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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dana pensiun pada prinsipnya merupakan lembaga berbadan hukum yang 

dibentuk untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan dan 

memungkinkan karyawan memperkecil risiko yang timbul dari permasalahan 

yang dihadapi di masa tua maupun risiko ketika sudah tidak lagi bekerja di usia 

produktif. Di negara-negara maju, penyelenggaraan program pensiun sebagai 

bentuk kesejahteraan bagi karyawan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan-

perusahaan swasta telah dilakukan sejak tahun 1800-an, seperti di Negara 

Kanada penyelenggaraan program pensiun sudah sejak tahun 1887 yang dikenal 

dengan Pensiun Fund Societes Act of 1887. Program pensiun Pensiun Fund 

Societes Act of 1887 awalnya dimaksudkan bagi pegawai pemerintah federal, 

karyawan kereta api, dan lembaga-lembaga keuangan.
1
 

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) sesuai dengan 

amanat sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”  

bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial warga 

negaranya.
2
  Peraturan mengenai pensiun di Indonesia diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya ditulis UU 

Dana Pensiun) yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 20 April 1992. 

Sebelum berlakunya UU Dana Pensiun, program pensiun diselenggarakan 

berdasarkan Arbeidersfonden Ordonnantie (Staasblad Tahun 1926 Nomor 377) 

oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.
1
 

Menurut Pasal 2 UU Dana Pensiun, ada dua jenis dana pensiun yang 

dikenal di Indonesia yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam melaksanakan UU Dana Pensiun, 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang 

Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 

tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Tujuan dibentuknya 

program dana pensiun adalah mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh 

rakyat Indonesia serta merupakan kewajiban konstitusional yang harus 

dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan.  

Penyelenggaraan program pensiun pemberi kerja dapat dilihat dari dua 

aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Pada aspek ekonomi dimaksudkan 

oleh pemberi kerja untuk menarik atau memepertahankan karyawan perusahaan 

yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang dapat diharapkan 

untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaan. Aspek sosial berkaitan 

dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja bukan saja kepada karyawannya 
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pada saat karyawan yang bersangkutan tidak mampu lagi bekerja, tapi juga 

kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia.
2
 

Pembentukan dana pensiun dilakukan oleh Pendiri yang merupakan 

orang atau badan hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja serta 

Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan. Pengesahan dana pensiun pada awal dibentuknya UU Dana Pensiun 

dilakukan oleh Menteri Keuangan, hal ini berubah ketika mulai berlakukannya 

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(selanjutnya ditulis UU OJK), sebagaimana diketahui bahwa pengesahan dan 

pengawasan dana pensiun saat ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi sebagai pengawas Industri 

Keuangan Non Bank (IKNB) yang termasuk didalamnya adalah dana pensiun, 

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun serta POJK No. 14 

Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 

Istilah dana pensiun sebagai badan hukum mulai dikenal setelah lahirnya 

UU Dana Pensiun. UU Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah 

badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan 

manfaat pensiun. Untuk memastikan dan mengamankan manfaat pensiun 

tersebut diperlukan pemisahan kekayaan dana pensiun dan pendirinya  serta 
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dana pensiun selaku badan hukum (persona standi in judicio) merupakan subjek 

hukum mandiri yang diurus, dikelola oleh pengurus dibawah pengawasan dewan 

pengawas.
3
 

Dalam mengelola program pensiun, dana pensiun harus memahami asset 

liability management, yaitu  komitmen Pendiri untuk memenuhi kewajibannya,  

baik akibat adanya masa kerja lalu, maupun pendanaan untuk jangka panjang 

guna mencapai kekayaan yang cukup untuk membayar pensiun yang dilakukan 

melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa 

investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin. Pengurus 

dana pensiun diharapkan dapat memenuhi harapan para Stakeholder dengan 

sistem pengelolaan secara professional. Sistem pengelolaan dana pensiun yaitu 

dengan menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik (Good Pension Fund 

Governance/ GPFG). GPFG merupakan suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, 

pengelolaan sumberdaya dan risiko secara efisien dan efektif, serta 

pertanggungjawaban Pengurus Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri/Pemberi 

Kerja dan pihak terkait lainnya.
4
 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sebagai 

perusahaan bank BUMD terbesar di Jawa Tengah beraset Rp 61,4 Triliun pada 

akhir tahun 2018, saat ini memiliki Dana Pensiun Pemberi Kerja yang mengelola 

kepesertaan pensiun bagi karyawan Bank Jateng serta Dana Pensiun Lembaga 
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Keuangan yang kepesertaannya terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun 

pekerja mandiri. Untuk mempersiapkan hari tua yang sejahtera, Bank Jateng 

telah menyiapkan DPLK SETIA (Sejahtera Tiada Akhir). DPLK SETIA 

didirikan oleh Bank Jateng dan telah mendapat pengesahan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP 087/KM.17/1994 tanggal 21 April 

1994 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

DPPK dan DPLK sebagai badan hukum dana pensiun sesuai dengan UU 

Dana Pensiun, mewajibkan dana pensiun Bank Jateng harus melaksanakan 

ketentuan terkait pengelolaan dana pensiun yang ada di Indonesia. PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku pendiri DPPK dan DPLK harus 

memisahkan kekayaan yang dimiliki dana pensiun sesuai dengan kepemilikan 

aset dan kewenangan dari pendiri. DPLK Bank Jateng pada tahun 2018 telah 

mengelola dana peserta sebesar RP. 1,4 Triliun dan memiliki jumlah peserta 

223.659 orang.
5
 

Dana pensiun dalam mengelola aset yang besar juga harus memiliki 

sistem tata kelola dana pensiun yang baik. Namun, dalam mewujudkan Tata 

Kelola Dana Pensiun Yang Baik (Good Pension Fund Governance/ GPFG) 

adalah hal yang tidak mudah, harus dikerjakan oleh tenaga professional dan 

berpengalaman, hambatan atau kendala pasti ada. Berdasarkan latar belakang 

sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan 
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penelitian tesis dengan judul “PELAKSANAAN GOOD PENSION FUND 

GOVERNANCE PADA DPLK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA 

TENGAH”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Good Pension Fund 

Governance pada DPLK PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah? 

2. Bagaimana kedudukan badan hukum DPLK pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Tengah ? 

3. Bagaimana sistem penyelenggaraan kepesertaan DPLK bagi karyawan di PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ? 

C. Keaslian Penelitian 

Keaslian dalam sebuah penelitian merupakan hal utama yang sangat 

penting, hal ini sebagai bukti bahwa tidak ada plagiarisme antara penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sekarang ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan 

penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang sama mengenai Tata 

Kelola Dana Pensiun yang dibentuk berdasarkan UU No 11 tahun 1992 tentang 

Dana Pensiun telah ada namun penelitian tersebut berbeda dengan yang penulis 

teliti.  

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Risang Semunirang Mahasiswa 

Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNS mengangkat masalah mengenai Dana 
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Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) pada Bank BCA yang pembentukannya 

berdasarkan PP No 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, 

sehingga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yang 

meneliti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan PP No. 77 Tahun 1992 tentang 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan serta berdasarkan ketentuan terbaru dari 

lembaga pengawas dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan  

Adapun sepengetahuan penulis, penelitian tesis dengan judul 

PELAKSANAAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE PADA DPLK PT 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, belum pernah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya. Keaslian pada penelitian ini 

teridentifikasi pada: 

1. Judul dalam penelitian dan rumusan masalah penelitian ini belum pernah 

digunakan pada penelitian sebelumnya; 

2. Lokasi baru, penelitian ini dilaksanakan pada DPLK PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Tengah. 

Harapan penulis dari hasil penelitian ini nantinya mampu menjawab 

permasalahan dan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-

penelitian sebelumnya atau yang akan datang, sehingga keaslian penelitian ini 

tetap dapat dijaga. 
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Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dianggap asli dan layak untuk 

diteliti, jikalau terdapat penelitian lain yang serupa maka penelitian ini 

diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya. 

D. Tujuan Penelitian  

Mendasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan untuk 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Tata Kelola Good Pension 

Fund Governance pada DPLK PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

dan memberikan masukan tata kelola untuk masa yang akan datang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan badan hukum DPLK PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pengelolaan kepesertaan DPLK 

bagi karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

E. Manfaat Penelitian  

Ada 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, secara teoritis dan secara 

praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum mengenai 

pengelolaan DPLK pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 
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2. Secara Praktis  

a) Dari hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

dan menambah wawasan bagi masyarakat mengenai pengelolaan DPLK 

pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

b) Dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi dan masukan 

bagi Lembaga Keuangan yang mengelola Dana Pensiun dalam menyusun 

peraturan dan kebijakan untuk masa yang akan datang khususnya 

mengenai pengelolaan DPLK pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Tengah. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian atau research adalah usaha untuk menentukan, mengembangkan 

dan pengujian kebenaran dari pengetahuan.6 Dalam penelitian ini metode-

metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, 

artinya dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang meliputi 

identifikasi hukum (hukum tertulis dan tidak tertulis) serta penelitian terhadap 

berlakunya hukum.7 Penelitian ini akan menyajikan aturan-aturan hukum 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni peraturan hukum 

berkaitan dengan dana pensiun dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 
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serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas yang berwenang mengawasi 

dana pensiun. Dalam penelitian ini, disamping melalui pendekatan yuridis, 

penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan (hasil penelitian)  

berdasarkan pelaksanaan secara nyata yang selanjutnya akan dilakukan 

analisis berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang 

pengelolaan DPLK pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, 

artinya hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran 

mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai  pelaksanaan Good Pension Fund Governance pada DPLK PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dikaitkan dengan teori hukum dan 

praktik pelaksanaannya.
8
 Deskriptif, artinya bahwa dari hasil penelitian ini 

nantinya dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematik terhadap 

permasalahan yang sudah ditentukan dalam perumusan masalah penelitian 

ini. 

2. Jenis Data 

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum 

terarah pada penelitian data primer dan data sekunder. Berdasarkan metode 

pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis empiris, maka data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder 

yang penjelasannya adalah sebagai berikut: 
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a. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yakni 

berupa data pengelolaan dana pensiun Bank Jateng. Data primer didapat 

dengan melakukan inventarisasi data yang dimiliki oleh dana pensiun 

Bank Jateng dan juga wawancara dengan pihak pengelola dana pensiun.9 

Wawancara menurut Burhan Ashshofa adalah tanya jawab secara 

langsung dengan cara berkomunikasi dengan orang yang diwawancarai 

dan tujuan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keterangan, sebagai 

bahan yang akan dioleh lebih lanjut.10 

b. Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau data yang sudah diolah, 

data sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum, dokumen 

peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh 

otoritas yang berwenang.11 Untuk memperoleh data sekunder dengan 

melakukan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara 

mempelajari peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen dan 

buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.12 

Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari: 
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas 

(autoritatif).13 Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari 

peraturan perundang Undangan, yaitu sebagai berikut : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun  

e) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan; 

f)   Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan (DPLK). 

g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/ 2016 

tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan 

Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan; POJK Nomor16/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Dana 

Pensiun. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari:14 
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a) Buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, 

yaitu mengenai pengelolaan dana pensiun. 

b) Kamus hukum 

c) Jurnal-jurnal hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

diteliti, tentang pengelolaan dana pensiun. 

3) Bahan Hukum tertier 

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedi, majalah dan surat kabar.15 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara atau upaya yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menghimpun, mengambil dan atau menjaring data 

penelitian.16 Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta yang dananya dikelola oleh Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Pembangunan Jawa Tengah. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, hal ini karena 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.
17

 Berdasarkan pendekatan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini 

membutuhkan data primer atau data lapangan, oleh karena itu membutuhkan 

responden atau narasumber, adapun yang menjadi responden dalam penelitian 
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Ibid, hlm. 106. 
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14 

ini adalah Kepala DPLK PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku 

pengurus DPLK, Kepala Seksi SDM & Umum selaku pemberi kerja, dan 

sampling salah satu karyawan Bank Jateng selaku peserta DPLK. 

4. Metode Analisa Data 

Menurut Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani analisa merupakan proses 

mengatur dan mengurutkan data, mengorganisasikan data ke dalam suatu 

pola.
18

 H.B. Sutopo memberikan pengertian bahwa analisis adalah suatu 

penjelasan dan cara penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis 

sistematis artinya menunjukkan cara berfikir induktif dan mengikuti tata tertib 

dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data sudah selesai, 

selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan 

dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
19

 

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini maka 

metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Tujuan dari 

analisis kualitatif yaitu untuk melakukan penafsiran fenomena sosial.
20

 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana 

masing-masing bab saling berkaitan dan akan memberikan penjelasan hal-hal 
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yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun masing-masing bab adalah sebagai 

berikut :  

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan mengulas tentang Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka, akan mengulas mengenai landasan teori 

maupun kajian teoritis dan normatif yang menjadi dasar analisis terhadap 

pemecahan masalah hukum dalam penelitian ini, yaitu  Tinjauan Umum Dana 

Pensiun dengan sub Bab Pengertian Dana Pensiun, Tujuan Dana Pensiun, 

Lembaga Pengelola Dana Pensiun. Landasan teoritis selanjutnya Teori 

Kebijakan Publik, Perusahaan sebagai Badan Hukum, Bank, dan Sistem Tata 

Kelola Governance. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab III ini memuat hasil 

penelitian dan pembahasan yang sistematika subbabnya secara berurutan akan 

membahas permasalahan yang sedang diteliti. Subab bab pertama hasil 

penelitian dan pembahasan disampaikan Pelaksanaan Kebijakan Good Pension 

Fund Governance pada DPLK PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

Sub bab kedua akan menyajikan dan menganalisa data kedudukan badan hukum 

DPLK PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sub bab ketiga menyajikan 

dan menganalisa sistem pengelolaan kepesertaan DPLK bagi karyawan PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 
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Bab IV Penutup, dalam bab IV ini berisi simpulan dan saran. Simpulan 

dari hasil penelitian yang telah diteliti dan dibahas kemudian disertai saran 

sebagai rekomendasi adanya temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian 

dilapangan serta memberikan masukan tata kelola untuk masa yang akan datang. 


