
 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Bekerja merupakan sifat kodrati manusia sebagai kewajiban dasar manusia untuk 

dapat melanjutkan hidupnya. Manusia dikatakan bermartabat apabila dia mampu 

bekerja keras dengan hasil yang diperoleh disebut dengan penghasilan atau karya 

yang menjadi identitas atas hasil kerjanya. Dengan bekerja dan berpenghasilan 

tersebut, manusia dapat memperoleh segala hak dan memiliki segala apa yang 

diinginkan. Untuk itu, diharapkan manusia menjadikan pekerjaannya sebagai 

profesi yang didasari dengan keahlian dan keterampilan khusus yang dilakukan 

secara terus menerus sehingga hasil berupa penghasilan yang diterima dapat 

memenuhi segala yang diinginkannya dalam hidup.  

 

Berbagai macam profesi yang dapat dipilih oleh setiap manusia agar hidup lebih 

bermanfaat antara lain: Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, pengusaha, 

Dokter, Apoteker, Pengacara, Notaris. Dilihat dari macam profesi tersebut, maka 

profesi tersebut ada yang bernaung di dalam suatu lembaga/perusahaan dan ada 

yang menjalankan usaha sendiri atau wirausaha. Dalam hal, pekerja tersebut 

bekerja dengan profesi Pegawai Negeri Sipil atau karyawan swasta maka 

penghasilan yang diterima telah dapat diketahui dan bersifat tetap dan cenderung 

meningkat dan dijamin kepastian hukumnya. Namun dalam hal, profesi tersebut 
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bersifat wirausaha maka penghasilan yang diterima tergantung pada usaha yang 

dijalankan dan bersifat meningkat atau kadang menurun. Untuk itu, manusia 

berusaha mempersiapkan hidupnya dengan bekerja keras agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya, keluarganya dan mempersiapkan pula kebutuhan hidupnya 

pada saat tidak bekerja lagi atau yang disebut masa pensiun.  

 

Berbagai cara dipersiapkan manusia dalam menghadapi masa pensiun antara lain  

dengan menabung, membeli aset tanah, memiliki saham perusahaan dan 

mengikuti program dana pensiun. Biasanya bagi PNS atau karyawan telah 

disiapkan program dana pensiun yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah 

atau oleh perusahaannya sehingga pada saat masa pensiun akan menerima 

sejumlah uang pensiun yang dibayarkan secara sekaligus atau per bulan sebagai 

jaminan hari tuanya. Namun demikian, bagi wirausaha yang tidak memiliki 

kepastian jaminan hari tua, maka perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti 

program dana pensiun agar pada saat memasuki masa pensiun telah tersedia 

sejumlah dana sebagai jaminan hari tuanya.  

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya 

disingkat UUDP) telah mengatur tentang program pensiun yang dapat 

diselenggarakan oleh lembaga keuangan atau oleh pemberi kerja untuk 

memberikan manfaat pensiun sebagai jaminan hari tua pada saat seseorang atau 

pekerja memasuki masa pensiun. Dalam UUDP diatur antara lain dua jenis dana 

pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang dibentuk oleh orang atau 

badan yang memperkerjakan karyawan atau pekerja dan Dana Pensiun Lembaga 
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Keuangan (DPLK) yaitu lembaga keuangan yang diberi izin Menteri Keuangan 

untuk menyelenggarakan program dana pensiun.  

 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan lembaga keuangan 

penyelenggara program dana pensiun yang dapat diikuti oleh siapa saja baik PNS, 

karyawan atau wirausaha untuk dapat menjadi peserta sebagai sarana persiapan 

memperoleh  manfaat pensiun sebagai jaminan hari tuanya.  Untuk melaksanakan 

ketetuan UUDP mengenai DPLK maka Pemerintah mengeluarkan peraturan 

pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 1992 tentang  Dana 

Pensiun Lembaga Keuangan.  

 

Berdasarkan UU No.11 Tahun 1992 jo PP No.77 Tahun 1992 ditentukan bahwa 

DPLK dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi atas izin Menteri 

Keuangan untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, 

baik karyawan maupun pekerja mandiri. Untuk itu, setiap orang yang mengikuti 

atau menjadi peserta program dana pensiun pada DPLK harus mendaftarkan diri 

dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur tertentu yang ditentukan 

oleh bank atau perusahaan asuransi yang bertindak sebagai DPLK. Dalam hal 

peserta tersebut telah memenuhi syarat dan diterima sebagai peserta program dana 

pensiun DPLK maka peserta tersebut akan menandatangani perjanjian yang 

memuat kewajiban dan hak para pihak tersebut. 

 

Salah satu bank yang menyelenggarakan program dana pensiun DPLK di Bandar 

Lampung adalah Bank Muamalat yang telah memperoleh izin dari Menteri 

Keuangan (saat ini OJK) untuk dapat menyelenggarakan program dana pensiun 

bagi setiap peserta atau nasabahnya. Setiap peserta atau nasabah yang telah 
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memenuhi syarat akan menandatangani perjanjian dan membayar iuran dana 

pensiun sebagaimana diperjanjikan. Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut 

mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

1338 KUHPerdata dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab. Dalam perjanjian tersebut dipatuhi dengan baik, maka sesuai dengan 

ketentuan dalam perjanjian para pihak dapat mengakhiri perjanjian dengan 

memberikan manfaat pensiun kepada peserta atau nasabahnya tersebut. Dalam 

hal, peserta atau nasabah tidak membayar iuran pensiun maka berdasarkan 

perjanjian yang telah ditandatangani tersebut, dapat dinyatakan wanprestasi dan 

memiliki akibat hukum terhadap kelanjutan program dana pensiun tersebut.  

 

Sebagai bank syariah, salah satu daya tarik program dana pensiun yang 

diselenggarakan oleh Bank Muamalat sesuai dengan jenis banknya ialah peserta 

atau nasabah berharap akan diikuti dengan penerapan prinsip syariah atau bagi 

hasil dalam pembayaran manfaat pensiun. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji 

dan membahas perjanjian DPLK yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat 

dengan peserta atau nasabahnya dan kekhususan program dana pensiun yang 

berdasarkan prinsip syariah dalam pengelolaan manfaat pensiun.  Judul penelitian 

ini adalah “Analisis Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi 

Perorangan (Studi Perjanjian DPLK Bank Muamalat)”. 
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B. Permasalahan  

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini ada 

beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. 

Beberapa masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Apa syarat dan prosedur menjadi peserta DPLK Muamalat? 

2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian DPLK 

Muamalat? 

3. Bagaimana berakhirnya perjanjian DPLK Muamalat? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang 

lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum 

Keperdataan, yang berkenaan dengan Hukum Perjanjian, khususnya mengenai 

Dana Pensiun. Ruang lingkup pembahasan adalah syarat dan prosedur menjadi 

peserta dana pensiun, hak dan kewajiban peserta dana pensiun serta berakhirnya 

perjanjian dana pensiun. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai syarat dan 

prosedur menjadi peserta DPLK Muamalat. 

2. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai hak dan 

kewajiban para pihak dalam perjanjian DPLK Muamalat. 
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3. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai berakhirnya  

perjanjian DPLK Muamalat. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang hukum keperdataan dalam lebih khususnya dalam lingkup 

hokum perjanjian. Serta memberikan gambaran isi dari perjanjian dana dana 

pensiun lembaga keuangan.  

  

2. Kegunaan Praktis 

 

Kegunaan praktis yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 

a. Sebagai upaya perluasan pengetahuan peneliti tentang bagaimana syarat dan 

prosedur menjadi peserta dana pensiun, serta berakhirnya perjanjian yang  

terjadi dalam perjanjian dana pensiun tersebut. 

b. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian-penelitian 

berikutnya. 

c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

 


