutuhkan untuk mendanai proyeksi manfaat perorangan mulai menjadi

Peserta sampai usia pensiun.

2.6 Investasi Dana Pensiun

2.6.1 Definisi Investasi Dana Pensiun

Definisi investasi Dana Pensiun menurut Undang-undang No.11 tahun 1992

adalah :

“Bagian dari kekayaan (aktiva) Dana Pensiun yang digunakan untuk

meningkatkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi.”
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2.6.2 Aspek Kebijaksanaan Investasi

Menurut Zulaini Wahab (2000:43) aspek kebijaksanaan investasi hendaknya

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keamanan (risiko relatif kecil).

2. Sasaran hasil investasi semaksimal mungkin.

3. Likuiditas, untuk memenuhi kewajiban manfaat pensiun yang telah jatuh tempo

dan biaya pengelolaan.

4. Portofolio (penyebaran) investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Orientasi di dalam negeri.

Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti

(PPIP) investasi kekayaan Dana Pensiun dilakukan untuk memperbesar manfaat

pensiun yang akan diterima karyawan pada saat pensiun. Pada Dana Pensiun yang

menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) investasi kekayaan Dana

Pensiun dilakukan agar dana yang harus disisihkan Pemberi Kerja untuk membiayai

janji manfaat pensiun tidak terlalu tinggi.

Mengingat fungsi tersebut, investasi kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan

secara aman dan harus memberikan hasil yang optimum. Investasi kekayaan Dana

Pensiun juga harus sesuai dengan karakteristik kewajiban Dana Pensiun yaitu untuk

pembayaran manfaat pensiun yang telah jatuh tempo. Sebelum kekayaan Dana

Pensiun dialokasikan untuk investasi, maka harus dikurangi dahulu dengan sejumlah

uang untuk cadangan pembayaran manfaat pensiun untuk suatu periode tertentu

misalnya selama 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan.

2.6.3 Jenis-jenis Investasi

Jenis-jenis investasi menurut KMK No. 511/KMK.06/2002 adalah :

1. Deposito berjangka pada Bank.

2. Deposito on call pada Bank.

3. Sertifikat deposito pada Bank.
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4. Saham yang tercatat di bursa efek.

5. Obligasi yang tercatat di bursa efek.

6. Penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang

didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

7. Surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia.

8. Tanah di Indonesia.

9. Bangunan di Indonesia.

10. Tanah dan bangunan di Indonesia.

11. Unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang

Pasar Modal.

12. Sertifikat Bank Indonesia.

13. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2.6.4 Return on Investment (ROI)

Return on Investment (ROI) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas

yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan. Analisa Return on Investment (ROI) dalam analisa

keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa

keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif). Analisa Return on Investment

(ROI) ini sudah merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan

perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Dalam

Penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran mengenai seberapa besar kemampuan

dari Dana Pensiun untuk dapat memenuhi kewajiban kepada peserta pensiun, melalui

Hasil Investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun, melalui Return On Investment

(ROI). Karena apabila terjadi peningkatan pada hasil Investasi maka akan terjadi

peningkatan terhadap Kecukupan Dana untuk pembayaran manfaat kepada para
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peserta pensiun, dan hal ini juga dapat mempengaruhi Iuran dari Pemberi Kerja

dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero).

Menurut Mulyadi (2001:440) ada dua faktor yang mempengaruhi Return On

Investment pada Dana Pensiun:

1. Laba usaha (hasil investasi).

2. Operating Asset (aktiva investasi).

Return on Investment (ROI) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

InvestasiAktiva
InvestasiHasilTotal

ROI =

Dalam penelitian ini Return On Investment merupakan akumulasi hasil dari

seluruh hasil investasi Dana Pensiun dibagi dengan total aktiva investasi berdasarkan

arahan investasi yang telah disahkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI

No.511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun pasal 6 menyebutkan bahwa

Dana Pensiun dapat menempatkan portofolio investasinya pada :

1. Deposito berjangka pada Bank.

2. Deposito on call pada Bank.

3. Sertifikat deposito pada Bank.

4. Saham yang tercatat di bursa efek.

5. Obligasi yang tercatat di bursa efek.

6. Penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang

didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

7. Surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia.

8. Tanah di Indonesia.

9. Bangunan di Indonesia.

10. Tanah dan bangunan di Indonesia.

11. Unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang

Pasar Modal.
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12. Sertifikat Bank Indonesia.

13. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Return On Investment merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap Rasio

Kecukupan Dana, oleh karena itu lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut, apabila :

• RKD = 100%, maka Dana Pensiun telah melaksanakan Investasi dengan

stabil, efektif dan efisien sehingga memberikan keamanan bagi Dana Pensiun

itu sendiri dalam memenuhi Kewajiban, dan untuk Peserta pada khususnya

karena mereka memiliki jaminan yang pasti atas manfaat yang akan diperoleh.

Hal yang harus dilakukan oleh Dana Pensiun dalam mempertahankan

Investasi yang dijalankan saat ini, akan lebih baik pabila nilai Investasi

dinaikkan.

• RKD > 100%, kelebihan RKD maksimum, dalam hal ini melebihi 100%

menunjukkan bahwa adanya pengembangan dana yang luar biasa dan

sekaligus penggunaan fasilitas perpajakan yang efisien. Dan dalam

memperlakukan atas RKD yang memiliki nilai lebih itu sendiri dapat dengan

mempersempit Investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Namun alangkah

lebih baik apabila pelaksanaan Investasi yang telah dijalankan Dana Pensiun

saat ini dipertahankan.

• RKD < 100%, kondisi ini menunjukkan keadaan yang tidak aman, oleh sebab

itu ditentukan RKD minimum agar RKD tidak membahayakan Dana Pensiun,

oleh karena itu Dana Pensiun harus memperluas Investasi yang dilakukan

untuk dapat meningkatkan nilai kekayaan Dana Pensiun.

• Apabila ROI ↑ maka RKD ↑ sebaliknya, jika ROI ↓ maka RKD ↓

2.7 Rasio Kecukupan Dana (RKD)

Rasio Kecukupan Dana adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemapuan

Dana Pensiun untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun baik untuk

Peserta sudah pensiun maupun Peserta yang masih bekerja berdasarkan jasa yang
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AktuariaKewajiban
lain-LainAktivalain-LainPiutangBersihAktiva −−

=

telah diberikan. Kecukupan Dana atau Kekayaan yang dimilki oleh Daa Pensiun

dipengaruhi secara langsung oleh Hasil Investasi, semakin tinggi hasil investasi,

maka kekayaan Dana Pensiun akan meningkat, sehingga menyebabkan penekanan

Iuran yang dibayarkan baik oleh Peserta ataupun Pemberi Kerja. Rasio Kecukupan

Dana adalah kekayaan Dana Pensiun dibagi dengan Kewajiban Aktuaria. Kewajiban

Aktuaria adalah nilai sekarang dari manfaat pensiun yang harus dibayar oleh Dana

Pensiun baik untuk Peserta yang sudah pensiun maupun Peserta yang masih bekerja

berdasarkan jasa yang telah diberikan.

aktuariaKewajiban
KekayaanRKD =

Seperti diuraikan di atas unsur terbesar yang mempengaruhi Rasio Kecukupan

Dana adalah Return On Investment dikarenakan semakin tinggi Return On Investment

akan semakin besar hasil investasi yang menambah total aktiva investasi. Semakin

besar total aktiva investasi akan semakin besar kekayaan dana pensiun, semakin besar

kekayaan dana pensiun jika tidak diikuti dengan kewajiban aktuaria, Rasio

Kecukupan Dana akan semakin besar. Kenaikan Return On Investment akan terjadi

bersama-sama dengan kenaikan Rasio Kecukupan Dana. Begitu juga dengan

penurunan Return On Investment akan terjadi bersama-sama dengan penurunan Rasio

Kecukupan Dana. Dari Hipotesis yang diajukan bahwa Rasio Kecukupan Dana

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Iuran Pensiun, dilihat dari segi besarnya

kekayaan yang dimiliki, akan mendorong besar kecilnya iuran yang diberikan oleh

Pemberi Kerja.

2.7.1 Pengendalian Rasio Kecukupan Dana

Berdasarkan Peraturan dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, dikemukakan

terdapat tiga kondisi dalam pengendalian Rasio Kecukupan Dana di Dana Pensiun

yaitu :
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a. Kondisi I     : RKD = 100%

Kondisi ini memberikan rasa aman kepada para Peserta karena pensiun terjamin

100% (seratus persen), kewajiban Dana Pensiun dijamin 100% (seratus persen)

kekayaannya.

b. Kondisi II    : RKD > 100%

Kondisi ini sampai batas tertentu masih ditolerir oleh pemerintah. Batas ini

disebut RKD maksimum. Di Indonesia gaji karyawan masih rendah dan

kemampuan perusahaan masih terbatas, sehingga program pensiun diawali

dengan manfaat perusahaan yang masih rendah, sehingga menurut Kadarisman

(1994) RKD maksimal di Indonesia adalah sebesar 12% (dua belas persen).

Kelebihan RKD maksimum, dalam hal ini melebihi 100% menunjukkan bahwa

adanya pengembangan dana yang luar biasa dan sekaligus penggunaan fasilitas

perpajakan yang efisien.

Jika kekayaan telah melebihi batas maksimum tersebut,  kelebihannya bisa dipilih

antara :

§ Mengurangi iuran Pemberi Kerja.

§ Menaikkan manfaat pensiun kerja.

c. Kondisi III  : RKD < 100%

Kondisi ini menunjukkan keadaan yang tidak aman, oleh sebab itu ditentukan

RKD minimum agar RKD tidak membahayakan Dana Pensiun. Pada kondisi ini

yang dapat dilakukan Dana Pensiun adalah menaikkan iuran perusahaan dan

meningkatkan hasil investasi. Untuk iuran karyawan telah ditetapkan dalam

Peraturan UU No.11/1992 dan KMK No.230/KMK.017/1993.
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Gambar 2.3

Pengendalian RKD

2.8 Iuran Pensiun Pemberi Kerja

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

Pemberi Kerja berupa:

c. Iuran dari Pemberi Kerja dan Peserta (Iuran Normal)

Iuran ini berasal dari pemberi kerja dan peserta yang dibayarkan

pemberi kerja kepada Dana Pensiun setiap bulannya. Besarnya Dana Pensiun

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

boleh dibebani iuran hutang masa lampau.

d. Iuran Pemberi Kerja (Iuran Tambahan)

Iuran ini hanya dibayarkan oleh pemberi kerja pada saat defisit seperti

keadaan dibawah ini:

a). Iuran tambahan dalam rangka untuk melunasi defisit pra  Undang-

Undang.
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c). Iuran tambahan dalam rangka untuk melunasi iuran hutang masa lampau

karyawan (Past Sevice Liability) selain yang telah diperhitungkan sebagai

kekurangan solvabilitas.

Iuran dari Pemberi Kerja akan sangat dipengaruhi oleh Hasil Investasi dan

Kekayaan Dana Pensiun, apabila terjadi peningkatan terhadap kedua variabel tersebut

maka besarnya Iuran akan dapat ditekan (sesuai kebijakan Perusahaan), sebaliknya

apabila terjadi penurunan maka besarnya Iuran harus ditambahkan (Iuran Tambahan).

2.9 Fasilitas Perpajakan Dana Pensiun

Berdasakan Undang-undang No.11 tahun 1992 (Bab.V, pasal 49) yakni Dana

Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang

dibentuk berdasarkan Undang-undang tentang Dana Pensiun merupakan subyek pajak

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan.

Iuran yang diterima oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana

Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) serta penghasilan Dana Pensiun dari modal

yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan bukan merupakan obyek pajak dan berlangsung terus sampai

proses likuidasi selesai dilaksanakan dalam hal Dana Pensiun dibubarkan.

2.10 Pembubaran Dana Pensiun

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1992 (Bagian Keenam, Pasal 33)

Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakuka berdasarka permintaan pensiri kepada

menteri.Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Menteri berpendapat bahwa Dana

Pesiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain

yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan

keuangan Dana Pensiun dimaksud. Apbila pendiri Dana Pensiun bubar, maka Dana

Pensiun bubar.



56
Bab I Pendahuluan

Pembubaran Dana Pensiun dittetapkan dengan keputusan Menteri sekaligus

menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam

jangka awaku yang ditetapkan oleh Menteri. Pengurus Dana Pensiun dapat ditunjuk

sebagai likuidator. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun

akan dibebankan pada Dana Pensiun. Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada

saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi

peserta sampai maksimum ang ditatapkan Menteri. Dalam hal masih terdapat

kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sapai batas maksimum yang ditetapkan,

maka sisa dana tesebut harus dibagikan kepada peserta, pensiun dan pihak yang

berhak atas manfaat pensiun.

Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dilikuidasi, hak peserta dan

hak pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama. Pengaturan lebih lanjut

tentang pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah. Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang tekah

disetujui Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia. Status badan hukum Dana

Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman.

2.10.1 Sanksi Administratif

Menurut Zuliani Wahab (2000:72) peraturan yang harus diikuti oleh

Pengurus dan Pendiri dalam pengelolaan Dana Pensiun, Undang-undang Dana

Pensiun dan peraturan pelaksanaannya perlu menetapkan adanya sanksi administratif

bagi Pengurus maupun bagi Pendiri.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 17/KMK.017/1995, dalam hal

penyampaian laporan apabila terlambat dilakukan, Pendiri Dana Pensiun dikenakan

denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

terhitung sejak hari pertama setelah masa 6 (enam) bulan. Pengenaan denda akan

berakhir pada tanggal penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Denda yang dimaksud

wajib dibayarkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Penyampaian laporan
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hasil pemeriksaan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak akan

menghapuskan kewajiban pembayaran denda yang telah ditentukan, dan dalam hal

Pendiri belum membayar denda, denda tersebut dinyatakan sebagai hutang Pendiri

pada Negara yang harus dicantumkan dalam neraca Pendiri yang bersangkutan.

2.10.1.1 Sanksi Bagi Dana Pensiun atau Pendiri

Sanksi administratif akan dikenakan kepada Dana Pensiun atau dalam hal ini

Pengurus, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap :

a. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dana Pensiun, tentang tidak

diperkenankannya melakukan pembayaran apa pun, di luar yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Dana Pensiun yang bersangkutan.

b. Ketentuan Pasal 51 Undang-undang Dana Pensiun, tentang harus diutamakannya

kepentingan Peserta dan pihak-pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun,

dalam pengelolaan Dana Pensiun.

c. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Dana Pensiun, tentang kewajiban

penyampaian laporan keuangan Dana Pensiun yang telah diaudit oleh Akuntan

Publik dan laporan teknis.

d. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Dana Pensiun, tentang kewajiban

penyampaian Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

e. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun, tentang kewajiban

untuk memperlihatkan dokumen, catatan, buku serta keterangan yang diperlukan

dalam rangka pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun.

f. Ketentuan Pasal 54 Undang-undang Dana Pensiun, tentang kewajiban untuk

mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha serta hal-hal yang timbul

dalam rangka kepesertaan kepada Peserta.

Sanksi administratif akan dikenakan kepada Pendiri Dana Pensiun dalam hal

Pendiri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut :
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a. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Dana Pensiun, tentang kewajiban

Pendiri untuk menyetor iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja selambat-

lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

b. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun tentang kewajiban

untuk membayar bunga terhadap tunggakan iuran setelah melewati batas waktu

2,5 (dua koma lima) bulan sejak jatuh tempo.

c. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun, tentang kewajiban

untuk memperlihatkan dokumen, catatan, buku serta keterangan yang diperlukan

dalam rangka pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun.

2.10.1.2 Bentuk Sanksi Administratif

Menurut penjelasan dari Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun

1992 tentang Dana Pensiun, bentuk sanksi administratif adalah berupa:

§ Teguran tertulis.

§ Pengenaan denda administratif yang harus disetor ke kas negara.

§ Pembubaran Dana Pensiun.

§ Pembatalan pengesahan Dana Pensiun yang bersangkutan.

2.10.2 Ketentuan Pidana

Menurut Zulaini Wahab (2000:75) beberapa ketentuan pidana kita temui di

dalam Undang-undang Dana Pensiun, yaitu Pasal 56 tentang penyelenggaraan Dana

Pensiun tanpa pengesahan atau persetujuan Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal

tersebut, kegiatan penyelenggaraan Dana Pensiun yang bersangkutan diancam pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima

milyar rupiah).

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 Pasal 59, menyebutkan

bahwa,

Barang siapa dengan sengaja :
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1. Membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku

atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan

usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun;

2. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan

dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan,

dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana

Pensiun;

3. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau

menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam

laporan, maupun dalam dokumen atau laporan keoiatan usaha, laporan

transaksi atau merusak catatan pembukuan Dana Pensiun tersebut

diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda

paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).


