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ABSTRAK 

Saat ini masih banyak lembaga yang belum menerapkan dana pensiun bagi 

karyawannya, sehingga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pesangon yang 

mereka terima tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Para 

karyawanpun masih jarang yang secara mandiri memanfaatkan program dana 

pensiun untuk diterapkan bagi karyawannya begitu juga bagi masyarakat umum. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui cara penerapan program dana 

pensiun PT. Bank ‘XYZ’. 2) untuk mengetahui manfaat yang diperoleh bila 

menjadi peserta dana pensiun. 

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan dan observasi ke lapangan. 

Hasil pembahasan yaitu secara umum keuntungan yang diperoleh dari adanya 

keikutsertaan peserta dalam program dana pensiun ini adalah memberikan 

tunjangan penghidupan yang sesuai bagi para peserta dan keluarganya jika ia 

pensiun nanti. Dengan melihat hasil dari penerapan program manfaat pasti pada 

dana pensiun di PT. Bank ‘XYZ’, maka lembaga lain disarankan dapat mencontoh 

pelaksanaan program dana pensiun yang ada pada PT. Bank ‘XYZ’. 

 

PENDAHULUAN 

Ketidakstabilan perekonomian Indonesia disebabkan karna salah satunya 

adalah lemahnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Posisi rupiah yang tidak 

stabil terhadap dollar Amerika sulitnya memntapkan perekonomian Indonesia. 

Apalagi pemerintah maupun pengusaha-pengusaha di Indonesia melakukan 

perjanjian hutang dalam bentuk dollar Amerika tanpa melakukan pematokan kurs 

rupiah pada nilai dollar Amerika tertentu.  

Biaya produksi yang semakin tinggi sementara daya beli masyarakat 

menjadi rendah, sehingga untuk mempertahankan laba seperti sebelumnya pun 

sudah sangat sulit. Hutang usaha yang berkembang menjadi sangat tinggi 

mengakibatkan setiap tindakan operasional perusahaan harus menekankan pada 
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upaya-upaya untuk mengefisienkan biaya dan rencana kerja perusahaan. Pada 

akhirnya perusahaan terpaksa harus mengadakan perampingan usahanya itu 

sendiri dan berujung pada tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tindakan 

pemutusan hubungan kerja akan menimbulkan masalah besar karena karyawan 

yang terkena pemutusan hubungan kerja tersebut mungkin belum mempersiapkan 

rencana masa depannya dengan baik.  

Masalah-masalah yang dihadapinya antara lain : kecilnya uang pesangon 

yang mereka terima, hilangnya fasilitas asuransi kesehatan, belum adanya rencana 

kerja di tempat baru ataupun usaha selanjutnya serta belum mencukupinya 

tabungan pribadi mereka untuk membiayai keluarga dan hidupnya sendiri. 

Dampaknya mereka mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan tingkat 

lanjut bagi anak-anaknya. 

Untuk itulah perlu dilakukan sarana yang dapat menyimpan sebagian dari 

penghasilan para karyawan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan 

dapat diambil pada hari tuanya. 

Pada beberapa perusahaan telah dikembangkan penggunaan program dana 

pensiun untuk karyawannya dengan tujuan membantu penghidupan mereka kelak 

dengan memotong gaji pegawai sebagai iuran perbulannya (Siagian, 1994). 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, (Anonim, 1992) 

dana pensiun bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan baru dalam 

penghimpunan dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan karyawan 

pada masa pensiun mereka, melalui usaha bentuk tabungan jangka panjang yang 

hasilnya akan dinikmati peserta pada saat peserta pensiun. 

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dalam penyusunan penulisan ini 

penulis membahas manfaat dari program dana pensiun karena belum semua orang 

mengerti dana pensiun.khususnya pada ruang lingkup penyelenggaraan program 

dana pensiun di PT. Bank ‘XYZ’. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode riset studi literatur dan pengamatan 

langsung ke lapangan dan wawancara ke Bagian Dana Pensiun di PT Bank 

‘XYZ’. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dana pensiun merupakan sebuah media perantara yang digunakan untuk 

memenuhi kewajiban pensiun pemberi kerja. Perusahaan memberikan iuran 

terhadap dana tersebut, lalu diinvestasikan. Dana dari iuran awal ditambah dengan 

pendapatan dari iuran yang diinvestasikan digunakan untuk melakukan 

pembayaran pensiun kepada para pekerja (White, 1994). 

Secara otomatis para karyawan tetap atau kontrak yang masa kerjanya 

dengan masa kerja sekurang-kurangnya 6 bulan dan telah berusia 18 tahun atau 

telah menikah maka berhak menjadi peserta dalam program Dana Pensiun .Untuk 

itu diharuskan mengajukan permohonan dan pernyataan bersedia dilakukan 

pemotongan pada gaji mereka setiap bulan untuk iuran peserta. Kesertaan pada 

program Dana Pensiun ini akan berakhir pada saat peserta meninggal dunia, 

pensiun atau mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.  

 

Jenis Pensiun 

Terdapat empat jenis program dana pensiun yakni: (Ningsih, 2000) 

1. Manfaat Pensiun Normal 

Manfaat pensiun ini dibayarkan secara bulanan apabila peserta dipensiunkan saat 

telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya sesuai dengan peraturan 

Pasal 29 ayat 2 yaitu : “Peserta yang berhenti bekerja pada saat mencapai usia 

pensiun normal atau sesudahnya, berhak atas manfaat pensiun normal”. Batas 

usia pensiun normal adalah 55 tahun, dan besarnya manfaat pensiun normal yang 

akan diterima oleh pensiunan dalam tiap bulannya dihitung dengan menggunakan 

rumus : MPN = 2,5% x MK x Ph DP, di mana :  

MPN = Manfaat Pensiun Normal 

2,5% = Faktor Penghargaan  

MK = Masa Kerja Peserta di hitung dalam bilangan tahun 

Ph DP = Penghasilan dasar pensiun yaitu penghasilan paling tinggi yang pernah 

diterima. 

Besarnya manfaat pensiun normal yang dapat diterima, setinggi-tingginya adalah 

80% dari penghasilan dasar pensiun, hal ini tercantum dalam peraturan Pasal 30 

ayat 1 dan 2. 

 



2. Manfaat Pensiun Dipercepat 

Manfaat program ini akan diterima bila peserta yang bersangkutan, karena alasan 

pribadi, ingin berhenti kerja atau pensiun lebih awal atau peserta diberhentikan 

pada usia tertentu. Usia pensiun yang dipercepat adalah 45 tahun. Besarnya 

pensiun yang diterima : MPD = Fpg x (2,5% x MK x PhDp), dimana Fpg adalah 

faktor pengurang yang telah ditetapkan sebelumnya. Besarnya manfaat pensiun 

yang dipercepat yang dapat diterima, setinggi-tingginya adalah 80%. 

 

3. Manfaat Pensiun Cacat 

Manfaat dari program ini akan diterima apabila dikarenakan sesuatu hal peserta 

menjadi cacat dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai pegawai. 

Perhitungan manfaat dari program ini bergantung pada masa kerja pegawai yang 

bersangkutan. Masa kerja dihitung seolah-olah peserta tetap bekerja sampai 

mencapai usia pensiun norma. Rumus perhitungan yang digunakan sama dengan 

rumus pada program Pensiun Normal. 

 

4. Manfaat Pensiun Ditunda 

Manfaat pensiun ini diberikan pada peserta yang berhenti bekerja sebelum 

mencapai usia pensiun normal atau usia pensiun yang dipercepat, tetapi sudah 

memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun. Penyebabnya, dikarenakan 

keinginan sendiri, pemutusan hubungan kerja ataupun kematian. Pembayarannya 

ditunda sampai peserta mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pihak perusahaan. Penghitungan pembayaran dari manfaat 

pensiun ini dengan dua cara yakni sama seperti pada penghitungan pensiun 

normal atau pensiun yang dipercepat. 

 

Penerapan Manfaat Pensiun 

Adapun penerapan dari manfaat pensiunan normal tersebut yaitu : 

1.Kondisi Normal 

Pak Ketut memiliki masa kerja mencapai 30 tahun. Gaji terakhir yang diterima 

sebesar Rp 2.750.000,-. Usia 55 tahun sehingga akan memasuki masa pensiunnya. 

Adapun manfaat pensiun yang akan diterimanya setiap bulan yaitu : 

MPN = 2,5% x MK x Ph DP 



MPN = 2,5% x 30 tahun x Rp 2.750.000,- 

MPN = Rp 2.062.500,- 

Sesuai peraturan, manfaat pensiun yang dapat diterima adalah 80% dari 

penghasilan dasar pensiun, yaitu : 

MPN Maksimal   = 80% x Rp 2.750.000,- 

MPN Maksimal   = Rp 2.200.000,- 

Dengan demikian manfaat pensiun yang ada lebih rendah dari manfaat pensiun 

maksimal, sehingga dapat menerima manfaat pensiun secara utuh sebesar Rp 

2.062.500,- 

 

2.Jika manfaat pensiun yang diterima melebihi manfaat pensiun maksimal 

Pak Surya memiliki masa kerja mencapai 35 tahun. Gaji terakhir yang diterima 

sebesar Rp 3.350.000,-. Usia 55 tahun sehingga akan memasuki masa pensiunnya. 

Adapun manfaat pensiun yang akan diterimanya setiap bulan yaitu : 

MPN = 2,5% x MP x Ph DP 

MPN = 2,5% x 35 tahun x Rp 3.350.000,- 

MPN = Rp 2.931.250,- 

Sesuai peraturan, manfaat pensiun yang dapat diterima adalah 80% dari 

penghasilan dasar pensiun, yaitu : 

MPN Maksimal   = 80% x Rp 3.350.000,- 

MPN Maksimal   = Rp 2.680.000,-   

Dengan demikian manfaat pensiun yang ada lebih tinggi dari manfaat pensiun 

maksimal, sesuai dengan peraturan maka manfaat pensiun yang dapat diterima 

adalah sebesar 80% dari manfaat pensiun maksimal yaitu  Rp 2680.000,- 

 

3. Jika pensiunan kemudian meninggal dunia 

Pak Surya kemudian meninggal dunia di usia 60 tahun, maka hak manfaat pensiun 

berpindah kepada isterinya yang sah dan putranya masih kuliah dan berumur 20 

tahun. Manfaat pensiun yang akan diterima isterinya setiap bulan yaitu : Untuk 1 

tahun (12 bulan) pertama akan diterima manfaat sebesar 100% dari manfaat yang 

biasa diterima pensiunan yaitu Rp 2.680.000,-. Untuk selanjutnya yaitu bulan ke 

13 dan seterusnya akan diterima sebesar 80% dari manfaat pensiun maksimalnya 

yaitu : 80% x Rp 2.680.000,- = Rp 2.144.000,-  



 

4. Jika peserta meminta pensiun awal 

Pak Zaenal bekerja sejak usia 25 tahun. Pada usia 47 tahun meminta pensiun lebih 

awal dan disetujui pimpinan. Gaji yang diterima semasa aktif Rp 3.700.000,-, 

maka besarnya manfaat yang diterima dengan faktor manfaat : 0,7681 dengan 

masa kerja sebesar 22 tahun akan menerima  

MPD = 0,7681 x (2,5% x 22 tahun x Rp 3.700.000) = Rp. 1.563.100,- 

 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan atas hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapatlah 

ditarik simpulan bahwa penerapan Dana Pensiun di PT. Bank ‘XYZ’ 

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi para pegawai dan 

keluarganya. Keuntungan yang diperoleh dari adanya keikutsertaan peserta dalam 

program dana pensiun ini yaitu memberikan tunjangan penghidupan yang sesuai 

bagi para peserta dan keluarganya jika ia pensiun kelak. 
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