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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Dana Pensiun merupakan badan hukum yang memiliki tujuan menjamin 

kesejahteraan karyawan yang termasuk peserta pada Dana Pensiun yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan dan didirikan secara terpisah oleh perusahaan. 

Jaminan yang nantinya akan diterima oleh karyawan tersebut dapat menjadi 

salah satu solusi alternatif dari risiko-risiko yang akan dihadapi dikemudian 

hari, adapun risiko yang nantinya akan dihadapi oleh peserta Dana Pensiun 

antara lain usia pensiun, kehilangan pekerjaan, hingga kecelakaan yang 

menimbulkan kematian. Risiko-risiko tersebut selalu berdampak pada 

financial yang nantinya akan mengganggu kehidupan karyawan dan 

keluargannya sehingga mengganggu kelangsungan hidupnya.
1
 

Dana Pensiun diatur tersendiri sejak tahun 1992 yakni setelah 

diterbitkannya Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana 

Pensiun. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa “Dana Pensiun adalah 

badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan 

manfaat pensiun”.
2
 Secara eksplisit definisi tersebut memberikan pengertian 

bahwa Dana Pensiun merupakan lembaga yang mengelola program pensiun 

dengan tujuan mensejahterakan karyawan terutama yang telah memasuki 
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masa pensiun. Program dana pensiun dapat diselenggarakan oleh pemberi 

kerja sendiri ataupun dengan bantuan lembaga keuangan yang memiliki 

program pensiun seperti perusahaan asuransi jiwa atau bank yang memiliki 

program pensiun untuk karyawan. 

       Pengelolaan dana karyawan terutama peserta Dana Pensiun oleh Dana 

Pensiun pada dasarnya adalah tabungan yang berfungsi sebagai tabungan 

jangka panjang yang nantinya akan didapatkan ketika peserta memasuki masa 

pensiun. Dalam melakukan pengelolaan dan menjalankan program pensiun, 

Dana Pensiun diawasi langsung oleh Direktori Dana Pensiun yang di bawahi 

oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga keuangan Kementrian Keuangan. 

Direktori Dana Pensiun berfungsi sebagai Pembina dan Pengawas Dana 

Pensiun melalui perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, 

evaluasi serta pelaksanaan di bidang Dana Pensiun.
3
 

       Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh 

Santoso saat ditemui oleh KontanMobile menyebutkan bahwa “Dana Pensiun 

memiliki pernan penting dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja 

Indonesia pada saat masa pensiun serta membantu perkembangan sektor riil 

melalui investasi dalam rangka melaksanakan perannya secara optimal 

sehingga Dana Pensiun perlu dikelola secara efektif dan efisien, untuk 

mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu penerapan tata kelola yang baik 

dan menyeluruh bagi Dana Pensiun”.
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       Disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun bahwa dalam 

menyusun dan menerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik Dana Pensiun 

berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang meliputi : 

1. Kemandirian, yaitu suatu keadaan Dana Pensiun yang bebas dari benturan 

kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap Pihak maupun 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

praktik yang berlaku umum. 

2. Transparansi, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang 

menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan dan penerapan keputusan 

mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum. 

3. Akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang 

dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap Pihak yang terkait dengan 

Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan praktik yang berlaku umum. 

4. Pertanggungjawaban, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun 

yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap 

Pihak yang terkait dengan Dana Pensiun untuk setiap proses pembuatan 

dan penerapan kebijkan di Dana Pensiun. 

5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap 

Pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik yang berlaku umum.
5
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       Ketentuan lima prinsip dasar Good Pension Fund Governance pada 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut merupakan bentuk harmonisasi 

dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi 

Kerja, yang dimana penyempurnaan pada ketentuan tata kelola Dana Pensiun 

akan mengakomodir tata kelola Dana Pensiun.  

        Good Pension Fund Govvernance merupakan suatu proses dan struktur 

yang digunakan oleh Dana Pensiun sebagai pendorong lembaga, pengelola 

sumber daya, dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban 

pengurus kepada peserta Dana Pensiun, Pendiri/Pemberi kerja dan pihak 

terkait lainnya. Good Pension Fund Governance berfungsi sebagai salah satu 

tolak ukur kinerja pengurus dalam mengelola program Dana Pensiun, dengan 

melakukan assesment (penilaian) baik secara Internal maupun Eksternal 

(pihak independen). Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Dana Pensiun 

terdiri dari Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus Peserta, Karyawan dan Mitra 

Bisnis lainnya telah diatur dalam pedoman Good Pension Fund Governance.  

         Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilihat dari 

pelaksanaannya selama ini prinsip Good Pension Fund Governance belum 

sepenuhnya terwujud dengan baik pada Dana Pensiun Universitas 

Muhammadiyah Malang, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana 

penerapan prinsip Good Pension Fund Governance pada pedoman tata kelola 

Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang apakah sudah terlaksana 

dengan baik atau apakah terdapat faktor penghambat yang menjadi alasan 
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tidak dapat diterapkannya prinsip tersebut dengan judul tugas akhir : 

PENEREPAN PRINSIP GOOD PENSION FUND GOVERNANCE 

PADA PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN DITINJAU 

DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 

16/POJK.05/2016.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan prinsip–prinsip Good Pension Fund Governance 

pada pedoman tata kelola dana pensiun ditinjau dari Pasal 3 Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata 

Kelola Dana Pensiun ? 

2. Adakah faktor penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip Good 

Pension Fund Governance pada pedoman tata kelola Dana Pensiun 

Universitas Muhammadiyah Malang ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana penerapan prinsip–prinsip 

Good Pension Fund Governance  pada pedoman tata kelola dana pensiun 

ditinjau dari Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. 
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2. Untuk Mengetahui dan mengkaji Apakah ada faktor penghambat dalam 

penerapan prinsip-prinsip Good Pension Fund Governance dalam 

pedoman tata kelola Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Manfaat  dari penelitian ini bagi penulis adalah untuk menyelesaikan tugas 

akhir dalam fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

menjadi persyaratan menjadi Sarjana Hukum. 

b. Bagi Pihak Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang 

Manfaat dari penelitian ini bagi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah 

Malang adalah agar pihak Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah 

Malang mengetahui sejauh mana penerapan prinsip–prinsip Good Pension 

Fund Governance pada pedoman tata kelola dana pensiun ditinjau dari 

Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 

tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. 

c. Bagi Karyawan/Peserta Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang 

Manfaat dari penelitian ini bagi Karyawan/Peserta Dana Pensiun 

Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan informasi tentang 

sejauh mana Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang 

menggunakan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dalam menjalankan 

fungsinya sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan 

program yang menjanjikan manfaat pensiun. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Kontribusi 

Pemikiran kepada Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang 

bagaimana penerapan prinsip–prinsip Good Pension Fund Governance pada 

pedoman tata kelola dana pensiun sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 3 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman 

Tata Kelola Dana Pensiun. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis 

sosiologis, yakni penelitian ini bertujuan untuk membahas peraturan dan 

teori yang relevan dengan karya tulis ini dan menghubungkan dengan 

kenyataan atau pelaksanaan sesuai dengan permasalahan yang 

dikemukakan di atas. Adapun sifat dari pendekatan ini adalah deskriptif 

yaitu menggambarkan secara sistimatis dan jelas terhadap suatu data 

dimana kita melaksanakan penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih Dana Pensiun yang dimiliki oleh 

Universitas Muhammadiyah Malang. Alasan penulis memilih lokasi 

tersebut karena berdasarkan penelitian informal penerapan prinsip-prinsip 
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Good Pension Fund Governance pada Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun 

Universitas Muhammadiyah Malang belum efektif. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sesuai dengan sifat penelitian hukum sosiologis yuridis maka penulis 

mengumpulkan data yang terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu : 

1) Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang 

Jl. Raya Tlogomas No. 246, Tlogomas, Lowokwaru - Malang 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain berasal 

dari: 

1) Bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalan 

tentang prinsip-prinsip Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yaitu 

Undang–undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.05/2016 tentang 

Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, Pedoman Tata Kelola Dana 

Pensiun Pegawai Universitas Muhammadiyah Malang. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal 

dari literatur kepustakaan yang berupa:  

a) Buku-buku berkaitan dengan permasalahan   

b) Jurnal-jurnal hukum  yang berkaitan dengan permasalahan.  
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c) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang 

berupa kamus-kamus hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara  

       Teknik data yang yang digunakan adalah secara semi terstruktur, 

dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan pada responden 

telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan yang di 

sampaikan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan di 

Kantor Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang, yang mana 

pihak terkait yang akan peneliti wawancara adalah : 

a. Direktur Dana Pensiun : Harpowo 

b. Dewan Pengawas  : Wahyudi 

2) Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah mengumpulkan bahan kepustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian.  

5. Analisa Data 

       Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang diolah untuk 

mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul 

kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan 

dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak 

menggunakan angka-angka, tetapi penguraian dengan kata-kata 
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berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan 

lain-lain. 

Pada penelitian ini peneliti mengunakan teknik analisa data deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 

termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi 

saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.
6
 Penelitian 

deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan 

dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di 

dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan/lebih, hubungan 

antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan 

lain-lain. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, 

menganalisis data, meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah 

kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam empat 

bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai 

berikut : 

 

 

                                                             
6
Informasi Pendidikan. Penelitian deskriptif kulitatif. http://www.informasi-pendidikan.com/. 

diunduh pada tanggal 1 Januari 2017 

http://www.informasi-pendidikan.com/


11 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang peneliti atau penulis 

mengangkat suatu masalah dalam fenomena yang terjadi di masyarakat 

sekitar penulis memberikan alasan mengapa penulis mengangkat judul 

tersebut. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang tinjauan yuridis atau Tinjauan teoritis dalam hal 

yang terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis dan juga menuliskan 

tentang teori teori apa yang terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti 

atau penulis. Teori yang akan diangkat oleh penulis adalah teori teori yang 

terkait tentang tinjuan umum mengenai Dana Pensiun, tinjauan umum 

mengenai prinsip Good Pension Fund Governance, teori efektifitas hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang 

penerapan prinsip–prinsip Good Pension Fund Governance pada pedoman 

tata kelola dana pensiun sesuai Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dan 

faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip Good Pension Fund 

Governance dalam tata kelola Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan  saran penulis dalam 

menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian. 




