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PENGERTIAN DANA PENSIUN

A Dictionary of Banking (1983):

Pension Fund atau Dana Pensiun berarti suatu bentuk 

investasi yang dikelola perusahaan/pemberi kerja dengan 

membayar iuran tahunan yang mengacu pada skema 

pensiun organisasi bisnis.

UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun:

Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang mengelola dan 

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 



TUJUAN DANA PENSIUN

Tujuan utama penyelenggaraan dana pensiun pada praktiknya 

menyangkut 2 (dua) aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. 

Kemudian dibagi berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, 

yaitu:
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Pemberi kerjaPemberi kerja

Kewajiban MoralKewajiban Moral

LoyalitasLoyalitas

KompetisiKompetisi

KaryawanKaryawan

Rasa AmanRasa Aman

KompensasiKompensasi



MANFAAT PENSIUN

Manfaat pensiun dapat dibedakan sebagai berikut:

Pensiun NormalPensiun Normal

Pensiun DipercepatPensiun Dipercepat

Pensiun DitundaPensiun Ditunda

Pensiun CacatPensiun Cacat



Sistem pembayaran manfaat pensiun dibagi 

menjadi sebagai berikut:

� Pembayaran secara sekaligus (lump sum)

� Pembayaran secara berkala (annuity)

Hal-hal penting yang biasa diatur dalam 

peraturan pensiun antara lain:
1. Siapa saja yang berhak menjadi peserta;

2. Jenis dan bentuk manfaat yang akan diberikan;

3. Waktu memperoleh dan besarnya manfaat yang 

dijanjikan;

4. Sumber pembiayaannya.



PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Final Earning Pension Plan 

Final Average Earning

Career Average Earnings

Flat Benefit

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Money Purchase Plan

Profit Sharing Plan

Saving Plan



Program Pensiun

Manfaat Pasti Iuran Pasti

Kelebihan

� Lebih menekankan pada hasil 

akhir

� Pendanaan dari perusahaan lebih 

dapat diperhitungkan

� Manfaat pensiun ditentukan 

lebih dulu

� Karyawan dapat 

memperhitungkan besarnya iuran

� Dapat mengakomodasi masa 

kerja yang telah dilalui 

karyawan 

� Lebih mudah untuk 

diadministrasikan

� Karyawan dapat menentukan 

besarnya manfaat 

Kekurangan

� Perusahaan menanggung risiko � Penghasilan pada saat usia 

pensiun lebih sulit diperkirakan

� Lebih sulit untuk 

diadministrasikan

� Karyawan menanggung risiko atas 

ketidakberhasilan investasi

� Tidak dapat mengakomodasi 

masa kerja yang telah dilalui 

karyawan



Program pensiun pada prinsipnya diselenggarakan 

dengan bentuk contributory plan (menggunakan 

metode iuran) dan non-contributory plan (tanpa 

iuran).

Untuk menetapkan jumlah iuran, beberapa faktor 

yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Besarnya nilai manfaat atau benefit;

2. Usia rata-rata karyawan;

3. Skala gaji perusahaan yang bersangkutan;

4. Jumlah masa kerja.



Dalam melakukan pembiayaan pensiun dilakukan 2 

(dua) cara, yaitu:

M
e

to
d

e
M

e
to

d
e Pay As You GoPay As You Go

Funding SystemFunding System

Single Premium 

Funding

Single Premium 

Funding

Level Premium 

Funding

Level Premium 

Funding



POKOK-POKOK KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan investasi dana pensiun minimal mencakup

komponen yang antara lain mengenai:

Tingkat Keuntungan

Risiko

Kebutuhan Likuiditas

Diversifikasi



ASAS-ASAS DANA PENSIUN

Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan UU No. 11 

Tahun 1992 didasarkan pada asas-asas berikut ini:

Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan 

hukum pendirinya

Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan

Asas pembinaan dan pengawasan

Asas penundaan manfaat

Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk 

dana pensiun



DANA PENSIUN & PROGRAM PENSIUN

Dana pensiun dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu 

sebagai berikut:

Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana pensiun yang dibentuk oleh orang/badan yang mempekerjakan 

karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun 

Manfaat Pasti.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana pensiun yang dibentuk oleh bank/perusahaan asuransi jiwa 

untuk melaksanakan program pensiun iuran pasti (Defined 

Contribution Plan) bagi karyawan/pekerja mandiri yang terpisah dari 

dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank/perusahaan 

asuransi jiwa tersebut.




